
PR-MS-MANIFESTAÇÃO-15594/2017
*SIGILOSO*

MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL

Excelentíssimo Senhor Juiz Federal da  3a Vara Federal da 1a Subseção
Judiciária do Estado de Mato Grosso do Sul – Campo Grande

Inquérito Policial (IPL) n. 0516/2016-SR/PF/MS
(OPERAÇÃO LAMA ASFÁLTICA)
*SIGILOSO*

O MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL promove DENÚNCIA em face
de:

1.  ANDRÉ PUCCINELLI,  nacionalidade  brasileira,  casado,
médico,  nascido  aos  12/07/1948,  na  Itália,  filho  de  Carlo
Puccinelli  e  Giuseppa  Fiaschi,  portador  do  RG n.  1223000
SSP/MS, inscrito no CPF sob o n.  005.983.059-04, podendo
ser  encontrado  no  seguinte  endereço:  Rua  Euclides  da
Cunha, n. 349, apto. 2202, Bairro Jardim dos Estados, CEP
79.020-904, em Campo Grande-MS; 

2.  EDSON  GIROTO,  brasileiro,  casado,  engenheiro  civil,
nascido  aos  23/09/1959,  em  Oscar  Bressane-SP,  filho  de
Alcides Giroto e Malfair Giroto, portador do RG n. 8476615
SSP/SP, inscrito no CPF sob o n.  015.143.168-03, podendo
ser encontrado nos seguintes endereços: Rua Fabio da Luz,
n. 214/204, Bloco 01, Bairro Maier, CEP 20.720-350, Rio de
Janeiro-RJ;  Rua  Marques  de  Pombal,  n.  2520,  casa  345,
Condomínio  Villas  Damha,  Bairro  Tiradentes,  CEP  79.041-
800, em Campo Grande-MS; ou Rua Pedro Coutinho, n. 266,
Bairro  Jardim  dos  Estados,  CEP  79.020-280,  em  Campo
Grande-MS;

3.  MARIA WILMA CASANOVA ROSA,  brasileira,  casada,
economista, nascida aos 10/07/1956, em Bonito-MS, filha de
Teodorico Casanova e Manoela do Prado Casanova, portadora
do  RG  n.  772676  SSP/MS,  inscrita  no  CPF  sob  o  n.
140.730.641-34,  podendo  ser  encontrada  no  seguinte
endereço: Rua Abrão Julio Rahe, n. 2332, Bairro Santa Fé,
CEP 79.021-120, em Campo Grande-MS; 
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4. HÉLIO YUDI KOMIYAMA, brasileiro, casado, engenheiro
civil,  nascido  aos  11/05/1957,  em  Bauru-SP,  filho  de
Yoshihiro  Komiyama e Kino  Komiyama,  portador  do RG n.
139506 SSP/MS, inscrito no CPF sob o n.  139.622.641-91,
podendo ser encontrado no seguinte endereço: Rua Jintoku
Minei, n. 179, apto. 902, Bairro Royal Park, CEP 79.021-450,
em Campo Grande-MS;

5.  EDMIR  FONSECA  RODRIGUES,  brasileiro,  casado,
Procurador  do  Município  de  Campo  Grande-MS,  cedido  ao
Estado de Mato Grosso do Sul, nascido aos 02/01/1970, em
Corumbá-MS,  filho  de  Edimir  Moreira  Rodrigues  e  Elza
Fonseca, portador do RG n. 976398 SSP/MS, inscrito no CPF
sob  o  n.  497.300.961-04,  podendo  ser  encontrado  no
seguinte  endereço:  Rua Helio  de Castro  Maia  –  PLANURB,
Bairro Jardim Paulista, CEP 79.050-020, em Campo Grande-
MS; 

6. LUIZ CÂNDIDO ESCOBAR, brasileiro, casado, advogado,
nascido  aos  11/03/1946,  em  Bela  Vista-MS,  filho  de
Atanacildo Escobar e Ana Rosa Capile Escobar, portador do
RG n. 6763063 SSP/MS, portador do RG n. 6763063 SPP/MS,
inscrito  no  CPF  sob  o  n.  498.135.108-97,  podendo  ser
encontrado no seguinte endereço: Rua Dr. Silcio de Andrade,
n.  467,  Bairro  Vila  Planalto,  CEP  79.009-160,  em Campo
Grande-MS; 

7.  FAUSTO  CARNEIRO  DA  COSTA  FILHO,  brasileiro,
divorciado, engenheiro civil – funcionário público, nascido aos
31/10/1954, em Ponta Porã-MS, filho de Paulo Carneiro da
Costa  e  Eufrasia  Marques  da  Costa,  portador  do  RG  n.
1485180 SSP/MS, inscrito no CPF sob o n.  201.384.821-87,
podendo  ser  encontrado  no  seguinte  endereço:  Av.  Mato
Grosso, n. 4527, Bloco 19, apto. 203, Bairro Carandá, CEP
79.032-310, em Campo Grande-MS;

8.  WILSON ROBERTO MARIANO DE  OLIVEIRA  (BETO
MARIANO), brasileiro, casado, engenheiro civil, nascido aos
15/08/1953, em Paranaíba-MS, filho de Anario  Mariano de
Oliveira e de Terezinha Ferraz de Oliveira, portador do RG n.
5821360 SSP/MS, inscrito no CPF sob o n.  140.974.781-68,
podendo ser encontrado no seguinte endereço: Rua Jintoku
Minei,  n. 179, apto. 1102,  Bairro Royal Park, CEP 79.021-
450, em Campo Grande-MS; 

9.  MARCOS  TADEU  ENCISO  PUGA,  brasileiro,  casado,
engenheiro  civil,  nascido  aos  23/02/1952,  em  Campo
Grande-MS, filho de Afro Puga e Maria da Conceição Enciso
Puga, portador do RG n. 822189 SSP/MS, inscrito no CPF sob
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o n.  110.349.391-49, podendo ser encontrado no seguinte
endereço: Rua João Tessitore, n. 563, Bairro Miguel Couto,
CEP 79.040-250, em Campo Grande-MS; 

10. MARA  REGINA  BERTAGNOLLI  DE  GONÇALVES,
brasileira, casada, funcionária pública estadual, nascida aos
24/02/1962, em Santa Maria-RS, filha de Nelsis Bertagnolli,
portadora do RG n. 235024 SSP/MS, inscrita no CPF sob o n.
354.539.230-91,  podendo  ser  encontrada  no  seguinte
endereço:  Rua  Jales,  n.  245,  Residencial  São  Luiz,  Bairro
Jardim Monte Claro, CEP 79.401-507, em Campo Grande-MS;

11. JOÃO  ALBERTO  KRAMPE  AMORIM  DOS  SANTOS
(JOÃO  AMORIM), brasileiro,  casado,  empresário,  nascido
aos 30/03/1953, em Santa Rosa-RS, filho de João Alberto
Amorim  dos  Santos  e  Hedy  Renate  Krampe  dos  Santos,
portador do RG n. 646296 – Sejusp/MS, inscrito no CPF sob o
n.  051.459.021-15,  podendo ser  encontrado nos seguintes
endereços:  Rua  Alameda  Tiete,  n.  415,  apto.  51,  Edifício
Daphne, Cerqueira Cesar, CEP 01.417-020, em São Paulo-SP;
Rua  Antônio  Oliveira  Lima,  n.  567,  Itanhangá  Park,  CEP
79.003-100,  em  Campo  Grande-MS;  ou  Rua  Joaquim
Murtinho,  n.  5.593,  Cidade  Jardim,  sede  da  empresa
PROTECO, CEP 79.041-060, em Campo Grande-MS;

12.  ELZA  CRISTINA  ARAUJO  DOS  SANTOS, brasileira,
empresária, nascida aos 29/04/1978, em São Paulo-SP, filha
de Adão Francisco dos Santos e Irene de Souza Araújo dos
Santos, portadora do RG n. 895695 – SSP/MS, inscrita no
CPF sob o n.  804.533.681-15, podendo ser encontrada nos
seguintes endereços: Rua Cayouva, n. 421, Casa 03, Jardim
Bela Vista, em Campo Grande-MS; ou Rua Joaquim Murtinho,
n.  5.593, Cidade Jardim, sede da empresa  PROTECO,  em
Campo Grande-MS; e

13.  RÔMULO  TADEU  MENOSSI,  brasileiro,  casado,
engenheiro  civil,  nascido  aos  27/04/1977,  em  Presidente
Prudente-SP,  filho  de  João  Menossi  e  Edileuza  Borges
Menossi,  portador  do  RG n.  25113066 SSP/SP,  inscrito  no
CPF sob o n.  206.310.048-90, podendo ser encontrado no
seguinte  endereço:  Av.  Mato  Grosso,  n.  5174,  apto.  203,
Bairro Carandá Bosque, CEP 79.031-001, em Campo Grande-
MS;

pelos fundamentos de fato e de direito a seguir expostos.
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PARTE I – CONTEXTUALIZAÇÃO – OPERAÇÃO LAMA ASFÁLTICA

1. INTRODUÇÃO 

A presente  exordial  acusatória  ampara-se  em  extenso  conjunto
probatório produzido no bojo do Inquérito Policial (IPL) n. 0516/2016-SR/PF/MS,
desmembrado do IPL n. 109/2016, no qual fora realizada a segunda fase da
Operação Lama Asfáltica – Fazendas de Lama. 

As investigações iniciaram-se com o IPL n. 197/2013, prosseguindo-
se com as apurações através dos IPLs n. 530/2014, n. 472/2015 e n. 109/2016.
O desmembramento do último IPL citado resultou na instauração, além do IPL n.
0516/2016, dos IPLs n. 252/2016, n. 253/2016 e n. 254/2016, nos quais parte
dos fatos apurados já foram objeto de denúncias pelo Ministério Público Federal,
resultando em ações penais que tramitam perante esse Juízo da 3ª Vara Federal
de  Campo  Grande/MS,  tratando  principalmente  de  crimes  de  lavagem  de
dinheiro.

Antes de iniciar a descrição dos crimes objeto desta denúncia, este
órgão pede vênia ao douto Juízo para valer-se, preambularmente, da narrativa –
igualmente constante das denúncias já apresentadas e recebidas  pela Justiça
Federal – que contextualiza a citada Operação, porquanto são crimes perpetrados
no âmbito da mesma organização criminosa.

Inicialmente,  a  POLÍCIA  FEDERAL  (PF) instaurou  investigação
para apurar crimes tipificados nos arts. 312 e 317, ambos do Código Penal, e no
art. 90 da Lei n. 8.666/1993, em decorrência de indícios de que JOÃO ALBERTO
KRAMPE AMORIM DOS SANTOS (JOÃO AMORIM) e pessoas ligadas a ele
estavam valendo-se da corrupção de servidores públicos, fraudando licitações e
desviando  recursos  públicos,  inclusive  federais,  por  meio  de  sua  empresa
PROTECO CONSTRUÇÕES LTDA. (PROTECO).

O  fortalecimento  dos  indícios  permitiu  que  fossem  judicialmente
autorizadas interceptações em terminais telefônicos, as quais apontaram para a
existência de uma ampla articulação – uma verdadeira organização criminosa –
no âmbito do Governo do Estado de Mato Grosso do Sul para o favorecimento da
empresa  PROTECO  CONSTRUÇÕES  LTDA.,  inclusive  com  a  contribuição
decisiva  do  então  Deputado  Federal  licenciado  EDSON  GIROTO,  à  época
Secretário Estadual de Obras e Transportes.

As fraudes licitatórias e na execução dos contratos administrativos
contavam com a participação de servidores da Agência Estadual de Gestão de
Empreendimentos do Estado (AGESUL), autarquia estadual.

Na primeira etapa das investigações, além das diligências realizadas
pela  POLÍCIA  FEDERAL (PF),  pela  CONTROLADORIA-GERAL  DA  UNIÃO
(CGU) e pela RECEITA FEDERAL DO BRASIL (RFB), interceptações telefônicas
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auxiliaram na identificação do  modus operandi  da organização criminosa e da
contribuição de cada agente dentro daquela estrutura.

Segundo foi apurado pelos investigadores, JOÃO AMORIM, de fato,
atuava como um dos coordenadores  e  principais  beneficiados da mencionada
organização criminosa voltada ao desvio de recursos públicos, valendo-se, para
tanto,  de  seu contato  direto  com  EDSON GIROTO,  Secretário  de  Estado, e
ANDRÉ PUCCINELLI, Governador, proveniente de amizade íntima existente de
longa data.

Nesse sentido, tem-se que MARINES DE ARAUJO BERTAGNOLLI, ex-
companheira  de  JOAO  AMORIM,  ao  prestar  declarações  em  5/4/2004  –
declarações essas que foram postas em escritura pública lavrada junto ao 12º
Tabelionato de Notas de São Paulo/SP1 - relatou que, há anos, JOÃO AMORIM
valia-se  dos  contatos  diretos  mantidos  com  os  gestores  públicos  para  ser
beneficiado, ilicitamente, com contratos administrativos:

QUE viveu em união estável com João Alberto Krampe Amorim dos
Santos de 29 de dezembro de 1987 a 18 de novembro de 1998 (…);
QUE em fins de 1994, início de 1995, a pedido de seu companheiro João
Amorim  assinou  alguns  contratos  de  constituição  de  uma  sociedade
denominada  MBM  Construções  e  Comércio  Ltda,  que  hoje  sabe  que
figurou  como  sócia  gerente  daquela  empresa,  juntamente  com  sua
cunhada Marluci Morbi Gonçalves Beal, mesmo sem nunca ter participado
de  sua  administração.  QUE  a  construtora  MBM  (…)  era  inteiramente
administrada  por  seu  companheiro  João  Alberto  Krampe  Amorim  dos
Santos através de uma procuração a ele outorgada pela Declarante, cujo
completo teor desconhece. QUE durante a sua participação no contrato
social,  assinava  diversos  documentos  e  cheques,  sem poder  perguntar
para que destinassem.  QUE seu companheiro foi,  juntamente com
Eolo  Ferrari  e  Edson  Girotto,  o  tesoureiro  e  coordenador  das
campanhas do André Puccinelli, especialmente as últimas para a
Prefeitura. QUE a empresa MBM foi constituída com o objetivo de
realizar  obras  públicas  para  o  Município  em caso  de  vitória  do
André. Que sabe a Declarante que as licitações da Prefeitura eram
previamente acertadas, sendo a MBM sempre era beneficiada com
as melhores obras. Que era frequente a presença de Eolo Ferrari e
Edson Girotto em reuniões realizadas em sua casa com seu ex-
companheiro. Que era a Declarante quem preparava os jantares nestas
reuniões.  Que  semanalmente  essas  mesmas  pessoas,  acompanhadas
ainda de pessoas ligadas à Prefeitura, e algumas vezes com o prefeito
André, formavam um grupo para jogar Caxeta, cujas reuniões ocorriam
normalmente às quintas-feiras, alternadamente na casa de cada um dos
participantes, sendo que a maioria delas em sua própria casa. Que seu
companheiro, juntamente com Eolo Ferrari, da mesma forma procurador
da empresa  Engecap,  mantinham escritório  na mesma sala  do Edifício
Quinta  Avenida,  de  propriedade  de  seu  companheiro,  que  parecia
verdadeira  fortaleza,  com portas  fechadas,  de  onde  eram dirigidas  as
empresas MBM e Engecap. (…)  Que muitos pagamentos eram feitos
em  dinheiro  depositados  em  um  cofre  em  sua  própria  casa,  a
pessoas  que  lá  compareciam  para  receber.  Que,  trabalhando
ativamente no comitê da campanha do Sr André Puccinelli para a
prefeitura,  sempre  presenciou  que  seu  companheiro,  como
coordenador e tesoureiro,  juntamente com Eolo Ferrari  e  Edson
Girotto, eram quem davam as ordens e efetuavam os pagamentos
das despesas da campanha, sendo estes últimos que assinavam

1 Cópia da escritura pública encontra-se digitalizada no DVD 5 de f. 722 do IPL. 
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em conjunto  as  requisições  de  combustível  para  os  carros  que
trabalhavam nas campanhas. Que a declarante e seu companheiro,
juntamente  com  Eolo  Ferrari  e  Edson  Girotto,  e  também  suas
esposas, faziam constantes viagens de férias juntos. Que a forte
amizade  e  sociedade  entre  Eolo  Ferrari,  Edson  Girotto  e  seu
companheiro  era  de  pleno  conhecimento  do  prefeito  André
Puccinelli, que às vezes participava de reuniões com os mesmos, a
maioria delas realizadas na casa da declarante. (…) Que sabe que
a empresa MBM e Engecap foram vencedoras de várias licitações
de  obras  públicas  da  prefeitura  de  Campo  Grande,  em acertos
entre seu companheiro e Edson Girotto. Que sua sócia na empresa
era a Marluci Morbi Beal, esposa de Sandro Beal, irmão por parte de mãe
de seu ex-companheiro. Que sabe que a empresa MBM repassou várias
obras da prefeitura de Campo Grande para a empresa AS, principalmente
depois da separação da declarante de João Amorim. Que esta empresa
também está sob o comando e é de propriedade de seu ex-companheiro.
(…) (g.n.). 

Essas informações mostram que  JOÃO AMORIM, desde a década
de 1990, já atuava nos bastidores do poder, coadjuvando nas campanhas de
ANDRÉ PUCCINELLI à Prefeitura de Campo Grande e, posteriormente, sempre
em  parceria  com  EDSON  GIROTO,  sendo  indevidamente  beneficiado  com
contratos  junto  à  Administração,  decorrentes  de  processos  licitatórios
fraudulentos, direcionados.

E,  de  acordo  com  os  resultados  das  investigações,  esse  modus
operandi foi  transferido  para  o  Governo  Estadual com  a  eleição  de  ANDRÉ
PUCCINELLI  ao cargo de  Governador e a nomeação de EDSON GIROTO  ao
cargo de Secretário de Estado de Obras Públicas e de Transportes.

Inúmeros  foram  os  diálogos  legalmente  interceptados2 que
confirmaram  as  fraudes  nos  contratos  da  empresa  PROTECO geridos  pela
AGESUL, a exemplo dos da implantação e pavimentação das rodovias MS-430 e
MS-040, bem como o da construção do Aquário do Pantanal.

No que importa à compreensão do contexto das ações delituosas
praticadas,  passa-se  a  uma  breve  descrição  do  papel  desempenhado  pelos
principais integrantes da organização criminosa:

1.1. Núcleo PROTECO

Segundo  o  apurado,  JOÃO  AMORIM,  proprietário  da  empresa
PROTECO,  figura  como um dos coordenadores  e  principais  beneficiados pelo
amplo esquema de desvio de recursos públicos. Sua empresa foi a destinatária
de diversos contratos decorrentes de licitações fraudulentas, direcionadas, que
lhe permitiram, ademais, o superfaturamento de preços, fraudes em medições e,
por  conseguinte,  o  desvio  de  recursos  públicos.  Possuía  livre  trânsito  na
AGESUL, a ponto de obter pagamentos para a sua empresa sem as formalidades

2 Os principais diálogos interceptados encontram-se transcritos na manifestação ministerial que
embasou  a  deflagração  da  denominada  Operação  Lama  Asfáltica (autos  n.  0011841-
24.2014.403.6000), cuja íntegra se encontra na mídia de f. 728. 
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necessárias,  tais  como  a  assinatura  dos  servidores  responsáveis.  Tratava
diretamente,  ou  por  interposta  pessoa,  dos  valores  de  propinas  a  serem
destinados aos agentes ligados à  AGESUL, escolhendo, inclusive, os fiscais de
obra  que  realizariam  as  medições  ideologicamente  falsas,  permitindo  o
superfaturamento dos contratos. Além disso, era o responsável pelo recebimento
de propinas pagas por outras empresas vencedoras de licitações relativas a obras
em rodovias, mediante contratos fictícios de locação de máquinas.

ELZA CRISTINA ARAUJO DOS SANTOS aparece como o braço
direito de  JOÃO AMORIM. Formalmente,  ELZA CRISTINA figura como sócia
minoritária (1%) da PROTECO e atua também como sua procuradora (assinou
diversas  medições  de  obras).  Na  prática,  era a  principal  responsável  pelo
pagamento de propinas a funcionários públicos e também pelos contatos com a
cúpula da AGESUL. Foi flagrada inúmeras vezes chamando pessoas para “tomar
um café”,  convite esse que era uma senha para a realização de pagamentos
criminosos. Aparece também como sócia de outras empresas vinculadas a JOÃO
AMORIM, que servem de fachada para a lavagem de ativos, como as empresas
ASE PARTICIPAÇÕES e KAMEROF.

ROMULO TADEU MENOSSI, engenheiro chefe da PROTECO, teve
importante  participação,  apurou-se,  nas  medições  ideologicamente  falsas  que
atestaram serviços  não realizados,  a  ponto  de  escolher  os  fiscais  das  obras.
Também tratava diretamente de negociatas escusas, envolvendo o pagamento de
propinas.

1.2. Núcleo AGESUL

Grande  parte  das  condutas  criminosas  que  foram  descortinadas
contaram  com  a  decisiva  participação  de  servidores  públicos  da  AGESUL,
agência  estadual  responsável  pelas  licitações  e  pela  execução  dos  contratos
ilegalmente firmados com a PROTECO.

De acordo com as investigações:
MARIA WILMA CASANOVA ROSA era  a  Diretora-Presidente  da

AGESUL, sendo subordinada diretamente a  EDSON GIROTO. Nessa condição,
participou  ativamente  das  licitações  fraudulentas  que  tiveram  por  finalidade
direcionar o objeto à empresa  PROTECO e aprovou pagamentos de medições
falsas,  inclusive  se  empenhando  pessoalmente  para  conferir  celeridade  aos
pagamentos  da  empresa.  Suas  condutas  criminosas  eram remuneradas  com
recursos desviados das obras.

HELIO YUDI KOMIYAMA, Gerente de Obras Viárias, era um dos
principais integrantes da organização criminosa dentro da AGESUL. No exercício
desse cargo, assinava medições superfaturadas, designava fiscais escolhidos por
JOÃO AMORIM ou ROMULO TADEU MENOSSI, influenciava outros servidores
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em  proveito  da  PROTECO e  dava  rápido  andamento  aos  processos  de
pagamentos daquela empresa.

WILSON ROBERTO MARIANO DE OLIVEIRA,  conhecido  como
BETO  MARIANO,  era  fiscal  de  obras  da  AGESUL e  foi  responsável  pela
assinatura de diversos boletins de medição relativos a serviços e obras que nunca
foram executados.

JOÃO AFIF JORGE era Coordenador de Suporte e Manutenção de
Empreendimentos da AGESUL e aprovou planilhas orçamentárias que permitiram
a realização de pagamentos em duplicidade, por serviços de manutenção (tapa
buraco) e pavimentação (asfaltamento) no mesmo trecho.

MARCOS TADEU ENCISO PUGA e  MARCIA ALVARES MACHADO
CERQUEIRA  eram  fiscais  terceirizados  da  AGESUL escolhidos  por  JOÃO
AMORIM e  ROMULO TADEU MENOSSI,  com a  anuência  de  HELIO YUDI
KOMIYAMA,  e  foram  responsáveis  pela  assinatura  de  boletins  de  medição
ideologicamente falsos.

1.3. Núcleo político

Os crimes praticados pela organização criminosa, que envolveram
diversas fraudes na AGESUL em benefício da empresa PROTECO, contaram, de
acordo com as apurações da PF, com o auxílio da CGU e  RFB, com a decisiva
participação  de  ANDRÉ PUCCINELLI,  então  Governador  do  Estado  de  Mato
Grosso  do  Sul,  e  de  EDSON GIROTO, então  Secretário  Estadual  de  Obras
Públicas e de Transportes. 

ANDRÉ PUCCINELLI foi Governador do Estado de Mato Grosso do
Sul no período de 2006-2014. No exercício desse cargo, e ao lado de  EDSON
GIROTO e  JOÃO AMORIM,  participou  da  articulação  e  da  coordenação  do
amplo  esquema criminoso  descoberto  pelos  investigadores.  Mantinha  contato
permanente com a PROTECO, pessoalmente ou através de interpostas pessoas.
Sob seu  comando e  de  EDSON GIROTO,  foram firmados  diversos  contratos
fraudulentos que beneficiaram a PROTECO, a exemplo dos referentes às obras
das  rodovias  MS-430  e  MS-040  e  das  obras  de  construção  do  Aquário  do
Pantanal. Além de receber parte dos recursos públicos desviados em decorrência
dos contratos fraudulentos e superfaturados com a PROTECO, também recebia
outras  vantagens  ilícitas  de  JOÃO AMORIM,  como  o  uso  de  sua  aeronave,
acompanhado de EDSON GIROTO (v. adiante, parte II, 1.5).

EDSON  GIROTO  havia  sido eleito  Deputado  Federal,  porém  se
licenciou  do  cargo  para  assumir,  por  nomeação  de  ANDRÉ PUCCINELLI,  a
Secretaria   Estadual de Obras Públicas e de Transportes. No exercício desse cargo,
coordenava e assegurava o êxito das condutas criminosas que eram praticadas
dentro da  AGESUL, mantendo contato permanente com a  PROTECO. Sob seu
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comando direto e com o assentimento de ANDRÉ PUCCINELLI, foram firmados
diversos contratos fraudulentos que beneficiaram a  PROTECO, a exemplo dos
referentes às obras das rodovias MS-430 e MS-040 e das obras de construção do
Aquário do Pantanal. Além de receber parte dos recursos públicos desviados em
decorrência  dos  contratos  fraudulentos  e  superfaturados  com  a  PROTECO,
também  recebia  outras  vantagens  ilícitas  de  JOÃO  AMORIM,  como  o  uso
reiterado de sua aeronave (v. adiante, parte II, 1.5).

2. DESCOBERTAS DA OPERAÇÃO LAMA ASFÁLTICA

Conforme já mencionado, no curso da Operação Lama Asfáltica, foi
produzido um extenso conjunto probatório, angariado ao longo das investigações
que  já  duram  mais  de  dois  anos,  que  demonstram  a  existência  de  uma
organização criminosa que funcionou, por vários anos, ao menos desde 2007 até
2014, no seio do Poder Executivo do Estado de Mato Grosso do Sul, notadamente
na Secretaria  Estadual  de Obras  Públicas  e  de  Transportes  (mas não apenas
nela), voltada ao desvio de recursos públicos provenientes do erário estadual,
federal e do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES).

A  organização  criminosa  era  composta  por  políticos,  funcionários
públicos com vínculo estatutário e contratual com o Estado de Mato Grosso do
Sul, bem como administradores de empresas contratadas pelo Poder Executivo. A
associação entre os membros da organização era estruturalmente ordenada, de
caráter permanente, e caracterizada pela divisão de tarefas, voltada à prática dos
crimes  a  seguir  listados,  com  o  objetivo  de  obter,  direta  e  indiretamente,
vantagens ilícitas.

Firmados  os  contratos  com  o  BNDES  e  com  a  União,  com
contrapartida do erário estadual, os membros da organização criminosa, agindo
concertadamente,  fraudavam  processos  licitatórios,  superdimensionavam  e
superfaturavam obras e, por fim, destinavam a adjudicação das obras e serviços
para empresas pertencentes ao grupo.

Na  execução  das  obras,  fraudavam-se  as  medições  e  as
fiscalizações,  conferindo-se  aparente  legalidade  à  execução  contratual,  o  que
permitia o repasse das demais parcelas oriundas da União, do BNDES e do erário
estadual.

Essas  sucessivas  fraudes  nos  contratos  da  Administração  Pública
estadual  permitiram  o  desvio  de  vultosos  recursos  públicos,  que  foram
apropriados pelos integrantes da organização.

Com tais condutas, perpetraram, ao menos, os crimes previstos nos
arts. 89, 90, 95 e 96, inciso V, todos da Lei n. 8.666/1993, nos arts. 288, 312,
317 e 333, todos do Código Penal, e no art. 2º da Lei n. 12.850/2013, bem como
nos arts. 19 e 20, ambos da Lei n. 7.492/1986. 
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2.1. CRIMES OBJETO DA PRESENTE DENÚNCIA

A presente  denúncia  tem por  objeto,  especificamente,  os  crimes
relacionados  aos  seguintes  fatos,  os  quais  serão  detalhados  adiante,  na
PARTE II – CRIMES OBJETO DA PRESENTE DENÚNCIA:

2.1.1.  Obras  de  saneamento  integrado  na  Avenida  Lúdio
Coelho, entre a Avenida Duque de Caxias e a Rua Antônio Bandeira, no
Município de Campo Grande-MS

2.1.2. Obras da Rodovia MS-430

2.1.3. Dados ideologicamente falsos apresentados ao BNDES
para  a  liberação  das  parcelas  seguintes  do  financiamento  para  a
realização das obras da Rodovia MS-430 e aprovação das respectivas
prestações de contas

2.1.4. Recebimento de vantagem ilícita por MARCOS TADEU
ENCISO PUGA

2.1.5. Viagens de ANDRÉ PUCCINELLI e EDSON GIROTO no
avião de prefixo PPJB, de propriedade de JOÃO AMORIM e JOÃO BAIRD

2.2.  OUTROS CRIMES DESCOBERTOS PELA OPERAÇÃO LAMA
ASFÁLTICA

Tais crimes serão objeto de ações penais próprias, mas se entende
relevante expô-los aqui, ao menos em resumo, como forma de reforçar ainda
mais o conjunto probatório que fundamenta a presente.

2.2.1  Fraudes  na  contratação  e  na  execução  de  obras  e
serviços da Rodovia MS-040

2.2.1.(a) Serviços de manutenção e conservação da rodovia3

A partir de material apreendido com autorização judicial, foi possível
a  realização,  pela  CONTROLADORIA-GERAL  DA  UNIÃO,  de  análise  do
Processo  Administrativo  n.  19/100409/2013  da  AGESUL,  voltado  à  licitação,
contratação,  fiscalização  e  ao  pagamento  de  serviços  de  manutenção  e
conservação das rodovias estaduais localizadas na região do Município de Campo
Grande,  com  recursos  provenientes  do  BNDES.  A  empresa  contratada  foi  a
PROTECO.

3 V. relatório da CGU de análise do material do Termo de Apreensão n. 315/2015, item 24, arquivo
denominado “Of. 8770-16-CGU – Relatório de análise de mat. apreendidos – TA 315-2015”, que
se encontra na mídia de f. 728. 
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Dentre as inúmeras condutas ilegais e fraudulentas, destacam-se: 1.
ausência  de  projeto  básico;  2.  superdimensionamento  dos  serviços  de
manutenção  rodoviária;  e  3.  fraudes  em  boletins  de  medição,  atestando-se
serviços não realizados.

Segundo  foi  apurado,  o  superdimensionamento  contou  com  a
importante participação de JOAO AFIF JORGE, que era Coordenador de Suporte e
Manutenção de Empreendimentos da AGESUL e aparece, em inúmeras fazendas,
como  sócio  de  EDSON  GIROTO e  WILSON  ROBERTO  MARIANO  DE
OLIVEIRA (BETO MARIANO) – que utiliza sua filha, MARIANE MARIANO, como
laranja.

2.2.1.(b) Obras de implantação e pavimentação da rodovia –
PROTECO4

Também  na  Rodovia  MS-040,  foram  objeto  de  análise  pela
CONTROLADORIA-GERAL  DA  UNIÃO os  Processos  Administrativos  n.
19/100433/2013  e  19/100442/2013,  ambos  igualmente  vencidos  pela
PROTECO. As duas contratações trataram da execução das obras de implantação
e pavimentação da Rodovia MS-040, no trecho Campo Grande a Santa Rita do
Pardo (lote 1 – km 17 a 37,28; lote 2 – km 37,28 a 57,28).

Ao  todo,  a  pavimentação  da  Rodovia  MS-040,  no  trecho  Campo
Grande-Santa  Rita  do  Pardo,  foi  dividida  em  10  lotes.  Chama  a  atenção  a
coincidência entre as empresas vencedoras dos certames, as quais,  inclusive,
venceram  lotes  sucessivos,  o  que  é  indicativo  de  direcionamento  nas
contratações. Segue tabela demonstrativa:

Lote Sessão Processo Concorrência Orçamento Vencedora Proposta

01 06/05/2013
– 09 horas

19/100.442/2013 029/2013 23.627.225,06 Proteco Construções
Ltda.

23.272.002,67 

02 06/05/2013
– 10 horas

19/100.433/2013 030/2013 22.492.399,09 Proteco Construções
Ltda.

22.155.063,17 

03 06/05/2013
– 14 horas

19/100.434/2013 031/2013 (1) Equipe Engenharia
Ltda.

23.650.873,94 

04 07/05/2013
 – 09 horas

19/100.432/2013 032/2013 (1) Equipe Engenharia
Ltda.

24.748.635,82 

05 07/05/2013
– 10 horas

19/100.431/2013 033/2013 (1) Equipav Engenharia
Ltda.

28.532.583,49 

06 07/05/2013
– 14 horas

19/100.445/2013 034/2013 (1) Equipav Engenharia
Ltda.

26.506.294,84 

07 08/05/2013 –
08 horas

19/100.444/2013 035/2013 27.553.377,33 Encalso Construções
Ltda.

27.089.645,25 

08 24/05/2013
– 08 horas

19.100.447/2013 036/2013 31.948.361,01 Encalso Construções
Ltda.

31.413.310,46 

4 V. relatório da CGU de análise do material do Termo de Apreensão n. 315/2015, itens 11 e 12,
arquivo denominado “Of. 9207-16-CGU Relatório de análise de mat. apreendido – TA 315-2015”,
que se encontra na mídia de f. 728. 
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09 24/05/2013
– 10 horas

19/100.446/2013 037/2013 30.972.231,72 Encalso Construções
Ltda.

30.459.141,17 

10 24/05/2013
– 14 horas

19/100.468/2013 038/2013 34.046.051,94 CGR Engenharia Ltda.
(2)

33.353.000,56 

No que toca os lotes da  PROTECO,  foram identificadas inúmeras
ilegalidades/fraudes,  usadas  para  o  direcionamento  do  contrato,  o
superfaturamento  e  o  desvio  de  recursos  públicos,  tais  como:  1.  exigência
indevida  de  documentos  na  fase  de  habilitação;  2.  revogação  de  cláusula
exorbitante sem nova publicação no diário oficial; 3. inexecução superior a 75%
do serviço de enleivamento; 4. medição de serviços falsos, atestando-se serviços
não realizados; e 5. ausência de instalação de canteiro de obras.

2.2.1.(c) Obras de implantação e pavimentação da rodovia –
ENCALSO5

Durante  a  primeira  etapa  das  investigações  presididas  pela
POLÍCIA FEDERAL, apuraram-se elementos de prova evidenciando que EDSON
GIROTO  e  JOÃO AMORIM  articularam recebimentos de  propina por parte de
representante  da  empresa  ENCALSO  CONSTRUÇÕES  LTDA., decorrentes  das
obras de pavimentação da MS-0406.

Como se verá adiante, análise do material apreendido na sede da

5 V. relatório da CGU de análise do material do Termo de Apreensão n. 315/2015, itens 14, 15 e
16, arquivo denominado “Of. 9207-16-CGU Relatório de análise de mat. apreendido – TA 315-
2015”, que se encontra na mídia de f. 728. 

6 Transcrevem-se trechos pertinentes da manifestação ministerial que precedeu a deflagração da
Operação Lama Asfáltica para melhor contextualizar a compreensão (v. mídia de f. 728): 

“(…) apuraram-se indícios concretos de pagamento de propina em relação aos contratos da AGESUL com o
grupo empresarial ENCALSO DHAMA, relativo às obras de pavimentação de trechos da MS-040 (…).

(…)  Como  aduzido  anteriormente,  o  grupo  chefiado  por  JOÃO  AMORIM também  intermediava  as
negociatas escusas da empresa ENCALSO CONSTRUÇÕES LTDA junto ao Governo do Estado. E esse indício
restou comprovado em contato telefônico mantido por  ELZA com LUÍS, da ENCALSO, em 17/12/2014,
ocasião em que LUÍS pediu a ELZA que interviesse junto à AGESUL para conseguir um termo aditivo ao
contrato daquela empresa. (…). 

(…)  Consoante  acima  mencionado,  em  17/12/2014,  ELZA e  LUIS,  empregado  da  ENCALSO,  foram
interceptados tratando de negociações sobre o aditamento do contrato da ENCALSO CONSTRUÇÕES LTDA
pelo governo estadual. Naquela ocasião, LUIS solicitou a ELZA a sua colaboração junto à AGESUL.

Ocorre que essas tratativas já vinham ocorrendo há alguns dias, quando  AMORIM, PETRIN e  GIROTO
encontraram-se pessoalmente, possivelmente tratando desse aditamento.

Conforme  interceptações  telefônicas  de  diálogos  mantidos  entre  os  três,  a  partir  de  06/12/2014,  foi
marcada uma reunião em Presidente Prudente/SP, para tratar possivelmente sobre o assunto. Segundo se
observa de um dos diálogos, PETRIN disse que estava preparado para zerar tudo (“A gente zera tudo. Eu to
preparado para zerar tudo.”) e indica que era possível fazer a escritura ainda naquele ano. Como bem
destacou a autoridade policial, referido diálogo sugere que o pagamento da propina dar-se-ia mediante a
transferência de algum imóvel.

Diligência  realizada pela  autoridade  policial,  descrita no Relatório  Circunstanciado n.  15/14-NIP/SR/MS,
demonstrou que no dia 11/12/2014  AMORIM e  GIROTO viajaram no avião do primeiro até Presidente
Prudente/SP para um rápido encontro com PETRIN, o qual ocorreu no próprio saguão do aeroporto.

Além das suspeitas decorrentes dos diálogos interceptados e da viagem, chama a atenção o fato de o
Secretário de Estado viajar para outro Estado nas vésperas de entregar o cargo ao novo governo, o que
sugere  a  urgência  da  negociação,  indicando  a  verossimilhança  da  tese  de  que  a  reunião  tratou  dos
aditamentos dos contratos ENCALSO CONSTRUÇÕES LTDA com o governo estadual mediante o pagamento
de propina, na forma de algum contrato sujeito à escritura pública”.
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PROTECO demonstrou  que  a  ENCALSO  CONSTRUÇÕES  locou  ficticiamente
máquinas  das  empresas  de  JOÃO  AMORIM (PROTECO e  ASE
PARTICIPAÇÕES), reforçando os indicativos de pagamentos de propina.

Realizou-se, posteriormente, a fiscalização dos lotes 7, 8 e 9 das
obras  de  implantação  e  pavimentação  da Rodovia  MS-040,  no  trecho Campo
Grande a Santa Rita do Pardo,  todos vencidos pela  ENCALSO CONSTRUÇÕES
LTDA., consoante exposto na tabela do tópico anterior.

Inúmeras foram as ilegalidades/fraudes praticadas, usadas para o
direcionamento do contrato, o superfaturamento e o desvio de recursos públicos.
Dentre  elas,  destacam-se:  1.  exigência  indevida  de  documentos  na  fase  de
habilitação; 2. revogação de cláusula exorbitante sem nova publicação no diário
oficial;  3.  ausência  de  instalação  de  canteiros  de  obras;  e  4.  inexecução  de
serviços.

2.2.2.  Fraudes  na  contratação  e  na  execução  de  obras  de
conservação de estradas não pavimentadas7

A  CONTROLADORIA-GERAL  DA  UNIÃO também  procedeu  à
análise do Processo Administrativo n. 101.359/2012 da AGESUL, que tratou da
licitação,  contratação,  fiscalização  e  pagamento  de  serviços  referentes  a
manutenção e conservação de rodovias estaduais não pavimentadas, incluindo a
operação de equipamentos e o fornecimento de mão de obra especializada, na
circunscrição  da  1ª  Residência  Regional,  localizada  no  Município  de  Campo
Grande/MS. A empresa adjudicatária também foi a PROTECO.

Dentre os principais atos fraudulentos descobertos, destacam-se: 1.
estradas pavimentadas incluídas no processo como estradas não pavimentadas;
2.  inclusão  de  cláusulas  indevidas  e  restritivas  no  edital  do  certame,  com
restrição à competitividade; 3. ausência de projeto básico para a contratação das
obras; e 4. superfaturamentos quantitativos na execução das obras.

Segundo  foi  apurado,  JOÃO  AFIF  JORGE  aprovou  todos  os
documentos  do  processo,  apesar  das  inúmeras  ilegalidades,  acima  apenas
resumidas. E, dentre as pessoas que assinaram as medições, ELZA CRISTINA
ARAÚJO  DOS  SANTOS e  WILSON  ROBERTO  MARIANO  DE  OLIVEIRA
(BETO MARIANO).

2.2.3. Fraudes nas obras de implantação e pavimentação de 104 km
da Rodovia BR-3598

7 V. relatório da CGU de análise do material do Termo de Apreensão n. 315/2015, item 28, arquivo
denominado “Of. 8770-16-CGU – Relatório de análise de mat. apreendido – TA 315-2015”, que
se encontra na mídia de f. 728. 

8 V.  Relatório  de  Auditoria  n.  201317967,  arquivo  denominado  “Relatório  Homologado
201317967-BR-359”, que se encontra na mídia de f. 728. 
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A CONTROLADORIA-GERAL DA UNIÃO (Relatório n. 201317967)
auditou o Termo de Compromisso n. TC-213/2008-00, firmado, em 23/6/2009,
entre  o  Departamento  Nacional  de  Infraestrutura  de  Transportes  (DNIT)  e  o
Governo  de  Mato  Grosso  do  Sul,  com a  interveniência  da  AGESUL,  para  a
implantação e pavimentação de 104,03 km da Rodovia BR-359.

Nessas obras, foi constatada a existência de superdimensionamento
dos valores orçados em R$ 12.593.180,04 e sobrepreço de R$ 8.348.278,54 nos
valores contratados.

As  empresas  adjudicatárias  foram  CONSTRUTORA  SANCHES
TRIPOLONI e CONSTRUTORA CENTRAL DO BRASIL. Consoante será demonstrado
adiante,  referidas  construtoras  locaram ficticiamente  máquinas  das  empresas
PROTECO e  ASE PARTICIPAÇÕES (JOÃO AMORIM), o que indica que essas
obras da Rodovia BR-359 deram-se muito provavelmente mediante pagamentos
de propina arrecadados por AMORIM.

2.2.4. Fraudes na contratação e na execução das obras  de
ampliação  do  sistema  de  esgotamento  sanitário  no  Município  de
Dourados-MS9

A  CONTROLADORIA-GERAL  DA  UNIÃO  também  fiscalizou  os
recursos provenientes do Programa de Aceleração do Crescimento (PAC) para
obras de ampliação do sistema de esgotamento sanitário em Dourados-MS (Nota
técnica n. 1268/2013), no valor global de R$ 39.384.000,00. As obras foram
realizadas em 7 etapas, tendo a PROTECO sagrado-se vencedora da 2ª e da 6ª
etapas,  no  total  de  R$  12.211.369,84.  Os  recursos  eram  provenientes  do
Ministério das Cidades e os processos licitatórios ocorreram em 2007 e 2008.

Foram  identificadas  inúmeras  ilegalidades/fraudes  usadas  para  o
direcionamento do contrato, o superfaturamento e o desvio de recursos públicos,
tais como: 1. inclusão de cláusulas restritivas nos editais; 2. habilitação indevida
da  PROTECO;  e  3.  vínculo  existente  entre  as  empresas  vencedoras  das  7
etapas, bem como vínculo entre as empresas e servidores públicos do Estado de
Mato Grosso do Sul.

2.2.5. Contratos fictícios de locação de máquinas10

Conforme  descobertas  da  Operação  Lama Asfáltica, da  POLÍCIA
FEDERAL,  CONTROLADORIA-GERAL  DA  UNIÃO e  RECEITA  FEDERAL,
JOÃO  ALBERTO  KRAMPE  AMORIM  DOS  SANTOS (JOÃO  AMORIM),  por

9 V. Nota técnica n. 1268/2013, arquivo denominado “2013 05 20 – OF 14189-13 CGU e Nota
Técnica 126813 CGU”, que se encontram na mídia de f. 728. 

10 V. Laudo n.  1733/2015-SETEC/SR/DPF/MS, rol  de máquinas informado por JOÃO AMORIM e
pesquisa de máquinas junto ao Detran, que se encontram na mídia de f. 728. 
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meio,  principalmente,  de  sua  empresa  PROTECO  CONSTRUÇÕES  LTDA.
(PROTECO), foi o beneficiário – indevidamente – de diversos contratos de obras
intermediados pela AGESUL, sobre os quais recaem sólidas provas de fraudes e
desvios vultosos de recursos públicos, inclusive de origem federal. 

Ocorre que, segundo foi apurado, além de beneficiário direto das
fraudes, JOÃO AMORIM atuava, ainda, como um arrecadador de propinas pagas
em contratos firmados pelo Governo do Estado com outras empresas.

A partir de análise de material apreendido com autorização judicial,
notadamente aqueles materiais que se encontravam na sede da  PROTECO, os
investigadores  identificaram  que  essa  empresa,  juntamente  à  empresa  ASE
PARTICIPAÇÕES E INVESTIMENTOS LTDA, criada em maio de 2013, ambas
possuindo  como  sócios  JOÃO  AMORIM e  ELZA  CRISTINA  ARAÚJO  DOS
SANTOS,  firmou  inúmeros  contratos  fictícios com  empresas  várias,
supostamente “locando” máquinas, mas tudo em intuito fraudulento e criminoso,
com o fim de conferir aparente legalidade ao envio de dinheiro desviado de obras
contratadas junto ao Executivo Estadual.

Consta das apurações que os contratos de locação de maquinários
firmados  pela  PROTECO e  pela  ASE  PARTICIPAÇÕES deram-se  com  as
seguintes empresas:  (1) ENCALSO CONSTRUÇÕES LTDA (R$ 17 milhões),  (2)
JBS S/A  (R$  9  milhões),  (3) CONSTRUTORA BRASILIA  GUAÍBA LTDA (R$  6
milhões),  (4) CMT ENGENHARIA LTDA (R$ 5 milhões),  (5) DM CONSTRUTORA
DE  OBRAS  LTDA  (R$  6  milhões),  (6)  PROLAGOS  S/A  (R$  3  milhões),  (7)
EQUIPAV ENGENHARIA LTDA (R$ 14 milhões),  (8) EMPREEND. IMOBILIÁRIOS
DAMHA – SÃO PAULO III – SPE LTDA (R$ 2 milhões),  (9) MAC ENGENHARIA
LTDA  (R$  9  milhões),  (10) COMPASA  DO  BRASIL  DISTRIBUIDORA  DE
DERIVADOS DE PETROLEO LTDA (R$ 1,5 milhões),  (11) DMP CONSTRUÇÕES
LTDA (R$ 1 milhão),  (12) CONSTRUTORA SANCHES TRIPOLONI LTDA (R$ 18
milhões),  (13) TÉCNICA  VIÁRIA  CONSTRUÇÕES  LTDA (R$  3  milhões),  (14)
CONSTRUTORA SUCESSO S/A (R$ 2 milhões), (15) MB INDÚSTRIA COMÉRCIO E
CONSTRUÇÕES  LTDA  (R$  3,5  milhões)  e  (16) EMPATE  ENGENHARIA  E
COMÉRCIO LTDA (R$ 12 milhões).

Conforme  se  observa,  as  locações  de  máquinas  deram-se  por
valores expressivos e não raro vultosos; e foram firmadas, muitas vezes, por
empresas  que,  consoante  apurado,  firmaram  contratos  milionários  com  a
AGESUL para a realização de obras em Mato Grosso do Sul.

De  outro  lado,  tem-se  diligências  empreendidas  no  curso  do
Inquérito Policial, notadamente aquelas descritas no Laudo Pericial n. 1733/2015,
da  POLÍCIA FEDERAL, a demonstrarem que era impossível que as empresas
PROTECO e  ASE  PARTICIPAÇÕES possuíssem o  quantitativo  de  máquinas
supostamente  “locadas”,  reforçando  as  evidências  de  que  os  contratos  eram
fictícios, fraudulentos, tendo por finalidade justificar contabilmente recebimentos
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de altos valores de propina.
Com  efeito,  o  Laudo  n.  1733/2015-SETEC/SR/DPF/MS  apontou

diversas atipicidades indicando, convergindo, tratar-se da existência de contratos
fictícios.

O resumo dos valores totais dos contratos e recibos de locação de
máquinas e outros relacionados à PROTECO e à ASE consta nas tabelas abaixo
(fls. 2/3 do Laudo n. 1733/2015):

Período PROTECO
2010  2.086.580,00

2011 14.230.701,64

2012 21.225.483,00
2013  2.445.000,00

2014 20.727.143,00

TOTAL R$ 60.714.907,64

Período ASE

2013 29.510.900,15

2014 39.386.955,34

2015 2.763.148,40

TOTAL R$ 71.661.003,89

LOCATÁRIA
LOCADOR:

PROTECO 

LOCADORA:

ASE
SUBTOTAL

AGUA DO MIRANTE LTDA 1.259.550,00 16.668.153,71 17.927.703,71

ÁGUAS GUARIROBA S.A. 1.832.850,00 - 1.832.850,00
MB INDUSTRIA COMERCIO E

CONSTRUÇÃO LTDA
3.500.000,00 - 3.500.000,00

AGUAS DE SÃO FRANCISCO DO SUL - 418.700,00 418.700,00

CMT ENGENHARIA LTDA -
5.813.402,96 5.813.402,96

COMPASA - 1.591.178,00 1.591.178,00

CONSTRUTORA BRASÍLIA GUAÍBA 1.355.315,19 4.952.840,00 6.308.155,19

DM CONSTRUTORA DE OBRAS LTDA 336.715,25 6.083.940,40 6.420.655,65

DMP CONSTRUÇÕES LTDA - 1.059.722,69 1.059.722,69

ENCALSO CONSTRUÇÕES LTDA 5.848.140,00 4.800.020,00 10.648.160,00

ENGEPAV - 48.700,00 48.700,00

PROLAGOS S/A - 1.423.646,41 1.423.646,41
PROLAGOS CONCESSIONÁRIA DE

SERVIÇOS PÚBLICOS DE ÁGUA E ESGOTO

S.A

3.045.330,00 - 3.045.330,00

EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS

DAMHA– SÃO PAULO III – SPE LTDA
2.442.000,00 - 2.442.000,00

EQUIPAV ENGENHARIA LTDA 4.470.000,00 9.716.297,00 14.186.297,00
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MAC ENGENHARIA LTDA
3.618.511,20 5.413.529,50 9.032.040,70

CONSTRUTORA SANCHES TRIPOLONI 7.641.400,00 10.998.613,22 18.640.013,22

CONSTRUTORA CENTRAL DO BRASIL S.A. 500.000,00 - 500.000,00

CONSTRUTORA SUCESSO LTDA 2.707.413,00 - 2.707.413,00

TÉCNICA VIÁRIA CONSTRUÇÕES LTDA 620.020,00 2.672.260,00 3.292.280,00
JBS S/A 9.500.143,00 - 9.500.143,00

EMPATE ENGENHARIA E COM. LTDA 12.037.520,00 - 12.037.520,00

TOTAL (R$) 60.714.907,64 71.661.003,89 132.375.911,53

Dentre as diversas evidências de simulação de contratos apontadas
pelos peritos, destacam-se: 1. preços contratados em desacordo com os valores
praticados no mercado; 2. ausência de variação de preços das locações, recibos e
medições nos anos de 2010 a 2015, quando o usual é a correção pelo INCC11,
haja  vista  que,  no  período,  os  custos  da  construção  civil  variaram 43%;  3.
medições de quantidades de hora máquina trabalhada e/ou número de máquinas
em medições semelhantes em todos os meses, com consequentes pagamentos
mensais de valores iguais, contrariando as regras ordinárias de construção de
rodovias,  em  que  há  variações  de  produtividade/produção  devido  às
peculiaridades de cada etapa ou às intempéries naturais (dias parados por causa
de  chuvas);  e  4.  uso  de  quantidade  significativa  de  máquinas  de  alta
produtividade  (escavadeiras  hidráulicas,  motoniveladoras,  pás  carregadeiras)
durante diversos períodos sucessivos sem variação significativa de produtividade.

Em  reforço,  cotejando-se  o  rol  de  máquinas  das  empresas
PROTECO e  ASE PARTICIPAÇÕES,  informadas  por  JOÃO AMORIM e  pelo
Detran/MS,  com  o  quantitativo  de  máquinas  constantes  nos  contratos,  foi
possível  constatar  que  a  grande  maioria  dos  equipamentos  alugados  nunca
existiu.

A título de exemplo, o laudo informou que consta nos documentos
apreendidos na empresa PROTECO que, em outubro de 2013, a empresa ASE
possuía  alugadas  para  terceiras  empresas:  29  escavadeiras  hidráulicas,  33
motoniveladoras e 124 caminhões basculantes. Ocorre que, conforme as relações
apresentadas pelo advogado de JOÃO AMORIM, as empresas ASE e PROTECO
teriam  juntas,  nos  últimos  5  anos,  apenas  5  escavadeiras  hidráulicas,  12
motoniveladoras e 28 caminhões/reboques basculantes. 

De  sorte  que  contratos  de  locação  de  máquinas  das  empresas
PROTECO e  ASE  PARTICIPAÇÕES,  nos  quantitativos  estipulados,  eram
impossíveis, do que decorre a conclusão de que foram firmados mediante fraude,
com o intuito de dissimular a origem ilícita de recursos desviados de contratos
com o Estado de Mato Grosso do Sul, por meio da AGESUL.

11 Índice Nacional de Custo na Construção.
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Destaque-se que, conforme apontado pela equipe de investigadores,
a empresa  ASE PARTICIPAÇÕES E INVESTIMENTOS LTDA. foi constituída
em maio de 2013, com um capital social de apenas R$ 1 milhão, do qual fora
efetivamente  integralizado  apenas  R$  200  mil,  o  que  reforça  ainda  mais  as
evidências de simulação de contratos de locação.

3. AÇÕES  PENAIS  EM  CURSO  COM  FUNDAMENTO  NAS
DESCOBERTAS DA OPERAÇÃO LAMA ASFÁLTICA

Segundo  consta,  até  o  momento,  houve  a  apresentação de  5
(cinco)  denúncias,  todas  recebidas  pela  Justiça  Federal,  a partir  das
descobertas da Operação Lama Asfáltica, a saber:

3.1. Autos  n.  0007457-47.2016.403.6000:  EDSON  GIROTO,
FLÁVIO  HENRIQUE  GARCIA  SCROCCHIO e  RACHEL  ROSANA  DE  JESUS
PORTELA GIROTO foram denunciados pelo Ministério Público Federal pela prática
do crime previsto no art. 1º,  caput e § 4º, da Lei n. 9.613/1998 por quatro
vezes,  tendo  em  vista  que,  agindo  de  modo  consciente  e  voluntário,  em
comunhão  de  esforços,  ocultaram  e  dissimularam  a  origem,  disposição,
movimentação e propriedade do valor R$ 7.630.000,00, provenientes de delitos
antecedentes acima indicados (item 2). Trata-se de fatos relativos à aquisição da
Fazenda Encantado de Rio Verde.

3.2. Autos  n.  0007458-32.2016.403.6000:  WILSON  ROBERTO
MARIANO DE OLIVEIRA (BETO MARIANO),  EDSON GIROTO,  JOÃO AFIF
JORGE, MARIANE MARIANO DE OLIVEIRA DORNELLAS, MARIA HELENA MIRANDA
DE OLIVEIRA e  JOÃO PEDRO FIGUEIRÓ DORNELLAS foram denunciados  pelo
Ministério Público Federal pela prática do crime previsto no art. 1º, caput e § 4º,
da  Lei  n.  9.613/98  por  quatro  vezes,  tendo  em vista  que,  agindo  de  modo
consciente e voluntário, em comunhão de esforços, ocultaram e dissimularam a
origem,  disposição,  movimentação  e  propriedade  do  valor  R$  4.385.189,00,
provenientes de delitos antecedentes acima indicados (item 2). Trata-se de fatos
relativos à aquisição da Fazenda Maravilha.

3.3.  Autos  n.  0007459-17.2016.403.6000:  JOÃO  ALBERTO
KRAMPE AMORIM DOS SANTOS (JOÃO AMORIM), ANA PAULA AMORIM, ANA
LÚCIA  AMORIM,  RENATA  AMORIM  AGNOLETTO  e ELZA  CRISTINA  ARAÚJO
DOS SANTOS foram denunciados pelo Ministério Público Federal pela prática do
crime previsto no art. 1º, caput e § 4º, da Lei n. 9.613/1998:

3.3.(a) por  dez  vezes,  tendo  em  vista  que,  agindo  de  modo
consciente e voluntário, em comunhão de esforços, ocultaram e dissimularam a
origem, disposição, movimentação e propriedade do valor de R$ 30.000.000,00,
provenientes de delitos antecedentes acima indicados (item 2). Trata-se de fatos
relativos à aquisição da Fazenda Jacaré de Chifre.
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3.3.(b) por dezesseis vezes, tendo em vista que, agindo de modo
consciente e voluntário, em comunhão de esforços, ocultaram e dissimularam a
origem, disposição, movimentação e propriedade do valor de R$ 3.858.428,21,
provenientes de delitos antecedentes acima indicados (item 2). Trata-se de fatos
relativos à aquisição da Fazenda Santa Laura.

3.4.  Autos  n. 0008107-60.2017.403.6000:  EDSON  GIROTO,
RACHEL  ROSANA  DE  JESUS  PORTELA  GIROTO  e  DENIZE  MONTEIRO  VIEIRA
COELHO foram denunciados pelo Ministério Público Federal pela prática do crime
previsto no art. 1º,  caput  e § 4º, da Lei n. 9.613/1998, c/c art. 29 do Código
Penal12,  tendo  em  vista  que,  agindo  de  modo  consciente  e  voluntário,  em
comunhão  de  esforços,  praticaram  atos  para  a  ocultação  e  dissimulação  da
origem, localização, disposição, movimentação e propriedade de, no mínimo, R$
2.800.101,28, provenientes direta e indiretamente dos delitos acima narrados
(item 2), mediante o gradual emprego do referido montante total na construção
da  residência  situada  na  Rua  Nadima    Bagdade,  n.  435,  Parque  Residencial
Damha I, em Campo Grande-MS.

3.5.  Autos  n. 0008284-24.2017.403.6000:  EDSON  GIROTO foi
denunciado pelo Ministério Público Federal pela prática dos crimes previstos no
art. 317 do Código Penal c/c art. 1º, § 4º, da Lei n. 9.613/199813, na forma do
art. 69 do Código Penal; bem assim JOÃO ALBERTO KRAMPE AMORIM DOS
SANTOS, ELZA CRISTINA ARAUJO DOS SANTOS, FLAVIO HENRIQUE GARCIA
SCROCCHIO  e  GERSON  MAURO  MARTINS foram  denunciados  pelo  Ministério
Público  Federal  pela  prática  do  crime  previsto  no  art.  1º,  §  4º,  da  Lei  n.
9.613/1998, c/c art. 29 do Código Penal14, pois:

3.5.(a) EDSON GIROTO, livre e conscientemente, aceitou receber
para si, em razão da sua função de Secretário de Estado de Obras Públicas e de
Transportes do Governo do Estado de Mato Grosso do Sul,  vantagem indevida
consistente na aeronave Piper Cheyenne I, matrícula PP-CMV, modelo PA-31T1,
número de série 31T-  8104020 – corrupção passiva.

3.5.(b) EDSON  GIROTO, JOÃO  ALBERTO  KRAMPE  AMORIM
DOS SANTOS,  ELZA CRISTINA ARAUJO DOS SANTOS, FLAVIO HENRIQUE
GARCIA  SCROCCHIO  e  GERSON MAURO MARTINS,  livres  e  conscientemente,
praticaram atos para assegurar a ocultação da origem   e propriedade, bem assim

12 Na seguinte conformidade: a. EDSON GIROTO: por ter praticado 1.176 (mil cento e setenta e seis) atos
de lavagem de dinheiro; b. RACHEL PORTELA GIROTO: por ter concorrido para 1 (um) ato de lavagem de
dinheiro;  c. DENIZE MONTEIRO VIEIRA COELHO: por ter concorrido para 3 (três) atos de lavagem de
dinheiro.

13 Art. 1o Ocultar ou dissimular a natureza, origem, localização, disposição, movimentação ou propriedade de
bens, direitos ou valores provenientes, direta ou indiretamente, de infração penal. Pena: reclusão, de 3
(três) a 10 (dez) anos, e multa. […] § 4o A pena será aumentada de um a dois terços, se os crimes
definidos nesta Lei forem cometidos de forma reiterada ou por intermédio de organização criminosa. 

14 Na seguinte conformidade: (a) EDSON GIROTO: por ter praticado 3 (três) atos de lavagem de dinheiro;
(b)  JOÃO ALBERTO KRAMPE AMORIM DOS SANTOS: por ter praticado 2 (dois) atos de lavagem de
dinheiro; (c) FLAVIO HENRIQUE GARCIA SCROCCHIO: por ter  praticado 2 (dois) atos de lavagem de
dinheiro; (d) ELZA CRISTINA ARAUJO DOS SANTOS: por ter concorrido para 1 (um) ato de lavagem de
dinheiro; e (e) GERSON MAURO MARTINS: por ter concorrido para 1 (um) ato de lavagem de dinheiro.
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dissimulação da sua movimentação e disposição, da mencionada aeronave Piper
Cheyenne, matrícula PP-CMV, modelo PA-31T1, número de série 31T-8104020,
proveniente diretamente do crime de corrupção   passiva acima descrito.

PARTE II – CRIMES OBJETO DA PRESENTE DENÚNCIA 

1. MATERIALIDADE

A seguir serão detalhados os elementos de prova que comprovam a
materialidade dos crimes objeto da presente denúncia. 

1.1. Fraudes em obras de saneamento integrado na Avenida
Lúdio  Coelho,  entre  a  Avenida  Duque  de  Caxias  e  a  Rua  Antônio
Bandeira, no Município de Campo Grande-MS

Em 19 de novembro de 2007, o Estado de Mato Grosso do Sul, por
meio da Agência Estadual de Empreendimentos de Mato Grosso do Sul –
AGESUL,  celebrou  o  Contrato  de  Repasse  n.  0226003-02  (SIAFI  n.
597683) com o Ministério das Cidades, por meio da Caixa Econômica Federal
(CEF), no valor de  R$ 16.6661.847,58, tendo por objeto a  “urbanização de
favelas  com drenagem na  bacia  do  Córrego  Lagoa,  no  Município  de  Campo
Grande/MS”15. 

Para  a  execução  da obra de  saneamento  integrado  na  Av.  Lúdio
Coelho, entre a Av. Duque de Caxias (Via Morena) e a R. Antônio Bandeira, no
Município de Campo Grande-MS, no âmbito do Contrato de Repasse n. 0226003-
02, a AGESUL realizou dois processos licitatórios seguidos, quais sejam: 

Concorrência 089/2008-CLO (Processo n. 19/101170/200816):

Obra Saneamento Integrado Urbanização de Favelas

Local Av. Duque de Caxias (Via Morena) e R. Antonio Bandeira,
no Município de Campo Grande-MS 

Valor (R$) 12.018.960,23 

Prazo 365 dias 

15 O que atrai a competência federal com base no art. 109, IV, da CF, in verbis: “Art. 109.
Aos juízes federais compete processar e julgar: […] IV – os crimes políticos e as infrações
penais praticadas em detrimento de bens, serviços ou interesse da União ou de suas entidades
autárquicas ou empresas públicas, excluídas as contravenções e ressalvada a competência da
Justiça Militar e da Justiça Eleitoral”. 

16 Os dois volumes do Processo n. 19/102179/2008 encontram-se digitalizados no DVD
3 de f.  721,  no seguinte caminho:  “D:\DVD 3\Av Ludio Coelho\DVD anexo ao Of
6789-15 CGU – do Lud C\Processo Digitalizados\Processo 19 102170 2008 – CC 089-
2008”. 
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Objeto Obra de saneamento integrado e urbanização de favela, na
Av. Duque de Caxias (Vila Morena) e R. Antônio Bandeira,

no Município de Campo Grande-MS

Contratada MOVITERRA CONSTRUÇÕES E COMÉRCIO LTDA

Concorrência 017/2009-CLO (Processo n. 19/101485/200917): 

Obra Saneamento Integrado Urbanização de Favelas

Local Fundo de Vale do Córrego Lagoa

Trecho Av. Duque de Caxias (Via Morena) – R. Antônio Bandeira

Valor (R$) 16.735.569,35

Prazo 360 dias 

Objeto Obra de saneamento integrado e urbanização de favela,
Local – Fundo de Vale do Córrego Lagoa, Trecho – Av.

Duque de Caxias (Via Morena) – R. Antonio Bandeira, no
Município de Campo Grande-MS

Contratado CONSÓRCIO LAGOA: PROTECO CONSTRUÇÕES LTDA e
MOVITERRA CONSTRUÇÕES E COMÉRCIO LTDA

I. A simples narrativa dos principais atos desses dois certames em
ordem cronológica já expõe alguns dos diversos indicativos de que eles foram
realizados  com o  propósito  de  favorecer  –  direcionar –  a  contratação  da
pessoa jurídica  PROTECO CONSTRUÇÕES LTDA. para a execução das obras
objeto do Contrato de Repasse n. 0226003-02:

I.(a) Em 03/11/2008: o Governo do Estado de Mato Grosso do Sul
publicou o aviso da Concorrência n. 089/2008 no Diário Oficial da União (DOU),
no Diário  Oficial  do  Estado (DOEMS) e  em um jornal  de  circulação regional,
contendo, na alínea “a” do seu item 2.4, a vedação da participação de consórcios
em qualquer forma de constituição. 

I.(b) Em  04/12/2008: sessão  de  abertura  das  propostas  da
Concorrência n. 089/2008-CLO, com a participação de quatro empresas, sendo
declarada vencedora a empresa MOVITERRA CONSTRUÇÕES E COMÉRCIO LTDA. 

I.(c) Em 14/01/2009: assinatura do Contrato OC n. 010/2009-PJUR
entre a empresa vencedora do certame e a AGESUL.

I.(d) Em 15/05/2009: Ofício n. 2367/GAC/SEOP/AGESUL/2009, de
convocação da empresa  MOVITERRA CONSTRUÇÕES E COMÉRCIO LTDA. para

17 Os seis volumes do Processo n. 19/101485/2009 encontram-se digitalizados no DVD
3 de f.  721,  no seguinte caminho:  “D:\DVD 3\Av Ludio Coelho\DVD anexo ao Of
6789-15 CGU – Av Lud C\Processo Digitalizados\Processo 19 101485 2009 – CC 017-
2009”. 
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assinatura da ordem de início dos serviços do Contrato OC n. 010/2009-PJUR.

I.(e) Em  21/05/2009:  correspondência  CE  033/09,  na  qual  a
MOVITERRA  CONSTRUÇÕES  E  COMÉRCIO  LTDA. informa  a  AGESUL a
impossibilidade de executar o objeto do Contrato OC nº 010/2009, considerando
as condições contratuais concernentes ao seu valor. 

I.(f) Em 28/05/2009: Parecer PJUR/AGESUL EFR n. 243/2009, da
Procuradoria Jurídica da AGESUL, favorável à rescisão amigável do Contrato OC
n. 010/2009, fundamentado única e exclusivamente no inciso II do art. 79 da Lei
n.  8.666/93,  sem demonstrar  a  efetiva  conveniência  daquela  decisão  para  a
Administração Estadual – condição essencial contida no referido dispositivo legal.

I.(g) Em 28/06/2009: assinatura do Termo de Rescisão amigável do
Contrato OC n. 010/2009 entre a  AGESUL e a  MOVITERRA CONSTRUÇÕES E
COMÉRCIO LTDA. 

I.(h) Em  26/06/2009:  publicação  do  aviso  da  Concorrência  n.
017/2009-CLO no  Diário  Oficial  da  União  (DOU),  no  Diário  Oficial  do  Estado
(DOEMS) e em um jornal de circulação regional, contendo, na alínea “a” do seu
item  2.4,  a  vedação  da  participação  de  consórcios  em  qualquer  forma  de
constituição. 

I.(i) De 06 a 08/07/2009: retirada do edital por cinco empresas,
entre elas a MOVITERRA CONSTRUÇÕES E COMÉRCIO LTDA. (06/07/2009).

I.(j)  Em 09/07/2009:  republicação  do  edital  da  Concorrência  n.
017/2009-CLO  com  alteração  do  subitem  2.4  e  inclusão  do  subitem  2.4.1,
permitindo a participação de consórcio com, no máximo, duas empresas.

I.(k) De  09 a  31/07/2009:  retirada  do  edital  por  outras  quatro
empresas, entre elas a PROTECO CONSTRUÇÕES LTDA. (09/07/2009).

I.(l) Em  10/08/2009:  sessão  de  abertura  dos  trabalhos  da
Concorrência n. 017/2009-CLO, com oito participantes, entre eles o CONSÓRCIO
LAGOA, constituído pelas empresas PROTECO CONSTRUÇÕES LTDA. - líder do
consórcio – e MOVITERRA CONSTRUÇÕES E COMÉRCIO LTDA.

I.(m) Em  11/08/2009:  sessão  de  julgamento  das  propostas  da
Concorrência  n.  017/2009-CLO,  com  cinco  participantes  habilitados,  sendo
declarado vencedor o CONSÓRCIO LAGOA.

I.(n) Em 21/09/2009: assinatura do Contrato OC n. 293/2009-PJUR
entre o consórcio vencedor da licitação e a AGESUL.

I.(o) Em 04/01/2010: Parecer PJUR/AGESUL EFR n. 001/2010, da
Procuradoria Jurídica da AGESUL, favorável à dissolução do CONSÓRCIO LAGOA
e  retirada  da  empresa  MOVITERRA  CONSTRUÇÕES  E  COMÉRCIO  LTDA.  da
relação  jurídica  assumida  com  a  AGESUL no  Contrato  OC  n.  293/2009,
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fundamentado na justificativa apresentada pela citada empresa de “problemas
em sua capacidade operativa financeira” para cumprimento das obrigações do
contrato em tela, bem como na assunção, por parte da empresa PROTECO da
responsabilidade pela execução integral do objeto do contratado. 

I.(p) Em  18/01/2010:  assinatura  do  Termo  de  Distrato  do
CONSÓRCIO LAGOA entre  as  empresas  PROTECO CONSTRUÇÕES LTDA.  e
MOVITERRA CONSTRUÇÕES E COMÉRCIO LTDA.

II.  A  equipe  da  CONTROLADORIA-GERAL  DA  UNIÃO,  no
Relatório  de  Fiscalização  n.  20140113818,  analisou  os  Processos  n.
19/101170/2008 e  n.  19/101485/2009,  identificando  graves ilegalidades,  a
seguir  descritas,  a  evidenciarem  que,  de  fato,  os  certames  em  tela  foram
realizados com o fim de  favorecer – direcionar – a contratação da empresa
PROTECO, com vistas – ver-se-á – a possibilitar o desvio de recursos públicos
oriundos do Contrato de Repasse n. 0226003-02. 

II.(a)  Graves  ilegalidades  na  rescisão  do  Contrato  n.
010/2009-PJUR

A  empresa  MOVITERRA  CONSTRUÇÕES  E  COMÉRCIO  LTDA.,  em
reposta à convocação da  AGESUL para o início dos serviços, informou sobre a
impossibilidade de executar o objeto nas condições contratuais no que concerne
ao seu valor, nos seguintes termos19:

Em atenção ao ofício N. 2367/GAC/SEOP/AGESSUL/2009, que convocou
esta empresa contratada para início dos serviços, objeto do Contrato OC
N.  010/009-PJUR,  informamos  a  V.  Ex.ª  que  conforme  o  disposto  no
parágrafo 3º do artigo 64 da Lei Federal (Estatuto Jurídico das Licitações e
dos Contratos Públicos) e em decorrência de que os preços contidos na
proposta já não estão condizentes com os praticados no mercado, vez que
inclusive a planilha de referência que norteou o procedimento licitatório
correspondente tem como base orçamento do mês de maio/2007, razão
pela qual,  não poderemos executar o supracitado objeto nas condições
contratuais existentes, no que concerne ao seu valor.

No  entanto,  não  se  observa  fundamentação  legal  na  justificativa
apresentada pela pessoa jurídica MOVITERRA CONSTRUÇÕES E COMÉRCIO LTDA.
– preço da proposta não condizente com os de mercado –, a qual supostamente
teria levado a  AGESUL a rescindir o Contrato OC n. 010/2009, na medida em
que: 

1. Os preços contratados pela  AGESUL foram estabelecidos  pela
própria contratada e consignados na sua proposta apresentada à Comissão de

18 O  Relatório  de  Fiscalização  n.  201401138,  elaborado  pela  CGU/MS,  encontra-se
digitalizado, no DVD 3 de f. 721, no seguinte caminho: D:\DVD 3\Av Ludio Coelho. 

19 Arquivo:  [PT  024]  –  Declaração Moviterra  Incompatibilidade Preços Mercado,  que
encontra-se  no  DVD  3  de  f.  721,  no  seguinte  caminho:  “D:\DVD  3\Av  Ludio
Coelho\DVD anexo ao Of 6789-15 CGU – Av Lud C”. 
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Licitação da Concorrência n. 089/2008-CLO. 

2. A contratada submeteu-se aos termos constantes no instrumento
convocatório da Concorrência n. 089/2008-CLO, mediante a apresentação dos
Anexos 3 e 6 previstos nos subitens 5.3.2 (declaração de recebimento de todas
as informações necessárias ao cumprimento das obrigações contratuais) e 5.3.6.
(declaração de conhecimento, aceitação e submissão às normas do Edital). 

3. O § 1º da cláusula 3ª do Contrato OC n. 010/2009 reforçava que
o  valor  total  contratado  (R$  11.777.827,36)  decorreu  dos  preços  unitários
constantes da proposta da contratada; e

4. O § 1º  da cláusula  3ª do Contrato  OC n.  010/2009 previa  o
reajustamento do valor contratado após o interstício de 12 meses da data da
assinatura do contrato. 

Igualmente, não se encontra expressa e devidamente justificada no
Parecer PJUR/AGESUL EFP n. 243/2009, de 28/05/2009, da Procuradoria Jurídica
da AGESUL, a motivação prevista no inciso II do art. 79 da Lei n. 8.666/1993
(conveniência  para  a  Administração)  para  optar  pela  rescisão  amigável  do
Contrato  OC  n.  010/2009  e  não  pela  convocação  da  segunda  colocada  no
certame (CGE ENGENHARIA LTDA.), que apresentou proposta de preços no valor
de R$ 11.898.443,32. 

Tampouco  restou  consignada no citado  parecer  jurídico,  nem em
qualquer outro documento do Processo n. 19/101170/2008, a motivação da não
aplicação tanto da penalidade prevista na cláusula décima do Contrato OC n.
010/2009-PJUR20 – multa de 0,5% pela inexecução injustificada do objeto – R$
58.889,14 –, conforme previsto no inciso II do art. 87 da Lei n. 8.666/93, como
da consequente declaração de impedimento de a MOVITERRA CONSTRUÇÕES E
COMÉRCIO LTDA. contratar com a Administração Pública, prevista no inciso III do
art. 87 da Lei n. 8.666/9321. 

Com efeito, a ausência dessas providências por parte da AGESUL
possibilitou a nova participação da empresa declinante na licitação realizada em
2009 (Concorrência n. 017/2009-CLO) como integrante do consórcio vencedor do
certame. Caso tivesse  sido devidamente punida pela  AGESUL e  impedida de
contratar com a Administração, a empresa estaria impossibilitada de participar da
Concorrência n. 017/2009. 

20  CLÁUSULA DÉCIMA
10. DAS MULTAS: Sem prejuízo das demais penalidades previstas na Lei n. 8.666/93 de 21 de junho de
1.993, será aplicada ao CONTRATADO, multa moratória de 0,5% (cinco décimos por cento) ao dia, se
houver atraso injustificado na entrega dos serviços e/ou obra; mesma penalidade ocorrerá se deixar de
atender ou executar o serviço de acordo com as normas e procedimentos utilizados pela AGESUL, ou
ainda, dificultar o trabalho da fiscalização com informações incorretas, garantida prévia defesa. 

21 Art. 87. Pela inexecução total ou parcial do contrato a Administração poderá, garantida a prévia defesa,
aplicar ao contratado as seguintes sanções:
(…) II – multa, na forma prevista no instrumento convocatório ou no contrato; III – suspensão temporária
de participação em licitação e impedimento de contratar com a Administração, por prazo não superior a 2
(dois) anos. 
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II.(b)  Graves  ilegalidades  na  republicação  do  edital  da
Concorrência n.  017/2009, permitindo a participação de consórcio na
licitação, com a posterior dissolução do CONSÓRCIO LAGOA 

A AGESUL republicou o edital da Concorrência n. 017/2009-CLO, na
data  de 09/07/2009, com a alteração do subitem 2.4 e  inclusão do subitem
2.4.1, para assim permitir a participação de consórcio com, no máximo, duas
empresas no certame. 

Diante disso, no dia 10/08/2009, ocorreu a sessão de abertura dos
trabalhos da Concorrência n. 017/2009-CLO, com oito participantes, entre eles o
CONSÓCIO LAGOA, formado pelas empresas PROTECO CONSTRUÇÕES LTDA.
e MOVITERRA CONSTRUÇÕES E COMÉRCIO LTDA.

Contudo,  novamente,  assim como  na  Concorrência  n.  089/2008-
CLO,  apenas  03  meses  após  a  emissão  da  ordem de  início  dos  serviços  do
Contrato  OC n.  293/2009,  em 02/10/2009,  a  MOVITERRA,  com anuência  da
Administração Estadual em 06/01/2010, celebrou, em 18/01/2010, o termo de
distrato do consórcio constituído com a empresa  PROTECO,  que permaneceu
como única executora do objeto da Concorrência n. 017/2009-CLO,  contratado
pela  AGESUL  pelo  valor  de  R$  16.550.512,89,  e  com  acréscimo  de  R$
4.772.685,53,  decorrente  da  alteração  do  projeto  e  dos  acréscimos  de
quantitativos de serviços. 

Desse modo, em 07/04/2010, foi assinado o 1º Termo Aditivo ao
Contrato  OC  n.  293/2009,  que  excluiu  do  CONSÓRCIO  LAGOA  a  empresa
MOVITERRA, deixando de integrar a relação contratual em questão.

Publicação da exclusão da empresa MOVITERRA do CONSÓRCIO 
LAGOA no Diário Oficial do Estado de 14/04/2010.

Ou seja: o gestor estadual, em ato discricionário antieconômico e
sem qualquer fundamentação legal, acatou a recusa da empresa MOVITERRA em
executar o objeto do Contrato OC n. 010/2009 (Concorrência n. 089/2008-CLO),
no valor de R$ 11.777.827,36, deixando de  exigir o recolhimento da multa de
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0,5% sobre o valor contratado – R$ 58.889,14 (inciso II do art. 87 da Lei n.
8.666/93 e na cláusula décima do contrato – inexecução do objeto) e de declarar
o impedimento  de  a referida  empresa contratar  com a Administração Pública
(inciso III do art. 87 da Lei n. 8.666/93), o que acarretou a realização de novo
certame  (Concorrência  n.  017/2010-CLO)  e  a  celebração  do  Contrato  OC  n.
293/2009 com consórcio integrado pela empresa declinante da Concorrência n.
089/2008 no valor de R$ 16.550.512,89.

Não  bastando,  igualmente  à  Concorrência  n.  089/2008-CLO,  a
empresa MOVITERRA, apenas três meses após a emissão da ordem de início dos
serviços do Contrato OC n. 293/2009, com a anuência da AGESUL, retirou-se do
consórcio  responsável  pela  execução  das  obras  da  Av.  Lúdio  Martins  Coelho,
remanescendo como única executora do objeto a empresa  PROTECO (líder do
consórcio), que receberia, como contraprestação pelos serviços do Contrato OC
n. 293/2009,  um valor  com acréscimo de 40,52% do inicialmente contratado
(Contrato OC n. 010/2009), em um período de 08 meses, justificado, em tese,
por alterações no projeto e nos quantitativos dos serviços da obra. 

II.(c) Graves ilegalidades na restrição do caráter competitivo
da  licitação,  mediante  a  inclusão  de  diversas  cláusulas
ilegais/exorbitantes no edital da Concorrência n. 017/2009-CLO

Em análise da composição do edital da Concorrência n. 017/2009-
CLO, realizada pela AGESUL para a seleção da melhor proposta para a execução
da obra de Saneamento Integrado – Urbanização de Favela Fundo de Vale do
Córrego Lagoa, trecho: Av. Duque de Caxias (Via Morena) – R. Antônio Bandeira,
no  Município  de  Campo  Grande-MS,  no  valor  de  R$ 16.735.569,35,  foram
identificadas  pela  CONTROLADORIA-GERAL  DA  UNIÃO as  seguintes
cláusulas  ilegais  restritivas  do  caráter  competitivo  de  um  certame
licitatório:

1.  Exigência  ilegal, como  documento  de  habilitação  dos
licitantes, de atestados de visitas técnicas realizadas em dias e horários
previamente estabelecido no edital

O  item  5.3.1  do  edital  da  Concorrência  n.  017/2009-CLO
determinava que os licitantes apresentassem como condição de habilitação ao
certame licitatório o seguinte documento:

5.3.1.  Atestado emitido pelo  Diretor-Presidente da  AGESUL ou
representante  legal,  informando  que  o(s)  responsável(is)
técnico(s) ou engenheiro da empresa participante, pertencente
ao seu quadro permanente, conheceu de todas as condições que
envolvem a execução dos serviços, conforme subitem 2.2 deste
edital.

No  subitem  2.2  do  referido  edital,  a  Administração  Estadual
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estabeleceu  previamente  um único  dia  e  horário  em que  as  visitas  técnicas
deveriam ocorrer, conforme demonstrado a seguir:

2.2 A empresa interessada na participação desta licitação deverá,
por meio do(s) seu(s) Responsável(is) Técnico(s), ou engenheiro
de seu quadro permanente, conhecer o local onde será executada
a obra, inteirando-se suficientemente da natureza, vulto e toda as
condições que envolvam a execução da mesma. No dia  24 de
Julho  de  2009,  às  08h00min,  o  representante  regional  da
AGESUL em  Campo  Grande  (MS),  Fone:  67-3901  8708,
acompanhará  os  representantes  no  local  indicado,  bem como,
prestara as informações que se fizerem necessárias.

Ressalta-se  que,  no  dia  09/07/2009,  foi  publicado  o  aviso  de
alteração de Edital da Concorrência n. 017/2009-CLO alterando a data da visita
técnica para 04/08/2009, às 08:00 horas.

Em que pese a sua previsão nos editais, a vistoria técnica não é
sequer citada na Lei n. 8.666/93 e sua obrigatoriedade, como condição para a
habilitação do licitante,  constitui  restrição  ao caráter  competitivo do certame,
pois o que se prevê apenas é que o licitante deve apresentar  “comprovação
fornecida pelo órgão licitante, de que recebeu os documentos, e, quando exigido,
de que tomou conhecimento de todas as informações e das condições locais para
o cumprimento das obrigações objeto da licitação” (inciso III do art. 30 da Lei
8.666/93), não havendo qualquer exigência quanto a imprescindível visita técnica
ao local, muito menos em dia e local específicos e previamente definidos.

Ademais, além de não estar previsto em lei, o conhecimento prévio
de  todas  as  possíveis  empresas  participantes  da  licitação  é  um  dos  fatores
principais para a ocorrência de conluio (combinação das propostas), uma vez que
os respectivos responsáveis técnicos estariam todos reunidos no mesmo local e
no mesmo horário e seriam facilmente identificados.

É nítida, portanto, a frustração ao caráter competitivo do certame. A
exigência de certidão a ser expedida restritivamente pelo Diretor-Presidente da
AGESUL após visita acompanhada a ser realizada em prazo injustificadamente
curto (após o dia 04/08/2009 haveria ainda 6 (dias) dias até a abertura dos
envelopes  –  10/08/2009)  dificulta  sobremaneira  a  participação  de  empresas
interessadas  que  eventualmente  tenham  sede  fora  do  Estado,  ou  que  dela
tenham tomado conhecimento nas proximidades da data limite.

Tendo  isso  em conta,  nota-se  que  a  definição  de  data  e  horário
específico para a realização da visita técnica ao local da obra, substancialmente
anterior à data da abertura e julgamento das propostas, associada à necessária
apresentação do atestado dessa visita como condição habilitatória, configura-se
uma  exigência ilegal, descabida e, ademais, injustificada, a qual apenas tem o
efeito absolutamente nocivo de restringir a participação de outros licitantes.
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2.  Exigência  ilegal  de  comprovação  do  recolhimento  da
garantia de participação junto à Coordenadoria de Licitações de Obras da
AGESUL antes da sessão de abertura do certame

Por meio do subitem 2.3 do edital, foi imposta condição irrelevante e
obstrutiva de forma a causar  morosidade no trâmite para a apresentação da
garantia da proposta pelas empresas interessadas – garantia no percentual de
1% do valor da orçado, com a imposição novamente de data e horário específico
para seu recolhimento  e  a  protocolização  do respectivo  comprovante  junto  à
Coordenação de Licitações de Obras da AGESUL, conforme transcrito a seguir:

2.3 Será exigida a garantia de Participação correspondente a 1% (um
por  cento)  do  valor  estabelecido  no  subitem  10.2  deste  edital,
devendo ser recolhida até as 13:30 horas, do dia 22 de Julho de
2009,  mediante  protocolo  junto  a  Coordenadoria  de  Licitação  de
Obras – CLO, nas condições do §§ 3º e 4º deste item.

A citada exigência dificulta a participação de empresas interessadas,
uma vez que os licitantes devem apresentar, injustificadamente, as garantias das
propostas em data excessivamente anterior à abertura do certame – neste caso
a abertura estava prevista para 31/07/2009, ou seja, novamente um licitante que
tomasse  conhecimento  do  edital  posteriormente  a  essa  data  encontrar-se-ia
automaticamente impedido de participar do processo licitatório, na medida em
que já  deveria,  obrigatoriamente,  ter  providenciado a garantia de proposta e
protocolizado  seu  comprovante  junto  à  AGESUL como  condição  para  sua
habilitação em data anterior ao conhecimento do aviso da licitação.

Ressalta-se,  ainda,  que  o  §  4º  do  item  2.3  do  próprio  edital
estabelecia  que  a  citada  garantia  “terá  sua  análise  formal  e  legal  efetivada
quando do julgamento da habilitação”,  ou seja, não havia qualquer justificativa
técnica  e/ou  legal  para  a  protocolização  do  comprovante  de  constituição  da
garantia  da  proposta  em data  anterior  à  realização  do  certame.  Destaca-se,
ainda, que a exigência em questão, além de restringir a participação de outras
empresas, possibilita o conhecimento prévio de todas as possíveis licitantes e
favorece, na hipótese de conluio ou de direcionamento da licitação, a ocorrência
de  coação  ou  de  cooptação  daquelas  empresas  que  não  participassem  dos
esquemas ilícitos possivelmente articulados.

Colacionam-se  a  seguir  julgados  do Tribunal  de  Contas  da União
(TCU)  nos  quais  fica  patente  a  ilegalidade  da  exigência  de  apresentação  de
documentação de habilita  ção antes da sessão de recebimento e abertura dos
envelopes dos licitantes:

Abstenha-se  de  exigir  a  apresentação  da  documentação  relativa  a
qualificação econômico-financeira do art.  31 da Lei  no 8.666/1993,
antes da sessão de recebimento e abertura dos envelopes.  Acórdão
2.864/2008 – Plenário. 
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Por  fim,  relativamente  a  exigência  de  as  licitantes  apresentarem a
comprovação de garantia antes da sessão de recebimento e abertura
dos  envelopes,  não  encontra  amparo  legal  e  configura  ofensa  ao
princípio  da moralidade,  por  possibilitar  o  conhecimento  prévio  dos
participantes do certame. Acórdão 2.864/2008 – Plenário. 

3.  Exigência  ilegal de  capital  social  “integralizado”  como
comprovação de qualificação econômico-financeira

Como forma de  comprovação  da habilitação  econômico-financeira
das  interessadas,  a AGESUL estabeleceu,  no  item  5.4.3  do  edital  da
Concorrência n. 017/2009-CLO, o seguinte:

5.4.3  Demonstrações  contábeis  do  último  exercício  exigível,
acompanhada  do  Balanço  Patrimonial  correspondente,  exigido  e
apresentado  na  forma  da  lei  que  comprovem  a  boa  situação
financeira da empresa, calculada por meio das fórmulas e condições
constantes do Anexo III e que deverão estar demonstrados, vedada
a substituição por balancete(s) ou balanço(s) provisório(s), podendo
os  valores  ser  atualizados  por  meio  de  índices  contábeis
normalmente utilizados, quando emitidos há mais de 90 (noventa)
dias.  Deve  acompanhar  termos  de  abertura  e  encerramento  do
balanço.

Adicionalmente,  para  os  casos  de  empresas  recentemente
constituídas ou cujos índices contábeis não atingissem os parâmetros mínimos
constantes do Anexo III do instrumento convocatório, a Comissão de Permanente
de  Licitação  incluiu  indevidamente,  no  subitem 5.4.3.1  do  edital,  a  seguinte
condição para habilitação desses licitantes:

5.4.3.1 As empresas recentemente  constituídas,  bem como a que
eventualmente não atinjam aos índices contábeis exigidos, consoante
estabelece o Anexo III,  deverão comprovar  que seu capital  social
integralizado ou seu patrimônio líquido tem valor igual ou superior a
10% (dez por cento) do orçado pela AGESUL e constante do subitem
10.2 deste Edital.

A  exigência  de  comprovação  da  existência  de  capital  social
“integralizado” maior ou igual a 10% do valor do orçamento da licitação (o que
equivaleria a R$ 1.673.556,93) não encontra guarida na legislação vigente, uma
vez que o § 2º do art. 31 da Lei n. 8.666/93:

Art.31. A documentação relativa à qualificação econômico-financeira
limitar-se-á a:
(…)  § 2º  A Administração,  nas compras para entrega futura e na
execução de obras e serviços,  poderá estabelecer,  no instrumento
convocatório  da  licitação,  a  exigência  de  capital  mínimo  ou  de
patrimônio líquido mínimo, ou ainda as garantias previstas no § 1º do
art. 56 desta Lei, como dado objetivo de comprovação da qualificação
econômico-financeira  dos  licitantes  e  para  efeito  de  garantia  ao
adimplemento do contrato a ser ulteriormente celebrado.

Como se observa, a Lei n. 8.666/93 faculta à Administração Pública
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a utilização,  dentre as três alternativas excludentes para a comprovação da
qualificação  econômico-financeira,  o  capital  social  mínimo.  Em  nenhum
momento, a referida norma se refere ao capital “integralizado”. Ressalta-se que
o  capital  social  “integralizado”,  exigido  pela  AGESUL no  edital  em  exame,
refere-se ao capital social que já está materializado, ou seja, é o montante de
recursos que os sócios já entregaram efetivamente para a empresa e, de outro
lado, o capital social mínimo subscrito (legalmente permitido) é o montante de
recursos  que  os  sócios  se  comprometem,  por  contrato,  a  entregar  para  a
sociedade.

Outrossim,  já  se  encontra  pacificada  em  inúmeros  julgados  do
Tribunal  de  Contas  da  União  (TCU)  a  ilegalidade  da exigência  cumulativa  de
garantia de proposta e capital mínimo e, ainda mais específico, da exigência de
comprovação de capital social integralizado, conforme transcrito nos excertos a
seguir:

É ilegal a exigência de comprovação de capital social devidamente
integralizado, uma vez que referida exigência não consta da Lei n.
8.666/1993. Acórdão 170/2007 – Plenário. 

Abstenha-se de estabelecer condições não previstas no art. 31 da Lei
n. 8.666/1993, especialmente não exigindo comprovação de capital
integralizado. Acórdão 2882/2008 – Plenário. 

4. Exigência ilegal de prazo mínimo de vínculo permanente
entre os licitantes e seus responsáveis técnicos, mediante carteira de
trabalho  e  previdência  social;  de  contrato  de  prestação  de  serviços
celebrados até 20/06/2001; de contrato social  para o caso de sócio-
proprietário do licitante e de certidão emitida pelo CREA/MS

Como  condição  habilitatória  de  qualificação  técnica  às  empresas
interessadas, a AGESUL estabeleceu, no item 5.3.1.2 do edital da Concorrência
n. 017/2009-CLO, o seguinte:

5.3.1.2 – O vínculo do responsável técnico (quadro permanente) com
a empresa licitante não poderá ser inferior a 90 (noventa) dias
consecutivos, contados da publicação do presente edital.

Desse modo, como a publicação do edital ocorreu, no mínimo, 49
dias antes da sessão de julgamento das propostas, o responsável técnico da obra
já deveria ter vínculo permanente com a empresa licitante pelo menos 135 dias
antes da realização da licitação.

Tal  exigência  constitui  dispositivo  flagrantemente  limitador  da
competitividade do certame licitatório em questão, uma vez que o inciso I do §
1º do art.  30 da Lei  n.  8.666/93 dispõe  que a  comprovação  da capacitação
técnico-profissional pelo licitante deve ocorrer na data prevista para entrega da
proposta, e o § 5º do mesmo artigo veda a limitação de tempo ou época para
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essa comprovação, conforme transcrito a seguir:

Art. 30. A documentação relativa à qualificação técnica limitar-se-á
a:
(…) § 1º A comprovação de aptidão referida no inciso II do “caput”
deste artigo, no caso das licitações pertinentes a obras e serviços,
será feita por atestados fornecidos por pessoas jurídicas de direito
público  ou  privado,  devidamente  registrados  nas  entidades
profissionais competentes, limitadas as exigências a:
I  –  capacitação  técnico-profissional:  comprovação do  licitante  de
possuir em seu quadro permanente, na data prevista para entrega
da  proposta,  profissional de  nível  superior  ou  outro  devidamente
reconhecido  pela  entidade  competente,  detentor  de  atestado  de
responsabilidade  técnica  por  execução  de  obra  ou  serviço  de
características  semelhantes, limitadas  estas  exclusivamente  às
parcelas  de  maior  relevância  e  valor  significativo  do  objeto  da
licitação, vedadas as exigências de quantidades mínimas ou prazos
máximos;
(…) § 5º  É vedada a exigência de comprovação de atividade ou de
aptidão  com limitações de tempo ou de época ou ainda em locais
específicos, ou quaisquer outras não previstas nesta Lei, que inibam
a participação na licitação. (g.n.).

Dessa  forma,  constata-se  que  a  exigência  constante  do  edital
analisado, quanto ao prazo mínimo do vínculo do profissional responsável técnico
(pelo menos 90 dias antes da publicação do instrumento convocatório), extrapola
o regramento legal vigente.  Nota-se, a propósito, que as futuras contratadas,
como previsto no § 10º do art. 30 da Lei n. 8.666/1993, podem substituir os
profissionais  indicados  na  fase  de  licitação  por  outros  com  experiência
equivalente  ou  superior,  configurando-se  totalmente  desproporcional  tal
exigência.

Outra extrapolação constatada, relativa à existência de profissionais
com qualificação técnica no quadro permanente dos possíveis licitantes, refere-se
aos respectivos documentos comprobatórios exigidos pela Comissão Permanente
de Licitação da AGESUL no subitem 5.3.3.1 do edital:

5.3.1.1 – A comprovação de pertencer ao quadro permanente será
formalizada através de um dos seguintes documentos:
a) Cópia da Carteira Profissional (CTPS);
b)  Contrato de Prestação de Serviço firmado até 20 de Junho de
2001, conforme Decisão nº 216/2001 CREA / MS;
c)  Contrato  social,  em  se  tratando  de  responsável  técnico
pertencente ao quadro social da licitante;
d) Certidão emitida pelo CREA / MS.

Verifica-se no item acima que a AGESUL extrapolou das disposições
contidas  na  Lei  n.  8.666/93,  pois,  em  nenhum  momento,  o  normativo  em
questão  define  quais  são  os  documentos  exigíveis  para  comprovação  da
existência  desses  profissionais,  apenas  estabelece  a  obrigatoriedade  da
“comprovação do  licitante  de  possuir  em  s  eu  quadro  permanente,  na  data
prevista  para  entrega  da  proposta,  profissional de  nível  superior  ou  outro
devidamente  reconhecido  pela  entidade  competente”,  ou  seja,  não  há
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fundamentação legal para que qualquer órgão da administração pública (federal,
estadual ou municipal) restrinja os meios de vinculação dos profissionais com as
empresas. 

Especificamente  com  relação  à  letra  “b” do  supramencionado
subitem 5.3.1.1, note-se a condição estabelecida para a aceitação do referido
contrato de prestação de serviço (firmados até 20/06/2001), ou seja, todo e
qualquer contrato celebrado após aquela data, que é o caso da concorrência sob
exame, não seria aceito como prova da existência do profissional capacitado no
quadro permanente das possíveis interessadas.

Relativamente  à  Decisão  n.  216/2001  Conselho  Regional  de
Engenharia, Arquitetura e Agronomia de Mato Grosso do Sul (CREA/MS), sob a
qual se fundamentava a exigência editalícia da Comissão Permanente de Licitação
(CPL) e que exigia a apresentação da Carteira de Trabalho e Previdência Social
(CTPS)  como  prova  do  vínculo  empregatício  entre  o  profissional  e  a  pessoa
jurídica, vale destacar que, em virtude dos inúmeros julgados do Tribunal de
Contas  da União  (TCU)  que  a  consideravam restritiva  ao  caráter  competitivo
licitatório, o referido normativo foi revogado pelo CREA-MS em 10/08/2011.

Citam-se a seguir acórdãos nos quais o Tribunal de Contas da União
(TCU)  já se posicionava contrário às exigências de vínculo empregatício  e de
prazo mínimo desse, como item de qualificação técnica, e da correta revogação
da Decisão n. 216/2001 CREA/MS (2011):

Este Tribunal também tem se posicionado em diversos julgados, no
sentido  de  que  se  exigir  que haja  vinculo  empregatício  para
comprovação de que o profissional integra o quadro permanente da
licitante  é  desnecessário.  Esse  vínculo  não  se  afigura  como
imprescindível para  a  comprovação  de  capacidade  técnica-
profissional,  haja  vista  a  possibilidade  de  autonomia  no
exercício de profissão.
Desse modo,  tais  exigências  não só são consideradas por esta
Corte  como  restrição  a  competitividade  na  licitação,  como
também estão  em  desconformidade  com a  legislação,  com a
jurisprudência e com a doutrina aplicáveis ao caso.
As alegações apresentadas (…), ouvida em diligencia realizada pela
unidade técnica em razão de ter sido a vencedora do certame, não
lograram modificar a proposta de anulação do pregão, uma vez que
a  restrição  decorrente  dos  requisitos  editalícios  excessivos
não se operou apenas em relação a representante, mas sim em
relação a todas as empresas que participaram da licitação e a
inúmeras  outras  possíveis  interessadas,  que  sequer
participaram. Acórdão 1097/2007  - Plenário. (g.n.). 

9.2.3. abstenha-se de exigir vínculo empregatício do profissional de
nível  superior  ou  outro  devidamente  reconhecido  pela  entidade
competente,  detentor  de atestado de  responsabilidade técnica  por
execução  de  obra  ou  serviço  de  características  semelhantes,  com
antecedência mínima em relação à publicação do edital,  tendo em
vista o disposto no art. 30, § 1º, I, da Lei nº 8.666/1993. Acórdão
1949/2008 – Plenário.
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(…) De fato, não é necessário para a Administração que o profissional
pertença  ao  quadro  permanente  da  empresa,  mas  sim  que  este
esteja em condições de efetivamente desempenhar seus serviços no
momento da execução de um contrato.
(…) Portanto, os termos do edital,  no que se refere a qualificação
técnica,  não  se  coadunam com o  art.  30,  §  1º,  inciso  I,  da  Lei
8.666/93 e contribuíram também para restringir a competitividade da
licitação. Acórdão 1417/2008 – Plenário. 

(…) Observe, na contratação de obras e serviços contemplados com
recursos  federais,  o  disposto  na  Lei  n.  8.666/1993  e  na
jurisprudência  do  TCU,  especialmente  quanto  a  possibilidade  de
comprovação: – da existência de profissional técnico capacitado e
habilitado  no quadro permanente da empresa licitante, mediante
apresentação de mais de um atestado de responsabilidade técnica
sobre  obras  e  serviços  que,  somados,  correspondam  ou  se
assemelhem  as  características  do  objeto  licitado,  e  mediante
apresentação de contrato de prestação de serviços, sem vínculo
trabalhista e  regido  pela  legislação  civil  comum.  Acórdão
1823/2009 – Plenário. 

1.5.2. se abstenha de exigir comprovação de vínculo de engenheiros
ou outros profissionais com a licitante por prazo determinado, haja
vista  que  o  disposto  no  art.  30,  §1º,  I,  da  Lei  nº.  8.666/93
estabelece que apenas na data prevista para entrega da proposta
deve haver tal comprovação. Acórdão 2367/2010 – 1ª Câmara. 

5.  Exigência  ilegal  de  visto  do  CREA/MS  nas  certidões
apresentadas pelas licitantes sediadas em outras unidades da federação

Como  condição  habilitatória  de  qualificação  técnica  às  empresas
interessadas, a AGESUL estabeleceu, no item 5.3.3 do edital da Concorrência n.
017/2009-CLO, a exigência de que as empresas licitantes com sede em outras
Unidades da Federação apresentassem a Certidão de Registro junto ao respectivo
Conselho  Regional  de  Engenharia  (CREA),  com  a  formalização  do  visto  no
CREA/MS, conforme transcrito a seguir: 

5.3.3 – A licitante com sede fora do Estado de Mato Grosso do
Sul, deverá apresentar Certidão de Registro junto ao CREA, com
a formalização do “visto” no CREA/MS, nas condições resolução
n.º  413/97  CONFEA.  Seu  responsável  técnico  também deverá
comprovar tal exigência, na efetivação da contratação, caso seja
vencedora da licitação.

Tal exigência é ilegal, pois a empresa só deveria possuir inscrição no
Conselho Regional de Engenharia do Estado onde executará a obra (nesse caso,
CREA/MS) se fosse vencedora do certame licitatório e,  em decorrência disso,
assinasse o contrato de execução da obra. Portanto,  a cláusula exigida dificulta
sobremaneira a participação de empresas de outros Estados, que teriam que
cumprir um item desnecessário, com custos financeiros adicionais para apenas
apresentarem as suas propostas.
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No mesmo sentido é o posicionamento sedimentado do Tribunal de
Contas da União (TCU), conforme demonstram os excertos dos acórdãos a seguir
transcritos:

9.2.1. a comprovação de inscrição, junto a órgão de fiscalização profissional
do local em que o serviço será prestado, só deve ser exigida por ocasião da
contratação da licitante vencedora, sendo indevida tal exigência na fase de
habilitação. Acórdão 703/2007 – Plenário. 

(…) Observe, na contratação de obras e serviços contemplados com recursos
federais,  o  disposto  na  Lei  nº  8.666/1993  e  na  jurisprudência  do  TCU,
especialmente quanto a possibilidade de comprovação:
 – da existência de profissional  técnico capacitado e habilitado no quadro
permanente  da empresa licitante,  mediante  apresentação de  mais  de  um
atestado de responsabilidade técnica sobre obras e serviços que, somados,
correspondam  ou  se  assemelhem  as  características  do  objeto  licitado,  e
mediante apresentação de contrato de prestação de serviços,  sem vinculo
trabalhista e regido pela legislação civil comum;
 – de capacitação técnica operacional da empresa, mediante apresentação de
mais  de  um  atestado  ou  contrato  para  o  somatório  dos  serviços  neles
consignados;
 – do visto do conselho regional com jurisdição no local da obra (art. 69 da
Lei Nº 5.194/1966) apenas pela empresa vencedora do certame, quando de
sua contratação. Acórdão 1823/2009 – Plenário. 

(…) A respeito desse ponto, relembro que este Tribunal tem jurisprudência
firme no sentido de que  a exigência de registro ou visto no CREA do
local de realização da obra licitada  somente dar-se-á no momento da
contratação. Nessa linha, cito as Decisões Plenárias 279/1998 e 348/1999, o
Acórdão 979/2005-Plenário e o Acórdão 992/2007-Primeira Câmara.
O entendimento do Tribunal  fundamenta-se no principio constitucional
da  universalidade de  participação  em  licitações,  impondo-se  ao  ato
convocatório  o  estabelecimento  de  regras  que  garantam  a  seleção  da
proposta  mais  vantajosa para  a  Administração,  vedadas  cláusulas
desnecessárias  ou  inadequadas  que restrinjam o  caráter  competitivo  do
certame.
Dessa forma, entendo que o dispositivo contido na Lei 5.194/66 não pode
prevalecer diante do texto constitucional, em especial o art. 37, inciso XX I, e
da Lei 8.666/1993 (art. 30, inciso I). Até porque é competência privativa da
União  legislar  sobre  normas gerais de licitação  e contratação,  nos termos
expressos no art. 22, inciso XX VII, da Carta Magna.  Acórdão 772/2009
Plenário.

6. Exigência ilegal de comprovante de recolhimento da taxa
de fornecimento do edital como documento de habilitação dos licitantes

No  item  2.5  do  edital  da  Concorrência  n.  017/2009-CLO,  sem
qualquer  fundamentação  legal, a  AGESUL exigiu  que  as  empresas  licitantes
apresentassem a  comprovação  do  recolhimento  da  taxa  de  fornecimento  do
edital, conforme transcrito a seguir:

2.5 O presente edital, seus anexos, planilhas, projetos, etc. serão
fornecidos à interessada, mediante ressarcimento de seus custos no
valor de R$ 1.000,00 (mil reais). Referido valor não será restituído, e
por ocasião da entrega dos envelopes de que trata o subitem
4.1, seu recolhimento deverá ser comprovado. (g.n.).
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Ressalta-se que esse documento sequer está relacionado nos arts.
28 a 31 da Lei n. 8.666/1993, os quais detalham, exaustivamente, documentos
habilitatórios a serem exigidos nas contratações conduzidas pela Administração
Pública.

O  Tribunal  de  Contas  da  União  (TCU)  já  se  pronunciou
contrariamente à  prática  ilegal  de  exigência do comprovante  de recolhimento
dessa taxa como documento de habilitação ao certame, conforme se depreende
dos excertos dos seguintes julgados:

Adote  providências  no  sentido  de  não  prever  nos  editais  de
licitação:
 – cobrança de taxas ou emolumentos além do valor do custo efetivo
de reprodução gráfica da documentação fornecida, tendo em vista o
art. 32, § 5º, da Lei 8.666/1993;
 – provas de recolhimento do valor do edital, como requisito de
qualificação  técnica  e  econômica  dos  licitantes,  por  não  ser
indispensáveis a garantia do cumprimento das obrigações, em face
do disposto no art. 37, inciso XXI, da Constituição Federal.
Acórdão 1453/2009 – Segunda Câmara (Relação). 

Adote providencias no sentido de não prever nos editais de licitação
cláusulas restritivas a participação dos interessados na visita técnica,
a  exemplo  de  comprovação  do  recolhimento  da  taxa  de
aquisição do edital e seus anexos e do depósito da garantia de
participação, por contrariar o art. 30, inciso III, da referida lei;
Acórdão nº 1450/2009 – Segunda Câmara (Relação). 

Deveras, a obrigatoriedade de pagamento para aquisição de edital
como  condição  de  participação  ao  certame  representa,  a  que  tudo  indica,
mecanismo para formação de conluio, vez que possibilita aos agentes públicos
conhecerem, antes mesmo da sessão de abertura e julgamento das propostas,
as  empresas  que  concorrerão  ao  embate,  tornando  possível,  assim,  que  as
partes mal intencionadas estabeleçam combinações fraudulentas entre si; que
aliciem  as  empresas  estranhas  ao  arranjo  a  participarem do  esquema  ou  a
desistirem da licitação; ou mesmo que se anule o certame. Burla-se, com isso, o
princípio da livre concorrência, condição para que se atinja o objetivo licitatório,
qual seja a escolha da proposta mais vantajosa à Administração Pública (art. 3º
da Lei n. 8.666/93), bem assim a igualdade de condições assegurada a todos os
concorrentes (art. 37, XXI, CF/88 – princípio da isonomia).

Em  suma:  todas  essas  diversas  cláusulas  acima  descritas
(itens 1 a 6) foram inseridas no edital com o claro intuito de direcionar o
resultado  da  licitação,  pois  elas  tem  o  efeito  nocivo  de  limitar
sobremaneira  o  número  de  empresas  em condições  de  participar  do
processo  licitatório,  sendo  todas  essas  cláusulas  absolutamente
dispensáveis (sem justificativa) para fins de habilitação dos licitantes e,
ainda, mais grave, sem amparo legal e até mesmo em afronta à Lei de
Licitações e Contratos e à Constituição da República.
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Claramente se verifica o desrespeito ao mandamento básico
e essencial previsto no inciso I do § 1º do art. 3º da Lei n. 8.666/93, in
verbis:

Art. 3º. A licitação destina-se a garantir a observância do princípio
constitucional  da isonomia,  a seleção da proposta mais vantajosa
para a administração e a promoção do desenvolvimento nacional, e
será processada e julgada em estrita conformidade com os princípios
básicos  da  legalidade,  da  impessoalidade,  da  moralidade,  da
igualdade, da publicidade, da probidade administrativa, da vinculação
ao instrumento convocatório, do julgamento objetivo e dos que lhes
são correlatos.
§ 1º É vedado aos agentes públicos:
I – admitir, prever, incluir ou tolerar, nos atos de convocação,
cláusulas  ou  condições  que  comprometam,  restrinjam  ou
frustrem  o  seu  caráter  competitivo  e  estabeleçam
preferências ou distinções em razão da naturalidade, da sede
ou domicílio dos licitantes ou de qualquer outra circunstância
impertinente  ou  irrelevante  para  o  específico  objeto  do
contrato, ressalvado o disposto nos §§ 5º a 12 deste artigo e
no art. 3º da Lei n. 8.248, de 23 de outubro de 1991.

II.(d)  Pagamento  indevido  de  serviços,  sem  a
correspondente execução física, com recursos do Contrato de Repasse n.
0226003-02, com o prejuízo ao erário no valor de R$ 482.170,56

Procedeu  a  CONTROLADORIA-GERAL  DA  UNIÃO à  inspeção
física da obra objeto da Concorrência n. 017/2009, sendo selecionados dentre os
serviços  contratados  pelo  Governo  do  Estado  de  Mato  Grosso  do  Sul  os
seguintes:

Item Descrição Qtde.

Valor
unitário –

R$
Valor Total –

R$

2.01
Escavação  mecanizada  de  vala  em material
de 1ª categoria 39468,61 6,66  262.860,94 

2.07 Reaterro de vala compactado manualmente 7120,88 14,46  102.967,92 

2.11

Lastro  ou  enrocamento  de  pedra-de-mão,
incluindo transporte, fornecimento, aplicação
e apiloamento 5167,48 76,94  397.585,91 

3.02

Galeria tubular de concreto simples, D = 0,60
m (347 kg/m), PB, classe P-1, fornecimento,
transporte, assentamento e rejuntamento 2483,39 75,58  187.694,62 

3.03

Galeria tubular de concreto simples, D = 0,80
m (347 kg/m), PB, classe P-1, fornecimento,
transporte, assentamento e rejuntamento 514,82 199,06  102.480,07 

3.07
GSCC armado 1,50 x 1,50 m, para altura de
aterro 1,00 a 2,50, incluindo lastro 434,16 1.402,49  608.905,06 

3.08
GSCC armado 2,00 x 2,00 m, para altura de
aterro 1,00 a 2,50, incluindo lastro 1112,45 2.043,15 2.272.902,22 

3.11
PV-1  2,32  x  2,32  m,  exclusive  pescoço  e
tampão 68 4.562,99  310.283,32 

4.07

Gabião tipo  caixa,  malha hexagonal  8  x 10
cm,  arame  2,4  mm,  liga  zinco  alumínio,
inclusive gabarito e pedra-de-mão 1557 302,58  471.117,06 
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4.08

Gabião tipo colchão h=30 cm, revestido com
PVC,  malha  hexagonal  6x8  cm,  arame  2,0
mm,  zincagem  pesada,  inclusive  pedra-de-
mão 1440 117,72  169.516,80 

6.03

Colchão  de  rachão  e/ou  pedra-de-mão,
incluindo  transporte,  fornecimento  e
espalhamento 30111,95 52,50 1.580.877,38 

7.06
CBUQ –  usinagem e  material  –  CAP  50-70
(faixa C) 11243,49 242,21 2.723.285,71 

10.01

Meio-fio com sarjeta, concreto fck = 18 Mpa,
seção 615 cm², inclusive pintura a cal uma
demão 19045,03 24,44  465.460,53 

10.05

Piso rústico de concreto usinado, 13,5 Mpa,
ripado  na  espessura  de  6  cm,  incluindo:
desmonte,  regularização,  apiloamento  do
terreno e sarrafos para juntas de dilatação 12894,44 26,99  348.020,94 

10.06

Grama em placas, tipo esmeralda, incluindo:
desmonte,  regularização  e  nivelamento  de
terreno, terra orgânica e irrigação 70240,65 8,27  580.890,18 

10.11

Construção de muro, com alvenaria de tijolos
8  furos  1/2  vez,  fundação  e  colunas  de
concreto  de  2,00  m em 2,00  m,  revestido
com pintura a cal, altura 2,50 m, conforme
projeto 1913 253,43  484.811,59 

Total 11.069.660,24

A  amostra  selecionada  corresponde  a  57,6%  do  valor  total
contratado  e  pago  para  a  realização  da  obra,  incluindo-se  os  aditamentos
ocorridos.  Dos  itens  selecionados  para  a  inspeção física foram encontradas
desconformidades nos  itens 10.01,  3.11 e 10.11, que não apresentaram
conformidade com a planilha de 1ª reprogramação e os projetos as built.

1.  A  comparação  do item  10.01 –  meio-fio  com  sarjeta  –  da
planilha  com o objeto  construído  mostrou  desconformidade em sua  secção
transversal, que variou de 7 x 10 cm (70 cm²) a 10 x 15 cm (150 cm²), e não
615 cm²  como foi contratado e pago o serviço. A composição apresentada
pela vencedora da licitação foi a seguinte:

Extraindo-se  do  SINAPI  referente  ao  mês  da  apresentação  da
proposta,  julho  de  2009,  o  item 13251 – execução  de  guias  ou  meio-fio  de
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concreto  –  apresenta  o  valor  de  R$  20,12  por  m²  de  meio-fio.  Fazendo  a
correlação para a secção encontrada, o custo por metro de execução do meio-fio
totaliza R$ 0,30, sendo o custo total de R$ 5.713,51. Como a composição usada
pertence  ao  SINAPI,  porém  para  a  secção  de  685  cm²,  fazendo-se  uma
correlação linear com a média da secção encontrada in loco, tem-se que o custo
unitário do serviço totalizaria R$ 2,94. Acrescendo-se do valor do BDI (30 % -
BDI definido na proposta apresentada pela empresa vencedora), o total passaria
a R$ 3,82. Com isso, o valor a maior pago alcança R$ 392.708,52.

2. Quanto  ao  item  3.11 –  poço  de  visita  em  alvenaria  –  foi
encontrado um poço de visita em  estado deteriorado e  sem a conclusão
completa conforme o projeto, como pode ser visto nas fotos a seguir:

Poço de visita sem vedação Pedaços da ferragem expostos

Sujeira acumulada sobre o poço Terra acumulada na saída do poço

Apesar  do  poço  de  visita  ter  sido  parcialmente  executado,  a
deterioração  causada  pelas  intempéries  e  os  danos  causados  pela  execução
incompleta do objeto impossibilitam definir precisamente qual motivo levou ao
dano, levando-se a glosa do elemento por completo. Como o valor pago pela
unidade construída foi de R$ 4.562,99, tem-se que este é o valor do prejuízo
para o serviço em questão.
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3.  O item  10.11  –  construção  de  muro  –  apresentou  três
desconformidades encontradas  durante  a  inspeção  física.  A  composição  de
preços  apresentada  pela  empresa  vencedora  da  licitação,  cujo  código  no
documento foi citado como 09.11, é a seguinte:

A  primeira  desconformidade,  que  não  causou  prejuízo,  já  que
durante  a  própria  construção  foi  corrigida,  foi  quanto  à  altura  do  muro.
Contratou-se o serviço para ser executado até a altura de 2,50 m. No entanto,
conforme relatos, foi construído um muro com apenas 2,00 m de altura. Apesar
da correção, com a construção do muro na altura de 2,50 m, o produto final ficou
esteticamente comprometido, além de possíveis problemas futuros em função da
emenda22. 

A segunda corresponde à definição da especificação da planilha, que
indica que seriam construídas colunas de concreto de 2,00 em 2,00 m. A situação
encontrada in loco indica que o muro não foi construído dessa forma, sendo
executadas colunas de 3,00 em 3,00 m em média. Essa diferença leva a uma
menor quantidade de concreto e ferragem na composição de serviços, levando a
custos menores do que o especificado na proposta apresentada.  Além
disso, há um aumento de esforços que, caso não sejam bem dimensionados,
pode vir a causar problemas estruturais futuros. 

Ademais, durante a verificação in loco, viu-se que parte do muro
que constou no projeto e foi  pago já havia sido construído em outro
momento, tendo o aspecto envelhecido e sem caiação e pintura, conforme os
registros fotográficos abaixo:

22 V. imagem de f. 25 do Relatório de Fiscalização n. 201408138 da CGU/MS. 
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Muro construído com aumento de altura, encostando
em muro antigo (pintado)

Muro com aspecto de construção anterior, com
diferente especificação e com caiação.

Diferença entre o muro construído durante a
execução da obra (pintado) e muro previamente

construído (caiado).

Coluna construída a cada 3 metros, diferentemente
do especificado

A  extensão  da  parte  do  muro  citada  foi  confirmada  durante  a
inspeção física, sendo esta de 182,00 m. Como o valor unitário (metro linear)
contratado deste serviço foi de R$ 253,43,  o valor pago irregularmente totaliza
R$ 46.124,26, conforme demonstrado no seguinte cálculo:

Extensão x preço unitário

182,00 m x R$ 253,43/m = R$ 46.124,26

Além disso, verificou-se que a extensão do muro executada totaliza
1.760 m, conforme medição realizada com equipamento próprio da equipe de
fiscalização. De acordo com a última medição realizada, quantidade total de muro
executado foi em uma extensão de 1.913,00 m, maior que a extensão verificada
pela  equipe  da  CONTROLADORIA-GERAL  DA  UNIÃO.  Essa  diferença  foi
considerada  como  pagamento  a  maior,  no  total  de  R$  38.774,79. Para  esse
cálculo, considerou-se a quantidade especificada no item anterior.
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4. Da análise descrita nos itens acima, nota-se que a equipe de
fiscalização da AGESUL não tomou os devidos procedimentos para a medição, já
que, principalmente no caso do muro, a diferença entre o que foi executado
e o que foi pago  está evidente, e, com apenas uma comparação entre os
muros, que estão adjacentes, já se pode notar diferenças entre o aspecto dos
dois.  A aceitação de tal  serviço e seu consequente pagamento trouxe
prejuízo ao erário, que pagou por um serviço já existente. 

Além disso, não se atentou para a altura do muro durante a sua
construção,  o  que  levou  a  correção  da  altura.  A  diferença  encontrada  na
execução do meio-fio também pode ser notada visualmente, não sendo regular a
aceitação do serviço executado.

Tais  serviços  poderiam ter  sido devidamente  corrigidos  durante a
execução da obra, resultando em economia ou mesmo em acréscimo de oferta
de benefícios à população atendida através de execução de outros equipamentos
públicos. 

A tabela a seguir resume os prejuízos ocorridos/verificados:

Serviço Diferença a maior

Meio-fio com sarjeta, seção 615 cm² R$ 392.708,52

Poço de visita R$ 4.562,99

Muro (previamente executado) R$ 46.124,26

Muro (extensão executada a menor) R$ 38.774,79

Total R$ 482.170,56

II.(e) Débito para com o Tesouro Nacional no valor de  R$
4.411.337,34,  resultante da ausência  de compensação financeira  pela
permuta  da  área  de 56.618,957 m²  pertencente  à  União  e  doada ao
Estado de Mato Grosso do Sul para a execução do objeto do Contrato de
Repasse  n.  0226003-02,  que  deveria  ter  sido  paga  com  recursos
estaduais

Durante  a  inspeção  física  realizada  no  dia  22/07/2014  nas
instalações da Base  Aérea do Município  de  Campo Grande-MS,  foi  informado
verbalmente à equipe da  CONTROLADORIA-GERAL DA UNIÃO pelos oficiais
da Aeronáutica que acompanharam os trabalhos que a parcela de 56.618,957 m²
do imóvel da União onde foi implantada a Av. Lúdio Martins Coelho (objeto do
Contrato  de  Repasse  n.  0226003-02)  foi  permutada  com o  Estado  de  Mato
Grosso do Sul por serviços de urbanização dentro das instalações da Base Aérea,
em valores proporcionais à avaliação do referido imóvel.
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Diante dessa informação, foi solicitada ao Comando da Base Aérea
de Campo Grande-MS a disponibilização do Processo n. 67261.004220/2008-78,
referente  à  referida  permuta,  a  fim  de  verificar  a  possível  ocorrência  de
sobreposição de itens de serviços da Concorrência n. 17/2009 – CLO e aqueles
realizados pelo Governo do Estado de Mato Grosso do Sul como compensação da
parcela do imóvel cedido pela União.

Na data de 19/08/2014, a Seção de Patrimônio do Comando da Base
Aérea  de  Campo  Grande-MS  (SPU-MS)  disponibilizou  cópia  de  parte  da
documentação  integrante  do  Processo  n.  67261.004220/2008-78.  Dentre  a
documentação disponibilizada, constavam cópias dos seguintes documentos23:

• Memorial  Descritivo  constante  do  Levantamento  Topográfico  solicitado  pelo
Comando da Aeronáutica, elaborado pela empresa Schettini Engenharia Ltda. em
15/04/2009;

• Planta de Situação do local de implantação da Avenida Lúdio Martins Coelho na
área da Base Aérea de Campo Grande-MS;

• Laudo  de  Avaliação  da  parcela  de  56.618,957  m²  do  imóvel  RIP  n.
9051.00192.500-1,  emitido  pela  Superintendência  Regional  do  Patrimônio  da
União no Estado do Mato Grosso do Sul – SPU-MS em 16/07/2009, estimando o
valor da área objeto da intervenção entre R$ 3.384.257,47 e R$ 4.785.220,37;

• Portaria  n.  907-T/GC4,  de  22/12/2010,  do  Comando  da  Aeronáutica,
autorizando a celebração de contrato de permuta com o Estado de Mato Grosso
do Sul, por obras a construir de parcela de bem imóvel localizado em Campo
Grande-MS;

• Protocolo  de  Intenções  celebrado  em  08/02/2011  entre  o  Comando  da
Aeronáutica, por meio do Quarto Comando Aéreo Regional, e o Estado de Mato
Grosso do Sul, por meio da Secretaria de Estado de Obras – SEOP, formalizando
a permuta da área com a prestação dos serviços no valor de R$ 5.294.666,18;

• Ofício  n.  6110/CAJ/SEOP, de 26/10/2010, da  AGESUL,  concordando com o
valor estimado pela SPU-MS da área a ser permutada e planilha de serviços a
serem executados no montante de R$ 5.294.666,18 (data base fev/2009);

• Ofício  n.  3.069/GAB/CAJ/AGESUL/SEOP/2013,  de  23/07/2013,  da  AGESUL,
concordando  com  o  valor  de  R$  225.612,27  estimado  no  Laudo  Técnico  n.
20/2013 do processo COMAER n. 67261.002626/2013-83, referente à construção
adicional de 619 metros de muro na barreira perimetral da Base Aérea de Campo
Grande/MS,  ainda  em  decorrência  da  implantação  da  Avenida  Lúdio  Martins
Coelho; e

23 Todos os documentos mencionados encontram-se digitalizados no DVD 3, de f. 721,
no seguinte caminho: D:\DVD 3\Av Ludio Coelho\DVD anexo ao Of 6789-15 CGU – Av
Lud C. 
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• Ofício  n.  32/EIE-SPat/31083,  de  19/09/2013,  recebido  pelo  Governador  do
Estado em 24/09/2013, informando sobre a autorização do Comando Geral de
Operações Aéreas para a realização dos serviços de compensação de parcela
adicional de 9.802,41 m² do mesmo imóvel objeto da implantação da Avenida
Lúdio Martins Coelho.

Comparando-se a planilha de serviços apresentada pelo Governo do
Estado  de  Mato  Grosso  do  Sul  anexa  ao  Ofício  n.  6110/CAJ/SEOP24 com  a
planilha orçamentária da Concorrência n. 017/2009 realizada pela AGESUL para
a execução das obras do Contrato de Repasse n. 0226003-02, constatou-se a
sobreposição dos seguintes serviços:

Planilha Permuta
Planilha Concorrência n.

017/2009

Item Discriminação Unid. Qtde. Preço – R$ Qtde. Preço – R$

Unit. Total Unit. Total

FECHAMENTO DE ÁREA – MUROS NORTE, SUL E LESTE

1.01
2.01
3.01

Construção  de  muro,  c/
alvenaria de tijolos 8 furos 1/2
vez,  fundação  e  colunas  de
concreto  de  2,00  em  2,00  m,
revestido  com  pintura  a  cal,
altura 2,5 m, conforme projeto.
(MUROS NORTE, SUL E LESTE) m 1913 256,27 490.244,51 1913,00 256,27 490.244,51

1.02
2.02
3.02

Cerca  de  proteção  tipo
concertina clipada entrelaçada Ø
45  cm,  fornecimento  e
instalação (MUROS NORTE, SUL
E LESTE) m 1913 32,50 62.172,50 1913,00 32,5 62.172,50 

2.03

Piso  rústico  de  concreto
usinado,  13,5  Mpa,  ripado  na
espessura  de  6  cm,  incluindo
desmonte,  regularização,
apiloamento  do  terreno  e
sarrafos  para  juntas  de
dilatação. m² 3826 27,29 104.411,54 12816,86 27,29 349.772,11 

2.04

Grama  em  placas,  tipo
esmeralda,  incluindo desmonte,
regularização e nivelamento de
terreno, terra orgânica e (…). m² 1913 8,36 15.992,68 11055,81 8,36 92.426,59 

MANEJO DE ÁGUAS PLUVIAIS – MICRODRENAGEM – TERRAPLENAGEM

7.01
Escavação  mecanizada  de  vala
em material de 1ª categoria m³ 19248 6,66 128.191,68 45339,06 6,73 305.131,87 

7.02

Regularização  e  apiloamento
manual de fundo de vala,  com
verificação do nivelamento m² 6416 2,92 18.734,72 4102,77 2,95 12.103,17 

7.03
Reaterro  de  vala  compactado
manualmente m³ 5052 14,46 73.051,92 7185,45 14,63 105.123,13 

7.04

Reaterro  compactado
mecanicamente  com  placa
vibratória m³ 9384 8,68 81.453,12 28847,50 8,78 253.281,05 

24 V. planilha de f. 29/31 do Relatório de Fiscalização n. 201408138, da CGU/MS. 
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7.05

Lastro  de  brita,  incluindo
transporte,  fornecimento,
aplicação e apiloamento m³ 641 76,84 49.254,44 806,76 77,7 62.685,25 

7.06

Lastro  ou  enrocamento  de
pedra-de-mão,  incluindo
transporte,  fornecimento,
aplicação e apiloamento m³ 1924 53,04 102.048,96 3837,09 77,81 298.563,97

MANEJO  DE  ÁGUAS  PLUVIAIS  –  MICRODRENAGEM  –  DISPOSITIVOS
ESTRUTURAIS

8.01

Galeria  celular  em aduela  pré-
moldada  em  concreto  armado,
1,50  m  X  1,50  m,  aquisição,
transporte,  assentamento  e
rejuntamento m 434,16 1.402,49 608.905,05 434,16 1418,2 615.725,71 

8.02

Galeria  celular  em aduela  pré-
moldada  em  concreto  armado,
2,00  m  X  2,00  m,  aquisição,
transporte,  assentamento  e
rejuntamento m 1112,45 2.043,15 2.272.902,21 1112,45 2066,04 2.298.366,20 

8.03

Galeria  celular  em aduela  pré-
moldada  em  concreto  armado,
2,50  m  X  2,50  m,  aquisição,
transporte,  assentamento  e
rejuntamento m 58 3.033,13 175.921,54 109,00 4854,85  529.178,65 

TOTAL 4.185.725,07 5.541.791,20

Da  comparação  das  duas  planilhas  orçamentárias  (Processo  n.
67261.004220/2008-78 e Concorrência nº 017/2009 – CLO), têm-se que:

1. Itens de serviço 1.01, 2.01 e 3.01 (construção de muro) –
em nenhum outro trecho da Av. Lúdio Martins Coelho, senão no entorno da área
da  Base  Aérea  de  Campo  Grande-MS,  foi  executado  esse  serviço,  conforme
verificado na inspeção física realizada pela equipe de fiscalização da CGU. Ou
seja: esse serviço, que deveria ser custeado com recursos do Governo do Estado
de Mato Grosso do Sul como compensação da área permutada, na realidade foi
executado pela empresa contratada na Concorrência n. 017/2009 – CLO e pago
com recursos da União, provenientes do Contrato de Repasse nº 0226003-02.
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À esquerda, área interna da Base Aérea de Campo Grande/MS na confluência com
a Av. Duque de Caxias. À direita, entrada da Base Aérea na Av. Lúdio Martins
Coelho. E, abaixo, limite da área da Base Aérea na Av. Lúdio M. Coelho, únicos
locais  onde  foram  executados  pela  empresa  vencedora  da  concorrência  nº
017/2009 – CLO o muro marginal e a concertina na parte superior.

2.  Itens de serviço 1.02, 2.02 e 3.02 (implantação de cerca
tipo concertina) – assim como o muro, esse serviço foi executado apenas no
entorno da área da Base Aérea de Campo Grande-MS, conforme verificado na
inspeção física realizada pela equipe de fiscalização da CGU e demonstrado nas
fotos acima. Ou seja: em vez de ter sido custeado com recursos do Governo do
Estado de Mato Grosso do Sul como compensação da área permutada, também
foi executado pela empresa contratada na Concorrência n. 017/2009 – CLO e
pago com recursos da União, provenientes do Contrato de Repasse n. 0226003-
02.

3. Item de serviço 2.03 (piso rústico) – conforme verificado na
inspeção física realizada pela equipe de fiscalização da CGU e demonstrado nas
fotos a seguir, esse serviço não foi executado na área interna do entorno da Base
Aérea  de  Campo  Grande/MS.  Segundo  informado  pelos  militares  que
acompanharam a inspeção física, o serviço foi executado apenas na área externa
da intervenção,  entre o muro construído e a avenida implantada,  trecho que
integra a área de intervenção objeto da obra da Concorrência n. 017/2009 –
CLO, também financiada com recursos do Contrato de Repasse n. 0226003-02. 
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Área interna da Base Aérea de Campo Grande-MS, marginal ao muro construído
pela empresa vencedora da concorrência nº 017/2009 – CLO, onde constam apenas
vegetação  natural,  uma  viela  sem  pavimento  e  pista  de  caminhada  com
pavimentação asfáltica.

À esquerda, área marginal externa do entorno da Base Aérea de Campo Grande e,
à direita, início da Av. Lúdio M. Coelho, na confluência com a Av. Duque de Caxias,
onde efetivamente foram executados os serviços de drenagem de águas pluviais,
calçamento com piso rústico e implantação de grama em placa.

4. Item de serviço 2.04 (implantação de grama em placas no
muro leste) – conforme verificado na  inspeção física da  CGU e evidenciado
nas fotos do item 3 retro, somente foi implantada grama na mesma área de
execução do piso rústico (margem externa da Base Aérea de Campo Grande-MS,
entre o muro executado e a Av. Lúdio Martins Coelho).

5.  Itens  de  serviço  7  e  8  (manejo  de  águas  pluviais  –
microdrenagem – terraplenagem e dispositivos estruturais) – durante a
visita  às  instalações  da  Base  Aérea  de  Campo  Grande-MS,  os  militares  que
acompanharam a inspeção da equipe da CGU informaram que esses serviços
não foram executados na área interna da Base Aérea, mas na área externa,
acompanhando toda a extensão da nova avenida, integrando a nova rede de
captação  de  águas  pluviais  com a  já  existente  na  Av.  Duque  de  Caxias.  Tal
informação foi confirmada durante a inspeção física da avenida e evidencia-se
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pelas fotos a seguir.

Poços de visita e boca de lobo executadas ao longo da Av. Lúdio Martins Coelho,
na área externa da Base Aérea de Campo Grande-MS, próxima à confluência com
a Av. Duque de Caxias.

Esses  serviços  correspondiam  a  79,06% do  valor  total  da
planilha  de  compensação  da  permuta  (R$  4.185.725,07  –  data  base
fev/2009) e,  uma  vez  que  foram  incluídos  pela  AGESUL na  planilha
orçamentária  da  Concorrência  n.  017/2009  –  CLO  (R$  13.447.332,61  –
jul/2009),  instaurada  para  a  execução  do  objeto  do  Contrato  de  Repasse  n.
0226003-02, tiveram sua execução financiada, na verdade, com recursos
federais.

Ressalte-se aqui que, na primeira licitação realizada pela  AGESUL
em 2008 (Concorrência n. 089/2008 – CLO), também financiada com recursos do
contrato de repasse em questão, já estavam incluídos 15 itens de serviços que
seriam necessários  para  a urbanização do entorno da Base  Aérea de Campo
Grande-MS, cujo montante alcançava R$ 1.829.486,15.

Em consulta à página eletrônica da imprensa oficial do Estado de
Mato  Grosso  do  Sul25,  a  equipe  da  CONTROLADORIA-GERAL  DA  UNIÃO
identificou, na edição n. 7941 do Diário Oficial do Estado de Mato Grosso do Sul –
DOEMS de 04/05/2011, a publicação do Contrato n. 042/2011, celebrado entre a
AGESUL e a empresa OPÇÃO ENGENHARIA LTDA., no valor de R$ 1.444.819,07,
para a execução de obras complementares de urbanização do fundo de vale do
Córrego Lagoa,  no  subtrecho da interferência  com a área da Base  Aérea de
Campo Grande-MS.

Dessa  forma,  a  compensação  financeira  pela  área  de
56.618,957 m² da Base Aérea de Campo Grande-MS, cedida pela União
para a implantação da Av. Lúdio Martins Coelho não ocorreu de forma
integral, uma  vez  que  o  Estado  de  Mato  Grosso  do  Sul  efetivamente

25 https://ww1.imprensaoficial.ms.gov.br. 
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desembolsou R$ 1.108.941,11 para a execução dos serviços de urbanização do
entorno da Base Aérea de Campo Grande-MS,  resultado da diferença entre o
valor total da planilha de compensação (R$ 5.294.666,20) e o valor total dos
serviços sobrepostos na planilha da Concorrência n. 017/2009-CLO, pagos com
recursos do Contrato de Repasse n. 0226003-02 – (R$ 4.185.725,09).

Destacam-se,  ainda,  as  informações  contidas  nos  Ofícios  n.
3.069/GAB/CAJ/AGESUL/SEOP/2013,  de  23/07/2013, e  n.  32/EIE-SPat/31083,
de 19/09/2013, referentes à execução de mais 619 metros de muro na barreira
perimetral  da  Base  Aérea  de  Campo  Grande-MS,  ainda  em  decorrência  da
implantação da Av. Lúdio Martins Coelho pela  AGESUL. O primeiro expediente
apresenta  manifestação  formal  da  AGESUL concordando  com o  valor  de  R$
225.612,27,  estimado no Laudo Técnico  n.  20/2013 do processo  COMAER n.
67261.002626/2013-83,  para  a  área  de  9.802,41  m²  do  imóvel  RIP  n.
9051.00192.500-1,  onde  seria  construído  o  referido  muro.  Já  o  segundo
documento  consiste  em comunicação  formal  do  Comando  da  Base  Aérea  de
Campo Grande-MS ao Governo Estadual sobre a autorização do Comando Geral
de Operações Aéreas para a construção do muro.

Na  data  da  análise  dos  documentos  referentes  ao  Processo  n.
67261.004220/2008-78 (19/08/2014), nas instalações da Base Aérea de Campo
Grande-MS,  a  equipe  de  auditoria  tomou  ciência,  verbalmente,  de  que  a
compensação pela área utilizada para a implantação do novo muro  ainda não
havia sido promovida pelo governo do Estado do Mato Grosso do Sul.

Pelos fatos acima expostos,  ficou caracterizado um débito, por
parte do Governo do Estado de Mato Grosso do Sul para com o Tesouro
Nacional,  no valor de  R$ 4.411.337,34, correspondente ao somatório dos
serviços  da  planilha  de  compensação  da  permuta,  financiados  com  recursos
próprios da União (Contrato de Repasse n. 0226003-02), com o acréscimo do
valor dos 619 metros de muro adicional na barreira perimetral da Base Aérea de
Campo Grande-MS (Ofício n. 3.069/GAB/CAJ/AGESUL/SEOP/2013), então ainda
pendente de reembolso (R$ 225.612,27).

III.  O Laudo n. 322/2016-SETEC/SR/DPF/MS, elaborado pelo
Setor Técnico-Científico da POLÍCIA FEDERAL, atesta o pagamento indevido
do montante total de  R$ 475.547,69 pelo Governo do Estado de Mato
Grosso do Sul à empresa PROTECO26. Os exames visaram, por intermédio de
análise documental e vistoria in loco, determinar se os serviços prestados pela
empresa PROTECO apresentavam superfaturamento. 

26 Com  vistas  a  melhor  compreensão  dos  elementos  constantes  do  mencionado  laudo,  nas
remissões feitas nesta exordial, utilizam-se as mesmas denominações usadas pelos peritos. O
Laudo n. 322/2016-SETEC/SR/DPF/MS encontra-se digitalizado no DVD 3, de f. 721,
no seguinte caminho: “D:\DVD 3\Av Ludio Coelho”. 
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III.(a) Com relação  ao item 3.11, poço  de  visita, da  tabela  02
constante  do  laudo,  verificou-se  descrição  incompatível  com  o  código
apresentado  na  planilha  de  medição  da  obra,  informando  que  não  estão
contemplados o pescoço e o tampão  (figura 01). O item apresenta como código
oficial  31375/REG-MS-PMCG e foi  constatado através de pesquisa no sistema
SINAPI que o pescoço e o tampão já estão incluídos (figura 02)27. 

Os valores relativos ao pescoço e ao tampão dos poços de visita
estão  pagos  respectivamente  nos  itens  03.16  e  03.17  e  tais  pagamentos
foram considerados  irregulares,  haja  vista  a  composição  31375-REG-MS-
PMCG já complementar a tal item. A tabela 03, constante do laudo, apresenta o
cálculo  do  valor  pago  irregularmente,  que  atinge  a  monta  de  R$
50.575,63  28. 

III.(b) Com relação aos itens 07.06 (06.06 antes do aditivo), 08.10
(07.10 antes do aditivo), (CBUQ – usinagem e material – CAP 50-70 (faixa “C”) e
07.08 (06.08 antes do aditivo), 08.12 (07.12 antes do aditivo) (CBUQ – aplicação
e  compactação),  constatou-se  pagamento  em duplicidade  dos  serviços  de
aplicação de CBUQ, haja vista que equipamentos usados apenas na aplicação,
tais como vibroacabadora e rolos compactadores, estão presentes também na
composição de usinagem (figuras 03 e 0429). 

Diante disso, os peritos recalcularam o valor que deveria ter sido
pago pelo fornecimento e aplicação do CBUQ, conforme detalhado na tabela 04,
constante do laudo30. 

Assim sendo, o valor pago indevidamente pelo CBUQ, devido às
duplicidades  de  lançamentos nas  composições  de  preços  do  consórcio
contratado – CONSÓRCIO LAGOA – e consequente desajuste  em relação aos
preços de referência, é de R$ 424.972,06.

III.(c) Em complemento  ao  constante  do Laudo n. 322/2016, o
Setor Técnico-Científico da POLÍCIA FEDERAL elaborou a Informação Técnica
n.  108/2016-SETEC/SR/PF/MS31,  com  vistas  a  indicar  os  responsáveis
pelas  ilicitudes  descobertas,  a  qual  subsidiará  a  delimitação  da  autoria,
mais adiante.

27  V. tabela 02 que consta da f. 6 do Laudo n. 322/2016-SETEC/SR/DPF/MS. 
 V. figuras 01 e 02 constantes da f. 7 do Laudo n. 322/2016-SETEC/SR/DPF/MS. 

28 V. tabela 03 que consta da f. 8 do Laudo n. 322/2016-SETEC/SR/DPF/MS. 
29 V. figuras 03 e 04 constantes da f. 9/10 do Laudo n. 322/2016-SETEC/SR/DPF/MS. 
30 V. tabela 04 que consta da f. 10 do Laudo n. 322/2016-SETEC/SR/DPF/MS. 
31 A Informação Técnica n. 108/2016/-SETEC/SR/PF/MS encontra-se digitalizada, no

DVD 3 de f. 721, no seguinte caminho: D:\DVD 3\Av Ludio Coelho.
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1.2. Fraudes em obras da Rodovia MS-430

Em 3 de junho de 2013, o Estado de Mato Grosso do Sul, por meio
da  Agência  Estadual  de  Empreendimentos  de  Mato  Grosso  do  Sul  –
AGESUL, celebrou o Contrato de Financiamento n. 13.2.0106.1 (Operação
n. 4.405.357), com o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social –
BNDES,  que  proporcionou  a  abertura  de  crédito  no  valor  de  R$
733.500.000,00, cuja finalidade era a execução de obras do Programa de Apoio
ao Desenvolvimento Regional do Estado de Mato Grosso do Sul, constante do
Plano Plurianual (PPA) e leis orçamentárias anuais do beneficiário32. 

Ao todo, a AGESUL realizou quatro processos licitatórios tendo por
objeto a execução das obras de implementação e pavimentação da Rodovia MS-
430, dividida em quatro trechos, quais sejam33:

Processo n. 19/100.028/2013 
(Concorrência n. 004/2013-CLO)

Trecho  São Gabriel do Oeste – Serra Rio Negro

Subtrecho Lote 1 – Km 15 ao 32 – extensão 17 km 

Valor Orçado R$ 18.356.446,28

Valor Adjudicado R$ 17.814.067,18

Contratada PROTECO CONSTRUÇÕES LTDA – Contrato n. 074/2013

Processo n. 19/100.029/2013 
(Concorrência n. 005/2013-CLO)

Trecho Serra Rio Negro – Entr. MS-080 (Rio Negro)

Subtrecho Lote 2 – Km 32 ao 42 – extensão 10 km 

Valor Orçado R$ 21.105.345,41

Valor Adjudicado R$ 20.479.397,25

Contratada PROTECO CONSTRUÇÕES LTDA – Contrato n. 075/2013

32 O que atrai a competência federal com base no art. 109, IV, da CF, in verbis: “Art. 109.
Aos juízes federais compete processar e julgar: […] IV – os crimes políticos e as infrações
penais praticadas em detrimento de bens, serviços ou interesse da União ou de suas entidades
autárquicas ou empresas públicas, excluídas as contravenções e ressalvada a competência da
Justiça Militar e da Justiça Eleitoral”. 

33 Os processos licitatórios mencionados encontram-se digitalizados no DVD 3,  de  f.
721, no seguinte caminho: D:\DVD 3\MS 430 – Parte 1\Processos Lic MS-430. 
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Processo n. 19/100.030/2013 
(Concorrência n. 006/2013-CLO)

Trecho Serra Rio Negro – Entr. MS-080 (Rio Negro)

Subtrecho Lote 3 – Km 42 ao 54,035 – extensão 12,035 km 

Valor Orçado R$ 15.528.892,00

Valor Adjudicado R$ 15.092.261,85

Contratada PROTECO CONSTRUÇÕES LTDA – Contrato n. 076/2013

Processo n. 19/101.038/201234 
(Concorrência n. 17/2012-CLO)

Trecho Serra Rio Negro – Entr. MS-080 (Rio Negro)

Subtrecho Estaca 0+0,00 a 750,00 +0,00 – extensão 15 km

Valor Orçado R$ 17.358.350,28

Valor Adjudicado R$ 16.992.520,84

Contratada PROTECO CONSTRUÇÕES LTDA – Contrato n. 168/2012

I.  A  CONTROLADORIA-GERAL  DA  UNIÃO no  Relatório  de
Demandas  Externas  (RDE)  n.  00211.000089/2013-51,  analisou  os
processos  licitatórios  n.  19/100.028/2013,  n.  19/100.029/2013  e  n.
19/100.030/2013,  referentes  à  execução  das  obras  de  implantação  e
pavimentação da Rodovia MS-430,  subtrecho do Km 15 ao Km 54,035,  com
recursos do Contrato de Financiamento n. 13.2.0106.1 (Operação n. 4.405.357).
O montante dos recursos fiscalizados é de R$ 54.990.683,69, que corresponde
a cerca de 7,50% no valor total da operação (R$ 733.500.000,00)35.

Para  realização  da  inspeção  física,  foi  selecionado  o  trecho
referente ao lote 2, correspondente aos km 32 ao 42 da MS-430, regulado pelo
Contrato OV n. 075/2013, originado da Concorrência n. 005/2013-CLO.

Dentre  as  descobertas  da  auditoria,  a  demonstrem  o
direcionamento para  a  contratação  da  empresa  PROTECO em  todos  os
processos  licitatórios,  com  vistas  –  ver-se-á  –  ao  desvio  de  recursos
públicos –  através  de  vantagens  decorrentes  da  fiscalização  e  inexecução
contratual –, destacam-se: restrição do caráter competitivo das licitações;
superfaturamento  decorrente  de  preços  acima  dos  praticados  no
mercado;  superfaturamento  quantitativo,  em  face  de  pagamento  de

34 O Processo n.  19/101038/2012 trata de trecho das obras da Rodovia MS-430 no qual  não
foram utilizadas verbas do  BNDES. Todavia,  com base na Súmula  122 do STJ: “compete à
Justiça Federal o processo e julgamento unificado dos crimes conexos de competência federal e
estadual, não se aplicando a regra do art. 78, II, a, do Código de Processo Penal”, enquadra-se,
também, na competência federal. 

35 O RDE n.  00211.000089/2013-51 encontra-se digitalizado no DVD3, de f.  721, no
seguinte caminho: D:\DVD 3\MS 430 – Parte 1\Processos Lic MS-430.

Av. Afonso Pena, 4444 – Vila Cidade – Campo Grande-MS – CEP 79.020-907 – PABX (67) 3312-7200
51



serviços não executados; e irregularidades na execução dos serviços.

I.(a)  Restrição  do  caráter  competitivo  das  licitações
mediante a inclusão de cláusulas ilegais/exorbitantes  nos editais  das
Concorrências n. 004/2013-CLO, n. 005/2013-CLO e n. 006/2013-CLO 

1. Exigência  ilegal,  como  documento  de  habilitação  dos
licitantes, de atestados de visitas técnicas realizadas em dias e horários
previamente estabelecido no edital

O item 5.3.1  dos  instrumentos  convocatórios  dos  três  processos
licitatórios  sob  exame  determinava  que  os  licitantes  apresentassem,  como
condição de habilitação ao certame licitatório, o seguinte documento:

5.3.1. Atestado emitido pelo Diretor-Presidente da AGESUL ou representante
legal, informando que o engenheiro do quadro de funcionários da licitante,
Responsável técnico ou não, tomou conhecimento de todas as condições que
envolvem a execução dos serviços, conforme subitem 2.2 deste edital.

No  subitem  2.2  dos  referidos  editais,  a  Administração  Estadual
estabeleceu  previamente  que  as  visitas  técnicas  deveriam  ocorrer  em prazo
exíguo (24 dias corridos), conforme demonstrado a seguir:

2.2 A empresa interessada na participação desta licitação deverá, por meio
do engenheiro do seu quadro de funcionários, Responsável técnico ou não,
conhecer o local onde será executada a obra, inteirando-se suficientemente
da natureza, vulto e toda as condições que envolvam a execução da mesma.
O fato da concorrente não se inteirar devidamente de todos os detalhes e
condições,  não  será  posteriormente  motivo  de  qualquer  reclamação  a
respeito.
2.2.1 As visitas das empresas interessadas, ao local da obra, deverá ser
realizada até o dia 28 de FEVEREIRO de 2013, no horário de expediente,
em companhia do representante regional da AGESUL em RIO NEGRO/MS,
telefones  (67)  3278-1223  e  3278-1763,  momento  que  o  engenheiro
representante  indicado,  receberá  todas  as  informações  que  se  fizerem
necessárias.

Em que  pese  a  sua  previsão  nos  editais  da  AGESUL, a  vistoria
técnica sequer é citada na Lei n. 8.666/93 e sua obrigatoriedade, como condição
para  a  habilitação  do  licitante,  constitui  restrição  ao  caráter  competitivo  do
certame, pois o que se prevê, de acordo com a lei de regência, apenas é que o
licitante deve apresentar “comprovação fornecida pelo órgão licitante, de que
recebeu  os  documentos,  e,  quando  exigido,  de  que  tomou conhecimento  de
todas as informações e das condições locais para o cumprimento das obrigações
objeto da licitação” (inciso III do art. 30 da Lei 8.666/93), não havendo qualquer
exigência quanto a imprescindível visita técnica ao local, muito menos em dia e
local específicos e previamente definidos.

Ademais, além de não estar previsto em lei, o conhecimento prévio
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de  todas  as  possíveis  empresas  participantes  da  licitação  é  um  dos  fatores
principais para a ocorrência de conluio (combinação das propostas), uma vez que
os respectivos responsáveis técnicos estariam todos reunidos no mesmo local e
no mesmo horário e seriam facilmente identificados.

É nítida, portanto, a frustração ao caráter competitivo do certame. A
exigência de certidão a ser expedida restritivamente pelo Diretor-Presidente da
AGESUL após visita acompanhada a ser realizada em prazo injustificadamente
curto (após o dia 28 de fevereiro haveria ainda 11 (onze) dias até a abertura dos
envelopes) dificulta sobremaneira a participação de empresas interessadas que
tenham sede fora do Estado,  ou que dela tenham tomado conhecimento nas
proximidades da data limite.

Tendo  isso  em conta,  nota-se  que  a  definição  de  data  e  horário
específico para a realização da visita técnica ao local da obra, substancialmente
anterior à data da abertura e julgamento das propostas, associada à necessária
apresentação do atestado dessa visita como condição habilitatória, configura-se
uma  exigência injustificada, a qual apenas tem o nocivo efeito de restringir a
participação de mais licitantes.

2.  Exigência ilegal de declaração formal de atendimento às
necessidades de fornecimento do CBUQ para as quantidades e condições
previstas no projeto

Outra cláusula ilegal/exorbitante inserida pela  AGESUL nos editais
dos certames licitatórios, quanto à comprovação da qualificação técnica, refere-
se  ao  documento  exigido  no  subitem  5.3.6  dos  instrumentos  convocatórios
examinados pela equipe da CGU, a saber:

5.3.6  Declaração  formal  do  licitante,  para  atendimento  às
necessidades de fornecimento de CBUQ, especialmente  quanto aos
agregados,  nas quantidades e condições previstas no projeto,  sem
necessidade  prévia  de  comprovação  de  propriedade,  o  proponente
deverá apresentar:
a)  No  caso  de  proprietário  de  usina,  declaração  expressa  que  se
compromete a fornecer a massa asfáltica em quantidade que se fizer
necessário à execução da obra, comprovando mediante documentos,
de que a usina está devidamente instalada, em funcionamento, com o
respectivo alvará de funcionamento e licença ambiental para operação
(LO).
b) No caso de não ser proprietário da usina, declaração expressa da
usina fornecedora, que se comprometerá a fornecer a massa asfáltica
ao proponente em quantidade suficiente e no momento em que se
fizer  necessário  à  execução  da  obra,  comprovando  mediante
documentos de que a usina está devidamente,  em funcionamento,
com respectivo  alvará  de  funcionamento  e  licença  ambiental  para
operação (LO).
c)  Em  quaisquer  dos  casos  acima,  deverá  ser  juntado  à
documentação, o projeto de CBUQ, da respectiva usina de asfalto,
faixa ‘C’, conforme especificações da Norma 031/2004-ES do DNIT –
Departamento Nacional de Infra-estrutura de Transportes.
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Não há previsão de tal declaração na lista exaustiva de documentos
relacionados no art. 30 da Lei n. 8.666/1993, in verbis: 

Art. 30. A documentação relativa à qualificação técnica  limitar-se-á
a: I – registro ou inscrição na entidade profissional competente;
II – comprovação de aptidão para desempenho de atividade pertinente
e compatível em características, quantidades e prazos com o objeto da
licitação, e indicação das instalações e do aparelhamento e do pessoal
técnico  adequados  e  disponíveis  para  a  realização  do  objeto  da
licitação,  bem como  da  qualificação  de  cada  um dos  membros  da
equipe técnica que se responsabilizará pelos trabalhos;
III – comprovação, fornecida pelo órgão licitante, de que recebeu os
documentos, e, quando exigido, de que tomou conhecimento de todas
as  informações  e  das  condições  locais  para  o  cumprimento  das
obrigações objeto da licitação;
 IV –  prova de atendimento de requisitos previstos em lei especial,
quando for o caso. (g.n.)

Conforme se depreende do texto legal reproduzido, os documentos a
serem exigidos pelo gestor público como comprovantes de qualificação técnica
restringem-se  a:  registro  ou  inscrição  na  entidade  profissional  competente;
prova de atendimento de requisitos  de lei  especial;  atestados fornecidos  por
pessoas jurídicas de direito público ou privado; certidões ou atestados de obras;
relação e declaração formal das instalações, máquinas, equipamentos e pessoal
disponíveis; e metodologia da execução do serviço a ser contratado. 

Em nenhum momento, o citado dispositivo da Lei n. 8.666/1993 faz
qualquer  alusão  a  uma  declaração  de  fornecimento  de  material,  quiçá  em
quantidades e condições compatíveis com o projeto da obra.

Além  da  infração  legal  na  exigência  da  declaração  em  questão,
verifica-se violação ao princípio da razoabilidade, uma vez que o gestor estadual
antecipou para a fase de julgamento da licitação uma  atividade administrativa
inerente à fase  de execução do objeto.  Ora,  a compatibilidade dos materiais
utilizados  na  execução  dos  serviços  pela  contratada  com  as  quantidades,
especificações e condições estabelecidas no projeto básico da obra será garantida
durante  a  execução  contratual,  e  não  na  fase  de  licitação,  mediante  o
acompanhamento e a fiscalização a serem exercidos pelo fiscal designado pela
administração estadual. 

No  caso  específico  das   Concorrências  n.  004/2013-CLO,  n.
005/2013-CLO e n. 006/2013-CLO,   tal prerrogativa se encontrava consignada na
subcláusula 13.1 (Fiscalização da Obra)     dos Contratos n. 074/2013, n. 075/2013
e  n.  076/2013, sob responsabilidade,  respectivamente,  das  Comissões  de
Fiscalização n. 147/2013, n. 148/2013 e n. 149/2013, constituídas pela AGESUL
no dia 03/05/2013.

Com efeito, essa declaração de fornecimento em nenhuma hipótese
garante  que o  vencedor  do  certame efetivamente  cumprirá  as  especificações
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contidas no projeto da obra, uma vez que nada afasta a possibilidade de, durante
a execução do objeto, a empresa contratada vir a utilizar materiais totalmente
diversos  dos  exigidos.  A  garantia  da  fiel  compatibilidade  entre  o  que  foi
efetivamente  executado  e  que  a  administração  pública  projetou  dependerá,
principalmente,  da atuação  tempestiva  e  efetiva  dos  fiscais  ou  comissões  de
fiscalização formalmente designadas para o exercício dessa atribuição.

A exigência de apresentação de declaração formal de fornecimento
do CBUQ, nas Concorrências n. 004/2013-CLO, n. 005/2013-CLO e n. 006/2013-
CLO,  configura-se,  portanto,  infração  ao  rol  taxativo  de  documentos  de
habilitação técnica consignada nos incisos I a IV da Lei de Licitações e Contratos. 

A  respeito  de  exigência  dessa  natureza,  o  Tribunal  de  Contas  da
União (TCU) já se posicionou contrário em diversos de seus julgados: 

Não é lícita, em processo de licitação, a exigência da chamada ‘carta
de  solidariedade”,  uma vez  que  restringe  o  caráter  competitivo  do
certame.  O  edital  de  licitação  somente  poderá  exigir  qualificações
técnicas  e  econômicas  que  sejam  indispensáveis  à  garantia  do
cumprimento  da  obrigação.  Acórdão  2056/2008  –  Plenário
(Sumário).

(…) Em linhas gerais, o decidido é que a exigência, como condição de
habilitação, de declaração de solidariedade do fabricante do produto,
por falta de amparo legal, além de constituir uma cláusula restritiva ao
caráter competitivo das licitações desnecessariamente, também não é
uma condição indispensável à garantia do cumprimento das obrigações
contratuais.  (…).  Acórdão  1729/2008  –  Plenário  (Voto  do
Ministro Relator).

Abstenha-se de exigir, nas licitações realizadas na modalidade pregão,
certificados da série ISO 9000 e carta de solidariedade do fabricante,
por  falta  de  amparo  legal,  uma  vez  que  esses  expedientes  não
compõem o rol dos documentos habilitatórios.
Acórdão 539/2007 – Plenário. 

Concluindo  o  exposto  acima,  as  cláusulas  editalícias
ilegais/exorbitantes  inseridas  pela  AGESUL  nos  instrumentos
convocatórios das três concorrências objeto da análise feita pela CGU,
conforme  demonstrado  nos  subitens  acima,  de  fato, ocasionaram  o
nocivo efeito de restrição do caráter competitivo das licitações. Tal fato
se ratifica pelas atas das sessões de julgamento das três licitações, nas
quais ficaram registradas as seguintes informações:

(a) Ata n. 004/2013-B, referente ao julgamento da habilitação da
Concorrência n. 004/2013-CLO – das 09 empresas que acudiram ao certame, 07
foram inabilitadas: 02 por apresentarem o mesmo responsável técnico para a
licitação (situação vedada pelo CREA/MS nas certidões apresentadas); 01 por
não atender ao item 5.3.3 do edital (JORCAL Engenharia e Construções Ltda. –
quantitativo  mínimo  dos  serviços  exigidos  como  qualificação  técnica  não
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comprovado);  e  04  (TECCON  S/A  Construção  e  Pavimentação,  EQUIPAV
Engenharia Ltda., ENGEPAR Engenharia e Participações Ltda. e HL Construtora
Ltda.) por não cumprirem o subitem 5.3.6 do edital   (ausência da declaração de
fornecimento do CBUQ ou da licença de operação da usina de asfalto);

(b) Ata n. 005/2013-B, referente ao julgamento da habilitação da
Concorrência n. 005/2013-CLO – das 08 empresas que acudiram ao certame, 07
foram inabilitadas: 02 por apresentarem o mesmo responsável técnico para a
licitação (situação vedada pelo CREA/MS nas certidões apresentadas); 02 por
não atender ao item 5.3.3 do edital (JORCAL Engenharia e Construções Ltda. e
HL  Construtora  Ltda.  –  quantitativo  mínimo  dos  serviços  exigidos  como
qualificação  técnica  não  comprovado);  e  03  (TECCON  S/A  Construção  e
Pavimentação,  EQUIPAV  Engenharia  Ltda.  e  INTERCOLA  Transportes
Terraplenagem e Construções Ltda.) por não cumprirem o subitem 5.3.6 do edital
(ausência da declaração de fornecimento do CBUQ ou da licença de operação da
usina de asfalto); e

(c) Ata n. 006/2013-B, referente ao julgamento da habilitação da
Concorrência n. 006/2013-CLO – das 07 empresas que acudiram ao certame, 05
foram inabilitadas: 02 por apresentarem o mesmo responsável técnico para a
licitação (situação vedada pelo CREA/MS nas certidões apresentadas); 01 por
não atender ao item 5.3.3 do edital (HL Construtora Ltda. – quantitativo mínimo
dos serviços exigidos como qualificação técnica não comprovado); e 02 (EQUIPAV
Engenharia Ltda. e INTERCOLA Transportes Terraplenagem e Construções Ltda.)
por  não  cumprirem  o  subitem  5.3.6  do  edital  (ausência  da  declaração  de
fornecimento do CBUQ ou da licença de operação da usina de asfalto).

Assim sendo, não há dúvidas de que a declaração não se prestou à
finalidade  declarada  de  “assegurar  a  realização  dos  serviços  contratados”.
Deveras, sua desnecessária exigência para fins de qualificação em procedimento
licitatório  serviu  apenas  para  direcionar o  certame  a  uma  das  empresas
pertencentes ao grupo criminoso, a  PROTECO,  para  posterior obtenção de
vantagens ilícitas decorrentes da adjudicação.

I.(b)  Superfaturamento no Contrato n. 075/2013, referente
ao  trecho  –  km  32  ao  42  –  da  Rodovia  MS-430,  no  valor  de  R$
680.313,81, em decorrência de contratação de serviços a preços acima
dos parâmetros do mercado

A  CONTROLADORIA-GERAL  DA  UNIÃO analisou o  trecho
referente ao lote nº 02, correspondente aos km 32 ao 42, regulado pelo processo
licitatório na modalidade Concorrência n. 05/2013, executada pela AGESUL, que
gerou o Contrato OV n. 075/2013.
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A licitação citada teve oito participantes, sendo que a única que foi
declarada habilitada foi a pessoa jurídica  PROTECO, a mesma que venceu as
outras  três  licitações  e  executou  a  pavimentação  dos  outros  três  trechos.  A
proposta vencedora foi apresentada no valor de R$ 20.479.397,25, abaixo do
preço estimado pela Administração Estadual de R$21.105.345,41. 

Nesta análise, a equipe da  CONTROLADORIA-GERAL DA UNIÃO
buscou  avaliar  se  os  preços  contratados  são  condizentes  com os  valores  de
mercado, com a comparação dos preços dos serviços unitários apresentados na
proposta  com  o  seu  equivalente,  ou  semelhante,  demonstrado  no  SICRO
(Sistema de Custos de Obras Rodoviárias) para o mês de março de 2013, mesmo
mês de apresentação da proposta, para o Estado de Mato Grosso do Sul – tabela
SICRO MS 03/2013. 

A  Concorrência  n.  05/2013  determinou  que  a  definição  para  a
seleção da melhor proposta se basearia no menor preço global apresentado, e
que,  segundo o item 1.2 do edital,  a  obra seria “executada sob a forma de
execução indireta, no regime de empreitada por preço unitário.”

Para a comparação realizada, selecionou-se uma amostra composta
por 10 itens, que correspondem a 54,04% do valor total contratado, utilizando
como critérios de seleção os serviços de maior materialidade e relevância técnica.
Como  BDI,  adotou-se  o  valor  de  26,70%,  o  mesmo  valor  utilizado  para  a
proposta vencedora. A tabela a seguir resume os itens selecionados para a
amostra36:

Item Descrição

Preço
unitário

contratado
(com BDI)

Preço
unitário
SICRO

(com BDI)

Qtde. Diferença a
maior

02.11 Esc. Carga e transp. Mat 
3ª cat. DMT 600 a 800 m

 R$ 27,73  R$ 29,32 49.931,89 -R$ 79.310,81 

02.13 Esc. Carga e transp. Mat 
3ª cat. DMT 800 a 1000 m

 R$ 28,52  R$ 30,14 49.051,81 -R$ 79.558,61 

02.16 Esc. Carga e transp. Mat 
3ª cat. DMT 1000 a 1200 m

 R$ 28,84  R$30,50 42.460,94 -R$ 70.344,62 

02.21 Compactação de 
aterros a 100% proctor

 R$ 3,10  R$ 2,85 261.329,60  R$ 65.136,40 

03.02 Sub-base estab. Granul.
s/ mistura

 R$ 38,35  R$ 26,00 173.56,32  R$ 214.370,70

03.03 Base estab. Granul. c/ 
mistura solo-casc-brita

 R$ 171,01  R$ 158,21 21.555,29  R$ 275.901,49

03.05 CBUQ – capa rolamento
AC/BC

 R$ 171,60  R$ 160,30 11.054,38  R$ 124.905,22

Concluiu-se, ao longo da análise, que o Contrato OV n. 075/2013
apresentou  valores  unitários  superiores  aos  do  mercado,  com
superfaturamento e  consequente  prejuízo  ao  erário  no  total  de  R$

36 V. subitens a, b, c e d do item 3 do RDE n. 00211.000089/2013-51, os quais possuem 
a análise de cada item em que foi identificado sobrepreço unitário. 
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680.313,81, em decorrência de pagamentos indevidos, a preços superiores
aos do mercado, como resumido a seguir:

Serviços Superfaturamento (R$)

Compactação de aterros a 100 proctor 65.136,40

Sub-base estabilizada granulometricamente sem
mistura 

214.370,70

Base estabilizada granulometricamente com
mistura solo-cascalho-brita 

275.901,49

CBUQ – capa rolamento AC/BC 124.905,22

Total 680.313,81

I.(c) Prejuízo potencial de R$ 1.742.542,66 na execução dos
serviços de implantação e pavimentação da Rodovia MS-430 – lote 2,
decorrente  de  superfaturamento  quantitativo,  com  pagamentos
indevidos por serviços não realizados

A análise feita pela CONTROLADORIA-GERAL DA UNIÃO avaliou
a execução física das obras decorrentes do edital da Concorrência n. 005/2013-
CLO,  a  qual,  rememora-se,  tinha  por  objeto  a  execução  dos  serviços  de
implantação  e  pavimentação  da  Rodovia  MS-430,  Serra  Rio  Negro,  Lote  2  –
subtrecho com início no km 32 e fim no km 42, com a extensão de 10,0 km.

O  Contrato  n.  075/2013,  datado  de  30/04/2013,  decorrente  da
Concorrência  n.  005/2013-CLO,  foi  celebrado  entre  a  AGESUL e  a  empresa
PROTECO no  valor  total  de  R$  20.479.397,25,  com  regime  de  execução
definido  como  empreitada  por  preços  unitários.  O  Primeiro  Termo Aditivo  ao
Contrato n. 075/2013 foi celebrado em 20/01/2014 e modificou as quantidades
de  alguns  serviços  unitários  licitados,  porém sem acréscimo de  serviços  não
licitados. 

O valor do termo aditivo foi de R$ 2.918.179,94 (14,25%). Esse
valor  foi  composto  por  subitens  dos  serviços  de  Terraplenagem (Escavação,
Carga e  Transporte  de  Materiais;  acréscimo de R$ 2.614.420,47);  Drenagem
(acréscimo  de  R$  878.157,64);  Pavimentação  (decréscimo  de  R$413.816,86)
Serviços Preliminares (decréscimo de R$12.718,44); Sinalização (decréscimo de
R$72.411,58);  Componentes  Ambientais  (acréscimo  de  R$23.079,08);  e
Materiais Betuminosos (decréscimo de R$98.530,44), sendo que  o valor total
do  contrato  passou  a  ser  de  R$  23.397.577,19 após  o  primeiro  termo
aditivo.

A Medição Final (Boletim de Medição n. 19) é referente ao período
de 01 a 03/11/2014 e traz os serviços executados acumulados e aprovados pela
Comissão de Fiscalização de Obra. O valor medido no período é de R$ 85.995,09
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(01/11 a 03/11/2014), sendo que o valor acumulado dos serviços executados
para o contrato é de R$ 23.397.577,19, ou seja, 100% dos serviços previstos.

Com intuito de avaliar a execução dos serviços medidos acumulados,
foi realizada, no período de 23/02/2015 a 27/02/2015, uma vistoria pela equipe
da  CONTROLADORIA-GERAL DA UNIÃO no subtrecho do lote 2 do projeto,
com início no km 32 e fim no km 42 (extensão de 10,0 km). 

No  quadro  abaixo,  apresentam-se  os  dados  obtidos  pela
CONTROLADORIA-GERAL DA UNIÃO aplicando o método da curva ABC para
os serviços com maior valor absoluto medido pelo Boletim de Medição n. 19 –
medição final, a fim de determinar amostra com itens objetos da fiscalização
in loco. Os serviços unitários executados e constantes da amostra foram objeto
de inspeção in loco, no intuito de verificar a efetiva realização destes serviços e
avaliar as condições de execução das obras de implantação e pavimentação da
rodovia no trecho citado acima:

Quadro 01

Item Serviços da 19ª Medição (Final)
Valor 

 (R$) Valor/Total (%)
06.01.02 Enleivamento 1.381.856,98 5,91
06.01.03 Defensa maleável simples (forn./impl.) 794.865,60 3,40

06.01.04
Ancoragem Defensa maleável simples 
(forn./impl.)

116.251,20 0,50

04.01 Meio Fio de concreto – MFC 03 AC/BC 499.062,50 2,13
04.30 Corpo de BTTC 1,20 m ac/bc/pc 394.056,00 1,68
07.03 Enleivamento 360.685,68 1,54
04.07 Sarjeta triangular de concreto – STC 04 ac/bc 345.448,45 1,48

04.32 Corpo de BSCC 2,0x2,00m alt. 7,50 a 10,0 m 
ac/bc

315.214,90 1,35

04.29 Corpo de BDTC 1,20 m ac/bc/pc 197.181,04 0,84
04.28 Corpo de BDTC 1,00 m ac/bc/pc 199.538,95 0,85
04.33 Corpo de BSCC 3,0x3,00m alt. 0,00 a 1,00 m 

ac/bc
90.358,95 0,39

04.34 Corpo de BDCC 2,5x2,5m alt. 2,50 a 5,00m ac/bc 162.772,26 0,70
04.27 Corpo de BSTC 1,20 m ac/bc/pc 84.108,63 0,36
04.31 Corpo de BSCC 2,0x2,00m alt. 2,50 a 5,0m ac/bc 83.094,75 0,36
04.26 Corpo de BSTC 1,00 m ac/bc/pc 51.248,64 0,22
04.45 Boca de BSCC 2,0x2,00m normal 33.824,94 0,14
04.42 Boca de BDTC 1,20 m ac/bc/pc 28.235,04 0,12
04.41 Boca de BDTC 1,00 m ac/bc/pc 25.512,88 0,11
04.47 Boca de BSCC 3,0x3,00m ac/bc 68.318,94 0,29
04.48 Boca de BDCC 2,5x2,5m ac/bc 55.397,90 0,24

TOTAL 5.287.034,23 22,60
Fonte: Boletim de Medição nº 19 e Curva ABC dos serviços medidos

A  partir  dessa  amostra,  descreve-se  por  agrupamento  de  itens
relacionados, conforme disposto no quadro acima, a situação geral encontrada
pela fiscalização no local das obras de implantação e pavimentação da Rodovia
MS-430, em decorrência do cotejamento entre os quantitativos levantados pela
CONTROLADORIA-GERAL DA UNIÃO e os apurados pela empresa na medição
final:
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1. Enleivamento (itens 06.01.02 e 07.03)

Os serviços de enleivamento foram divididos em dois itens, conforme
disposto abaixo37:

Quadro 02
Item Finalidade Contratado

(m²)
Aditivado
(m²) ¹

Medido
(m²)

Variação
(%)

Valor Medido
(R$)

06.01.02 Plantio de Gramas
nos taludes 46.989,73 133.645,17 180.634,90 284,41 1.381.856,99

07.03
Recomposição das

Caixas de
Empréstimos

104.988,43 -57.839,98 47.148,45 -55,09 360.685,68

TOTAL 151.978,16 75.805,19 227.783,35 49,88 1.742.542,67
Fonte: Boletim de Medição 19

1 – Itens aditivados na reprogramação sem reflexo financeiro, aprovada pela Agesul em 30/10/2014. 

O Projeto de Implantação e Pavimentação de Rodovia foi realizado
em dezembro/2012 pela empresa CONSEGV – Planejamento e Obras Ltda., por
meio do Contrato OV n. 090/2012, e traz, no Volume 1 – Relatório do Projeto e
Documentos para Concorrência, item 4.7 – Componente Ambiental, a seguinte
afirmação:  “No  caso  do  Projeto  de  Engenharia  faz  parte  da  Componente
Ambiental a Recomposição das Caixas de Empréstimos e o Plantio de Gramas
nos taludes”. Indica também que seria usada,  dentre outras,  a  especificação
técnica  “ES 341/97 – Proteção do Corpo Estradal – Proteção Vegetal” para a
execução das obras.

O Volume 2 – Projeto Executivo de Engenharia indica, em sua folha
116, que a proteção vegetal dos taludes deveria ser realizada com a aplicação de
grama em leivas. Neste caso, a aplicação de “grama em leivas” resume-se ao
definido na Norma DNIT 102/2009 – ES: “3.7 Leivas Pequenas porções contendo
mudas  herbáceas  germinadas  (touceiras),  com  terra  em  suas  raízes,
transplantadas diretamente de um viveiro para o local de implantação definitivo,
promovendo a cobertura imediata do solo”.

Em consonância, na análise da Concorrência n. 005/2013, verificou-
se que, na Planilha Orçamentária disponibilizada pela AGESUL, a composição dos
custos do item Enleivamento corresponde ao código 2 S 05 100 00 do Sistema de
Custos Rodoviários – SICRO 2, o qual prevê como insumo o item 1 A 01 780 01 –
Obtenção  de  grama  para  replantio.  A  empresa  vencedora  da  licitação  –
PROTECO – apresentou sua Composição de Preço Unitário para o Enleivamento
com os mesmos itens que compõe o código 2 S 05 100 00 – SICRO 2, portanto,
com obtenção e transporte de grama para replantio. 

37 Como subsídios à comparação realizada (serviços medidos pela equipe da CGU x planilha de medição e
pagamentos efetuados), consideraram-se os seguintes elementos componentes do processo de licitação e
pagamentos  formalizado  pelo  Governo  do  Estado  de  Mato  Grosso  do  Sul,  para  cotejamento  com as
avaliações de quantidades e do tipo de material obtidos durante a visita da equipe da CGU ao trecho onde
foram realizadas as obras: - projeto básico de engenharia;- processo licitatório realizado (Concorrência
005/2013), com todas suas peças integrantes, como, por exemplo, edital, planilha orçamentária, propostas
de preços das licitantes, contrato formalizado etc.; e  - medição final (Boletim de Medição n. 19) da obra. 
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Em consulta à legislação adotada pela AGESUL para a execução das
obras,  verificou-se  que  a  norma ES  341/97  –  Proteção  do  Corpo  Estradal  –
Proteção  Vegetal  foi  revisada  em  julho/2009  pela  diretoria  colegiada  do
Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes – DNIT e que obteve
nova nomenclatura  passando a  ser  denominada de  Norma DNIT  102/2009 –
ES38.

No item 5.3 – Execução, a norma descreve como deve ser procedida
a execução da proteção vegetal por enleivamento: “Plantio das placas de leivas
transplantadas do viveiro e sua fixação no solo por estacas”.

Outro ponto importante a se destacar da norma é sobre o critério de
medição  (item  8  da  Norma  DNIT  102/2009  –  ES).  Os  serviços  devem  ser
medidos pela área em metros quadrados efetivamente tratada, estabelecida e
aceita  pela  fiscalização,  considerando-se  as  etapas  do  desenvolvimento  das
espécies  vegetais,  constituído  pela  germinação,  crescimento  vegetativo  e
cobertura total da área.

A medição da área plantada deve ser  realizada em duas etapas,
conforme  reproduzimos  abaixo:  50%  da  área  plantada  e  aprovada  pela
fiscalização; e 50% da área plantada, após a germinação de 100% (cem por
cento) das mudas, fechamento ou cobertura vegetal completa da área plantada e
da aceitação pela fiscalização. 

Assim sendo, demonstra-se claramente que consta do projeto e da
planilha orçamentária contratada a execução do plantio de grama em leivas para
a execução do serviço de enleivamento.

Assentadas  tais  constatações,  a  CONTROLADORIA-GERAL  DA
UNIÃO passou a avaliar a realização dos serviços em função da visita ao local
das obras. 

Para o  item 06.01.02 (serviço unitário de plantio de gramas nos
taludes),  selecionou-se  uma  amostra  de  60.147,30m²  (33,30%)  para
verificação  in  loco.  As  áreas  selecionadas  consistem  nos  seguintes  dados
obtidos da medição final39:

Quadro 0340

Medição Período Comprimento¹
(m) Lado Largura

(m²)
Quantidade

(m²)
15ª 01 a 31/07/2014 9.980 Direito 4,14 41.312,40
15ª 01 a 31/07/2014 4.920 Esquerdo 3,84 18.834,90

38 Essa norma define a sistemática empregada na execução de serviço de proteção vegetal de taludes de
rodovias,  de caixas de empréstimos,  de bota-foras e de áreas de jazidas de solo,  sejam estas áreas
planas, de reduzida declividade ou de acentuada declividade. São também apresentados os requisitos
concernentes  a  materiais,  equipamentos,  execução,  inclusive  plano  de  amostragem  e  de  ensaios,
condicionantes ambientais, controle de qualidade, condições de conformidade e não conformidade e os
critérios de medição dos serviços. 

39 1 – conversão das medidas das estacas: Lado direito: inicial: 0 + 0,00; final: 499 + 0,00; Lado esquerdo: 
inicial: 0 + 0,00; final: 246 + 0,00.

40  Fonte: Boletim de Medição 19.
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TOTAL 60.147,30

A análise in loco percorreu todo o trecho citado, definido entre as
estacas 0 e 500 e não constatou a cobertura vegetal por grama em leivas na
situação apontada no quadro 03 acima. A situação encontrada foi a presença de
vegetação ao longo dos taludes em larguras diversas e na maioria das vezes
menores que a apontada na medição. Não foi possível comprovar a execução dos
serviços nos moldes apresentados na medição final (quadro 03), pois, em grande
parte do trecho, a vegetação existente misturava-se com a vegetação nativa e
apresentava crescimento completamente diferente entre si.

Cumpre  ressaltar  que  tais  serviços  foram medidos  pela  empresa
executora e aprovados pela AGESUL em sua totalidade no mês de julho/2014 e,
no  entanto,  conforme  normas  de  execução  e  peças  constantes  do  processo
formalizado, os serviços só poderiam ser medidos se: 

A medição da área plantada deve ser efetuada em duas etapas:
a) 50% da área plantada e aprovada pela Fiscalização;
b)  50% da área plantada, após a germinação de 100% (cem por
cento) das mudas, fechamento ou cobertura vegetal completa da
área plantada e da aceitação pela Fiscalização. (item 8 da Norma DNIT
102/2009 – ES). (g.n.)

Com intuito  de  elucidar  o  apontamento  acima,  seguem algumas
fotos  dos  taludes  ao  longo  do  trecho  no  dia  da  fiscalização  da
CONTROLADORIA-GERAL DA UNIÃO, 24/02/2015:

Quadro 04 – Fotos de talude onde a largura de aplicação de grama deveria ser igual ou superior a 
3,84 m.

Foto 1 – parte do trecho entre estaca 0 e 20 Foto 2 – parte do trecho entre estaca 30 e 5

Quadro 05 – Fotos de talude onde a largura de aplicação de grama deveria ser igual ou superior a 
3,84 m.

Foto 3 – trecho entre estaca 340 e 345 Foto 4 – trecho entre estaca 240 e 245
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Os  registros  fotográficos  acima  evidenciam  a  ausência  de
execução  do  serviço,  com  trechos  significativos  sem  qualquer  vegetação,
tampouco o plantio de gramas em leivas.

Quanto ao subitem 07.03, que trata do enleivamento do item 07 –
Componente Ambiental – Recomposição das Caixas de Empréstimos, selecionou-
se uma amostra de 45.444,60m² (96,4%), composta pelos empréstimos laterais
numerados de 1 a 10, conforme dados da medição final:

Quadro 06

Medição Período Comprimento¹
(m) Empréstimo Largura²

(m²)
Quantidade

(m²)
10ª 01 a 28/02/2014 1.220  1 a 10 10,25 12.504,60

18ª 01 a 31/10/2014 3.660 Bordas das
caixas de 1 a 10 9,00 32.940,00

TOTAL 45.444,60
Fonte: Boletim de Medição 19

Novamente,  durante  inspeção  in  loco,  a  equipe  da
CONTROLADORIA-GERAL DA UNIÃO percorreu o trecho entre as estacas 0 e
500 e não constatou a presença de cobertura vegetal com grama em diversas
caixas de empréstimo. A situação encontrada foi a ausência de vegetação ou a
presença de outros tipos de vegetação (capim preexistente -  brachiaria, ervas
daninhas  etc.)  dentro  das  caixas  de  empréstimo  em larguras  diversas  e  na
maioria das vezes menores do que a apontada na medição. 

Com isso, não foi possível comprovar a execução dos serviços, pois,
em grande parte das caixas de empréstimos, a vegetação misturava-se com a
vegetação  nativa  e  apresentava  tamanhos  completamente  diferentes  dos
medidos  e,  em  alguns  casos,  sequer  havia  cobertura  vegetal  na  caixa  de
empréstimo.

Do mesmo modo, ressalta-se que tais serviços foram medidos pela
empresa executora e  aprovados pela  AGESUL em sua totalidade no mês de
fevereiro/2014 (caixa de  empréstimo)  e  outubro/2014 (bordas das caixas  de
empréstimo), sendo que, conforme normas de execução e peças constantes do
processo  formalizado,  os  serviços  só  poderiam  ser  medidos  após  a
germinação  de  100%  (cem  por  cento)  das  mudas,  fechamento  ou
cobertura vegetal completa da área plantada.

Com intuito  de  elucidar  o  apontamento  acima,  seguem algumas
fotos  dos  taludes  ao  longo  do  trecho  no  dia  da  fiscalização  da
CONTROLADORIA-GERAL DA UNIÃO, 24/02/2015:
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Quadro 7 – Caixa de empréstimo e bordas

Foto 5 – trecho entre estaca 240 e 245 (lado 
esquerdo), onde foram medidos 3.767,0m² de 
enleivamento (empréstimo lateral 2).

Foto 6 – trecho entre estaca 240 e 245 (lado 
direito), onde foram medidos 3.753,0m² de 
enleivamento (empréstimo lateral 1).

Quadro 8 – Caixa de empréstimo e bordas

Foto 7 – trecho entre estaca 415 e 420 (lado
direito),  onde  foram  medidos  3.622,5m²  de
enleivamento (empréstimo lateral 9).

Foto 8 – parte do trecho entre estaca 365 e 380
(lado esquerdo), onde foram medidos 11.313,0m²
de enleivamento (empréstimo lateral 6).

Assim sendo, ao se comparar a documentação apontada acima, que
norteou  a  execução  das  obras  do  trecho  km  32,0  ao  km  42,00,  com  as
verificações realizadas pela equipe in loco no dia 24/02/2015, conclui-se que os
serviços de enleivamento  não atendem as especificações contratadas pela
AGESUL em decorrência do Contrato OV n. 075/2013, uma vez que:

(a) o Projeto Executivo de Engenharia (volume 2) indica a aplicação
de grama em leivas, ao mesmo tempo em que a composição de preços unitários
da  Planilha  Orçamentária  da  AGESUL indica  para  os  itens  de  enleivamento
(06.01.02 e 07.03) a mesma composição do item 2 S 05 100 00 do SICRO 2
(enleivamento), que traz em sua composição “obtenção de grama para replantio”
-  segundo o Manual de Custos Rodoviários do DNIT, no Volume 4 – Tomo 3, o
“enleivamento consiste na implantação de gramas em superfícies, por meio do
transplante de placas retiradas de áreas gramadas existentes nas proximidades
da rodovia”. Na composição deste serviço no SICRO 2 (2 S 05 100 00), verifica-
se que é necessário obter 1 m² de grama para executar 1 m² de enleivamento; 

(b) a  proposta  da  empresa  PROTECO,  vencedora  da  licitação,
apresenta em sua composição de custos para o item Enleivamento os mesmos
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itens que compõem o serviço 2 S 05 100 00 (SICRO 2),  trazendo o insumo
“obtenção de grama para replantio” para a realização do Enleivamento; e

(c) as  evidências  acima comprovam que  os  taludes  ao  longo do
trecho  na  rodovia  e  as  caixas  de  empréstimos  e  suas  bordas  deveriam  ser
recobertos  por  grama  em  leivas,  o  que  não  ficou  comprovado  durante
inspeção in loco, conforme registros fotográficos acima.

Sendo  assim,  esses  serviços  não  deveriam  ter  sido  medidos
integralmente, pois, conforme a Norma DNIT 102/2009 – ES estabelece no item
8 – Critérios de medição, 50% da área plantada só poderiam ser medidos
após a germinação de 100% (cem por cento) das mudas, fechamento ou
cobertura  vegetal  completa  da  área  plantada  e  da  aceitação  pela
fiscalização,  o  que  não  ocorreu  no  trecho  visto  pela  equipe  de
fiscalização.

As  seguintes  situações,  especificamente,  foram verificadas  pela
CONTROLADORIA-GERAL DA UNIÃO em decorrência de sua vistoria in loco:

(a) largura do talude no quadro 09 não guarda conformidade com
as  medições  efetuadas  no  boletim de  medição  final  da  obra,  sendo  que,  na
maioria do trecho, apresenta-se menor, com consequente  superfaturamento,
decorrente de pagamentos por serviços quantitativos não executados; 

Quadro 09 Largura (m)
Estaca Lado CGU (in loco)  Medição Final

0
Direito 5,0 4,14

Esquerdo 3,8 3,84

24
Direito 2,4 4,14

Esquerdo 2,3 3,84

60
Direito 2,0 4,14

Esquerdo 1,8 3,84
Fonte:  anotações  do  auditor  em  decorrência  da  verificação
física.

(b) várias caixas de empréstimo não apresentam cobertura vegetal
e mesmo assim foram 100% medidas, o que contraria a Norma DNIT 102/2009 –
ES no item 8 – Critérios de medição e evidencia superfaturamento, decorrente
de pagamentos por serviços não executados; e

(c) ao  longo  do  trecho,  verificou-se  a  existência  de  cobertura
vegetal de grama e de vegetação nativa nos taludes e em algumas caixas de
empréstimo,  não  sendo  possível  quantificar a  dimensão  de  cada  tipo  de
vegetação existente nesses locais.

Em razão da ausência de cobertura vegetal por grama em diversas
caixas  de  empréstimos  e  trechos  de  talude  onde deveriam ser  realizados  os
serviços de enleivamento na MS 430 – km 32,0 ao km 42,0, da impraticável
identificação e quantificação da vegetação presente em alguns dos locais onde
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deveria  haver  grama e  das  diferentes  medições  entre  as  áreas  obtidas  pela
CONTROLADORIA-GERAL DA UNIÃO no local das obras e as realizadas na
medição final, concluiu-se pela irregular aplicação de parte dos recursos
medidos nos itens 06.01.02 (R$ 1.381.856,98) e 07.03 (R$ 360.685,68),
com o valor total de R$ 1.742.542,66. 

Em  síntese,  após  criteriosa  auditoria41,  constatou-se  que  os
problemas  apontados  a  seguir  afetaram  significativamente  o  bom
desenvolvimento das obras do Contrato n. 075/2013, quais sejam: 

(a) ausência de cobertura vegetal por grama em diversas caixas de
empréstimos e trechos de talude onde deveriam ser realizados os serviços de
enleivamento na MS 430 – km 32,0 ao km 42,0;

(b) várias caixas de empréstimo não apresentam cobertura vegetal
e mesmo assim foram medidas em 100% de seus valores, o que contraria a
Norma DNIT 102/2009 – ES no item 8 – critérios de medição que determinam a
medição de 50% da área plantada, após a germinação de 100% das mudas,
fechamento ou cobertura vegetal completa da área plantada e da aceitação pela
fiscalização; e

(c) medição da largura da área do talude com enleivamento maior
do que a verificada no local em grande parte da extensão do trecho analisado.

Com base nas falhas apontadas no RDE n. 00211.000089/2013-51,
conclui-se que o Contrato n. 075/2013 não proporcionou todos os benefícios que
dele  era  esperado,  com  prejuízo  identificado.  Tal  situação  ocasionou  um
prejuízo  de  R$  1.742.542,66,  devido  à  aprovação  de serviços  não
executados ou executados de forma irregular, com superfaturamento na
execução contratual.

I.(d)  Prejuízo identificado de  R$ 266.580,47 decorrente  de
fraudes encontradas  na  execução  dos  serviços  de  implantação  e
pavimentação da Rodovia MS-430

Em sequência, a  CONTROLADORIA-GERAL DA UNIÃO avaliou a
execução física das obras decorrentes do edital da Concorrência n. 005/2013-
CLO,  com  a  medição  in  loco dos  demais  serviços  unitários  constantes  da
amostra  selecionada.  Remete-se,  neste  item,  ao  quadro  colacionado  no  item
anterior,  contendo a amostra de serviços  unitários  objeto  da  fiscalização  in
loco. 

São os itens analisados pela auditoria que acarretaram prejuízo:

41 V. fundamentação f. 30/39 do RDE n. 00211.000089/2013-51, possuindo a análise de
cada item em que foi identificado sobrepreço unitário. 
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(a) Defensa Maleável Simples (Itens 06.01.03 e 06.01.04)

Os serviços de Defensa Maleável Simples são complementados pelos
serviços de Ancoragem de Defensa Maleável Simples (06.01.04). 

A planilha de medição com detalhamento por estacas traz a medição
de  360,0m de  ancoragem com média  de  16,0m de  comprimento  para  cada
ancoragem. Durante inspeção in loco foi realizada medição das ancoragens no
trecho das obras  com trena manual  e  verificou-se  uma  diferença de  48,6m
medidos a mais (medido in loco 311,4 m).

Estaca
inicial Lado

Comprimento (m)
Diferença

(m)
Medição
Agesul

(m)

Medição
CGU
(m)

4 + 4,00 Direito 16,00 16,5 +0,5
29 + 4,00 Esquerdo 16,00 0,0 -16,0
37 + 4,0 Direito 16,00 16,2 +0,2

20 Direito 16,00 16,5 +0,5
59 Direito 16,00 16,5 +0,5
40 Esquerdo 16,00 15,0 -1,0

99 + 4,00 Direito 16,00 18,0 +2,0
99 + 4,00 Esquerdo 16,00 15,8 -0,2

118 Direito 16,00 15,4 -0,6
118 Esquerdo 16,00 23,1 +7,1
155 Direito 16,00 18,0 +2,0
155 Esquerdo 16,00 16,0 0,0
163 Esquerdo 16,00 16,0 0,0
166 Direito 16,00 16,5 +0,5
91 +
12,00

Direito 16,00 0,0 -16,0

81 Direito 24,00 0,0 -24,0
180 +
4,00

Esquerdo 16,00 12,1 -3,9

194 Esquerdo 16,00 14,7 -1,3
201 +
4,00

Direito 16,00 15,9 -0,1

217 Direito 16,00 16,5 +0,5
179 +
4,00

Direito 16,00 18,7 +2,7

194 Direito 16,00 14,0 -2,0
Total acumulado 360,00 311,4 -48,6

Tal diferença acarretou um superfaturamento de  R$ 15.693,91,
pois o preço unitário do metro dos serviços de ancoragem (item 06.01.04) é de
R$ 322,92.

Quanto  aos  serviços  da  defensa,  foram  medidos  2.720,0m  de
comprimento conforme a planilha de medição com detalhamento das localizações
por estacas. A verificação local foi realizada com base nas estacas marcadas no
trecho e com auxílio de aparelho GPS. As medições in loco dos comprimentos
das defensas pela equipe da CONTROLADORIA-GERAL DA UNIÃO mostraram-
se compatíveis com a medição realizada pelo Boletim de Medição Final.
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Assim sendo, os serviços de execução da Ancoragem e da Defensa
Maleável Simples no valor total de R$ 911.116,80 ocasionaram um prejuízo de
R$ 15.693,91 pela  execução  de  comprimento  menor  que  o  medido  para  o
serviço de Ancoragem de Defensa Maleável Simples.

(b) Meio-Fio de Concreto – MFC 03 ac/bc (Item 04.01)

Em  análise  ao  serviço  de  execução  de  meio-fio  de  concreto,
observou-se que a planilha de medição com detalhamento por estacas traz a
medição  de  7.985,0m  de  comprimento  para  o  serviço.  A  equipe  da
CONTROLADORIA-GERAL DA UNIÃO realizou a medição no trecho das obras
com base nas estacas marcadas na pavimentação e com auxílio de aparelho GPS.

As medições in loco dos comprimentos do meio-fio pela equipe da
CONTROLADORIA-GERAL  DA  UNIÃO mostraram-se  compatíveis  com  a
medição  realizada  pelo  Boletim  de  Medição  Final,  com  exceção  do  trecho
compreendido entre as estacas 223 e 233, lado direito, que foi  medido duas
vezes (200,0  m).  Tal  diferença  acarretou  um  superfaturamento de  R$
12.500,00,  vez  que  o  preço  unitário  do  metro  dos  serviços  de  meio-fio  de
concreto (item 04.01) é de R$62,50.

Assim sendo, os serviços de execução de Meio-Fio de Concreto –
MFC 03 ac/bc no valor total de R$ 499.062,50 ocasionaram um prejuízo de R$
12.500,00 pela medição dupla de 200,0m de comprimento para o serviço. Os
serviços de Meio Fio de Concreto – MFC 03 ac/bc foram medidos nos Boletins de
Medição n. 15 e 18. 

(c)  Corpo e Boca de Bueiros de Concreto Celular e Corpo e
Boca de Bueiros de Tubo de Concreto (Demais itens incluídos no Quadro
01)

Em análise aos serviços de execução de Corpo e Boca de Bueiros de
Concreto, obteve-se a planilha de medição final (conforme quadro abaixo) dos
serviços  de maior  relevância,  de  acordo com as regras  do Quadro  01 citado
acima (Curva ABC para definição de amostra). A equipe da CONTROLADORIA-
GERAL DA UNIÃO realizou a  verificação  in loco para constatar a execução
física dos serviços de acordo com os marcos referenciais apontados na Planilha
de Medição e obteve o seguinte resultado:

Quadro 10
Item Serviços da 19ª Medição (Final) Estaca Execução

04.30 Corpo de BTTC 1,20 m ac/bc/pc
151 Ok
449 Não encontrado

04.32 Corpo de BSCC 2,0x2,00m alt. 7,50 a 10,0 m ac/bc 101 Ok

04.29 Corpo de BDTC 1,20 m ac/bc/pc
58 Ok
194 Ok
325 Ok

04.28 Corpo de BDTC 1,00 m ac/bc/pc 41 Ok
110 Não encontrado
215 Não encontrado

Av. Afonso Pena, 4444 – Vila Cidade – Campo Grande-MS – CEP 79.020-907 – PABX (67) 3312-7200
68



370 Ok
04.33 Corpo de BSCC 3,0x3,00m alt. 0,00 a 1,00 m ac/bc 241 Ok
04.34 Corpo de BDCC 2,5x2,5m alt. 2,50 a 5,00 m ac/bc 291 Ok

04.27 Corpo de BSTC 1,20 m ac/bc/pc
87 Ok
180 Ok

04.31 Corpo de BSCC 2,0x2,00m alt. 2,50 a 5,0 m ac/bc 386 Ok

04.26 Corpo de BSTC 1,00 m ac/bc/pc
55 Ok
160 Ok

04.45 Boca de BSCC 2,0x2,00m normal 101 Ok

04.42 Boca de BDTC 1,20 m ac/bc/pc
58 Ok
194 Ok
325 Ok

04.41 Boca de BDTC 1,00 m ac/bc/pc

41 Ok
110 Não encontrado
215 Não encontrado
370 Ok

04.47 Boca de BSCC 3,0x3,00m ac/bc 241 Ok
04.48 Boca de BDCC 2,5x2,5m ac/bc 291 Ok
Fonte: Boletim de Medição nº 19, Curva ABC dos serviços medidos e anotações do auditor
em decorrência da verificação física.

Como pode ser visto no quadro 10, a equipe da CONTROLADORIA-
GERAL DA UNIÃO identificou a maioria dos itens escolhidos na amostra, sendo
que alguns dos itens  do quadro  foram localizados em estacas  diferentes  das
apontadas na Planilha de Medição. 

Quanto aos itens não encontrados, a equipe não conseguiu localizar
os  bueiros  nos  marcos  apontados  pela  planilha  nem  em  seus  arredores.  A
inexecução dos itens apontados no quadro 10 acarretou um superfaturamento
de R$ 238.386,56.

Quadro 11
Item Serviços da 19ª Medição (Final) Estaca Valor (R$)

04.30 Corpo de BTTC 1,20 m ac/bc/pc 449 117.459,00

04.28 Corpo de BDTC 1,00 m ac/bc/pc
110 60.911,89

215 47.259,23

04.41 Boca de BDTC 1,00 m ac/bc/pc
110 6.378,22

215 6.378,22

TOTAL 238.386,56
Fonte: Boletim de Medição nº 19.

Desse modo, os serviços de execução de Corpo e Boca de Bueiros
de  Concreto  selecionados  na  amostra  com  valor  total  de  R$  1.788.863,82
acarretaram  um  prejuízo  de  R$  238.386,56 em  decorrência  da  não
localização dos serviços prestados nas estacas indicadas pela Planilha de Medição
do Boletim de Medição 19 – Final.

Os serviços de execução de Corpo e Boca de Bueiros de Concreto
foram medidos no decorrer das obras com base nos boletins de medição 01 a 19
(medição  final),  emitidos  pela  comissão  de  fiscalização  da  Agesul e  outras
partes.
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Em síntese, após criteriosa auditoria, constatou-se que as fraudes
apontadas a seguir afetaram significativamente o bom desenvolvimento
das obras do Contrato n. 075/2013, quais sejam: 

(a)  execução de comprimento menor que o medido para o serviço
de Ancoragem de Defensa Maleável Simples;

(b) medição dupla de 200,0 m de comprimento para o serviço de
execução de Meio Fio de Concreto – MFC 03; e

(c) prejuízo na execução de Corpo e Boca de Bueiros de Concreto
em decorrência da não localização dos serviços prestados nas estacas indicadas
pela Planilha de Medição do Boletim de Medição 19 – Final.

Com base nas falhas apontadas no RDE n. 00211.000089/2013-51,
concluiu-se que o Contrato n. 075/2013 não proporcionou todos os benefícios
que dele era esperado, com prejuízo identificado. Tal situação ocasionou um
prejuízo  de  R$  266.580,47,  devido  à  aprovação  de  serviços  não
executados ou executados de forma irregular, com superfaturamento na
execução contratual.

I.(e)  Os  Laudos  Periciais  n.  425/2015,  n.  1848/2015,
1872/2015, 1884/2015 e n. 072/2016-SETEC/SR/DPF/MS42, elaborados
pelo  Setor  Técnico  Científico  da  POLÍCIA  FEDERAL,  constataram  o
superfaturamento total  de  R$  7.591.729,54 nas  obras  relativas  à
Rodovia  MS-430, tratando-se  de  valores  pagos  indevidamente  à  empresa
PROTECO pela AGESUL. 

Os  exames  visaram,  por  intermédio  de  análise  documental  e
vistoria  in  loco,  determinar  se  os  preços  praticados  para  os  serviços
questionados apresentam superfaturamento. Os peritos da POLÍCIA FEDERAL
concluíram  que  existem serviços  medidos/pagos  em  quantidade  e/ou
qualidade inferior ao efetivamente executados nas obras examinadas. 

1. Laudo n. 425/2015 – SETEC/SR/DPF/MS

O Setor Técnico-Científico da POLÍCIA FEDERAL periciou as obras
objeto do Contrato OV n. 075/2013. Apresenta-se a tabela a seguir contendo
o  resultado  resumido  das  análises  apresentadas  ao  longo  do  citado  laudo,
visando definir o valor de dano ao erário por serviços medidos e pagos em
quantidade/qualidade diversa do executado em campo.

42 Os laudos mencionados encontram-se digitalizados no DVD 3, de f. 721, no seguinte
caminho: D:\DVD 3\MS 430 – Parte 1.
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Para os serviços analisados, detalhados na seção IV.2 – Análise de
quantidades contratadas e executadas do citado laudo43, constatou-se o valor de
R$ 4.019.538,61, correspondente a 17,18 % do valor final do Contrato OV n.
075/2013, a título  de  dano ao erário por  serviços medidos e pagos em
quantidade/qualidade  diversa  do  executado  em  campo,  para  data  de
março de 2013. 

2. Laudo n. 1848/2015 – SETEC/SR/DPF/MS

O Setor Técnico-Científico da POLÍCIA FEDERAL periciou as obras
objeto do Contrato n. 168/2012, com extensão de 15 km, tendo abordado o
serviço de enleivamento (cobertura vegetal). 

Os peritos identificaram que há locais na obra em que os serviços
foram executados sem a qualidade e cobertura esperada, resultando em erosão
decorrente  da  falta  de  cobertura  vegetal  completa,  verificando-se  dano  ao
erário no valor de  R$ 488.803,31; e há áreas consideráveis sem cobertura
vegetal,  principalmente  onde  foram retirados  materiais  para  a  construção  da
rodovia,  como escavações  de  caixas  de  empréstimos  e  jazidas  de  materiais,
inclusive  em  taludes  de  grande  declividade,  resultando  em  significativo
processo  erosivo,  comprometendo  a  integridade  da  obra e
potencializando riscos ao meio ambiente, verificando-se dano ao erário no
valor de R$ 97.616,16. 

Somando tais pagamentos indevidos à PROTECO, chegou-se ao
valor de R$ 586.719,47, tratando-se de 76% do valor total pago por serviços

43 V. item v.2 – análise de quantidades contratadas e executadas de f. 6/35 do Laudo n.
425/2015. 
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de enleivamento (cobertura vegetal).

3. Laudo n. 1872/2015 – SETEC/SR/DPF/MS

O  Laudo  n.  1872/2015-SETEC/SR/DPF/MS diz  respeito  ao
trecho  da  obra  da  Rodovia  MS-430 relativo  ao  Contrato  n.  74/2013,  com
extensão  de  17  Km,  tendo  também  abordado  o  serviço  de  enleivamento
(cobertura vegetal).

Os peritos identificaram que há locais na obra em que os serviços
foram executados sem a qualidade e cobertura esperada, resultando em erosão
decorrente  da  falta  de  cobertura  vegetal  completa,  verificando-se  dano  ao
erário no valor de  R$ 952.565,76; e há áreas consideráveis sem cobertura
vegetal,  principalmente  onde  foram retirados  materiais  para  a  construção  da
rodovia,  como escavações  de  caixas  de  empréstimos  e  jazidas  de  materiais,
inclusive  em  taludes  de  grande  declividade,  resultando  em  significativo
processo  erosivo,  comprometendo  a  integridade  da  obra e
potencializando riscos ao meio ambiente, verificando-se dano ao erário no
valor de R$ 294.053,12. 

Somando tais pagamentos indevidos à PROTECO, chegou-se ao
valor de R$ 1.246.618,88, tratando-se de 83% do valor total pago por serviços
de enleivamento (cobertura vegetal).

4. Laudo n. 1984/2015 – SETEC/SR/DPF/MS

O  Laudo  n.  1984/2015-SETEC/SR/DPF/MS diz  respeito  ao
trecho da obra da Rodovia MS-430 relativo ao Contrato OV n. 75/2013, com
extensão de 10 Km, tendo abordado serviços de “cortes” - movimentação de
terra através de escavação, carga e transporte. 

Os  peritos  identificaram  superfaturamento no  valor  de R$
356.372,15 quanto ao serviço denominado Corte 3 e  superfaturamento no
valor de R$ 782.741,82 quanto ao serviço denominado Corte 4. 

Quanto ao serviço de enleivamento (cobertura vegetal), consta do
laudo  que  há  locais  na  obra  em  que  os  serviços  foram  executados  sem  a
qualidade e cobertura esperada, resultando em  erosão decorrente da falta de
cobertura vegetal completa, e apresenta acréscimo ao dano ao erário quanto
ao serviço de enleivamento em tal trecho, pois conforme o Laudo n. 425/2015-
SETEC/SR/DPF/MS foi  constatado  pagamento  indevido no  valor  de  R$
1.394.034,13 e, com a complementação dos exames, o pagamento indevido à
empresa PROTECO pelo serviço de enleivamento em tal trecho passou a ser de
R$ 1.463.564,36. 

Diante das constatações expostas em tal laudo, o valor de dano ao
erário decorrente de  pagamento, à empresa PROTECO, por serviços não
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executados  ou  executados  em  qualidade  e/ou  quantidade  inferior  à
exigida,  quanto  ao  mencionado  trecho,  chegou  ao  montante  de  R$
5.227.912,80, que corresponde a  superfaturamento de  22,34% (tal valor
inclui  o  prejuízo  citado  no  Laudo  n.  425/2015  no  valor  de  R$
4.019.538,61).

5. Laudo n. 72/2016 – SETEC/SR/DPF/MS

O Laudo n. 72/2016-SETEC/SR/DPF/MS diz respeito ao trecho
da obra da Rodovia MS-430 relativo ao Contrato n. 76/2013, com extensão de
12,35  Km,  tendo  também  abordado  o  serviço  de  enleivamento  (cobertura
vegetal).

Os peritos identificaram que há locais na obra em que os serviços
foram executados sem a qualidade e cobertura esperada, resultando em erosão
decorrente  da  falta  de  cobertura  vegetal  completa,  verificando-se  dano  ao
erário no valor de  R$ 250.632,12; e há áreas consideráveis sem cobertura
vegetal,  principalmente  onde  foram retirados  materiais  para  a  construção  da
rodovia,  como escavações  de  caixas  de  empréstimos  e  jazidas  de  materiais,
inclusive  em  taludes  de  grande  declividade,  resultando  em  significativo
processo  erosivo,  comprometendo  a  integridade  da  obra e
potencializando riscos ao meio ambiente, verificando-se dano ao erário no
valor de R$ 279.846,27. 

Somando tais  pagamentos indevidos à PROTECO, chegou-se ao
valor de R$ 530.478,39, tratando-se de 89% do valor total pago por serviços
de enleivamento (cobertura vegetal).

1.3.  Dados  ideologicamente  falsos  apresentados  ao  BNDES
para  a  liberação  das  parcelas  seguintes  do  financiamento  para  a
realização das obras da Rodovia MS-430 e aprovação das respectivas
prestações de contas

No período compreendido entre os anos de 2013 e 2014, o Banco
Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social – BNDES foi induzido a erro
mediante  a  apresentação  de  dados  ideologicamente  falsos,  consistentes  em
boletins de medição referentes às obras de implementação e pavimentação da
Rodovia  MS-430 com valores  não  correspondentes  aos  serviços  efetivamente
realizados,  para  a  obtenção de vantagens indevidas,  no caso,  a  liberação de
parcelas seguintes do Contrato de Financiamento n. 13.2.0106.1 (Operação n.
4.405.357) e a aprovação de prestações de contas44. 

44 O que atrai a competência federal com base no art. 109, IV, da CF, in verbis: “Art. 109.
Aos juízes federais compete processar e julgar: […] IV – os crimes políticos e as infrações
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I. A partir de documentação encaminhada pela  AGESUL (Ofício n.
4883/2015) e pelo BNDES (Ofício n. 344/2015), o Setor Técnico-Científico da
POLÍCIA  FEDERAL elaborou  a  Informação  Técnica  n.  17/2016-
SETEC/SR/DPF/MS e  o  Laudo  n.  612/2016-SETEC/SR/PF/MS,  cujo
conteúdo passará a ser exposto45. Foram analisados os seguintes documentos: i.
processo de obtenção de crédito junto ao BNDES – Processo n. 19/101437/2012
(AGESUL), volumes I a VI46; e ii. Laudos n. 1848, n. 1872, n. 1984/2015 e n.
072/2016-SETEC/SR/DPF/MS.

I.(a)  Processo  de  obtenção  de  crédito  junto  ao  BNDES  –
Processo n. 19/101437/2012

A equipe de peritos considerou para a análise a documentação que
subsidiou  a  Decisão  n.  1188/2012-BNDES47,  que  autorizou  a  concessão  de
colaboração financeira relacionada ao Contrato de Financiamento n. 12.2.1188.1
no valor inicial de R$ 357.416.000,00, qual seja, a Consulta Prévia48 (Programa
de  Apoio  ao  Desenvolvimento  Regional  do  Estado  de  Mato  Grosso  do  Sul  –
PADR/MS), bem assim os documentos que deram origem aos dados contidos em
citada Consulta Prévia, tais como projetos, planilhas e outros. 

A análise em questão se restringiu ao objeto examinado nos Laudos
n. 1848, n. 1872, n. 1984/2015 e n. 072/2016-SETEC/SR/DPF/MS, todos das
obras  da Rodovia  MS-430,  pois  é  baseada em resultados dos exames físicos
realizados em serviços específicos listados nos mencionados laudos. 

Na  vistoria  física,  restaram  demonstradas  nos  citados  laudos
diferenças entre serviços efetivamente executados (tanto em quantidades quanto
à qualidade) e os serviços atestados em Boletins de Medição das obras. Parte
dessas diferenças pode ser atribuída a  falhas na fiscalização das obras, já em
etapa de execução. 

Ocorre que outra parte dessas diferenças decorre de serviços
inseridos já em fase de projeto, que não sofreram readequações e que
foram executados em quantidade menor do que a prevista.

Exemplifica-se o ocorrido no Contrato OV n. 76/2013 (Trecho
Km 42-54,035):

penais praticadas em detrimento de bens, serviços ou interesse da União ou de suas entidades
autárquicas ou empresas públicas, excluídas as contravenções e ressalvada a competência da
Justiça Militar e da Justiça Eleitoral”. 

45 Os  mencionados  expedientes  encontram-se  digitalizados  no  DVD  7,  de  f.  723,  no  seguinte
caminho: D:\DVD 7\BNDES Parte 1. Ressalta-se que as referências de paginação serão feitas
em relação às páginas do arquivo em PDF. 

46 Os  volumes  I  a  VI  estão  digitalizados  nos  arquivos  Proinveste  I.pdf,  Proinveste  II.pdf,
Proinveste  III.pdf,  Proinveste  IV.pdf  e  Proinveste  V.pdf,  que  se  encontram  no  seguinte
caminho: D:\DVD 7\BNDES Parte 1\Of 4883-15 Agesul cópias BNDES\CD anexo ao Of 4883-
15\BNDES Proinveste Digital.

47 V. f. 406 e seguintes do Processo n. 19/101437/2012 (AGESUL), volume I. 
48  V. f. 6 e seguintes do Processo n. 19/101437/2012 (AGESUL), volume I. 
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i. No item terraplenagem, houve apenas um acréscimo de escavação
e  carga  de  material  de  3°  Categoria  sem  modificação  dos  demais  itens  de
terraplenagem, inclusive aterros;

ii.  Conforme verificado  in  loco, parcela  significativa  das  caixas  de
empréstimo (fonte de material para aterros) não foi executada;

iii. Como os aterros realizados, em quantidade menor do que a do
projeto, foram suficientes para a execução total da obra, isto indica que já em
fase de projeto as  quantidades foram superdimensionadas para esses
serviços.

Com relação aos serviços de enleivamento (plantio de grama), que
se mostrou significativamente deficiente em toda a extensão de 55Km da obra,
verificou-se que não foi elaborado em fase de projeto o Projeto de Reabilitação
Ambiental,  que  conteria  os  estudos  técnicos  relativos  às  espécies  vegetais
adequadas,  dentre  outros  aspectos  técnicos  importantíssimos,  tais  como
condições do solo e correções necessárias, dentre outros. 

Na  relação  das  especificações  técnicas  contidas  nos  projetos
apresentados, consta que foi utilizada a norma ES 341/97 – Proteção do Corpo
Estradai – Proteção Vegetal, enquanto que a AGESUL49 informa que, na verdade,
foi utilizada a Norma DNIT 102/2009 ES (Revisão da ES 341/97), que preconiza a
elaboração de tal relatório, o que, na verdade, não foi feito. 

A ausência de tal estudo implicou em dificuldades significativas na
fiscalização da obra, não se permitindo a correta verificação da implantação da
vegetação  protetora  nas  condições  devidas,  causando  danos  ao  corpo
estradal, conforme verificado e descritos nos citados laudos periciais. 

Com efeito, tal ausência de projeto ambiental prevista nas normas
declaradas como utilizadas para elaboração do projeto executivo foi considerada
falha grave do projeto apresentado ao BNDES para obtenção do recurso, o que
resultou na péssima qualidade do serviço executado.

Conclusão:  em relação ao processo de obtenção do crédito
junto  ao BNDES, foi  constatado que,  para  a  elaboração da Consulta  Prévia
(PADR/MS), que subsidiou a Decisão n. Dir. 1188/2012-BNDES, que autorizou a
concessão de colaboração financeira relacionada ao Contrato de Financiamento n.
12.2.1188.1 no valor inicial de R$ 357.416.000,00, foram inseridos dados não
condizentes com a realidade em, pelo menos,  um dos lotes das obras da
Rodovia MS-430, em relação à terraplenagem e em todos os quatro contratos da
mesma obra em relação às declarações de utilização das normas e especificações
do serviço de enleivamento.

49 Através do Ofício n. 902/GAB/CAJ/SEINFRA/AGESUL/2015. 
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I.(b) Em relação às prestações de contas previstas no inciso
IX da Cláusula Oitava – Obrigações Especiais do Beneficiário do Contrato
de Financiamento n. 12.2.1188.1

A equipe de peritos analisou basicamente o conteúdo dos chamados
Relatórios de Desempenho (RED),  os quais contém a prestação de contas do
Governo do Estado de Mato Grosso do Sul ao BNDES, desde aspectos físicos até
a execução financeira do contrato50. 

O objeto do RED, em breve síntese, é fornecer subsídios ao BNDES
para confirmar a execução correta dos contratos e, assim, conforme solicitação
do Estado, liberar os recursos conveniados de acordo com o comprovado nos
relatórios. 

Relatório de Desempenho n. 151

Constam como serviços efetivamente executados e passíveis de pagamento  pelo
BNDES os Boletins de Medição n. 6, n. 9 e n. 11 (MS 430 – Lote Único – Km 0,00
ao  15,00),  os  quais  apresentam  serviços  indevidamente  atestados em
enleivamento  (grama),  tanto  na  preservação  do  corpo  estradal  quanto  na
recuperação de caixas de empréstimo, conforme detalhado no Laudo de Perícia
n. 1848/2015.

Foi encaminhado ao BNDES pelo Ofício n. 6731/GAB/SEOP/2013, de 20/12/2013,
por  EDSON  GIROTO,  à  época  Secretário    de  Estado  de  Obras  Públicas  e
Transportes.

Foi solicitada a liberação de recursos pelo BNDES, cuja prestação de contas baseia-
se em dados apresentados no RED n. 1 através do Ofício n. 2787/GAB/SEOP/2013,
de 06/06/2013,  por  EDSON GIROTO,  à época  Secretário  de Estado de Obras
Públicas e Transportes. 

Relatório de Desempenho n. 252 

Constam como serviços efetivamente executados e passíveis de pagamento pelo
BNDES os  Boletins de Medição n. 5 e n. 6 (MS 430 – Lote 02 – Km 32,00 ao
42,00), que apresentam serviços indevidamente atestados em cortes e aterros
conforme detalhado no Laudo de Perícia n. 1984/2015.

Constam como serviços efetivamente executados e passíveis de  pagamento pelo
órgão os  Boletins  de  Medição n.  6  e n.  7 (MS 430 -  Lote  03 -  Km 42,00 ao
54,035), que apresentam  serviços indevidamente atestados de enleivamento
(grama), tanto na preservação do corpo estradal quanto na recuperação de caixas
de empréstimo, conforme detalhado no Laudo de Perícia n. 072/2016.

Foi encaminhado ao BNDES pelo Ofício n. 864/GOV/AGESUL/20I4, de 21/02/2014,
em nome de MARIA WILMA CASANOVA ROSA, à época Diretora Presidente da
AGESUL, assinado por procuração, com assinatura não identificada.

50 Os Relatórios de Desempenho mencionados neste tópico encontram-se nos volumes I a VI,
estão  digitalizados  nos  arquivos  Proinveste  I.pdf,  Proinveste  II.pdf,  Proinveste  III.pdf,
Proinveste IV.pdf e Proinveste V.pdf, que se encontram no seguinte caminho: D:\DVD 7\BNDES
Parte 1\Of 4883-15 Agesul cópias BNDES\CD anexo ao Of 4883-15\BNDES Proinveste Digital.

51  Consta do Volume III do Processo n. 19/101437/2012 (AGESUL).
52  Consta do Volume IV do Processo n. 19/101437/2012 (AGESUL).
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Foi solicitada a liberação de recursos pelo BNDES, cuja prestação de contas baseia-
se em dados apresentados no RED n. 2 através do Ofício n. 5565/GAB/SEOP/2013,
de 22/10/2013,  por  EDSON GIROTO,  à época  Secretário    de Estado de Obras
Públicas e Transportes.

Relatório de Desempenho n. 3 53

Constam como  serviços efetivamente executados e passíveis de pagamento  pelo
BNDES o Boletim de Medição n. 8 (MS 430 – Lote 01 – Km 15,00 ao 32,00), que
apresenta serviços indevidamente atestados em enleivamento (grama), tanto
na preservação do corpo estradal quanto na recuperação de caixas de empréstimo,
conforme detalhado no Laudo de Perícia n. 1872/2015.

Foi encaminhado ao BNDES pelo Ofício n. 2257/GAB/SEOP/2014, de 13/05/2014,
por  EDSON  GIROTO,  à  época  Secretário  de  Estado  de  Obras  Públicas  e
Transportes.

Foi solicitada a liberação de recursos pelo BNDES, cuja prestação de contas baseia-
se em dados apresentados no RED n. 3 através do Oficio n. 3641/GAB/SEOP/2014,
de 21/07/2014 e do e Ofício n. 4959/GAB/SEOP/2014, de 08/10/2014, por EDSON
GIROTO, à época Secretário de Estado de Obras Públicas e   Transportes.

Relatório de Desempenho n. 454 

Constam como  serviços efetivamente executados e passíveis de pagamento  pelo
BNDES o Boletim de Medição n. 10 (MS 430 – Lote 02 – Km 32,00 ao 42,00), os
Boletins de Medição n. 8 e n. 10 (MS 430 – Lote 01 – Km 15,00 ao 32,00) e os
Boletins de Medição n. 6, n. 7, n. 8 e n. 10 (MS 430 – Lote 03 – Km 42,00 ao
54,035), que apresentam serviços indevidamente atestados em enleivamento
(grama), tanto na preservação do corpo estradal quanto na recuperação de caixas
de empréstimo, conforme detalhado nos  Laudos de Perícia n. 1984/2015, n.
1872/2015 e n. 072/2016.

Foi encaminhado ao BNDES pelo Ofício n. 4107/GAB/SEOP/2014, de 19/07/2014,
por MARIA WILMA CASANOVA ROSA, à época Diretora Presidente da   AGESUL.

Foi solicitada a liberação de recursos pelo BNDES, cuja prestação de contas baseia-
se em dados apresentados no RED n. 4 através do Ofício n. 2259/GAB/SEOP/2014,
de  13/05/2014  por  EDSON GIROTO,  à  época  Secretário  de  Estado  de  Obras
Públicas e Transportes.

Relatório de Desempenho n. 655

Constam como serviços efetivamente executados e passíveis de pagamento  pelo
BNDES os  Boletins de Medição n. 15 e n. 18 (MS 430 – Lote 02 – Km 32,00 ao
42,00) e os Boletins de Medição n. 8, n. 10, n. 14 e n. 15 (MS 430 – Lote 02 – Km
15,00  ao  32,00),  que  apresentam  serviços  indevidamente  atestados em
enleivamento  (grama),  tanto  na  preservação  do  corpo  estradal  quanto  na
recuperação de caixas de empréstimo, conforme detalhado nos Laudos Periciais
n. 1984/2015 e n. 1872/2015.

53 Consta do Volume V do Processo n. 19/101437/2012 (AGESUL).
54 Consta do Volume V do Processo n. 19/101437/2012 (AGESUL). 
55 Consta do Volume VI  do  Processo n. 19/101437/2012 (AGESUL).  Não consta dos volumes I  a VI  do

Processo n. 19/101437/2012 (AGESUL) o ofício de encaminhamento do RED n. 6. 
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Foi solicitada a liberação de recursos pelo BNDES, cuja prestação de contas baseia-
se em dados apresentados no RED n. 6 através do Ofício n. 6063/GAB/SEOP/2014,
de  10/12/2014,  por  MARIA  WILMA  CASANOVA  ROSA,  à  época  Diretora-
Presidente  da    AGESUL,  e  por  ANDRÉ  PUCCINELLI,  à  época  Governador  do
Estado de Mato Grosso do Sul. 

Conclusão: em relação às prestações de contas previstas no
inciso IX da Cláusula Oitava – Obrigações Especiais do Beneficiário do
Contrato de Financiamento n. 12.2.1188.1, foi constatado que os Relatórios
de Desempenho (REDs) analisados (contidos no Processo n. 19/101437/2012 –
AGESUL),  apresentados  como  prestação  de  contas  ao  BNDES  pelo  Governo
Estadual,  apresentam-se  eivados  de  informações  relevantes  que  não
condizem com a realidade.

1.4. Recebimento de vantagem indevida por MARCOS TADEU
ENCISO PUGA

As  investigações  da  POLÍCIA FEDERAL dão  conta  de  que,  pelo
menos no dia 7 de janeiro de 2015,  MARCOS TADEU ENCISO PUGA, livre e
conscientemente, aceitou receber para si (e de fato recebeu), em razão do
exercício  de  função  pública de  gerenciador  e  supervisor  das  obras  de
implantação e pavimentação asfáltica da Rodovia MS-430, vantagem indevida
consistente em R$ 20.000,00 (vinte e mil reais)56. 

O Governo do Estado de Mato Grosso do Sul (AGESUL), através do
Contrato  OV  n.  067/2013 (Concorrência  n.  68/2012-CLO),  contratou  a
empresa  MP  ENGENHARIA  LTDA (CNPJ  10.099.165/0001-16),  da  qual
MARCOS TADEU ENCISO PUGA é  o  responsável  legal,  tendo  por  objeto  a
prestação dos serviços de gerenciamento e supervisão de obras de implantação e
pavimentação asfáltica nas Rodovias MS-430, MS-162 e MS-10, pelo valor total
de R$ 1.574.725,8857. 

O  termo  de  referência  para  a  execução  dos  serviços  de

56 O que atrai a competência federal com base no art. 109, IV, da CF, in verbis: “Art. 109.
Aos juízes federais compete processar e julgar: […] IV – os crimes políticos e as infrações
penais praticadas em detrimento de bens, serviços ou interesse da União ou de suas entidades
autárquicas ou empresas públicas, excluídas as contravenções e ressalvada a competência da
Justiça Militar e da Justiça Eleitoral”. Outrossim, com base na Súmula 122 do STJ: “compete à
Justiça Federal o processo e julgamento unificado dos crimes conexos de competência federal e
estadual, não se aplicando a regra do art. 78, II, a, do Código de Processo Penal”, enquadra-
se, também, na competência federal. 

57 O  Contrato  OV  n.  067/2013  e  a  Concorrência  n.  68/2012-CLO  encontram-se
digitalizados no DVD 2, de f. 720, no seguinte caminho: D:\DVD 2\Contrato AGESUL x
Marcos Puga\Contrato Agesul c Marcos Puga. 
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gerenciamento e supervisão de obras de implantação e pavimentação de rodovia,
constante  da  Concorrência  n.  68/2012  –  CLO  (19/102171/2012),  detalha
pormenorizadamente a natureza e abrangência dos serviços, responsabilidades,
atribuições e demais termos da contratação da empresa de  MARCOS TADEU
ENCISO PUGA pela AGESUL58. 

MARCOS TADEU ENCISO PUGA, portanto, era o responsável por
gerenciar, supervisionar e fiscalizar o andamento de cada etapa das obras de
implantação  e  pavimentação  da  Rodovia  MS-430  e  do  cumprimento  das
obrigações contratuais  pela    PROTECO  , informando à fiscalização da  AGESUL
eventuais discordâncias.

Todavia, em decorrência do que foi visto nos tópicos anteriores (1.2
e  1.3), aliado ao que logo será exposto, tem-se que ele  recebeu vantagem
indevida para atestar, nos Boletins de Medição referentes às obras da
Rodovia MS-430, valores não correspondentes aos serviços efetivamente
realizados. Muito provavelmente, mais de uma vez, inclusive.

I.  O  encadeamento das  interceptações telefônicas autorizadas
judicialmente  no  âmbito  da  Operação  Lama  Asfáltica,  a  seguir  descritas,
demonstra  com  a  clareza  necessária  que  MARCOS  TADEU  ENCISO  PUGA
(MARCOS PUGA) recebeu vantagem indevida em razão do exercício de função
pública de  gerenciador e supervisor das obras de implantação e pavimentação
asfáltica da Rodovia MS-430. 

I.(a)  Em  24/04/2014,  às  14:06,  ROMULO  TADEU  MENOSSSI
(engenheiro  civil  da  PROTECO –  linha  67  9675-4859)  conversa  com FELIPE
SAJONC PAVÃO (linha 67 9675-3479, Diretor  Financeiro da  PROTECO)  sobre
medição da Rodovia  MS-430 e  “enroscos no  caminho”/”senão não  ia
medir nada”, envolvendo MARCOS PUGA59:

FELIPE: Aquela medição que vocês ficaram de fazer da 430 vai
sair? ROMULO: Deixa eu ver aqui com o PAULO já… hoje é dia 24
né… deixa eu ver aqui… FELIPE: Amanhã né?  ROMULO: Oh, deu
450 mil e ele fechou hoje ela.  FELIPE: Quanto deu? ROMULO:
Deu  450.  FELIPE:  Tá,  mas  vai  conseguir  emitir  nota  então…
ROMULO: Isso daí eu acho que não emite nota, vai ter que ser dia
1º. FELIPE: Esse mês não? ROMULO: Sabe por que? FELIPE: Hã…
ROMULO: Porque  não  deu tempo…Não vai  dar  tempo de  emitir
porque tem a supervisão que vai ter que analisar ela inteirinha
ainda. FELIPE: Putz… ROMULO: O MARCOS PUGA lá, o pessoal
tem  que  analisar  ela  inteira  porque…  depois  te  explico

58 v.  13/34  do  arquivo  em  PDF  denominado  “19.102171-2012  MP  Vol.  I”,  que  se
encontra no seguinte caminho: D:\DVD 2\Contrato AGESUL x Marcos Puga\Contrato
Agesul c Marcos Puga\DVD entregue pela AGESUL.

59 v. Relatório Circunstanciado – RC 04, que se encontra digitalizado no seguinte caminho: D:\DVD
6\Rep Lavagem Lama\Rep Lama Asfaltica\Relats Circ Intercep Telef e Representacoes. 
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porquê… Tem uns enroscos no caminho, entendeu?  FELIPE:
Tá. ROMULO: Senão não ia medir nada. Então, assim, a gente
põe a nota dia 1º. FELIPE: Tá. ROMULO: Ok? FELIPE: Ok, então.
ROMULO: Deixa eu te perguntar: conseguiu alguma coisa? FELIPE:
Não… é… quase 100%. ROMULO: Ah, é…? 

I.(b)  Em 16/05/2014, às 16:35,  MARCOS PUGA (linha 67 9616-
1199) conversa com JANAÍNA – Escritório JOÃO AMORIM (PROTECO) (linha 67
9287-4242), informando que está indo ao escritório de JOÃO AMORIM60: 

PUGA: JANAÍNA? JANAÍNA? JANAINA: Sim! PUGA: MARCOS PUGA,
tudo bem? JANAÍNA: Tudo bem Sr. Marcos. PUGA: Eu tô indo aí,
o JOÃO AMORIM taí? JANAÍNA: Tá sim. Oi…alô? Oi?… PUGA:
JANAÍNA? JANAÍNA: Oi. Pode vir sim. PUGA: Então tô indo agora
aí. JANAÍNA: Ok. PUGA: Brigado.

O que pode ser confirmado no  Relatório Circunstanciado n. 05-
NIPSR/MS61, no qual os investigadores colacionaram  fotos da filmagem de
MARCOS PUGA entrando,  no  dia  16/05/2014,  às  16:52  horas,  e  saindo  no
mesmo dia, às 17:30 horas, no/do Edifício 5ª Avenida, situado na Rua Dr. Arthur
Jorge, 1096 – Centro, em Campo Grande-MS, local onde funciona o  escritório
de JOÃO AMORIM. 

I.(c)  Em 18/11/2014, às 16:33,  MARCOS PUGA (linha 67 9287-
4242)  fala  com  MARCIA  ALVARES  MACHADO  CERQUEIRA  –  fiscal  de  obras
públicas da AGESUL (linha 67 9628-8152). Conversam sobre obras. Ao final do
telefonema,  MARCIA diz  “é que o ADRIANO precisa de uns custos para
aumentar o valor, você entendeu?”62.

Considerando que MARCOS PUGA é responsável pela fiscalização de
obras  da  PROTECO e  MARCIA  CERQUEIRA  é  a  servidora  da  AGESUL que
acompanhava obras da PROTECO, o fato de ela dizer que “ADRIANO precisa
de uns custos para aumentar o valor” é mais um forte indício de que ele
fraudava  medições  e  pagamentos  aumentando  o  valor  que  seria
efetivamente devido à empresa.

I.(d) Em 18/11/2014, às 17:27, ROMULO TADEU MENOSSI (linha
67 9675-4859) conversa com MARCOS PUGA (linha 67 9287-4242)63. No citado

60 v. Relatório Circunstanciado – RC 04, que se encontra digitalizado no DVD 6,  de f.  722, no
seguinte caminho: D:\DVD 6\Rep Lavagem Lama\Rep Lama Asfaltica\Relats Circ Intercep Telef
e Representacoes. 

61 O mencionado relatório encontra-se digitalizado no arquivo denominado “20150205RC05-15”,
no  DV5,  de f.  722,  no  seguinte  caminho:  D:\DVD 5\Rep Lama Asf\Cópias  Documentos.  Os
vídeos da filmagem encontram-se no DVD 1, de f. 720, no seguinte caminho: D:\DVD 1\DVDs
apreendidos parte 1\DVD anexo ao Relat Circ 5-15 Puga no esc Joao A. 

62 v. Relatório Circunstanciado – RC 05, que se encontra digitalizado no DVD 6,  de f.  722, no
seguinte caminho: D:\DVD 6\Rep Lavagem Lama\Rep Lama Asfaltica\Relats Circ Intercep Telef
e Representacoes. 

63 v. Relatório Circunstanciado – RC 05, que se encontra digitalizado no DVD 6,  de f.  722, no
seguinte caminho: D:\DVD 6\Rep Lavagem Lama\Rep Lama Asfaltica\Relats Circ Intercep Telef
e Representacoes. 
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telefonema,  MARCOS PUGA pede a ajuda de  ROMULO TADEU. Extrai-se do
telefonema que MARCOS PUGA quer que a AGESUL inclua a compra de grama
em algum contrato  e  ROMULO TADEU diz  que  está  difícil  conseguir.  Dessa
forma,  o  telefonema  dá  indícios  de  que  MARCOS  PUGA pede  favores à
empresa  PROTECO de  JOÃO AMORIM, no caso, a utilização da influência de
JOÃO  AMORIM junto  à  AGESUL e  ao  Governo  do  Estado,  o  que  resulta,
também, em favores em troca na fiscalização das obras e, por consequência,
acarreta o desvio/perda de recursos públicos.

No final do telefonema, PUGA pergunta “e aquela outra situação,
precisamos reunir”, ROMULO diz “qual você fala?”, PUGA diz  “o,
depois a gente vê, uma hora encontrar qualquer hora aí”, ROMULO
diz  “tá  bom,  não,  não,  entendi  já,  pode  ficar  tranquilo”,
demonstrando  que  PUGA  não  quer  tocar  no  assunto  por
telefone. Inicialmente conversam sobre a MS-430. PUGA diz que
esteve na obra da 430, que está acabando e está muito bonita a
sinalização.  PUGA  pergunta  “como  é  que  tá  aquele  aditivo  do
YUDI?”. ROMULO diz “há bicho aquele lá tá enrolado viu, hoje é o
seguinte,  hoje  foi  lá  e  ainda  caparam  pela  metade  o  aditivo,
porque tinha um negócio de gama lá não deu certo tirou, negócio
de  (incompreensível)  tirou”.  PUGA  pergunta  “mas  o  YUDI?”.
ROMULO diz “é por que assim, coisa que ele acha que não dá pra
mexer, não filha da putagem não, aquele tipo de coisa, sabe, tenta
mas  não  dá,  então  aí  já  diminuiu  mais  ainda,  então  tá  meio
complicado aquilo lá, eu não tô vendo luz no fim do túnel daquilo
lá também não, e a obra lá tá negativa pra caralho lá”. PUGA diz
“na 430 aquelas gramas etc, vê lá o que você resolve, vê lá,
tá na sua mão aí”. ROMULO diz “não não, minha mão, não deixa
minha mão essas coisas não bicho”.  PUGA diz  “não lógico,  vou
deixar na minha?”. ROMULO diz “depender do meu chefe nós tamo
morto, igual eu te falei, caminho, vai lá no JAPONÊS”. PUGA diz
“não, é o JAPONÊS, o JAPONÊS vai resolver”. ROMULO diz “mas
dali  ele não vai  tirar,  caminho que eu te  dou,  como existe  um
débito muito grande entre ele e o meu chefe, acaba que ele não
vai  conseguir  viabilizar,  eu  acho  que  os  caminhos  é  tentar  te
viabilizar através de outra fonte, porque se você ficar na mão do
meu chefe, cê vai ficar”. PUGA diz “mas não sou eu, no caso, vai
pro outro né”. ROMULO à frente diz “tenta ir no JAPONÊS falar ó
vamos  tentar  de  outra  maneira,  outro  caminho,  aqui  tá  meio
complicado”. PUGA diz “eu vou bater um papo com ele amanhã, e
aquela outra situação, precisamos reunir”. ROMULO diz “qual você
fala?”.  PUGA  diz  “o,  depois  a  gente  vê,  uma  hora  encontrar
qualquer hora aí”. ROMULO diz “tá bom, não, não, entendi já, pode
ficar tranquilo”.

I.(e) Em 25/11/2014, às 18:59, ROMULO TADEU MENOSSI (linha
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67  9675-4859)  conversa  novamente  com  MARCOS  PUGA (linha  67  9287-
4242)64.  O  telefonema  confirma  que  MARCOS  PUGA  exerce  de  fato  a
fiscalização das medições da PROTECO, o qual diz “deixei toda a medição do
lote 2 com nota fiscal  prontinha, prontinha, deixei  na mesa da secretária do
BETO, e quando acordei era 6 horas, fui lá e não tinha mais ninguém, tô saindo
da  AGESUL agora, falei com o  YUDI que tem a medição e a reprogramação
junto e passei ao LUIZ MARQUES para pilotar pra mim, digitei bonitinho o que
vai fazer, pegar com o BETO e chamar você ou a ELZA pra pegar assinatura”.
ROMULO TADEU, por sua vez, volta a deixar claro a  MARCOS PUGA que a
influência  de  JOÃO AMORIM é  utilizada  em favor  de  PUGA,  em troca  da
aprovação das medições superfaturadas. ROMULO TADEU diz “amanhã vai
ter uma reunião amanhã cedo viu, e o seu tópico tá no meio da reunião tá, vai
ter uma reunião com a turma aí, toda turma aí”. MARCOS PUGA pergunta “por
exemplo quem?”.  ROMULO TADEU diz “meu chefe [JOÃO AMORIM], o chefe
daí [EDSON GIROTO], a primeira-dama daí [MARIA WILMA], todo mundo os
assuntos são gerais e o teu assunto eu levei pra ele, ele falou inclui”. MARCOS
PUGA finaliza “amanhã dá um apoio na medição, cê dá seus pulos seus”.

I.(f) Em 27/11/2014, às 13:51,  MARCOS PUGA (linha 67 9287-
4242) conversa com LUIZ MARQUES (linha 67 9633-3637), aparentemente seu
funcionário65. Conversam a respeito de uma medição e de uma reprogramação.
Eles constatam que um serviço consta na planilha e não está previsto. MARCOS
PUGA diz “eu comi barriga” (aos 4 min 08 segundos). MARCOS PUGA ensina a
LUIZ o que fazer para fraudar a planilha e manter o valor. Aos 5 min e 35
segundos, MARCOS PUGA diz “zera esse item, só que nós vamos ter que achar
algum serviço  pra substituir,  concorda”.  LUIZ diz  “aí  vai  ter  que acrescentar
alguma coisa”.  MARCOS PUGA diz  “aí  cê vai  lá na escavação de bueiro, na
reprogramação, aumenta a altura em vez de 80, põe 82, 84 centímetros, vai
aumentando, entendeu, de tal maneira que você vai ficar perto do zero, você
não vai conseguir zerar”. Aos 07 min 04 segundos, MARCOS PUGA diz “cê não
vai conseguir (incompreensível) porque lá sempre vai faltar algum real dois reais
por aí, cê vai lá na planilha de grama tá, muito cuidado na planilha de grama,
você não pode simplesmente mexer, cê vai lá nas últimas gramas, certo, tem a
rotatória, tem o ramo 100, ramo 200, ramo 300, tá, no último do ramos eu
coloquei a grama com 3 dígitos pra poder zerar, se a grama não tiver 3 dígitos
você não zera, captou, a maior parte você faz na escavação de bueiro lá em
cima no item 3.1, o finalmente que você zera na grama, mixaria, captou”.

I.(g) Em 09/12/2014, às 08:53,  MARCOS PUGA (linha 67 9287-

64 v. Relatório Circunstanciado – RC 05 – Complementar, que se encontra digitalizado no DVD 6,
de f. 722, no seguinte caminho: D:\DVD 6\Rep Lavagem Lama\Rep Lama Asfaltica\Relats Circ
Intercep Telef e Representacoes. 

65 v. Relatório Circunstanciado – RC 05 – Complementar, que se encontra digitalizado no DVD 6,
de f. 722, no seguinte caminho: D:\DVD 6\Rep Lavagem Lama\Rep Lama Asfaltica\Relats Circ
Intercep Telef e Representacoes. 
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4242) conversa com ROMULO TADEU MENOSSSI (linha 67 9675-4859)66:

PUGA pergunta “você tem ideia, não?”. ROMULO diz “oi?”.  PUGA
pergunta  “tem  ideia  daquela  história?”.  ROMULO diz  “da
nossa?”. PUGA diz “é”. ROMULO diz “tenho, é… já tá tudo certo, só
que… conhece  né… só  vai  sair  depois  do”.  PUGA diz  “entendi”.
ROMULO diz “que cair primeiro aí, que cair primeiro”. PUGA
diz “então tá bom”. ROMULO diz “eu acho que a… de ser tudo
final aí, que cair primeiro é o lote 3, né?”. PUGA diz “ah, deve
ser alguma coisa, com certeza”.  ROMULO diz “por isso que eu
pedi prioridade para você, entendeu?”. PUGA diz “então tá
bueno”. ROMULO diz “tá bom?”. PUGA diz “falou”. 

I.(h) Em 10/12/2014, às 10:53, MARCOS PUGA  (linha 67 9287-
4242) conversa novamente com ROMULO TADEU MENOSSSI (linha 67 9675-
4859)67:

ROMULO: pergunta como está o lance [MEDICAO LOTE 3].
PUGA: responde que está na fila do GASPAR. Que hoje não sai.
ROMULO: diz que precisa liberar para rodar o KRONOS. Vai apelar
para os universitários. 

I.(i)  Em 10/12/2014, às 11:13,  ELZA CRISTINA ARAUJO DOS
SANTOS  (ELZA  CRISTINA)  (linha  67  99172337)  conversa  com  ROMULO
TADEU MENOSSSI (linha 67 9675-4859)68:

ROMULO: diz  que só a ELZA pode salvar.  Que o PUGA já
rodou as MEDICOES do LOTE 3, que não são as finais, e que
a ELZA já tinha assinado. Que estão na mão do GASPAR para
liberar. Que falou com o PUGA e este disse que o GASPAR não
liberará hoje. Explica que se não liberar hoje, dia 9, vai atrasar
porque  ainda  tem  que  fazer  a  MEDIÇÃO  final  desse  processo.
Senão não recebem esse ano. Que tem muito dinheiro lá.
ELZA: pede para ir  lá e fazer o mesmo procedimento que
está fazendo com a 040. ROMULO: fala que o HELIO não está
lá. Isso é o que esta lhe quebrando. Que não tem para quem
recorrer mais.  A não ser que a WILMA dê uma ligada para
JULIANA, e a JULIANA peça uma prioridade nesse sentido.
ELZA: pede uma referência.  ROMULO: diz que é do LOTE da
SERRA, chamado de LOTE 3, mas no papel é LOTE 2 da 430.
Que são três medições. ELZA: diz que ela (JULIANA) não entra
na parte  técnica,  mas vai  reforçar.  ROMULO: diz  que o mais
interessado  é  o  PUGA.  Que tem umas coisas  que precisa

66 v. Relatório Circunstanciado – RC 06 – Complementar, que se encontra digitalizado no DVD 5,
de  f.  722,  no  seguinte  caminho:  D:\DVD  5\Rep  Lama  Asf\Relats  Circ  Intercep  Telef  e
Representacoes. 

67 v. Relatório Circunstanciado – RC 06, que se encontra digitalizado no DVD 5,  de f.  722, no
seguinte caminho: D:\DVD 5\Rep Lama Asf\Relats Circ Intercep Telef e Representacoes. 

68 v. Relatório Circunstanciado – RC 06, que se encontra digitalizado no DVD 5,  de f.  722, no
seguinte caminho: D:\DVD 5\Rep Lama Asf\Relats Circ Intercep Telef e Representacoes. 
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resolver com ele. ELZA: vai ver o que pode fazer. 

Como se observa, a pressa demasiada em receber as medições da
Rodovia  MS-430  faz  com que  ELZA CRISTINA  e  ROMULO TADEU deixem
entrever a forma de atuação, aberta à corrupção, de alguns dos servidores da
AGESUL, no caso, a Diretora-Presidente MARIA WILMA CASANOVA ROSA e o
Gerente HELIO YUDI KOMIYAMA, além do fiscal contratado MARCOS PUGA. 

Tal  telefonema  deixa  claro  que  o  assunto  tratado  anteriormente
entre  ROMULO TADEU e  MARCOS PUGA, no telefonema de 09/12/2014, às
08:53, era o  pagamento de vantagem indevida, pois  ROMULO TADEU diz
que  o  mais  interessado  no  pagamento  da  medição  do  Lote  3  é  exatamente
MARCOS PUGA,  sendo  que,  no  referido  telefonema,  ROMULO  TADEU,
rememore-se, avisou a MARCOS PUGA que “só vai sair depois do que cair
primeiro… é o lote 3, né?”.

I.(j)  Em 10/12/2014, às 12:30,  MARCOS PUGA (linha 67 9287-
4242)  conversa  uma vez  mais  com  ROMULO TADEU MENOSSSI (linha  67
9675-4859)69:

PUGA: diz que o GASPAR não conseguiu ver. Nem pegou. ROMULO:
que  tentou  tudo  que  podia.  PUGA:  pergunta  se  o  ROMULO
conseguiu falar  o YUDI. ROMULO: responde que não conseguiu.
Que o YUDI esta viajando. Que também está tentando ver se a
WILMA consegue interferir com a JULIANA. PUGA: que a JULIANA
esta de férias. Que o GASPAR vai almoçar 13h e não volta. 

Cumpre rememorar  que,  exatamente no dia 10/12/2014,  foi
solicitada a liberação de recursos pelo BNDES, cuja prestação de contas
baseia-se em dados apresentados no Relatório de Desempenho n. 6, referente à
obra da Rodovia MS-430, através do Ofício n. 6063/GAB/SEOP/2014, por MARIA
WILMA  CASANOVA ROSA,  à  época  Diretora-Presidente  da  AGESUL,  e  por
ANDRÉ PUCCINELLI, à época Governador do Estado de Mato Grosso do Sul. 

I.(k) Em 11/12/2014, às 09:41, ELZA CRISTINA (linha 67 9917-
2337) conversa com ROMULO TADEU MENOSSSI (linha 67 9675-4859)70:

ELZA:  diz  que  está  indo  a  AGESUL  para  agirem  juntos.
ROMULO: que já desenrolou algumas coisas, mas a coisa está feia.
Pergunta se o chefe (JOÃO AMORIM) esta offline. ELZA: responde
que sim, porque ele está fora. Que depois do almoço ele retorna. 

I.(l)  Em  15/12/2014,  às  11:20,  ROMULO  TADEU  MENOSSSI
(linha 67 9675-4859) conversa com JOÃO AMORIM (linha 67 9981-4922)71: 

69 v. áudios que estão no DVD 5, de f. 722, no seguinte caminho: D:\DVD 5\Rep Maquinas de
Lama\Telefonemas RC 6.

70  v. Relatório Circunstanciado – RC 06 – Complementar, que se encontra digitalizado no DVD 5,
de  f.  722,  no  seguinte  caminho:  D:\DVD  5\Rep  Lama  Asf\Relats  Circ  Intercep  Telef  e
Representacoes. 

71 v. áudios que estão no DVD 5, de f. 722, no seguinte caminho: D:\DVD 5\Rep Maquinas de
Lama\Telefonemas RC 6.
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ROMULO: diz que toda parte que dependia do PUGA e da
WILMA, andou.  Agora precisa que o JOÃO fale  com o EDMIR.
JOÃO: diz que vai mandar a ELZA. ROMULO: diz que ela já foi, e só
amanhã a tarde vai atendê-los. JOÃO: vai ligar para o EDMIR. 

I.(m)  Em  29/12/2014,  às  17:31,  ELZA  CRISTINA  (linha  67
99172337) conversa  com MARCOS  PUGA  (linha  67  9287-4242)  sobre  o
pagamento de propina72: 

ELZA  diz  “MARCOS  seguinte,  eu  não  te  procurei  antes
porque as coisas nossas não aconteceu ainda tá, pra gente
marcar,  mas  cê  tá  na  minha  lista  aqui”.  PUGA  diz  “me
avisa… cê me liga eu dou um pulo aí pra gente ver”.

I.(n)  Em  07/01/2015,  às  11:21,  ELZA  CRISTINA  (linha  67
99172337) conversa de novo com MARCOS PUGA (linha 67 9287-4242): 

ELZA CRISTINA fala com MARCOS PUGA e o chama para um
“café”, termo  geralmente  utilizado  pela  organização
criminosa de JOÃO AMORIM para se referir a pagamento de
propina, conforme tratado em outros telefonemas. ELZA diz
“eu tô te ligando pra saber se você pode vir na empresa
tomar um café comigo”. PUGA diz “eu passo hoje a tarde
aí”. ELZA diz “então tá, cê dá uma ligadinha antes, porque eu tô
andando mais que notícia ruim”.

I.(o) Em  07/01/2015,  às  11:21,  ELZA  CRISTINA  (linha  67
99172337) conversa novamente com MARCOS PUGA (linha 67 9287-4242): 

ELZA fala que está esperando PUGA. No telefonema, PUGA diz
“”É, eu tô escondendo de você e você de mim” (risos). ELZA ri e
diz  “Rapaz,  tô numa correria  sem fim. Mas eu estou aqui na
empresa,  vem tomar um café”. PUGA diz “Eu vou dar uma
passada  daqui  a  pouco  aí”.  ELZA  diz  “Tá  ok  então.  Tô  te
esperando. Um abraço, tchau”.

Diante  de  tais  telefonemas  (n/o), conforme  exposto  na
Informação n.  01/2015-BIP/DELEFIN73,  uma equipe de investigadores da
POLÍCIA  FEDERAL deslocou-se,  na tarde  de  07/01/2015, para  as
proximidades da empresa PROTECO e, por volta das 17:00 horas, filmaram
MARCOS PUGA  chegar em uma caminhonete à  PROTECO, onde permaneceu
por cerca de 20 minutos.

Próximo  à  saída  da  empresa  PROTECO,  foi  montada  barreira

72 As conversas a partir do dia 29/12/2014 constam do Relatório Circunstanciado – RC 07, que se
encontra digitalizado no DVD 5, de f. 722, no seguinte caminho: D:\DVD 5\Rep Lama Asf\Relats
Circ Intercep Telef e Representacoes.

73 A  Informação  n.  01/2015-BIP/DELEFIN  encontra-se  digitalizada  no  DVD  5,  de  f.  722,  no
seguinte  caminho:  D:\DVD  5\Rep  Lama  Asf\Cópias  Documentos.  As  imagens,  vídeos  e  os
áudios referentes a tal  abordagem policial  estão no seguinte caminho: D:\DVD 5\Rep Lama
Asf\Info 01-15 abordagem Puga\INFO 001-2015 DELEFIN. 
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policial, quando MARCOS PUGA, após ter ido falar com ELZA CRISTINA, foi
parado e sua caminhonete foi  revistada,  sendo encontrados,  no interior  dela,
dois  maços  de  dinheiro  totalizando  aproximadamente  R$  20.000,00,
conforme relatado, inclusive, pelo próprio  MARCOS PUGA. Um dos maços de
dinheiro estava no porta-luvas e o segundo, no console central. 

Ao ser questionado sobre a origem do dinheiro,  MARCOS PUGA,
com o fim de escusar-se, afirmou que havia se esquecido de guardá-lo e que, em
virtude  de  uma viagem que  faria  para  a  França,  estava  com o  dinheiro  há
bastante tempo. Foi perguntado se havia sacado o dinheiro, tendo respondido
que sim e que o saque do valor teria ocorrido na Caixa Econômica Federal (CEF)
no mês de dezembro e que seria para a compra de euros.

Tal  versão de MARCOS PUGA carece de respaldo frente  as
demais provas, inclusive ante as seguintes conversas travadas com ELZA
CRISTINA: a primeira, em que, logo em seguida, avisa que foi abordado pela
POLÍCIA FEDERAL, e a segunda, dois dias depois, em que pede uma reunião
com JOÃO AMORIM. 

I.(p)  Em  07/01/2015,  às  17:36,  ELZA  CRISTINA  (linha  67
99172337) conversa com MARCOS PUGA (linha 67 9287-4242):

No  telefonema,  ELZA  CRISTINA  diz  “Alô”.  PUGA  diz  “É  só  um
desabafo”. ELZA diz “Aham”. PUGA diz “Cê vê que esses caras são
foda,  cê  vai  me  desculpar  a  palavra”.  ELZA  diz  “Não,  mas
(incompreensível)”.  PUGA diz  “Em vez desses caras ir  lá  para a
barreira, para o Paraguai, eles ficam na porta fazendo barreira. A
Polícia  Federal”.  ELZA  diz  “Ah,  é  verdade”.  PUGA  diz  “Fica
prendendo droga daqui, dali me pararam”. ELZA diz “É”. PUGA diz
“Mas, são foda, bicho”. ELZA diz “É complicado”. PUGA diz “Em vez
caçar maconha, cocaína lá na casa do caraio, fica aí”. ELZA diz “É”.
PUGA diz “Mas, numa boa, conversei com todos. Tranquilo”. ELZA
ri. PUGA diz “Tá bueno?”. ELZA diz “tá bueno”. PUGA diz “falou até
mais”. ELZA ri e diz “para você também, tchau”.

I.(q)  Em 09/01/2015, às 14:28,  MARCOS PUGA  (linha 67 9287-
4242) conversa novamente com ELZA CRISTINA (linha 67 9917-2337): 

No telefonema, ELZA diz “Alô”. PUGA diz “Bem?”. ELZA diz “Tudo
bem, e você?”. PUGA diz “Graças a Deus, nota dez”. ELZA diz “Ai
que bom”. PUGA diz “Agenda para mim”. ELZA diz “Aham”. PUGA
diz “Para falar sobre o futuro”. ELZA diz “Tá, só que eu vou poder
agendar só depois do dia vinte, tá bom?”. PUGA diz “Olha a folga”.
ELZA diz “É, porque tá viajando”. PUGA diz “Oh, beleza”. ELZA diz
“É. Ele tá fora do ar” (gargalhada). PUGA diz “Pode ser dia vinte e
um, não tem problema não” (gargalhada). ELZA diz “Tá ok, então”
(gargalhada). PUGA diz  “Tá bom, falou”. ELZA diz  “Tá ok, pode
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deixar, abraço”.

Tal  telefonema  deixa  claro  que  MARCOS  PUGA pretende
continuar com seu vínculo com a organização criminosa de  JOÃO AMORIM
após o fim do Governo de ANDRÉ PUCCINELLI. 

EM  SUMA:  as  robustas  evidências  materiais  expostas  nos
tópicos  1.2  e  1.3  (fraudes  em  obras  da  Rodovia  MS-430)  mais  a
sequência  das  conversas  telefônicas  interceptadas,  acima  descritas,
associadas  à  abordagem  policial  realizada  no  dia  07/01/2015,  são
absolutamente  claras  para  demonstrar  que  MARCOS  TADEU  ENCISO
PUGA,  pelo  menos  naquele  dia (07/01/2015),  recebeu  vantagem
indevida, consistente no montante de R$ 20.000,00 (vinte mil reais), em
razão do exercício de função pública de gerenciador e supervisor das
obras de implantação e pavimentação asfáltica da Rodovia MS-430.

1.5.  Recebimento  de  vantagens  indevidas  por  ANDRÉ
PUCCINELLI e EDSON GIROTO – viagens no avião prefixo PPJB, de JOÃO
ALBERTO KRAMPE AMORIM DOS SANTOS e JOÃO ROBERTO BAIRD

De acordo com as investigações da POLÍCIA FEDERAL, no ano de
2014,  ANDRÉ  PUCCINELLI  e  EDSON  GIROTO,  livres  e  conscientemente,
aceitaram receber  para  si  (e  de  fato  receberam),  em razão  de  suas
funções públicas – respectivamente, Governador do Estado de Mato Grosso do
Sul e  Secretário    de Estado de Obras Públicas e de Transportes do Governo    do
Estado  de  Mato  Grosso  do  Sul –  vantagens indevidas,  consistentes  em
viagens no avião particular prefixo PP-JJB, fabricante Embraer, modelo
EMB-500,  número de série  50000261,  categoria  de registro  TPP –  A.
PUCCINELLI: pelo menos 3 viagens; E. GIROTO: pelo menos 6 viagens. 

A  aeronave  prefixo  PP-JJB  consta  como  registrada  em nome  da
empresa ITEL INFORMÁTICA, a qual possui dentre seus sócios JOÃO ROBERTO
BAIRD  (JOÃO  BAIRD),  e  a  empresa  KAMEROF  PARTICIPAÇOES  LTDA.  A
empresa  KAMEROF, por sua vez, possui dentre seus sócios  ELZA CRISTINA
ARAUJO  DOS SANTOS  (ELZA CRISTINA),  a  qual,  como  já  consignado,  é
funcionária de JOÃO ALBERTO KRAMPE AMORIM (JOÃO AMORIM) e atua
como laranja dele.

Na prática, como restou amplamente demonstrado ao longo das
investigações  da  Operação  Lama  Asfáltica,  referida  aeronave  pertence
também  a  JOÃO  AMORIM, tanto  que,  em  alguns  diálogos  interceptados,
pessoas solicitavam a ele o “empréstimo” dela74. 

74 Em 17/12/2014, às 08:37 (linhas 67 9983-8949 e 67 9230-3277), ANDRÉ CANCE (na época Secretário
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Em  análise  a  pastas  apreendidas  com  autorização  judicial  na
residência  de  JOÃO  ROBERTO  BAIRD75,  a  CONTROLADORIA-GERAL  DA
UNIÃO verificou a existência de planilhas de controle de gastos com o avião PP-
JJB, em que os gastos são compartilhados entre JOÃO ROBERTO BAIRD e JOÃO
AMORIM, tanto do pagamento do financiamento para a aquisição da aeronave
quanto das despesas com manutenção. Junto às planilhas de gastos da aeronave
PP-JJB, consta o controle da utilização da aeronave, com data, horário, tempo de
voo, litros de combustível e a citação ao nome dos responsáveis, JOÃO ROBERTO
BAIRD ou JOÃO AMORIM. 

Visto isso, no curso das investigações da Operação Lama Asfáltica,
comprovou-se  que  viajaram  na  aeronave  PP-JJB,  de  JOÃO  BAIRD  e JOÃO
AMORIM:  ANDRÉ PUCCINELLI,  então Governador do Estado de Mato Grosso
do  Sul,  nos  dias 20/02/2014,  26/02/2014  e  01/12/2014; e EDSON
GIROTO,  então Secretário  de Estado de Obras Públicas  e  de Transportes  do
Governo, nos dias  20/02/2014, 26/02/2014, 27/02/2014, 04/03/2014,
16/04/2014 e 11/12/2014. 

O  período  em  que  as  viagens  foram  feitas  corresponde
àquele em que a empresa PROTECO, de JOÃO AMORIM, era contratada
do Governo do Estado de Mato Grosso do Sul em todos os processos
licitatórios referentes às obras da Rodovia MS-43076, conforme relatado

Adjunto  de  Fazenda  de  MS)  fala  com  JUNIOR  (MIRCHED  JAFAR  JUNIOR,  proprietário  da  GRÁFICA
ALVORADA). No telefonema JUNIOR diz a ANDRÉ CANCE para pedir a JOÃO AMORIM o jato para
que ele viaje a Brasília. CANCE diz “Oi JUNIOR”. JUNIOR diz “Deixa eu te falar uma coisa, será que o
JOAO me empresta o CHEIO DE CHARME? Não saiu meu voo para BRASILIA, OLIVIA tem uma entrevista
no CONSULADO, que ela vai passar seis meses estudando lá, tem que ser hoje, eu tenho que chegar lá
agora, cancelaram o voo da…”. CANCE diz “Uai, liga para ele e pede bem”. JUNIOR diz “eu não tenho essa
intimidade com ele assim”. CANCE diz “Ah, não tem o caralho bicho”. JUNIOR diz “Pede para mim gordo,
faz esse favor”. CANCE diz “Vou ver aqui”.
Em seguida, às 08:41 do mesmo dia 17/12/2014 (linhas 67 9983-8949 e 67 9981-4922), ANDRÉ CANCE
telefona para JOÃO AMORIM e pede o avião para “o nosso AMIGO DA GRÁFICA”. No telefonema
conversam também a respeito de que “o único que vai cumprir é esse que eu falei pra você agora”. JOÃO
pergunta se o resto vai dar calote. ANDRÉ diz que não tá parecendo, pois “daquele cara vai ficar para
depois”.  JOÃO pergunta “mas o cara vai  passar para mim?”.  ANDRÉ CANCE responde que não sabe.
Telefonemas seguintes demonstram que na verdade estão falando que JUNIOR DA GRÁFICA ALVORADA faz
pagamentos que de  propina que envolvem  ANDRÉ PUCCINELLI, ANDRÉ CANCE e  JOÃO AMORIM. O
conteúdo da conversa do telefonema das 08:41 do dia 17/12/2014 é o seguinte:  ANDRE CANCE diz “O
nosso amigo da GRAFICA diz que tem vergonha de falar com você, se num empresta o CHEIO DE CHARME
para ele. Para ir para BRASILIA hoje”.  JOÃO responde “Empresto, só tem que conversar lá, ele paga o
combustível sem problema”. ANDRE diz “Não, paga tudo, fica frio, vou falar para o GERSON, para ele ligar
para o GERSON, ele se vira”. JOÃO diz “Tá bom”. ANDRE diz “Beijo nas nádegas, oh, vamos marcar para
gente falar nós três que dia? Você viaja sexta?”. JOÃO diz “Não, eu viajo dia 29 na segunda, vamos deixar
para semana que vem”. ANDRE diz “Beleza, falou”.  JOÃO diz “Bicho, deixa eu te perguntar, você tem
notícia para mim? O quê que você acha, hein?”. ANDRE diz “O único que tá, vai cumprir, tá cumprindo é
esse que eu falei para você agora ae”. JOÃO diz “E o resto, como é que vai ser cara?”. ANDRE diz “Não sei
cara”. JOÃO diz “Calote, ANDRÉ?”. ANDRE diz “Não, tá parecendo não, oh, daquele cara lá que eu fui lá,
vai, mas vai ficar para depois”. JOÃO diz “Eu sei, mas o cara vai passar para mim?”. ANDRE diz “Não sei,
aí que é o problema”. JOÃO diz “Por que?”. ANDRE diz “Não sei. Eu não sei o que ele vai fazer, porque”.
JOÃO diz “Porque o negócio aí tá muito violento cara, tá louco”. ANDRE diz “Deus me livre, eu imagino”.
JOÃO diz “Tá louco, Deus o livre. Tão os gênios né. Muito inteligente, só que bota a gente numa fria do
caralho. Tá bom, depois nós falamos”. ANDRE diz “Valeu fio, abraço”.(…). 

75 V. Relatório de Análise de Material Apreendido IPL 109/2016 – TA 666/2016: item 4 do Termo
de Apreensão n. 166/2016, que se encontra no DVD 5, de f. 722, no arquivo denominado “Of
91-17  CGU  Relats  Mat  Ap”  (f.  336),  no  seguinte  caminho:  D:\DVD  5\Rep  Maquinas  de
Lama\Relatorios CGU. 

76 Incide, aqui, a diretriz da Súmula 122 do STJ, já citada.
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nos tópicos anteriores. 

Passa-se a expor os elementos que comprovam tais viagens:

I. Conversa telefônica legalmente interceptada no dia 20/02/2014,
às 12:09, entre JOÃO AMORIM (linha 67 9981-4922) e EDSON GIROTO (linha
67 8419-6767). Aos 02 min e 10 segundos,  EDSON GIROTO fala para  JOÃO
AMORIM que ANDRÉ PUCCINELLI voltará   de carona   com JOÃO BAIRD de
Goiânia-GO  77.

De  acordo  com os  dados  registrados  pela  Empresa  Brasileira  de
Infraestrutura Aeroportuária – INFRAERO, tem-se o que o avião PP-JJB saiu, na
realidade, de Brasília-DF no dia 20/02/2014:

II. Conversa  telefônica  legalmente  interceptada  no  dia
26/02/2014, às 17:09, entre JOÃO AMORIM (linha 67 9981-4922) e GERSON
MAURO MARTINS – piloto da aeronave PP-JJB (linha 67 8126-8891). GERSON
informa  em códigos (usa apenas a primeira letra dos nomes) que  está em
Brasília-DF  com  ANDRÉ  PUCCINELLI  e  EDSON  GIROTO  . Confirmando,
inclusive,  ter  havido  uma  viagem  na  semana  anterior,  que,  muito
provavelmente, se trata daquela do dia 20/02/2014:

III. Conversa  telefônica  legalmente  interceptada  no  dia

77 V. Relatório de Análise Policial  – RAP 01, que se encontra no DVD 5, de f.  722, no arquivo
denominado “2014 04 24 – Relatório de Análise Policial RAP 1”, no seguinte caminho: D:\DVD
5\Rep Lama Asf\Cópias Documentos.
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27/02/2014, às 07:03, entre  JOÃO AMORIM (linha 67 9981-4922) e EDSON
GIROTO (linha 67 8419-6767). Aos 06 min e 58 segundos de tal telefonema,
EDSON GIROTO diz  “aí nós falamos ontem no avião, tava  eu,  ele e o
ANDRÉ  CANCE,  o  ANDRÉ  CANCE  foi  junto,  nós  fomos  pra  Brasília  e
voltamos,  no seu avião né [ou algo parecido]”. Aos 07 min e 40 segundos
EDSON GIROTO diz  “nós temos que conversar com ele, e aí vamos nós dois
conversar com ele, quando ele voltar de NOVA YORK, ele vai dia 11 e chega”.
JOÃO AMORIM diz  “vai pra Nova York GIROTO?”.  GIROTO diz  “vai, dar uma
palestra na ONU”. JOÃO AMORIM diz “o ANDRÉ”. GIROTO diz “é, vai dia 11 e
volta dia 16”.

IV. A  POLÍCIA  FEDERAL recebeu  imagens  da  empresa
Inframérica, Concessionária do Aeroporto Internacional de Brasíli  a  78, as
quais demonstram com a clareza e a segurança necessárias que  viajaram na
aeronave PP-JJB, de JOÃO BAIRD e JOÃO AMORIM: nos dias 20/02/2014
e  26/02/2014,  ANDRÉ  PUCCINELLI  e  EDSON  GIROTO;  nos  dias
27/02/2014 e 04/03/2014, EDSON GIROTO79.

V. O  Relatório  Circunstanciado  n.  18/15-NIP/SR/DPF/MS  80

contém os diálogos mencionados acima, bem assim fotografias extraídas das
citadas filmagens obtidas junto ao Aeroporto de Brasília relativas as viagens de
ANDRÉ PUCCINELLI e  EDSON GIROTO no dia  20/02/2014; e de  EDSON
GIROTO nos dias 27/02/2014 e 04/03/2014.

VI. Em  razão  de  denúncia  recebida  de  que  haveria  transporte
clandestino  de  grande  quantidade  de  dinheiro,  em  16/04/2014,  equipe  da
POLÍCIA  FEDERAL compareceu  ao  Aeroporto  Internacional  de  Campo
Grande e, por volta das 5:00 horas da madrugada, procedeu à abordagem
do avião prefixo PPJJB, que estava prestes a decolar para Brasília-DF, sendo
que um dos passageiros foi reconhecido pela autoridade policial presidente do IPL
n.  0516/2016 como sendo EDSON GIROTO.  Não foi  encontrada a apontada
grande quantidade de dinheiro, mas, novamente, verificou-se a utilização do
avião de JOÃO BAIRD/JOÃO AMORIM por EDSON GIROTO81. 

VII.  Conversa  telefônica  legalmente  interceptada  no  dia
01/12/2014, às 14:44, JOÃO AMORIM (linha 67 9981-4922) e MARA REGINA
BERTAGNOLLI DE GONÇALVES (linha 67 3318-1000), Chefe de Gabinete de

78 V. arquivo denominado “2014 03 18 Resposta Aeroporto BSB”, no DVD 5, de f. 722, na pasta
“DVD 5/Rep Lama Asf/Cópias Documentos”. 

79 V.  os arquivos de vídeo de cada dia mencionado constantes do DVD 5, de f. 722, no seguinte
caminho: DVD 5/Rep Lama Asf/DVD anexo resp Aeroporto BSB ao of 1165. 

80 Tal relatório está digitalizado no arquivo denominado “2015 04 07 RC 18-15-NIP”, no DVD 5, de
f. 722, no seguinte caminho: DVD 5/DVD Rep Lama Asf\Cópias Documentos. 

81 V. Relatório Circunstanciado que se encontra digitalizado no arquivo denominado “2014 04 16
RC  abordagem  PPJJB”,  no  DVD  5,  de  f.  722,  no  seguinte  caminho:  D:\DVD  5\Rep  Lama
Asf\Cópias Documentos. 
V. fotografias extraídas do vídeo na pasta “Fotos extraídas de vídeo abordagem avião”, no DVD 
5, de f. 722, no seguinte caminho: D:\DVD 5\Rep Lama Asf.
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ANDRÉ PUCCINELLI. JOÃO diz “Alô”.  MARA diz “Amore, você consegue o
avião  para  levar  o  ANDRÉ  hoje  a  noite  à  Dourados?”.  JOÃO  diz
“Consigo”. MARA pergunta “É?”.  JOÃO responde “Aham”.  MARA diz “Decola
17h30, volta”. JOÃO diz “Espera só um pouquinho”. MARA diz “Volta por volta de
21 h”.  JOÃO diz “Não, faz o seguinte, deixa eu ligar e ver se está aí e te ligo,
tá?”. MARA diz “Tá bom, falado”. JOÃO diz “Já to te ligando. Beijo”. MARA diz
“Tá, um beijo, obrigada”.

VIII. Diante  de  tal  telefonema,  equipe  de  investigadores  da
POLÍCIA  FEDERAL compareceu  ao  Aeroporto  Internacional  de  Campo
Grande e lograram filmar e ver a chegada de ANDRÉ PUCCINELLI em tal local
e sua preparação para o embarque na  aeronave PP-JJB de JOÃO BAIRD e
JOÃO AMORIM. 

O instante do embarque de ANDRÉ PUCCINELLI não chegou a ser
filmado, mas os POLICIAIS FEDERAIS presenciaram tal fato ocorrer, conforme
exposto  na  Informação  n.  31/14-DELEFIN/DRCOR/SR/DPF/MS  82.
Corroborando, a presença de  ANDRÉ PUCCINELLI no Município de Dourados-
MS foi noticiada pela imprensa, quando o mesmo recebeu o título de Cidadão
Benemérito83. 

IX. Em 11/12/2014, ocorreu viagem de JOÃO AMORIM e EDSON
GIROTO na  aeronave  PP-JJB a  Presidente  Prudente-SP  para  reunião  com
ANTONIO  MARCILIO  PETRIN,  da  empresa  ENCALSO-DAHMA84,  sendo  que  tal
viagem  foi  presenciada,  filmada e  fotografada pela  POLÍCIA  FEDERAL,
conforme exposto no Relatório Circunstanciado n. 15/14-NIP/SR/MS  85.

X. Os  depoimentos dos pilotos da aeronave PP-JJB, GERSON
MAURO  MARTINS,  RONALDO  APARECIDO  RAMOS  DE  OLIVEIRA  e  MARCOS
COELHOR REINDEL, confirmam que viajavam na  aeronave PP-JJB,  de JOÃO
BAIRD e JOÃO AMORIM, ANDRÉ PUCCINELLI e EDSON GIROTO:

(…)  QUE  o  jato  PPJJB  Phenom 100  foi  adquirido  por  JOÃO

BAIRD  e  JOÃO  AMORIM,  salvo  engano,  em  dezembro  de

82 A  mencionada  informação  encontra-se  digitaliza  no  arquivo  denominado  “2014  12  01
Informação 31-14DELFIN”, no DVD 5, de f.  722, no seguinte caminho: D:\DVD 5\Rep Lama
Asf\Cópias Documentos.

83 V. f. 26 do Relatório Circunstanciado 05 – Complementar, no DVD 5, de f. 722, no seguinte
caminho: D:\DVD 5\Rep Lama Asf\Relats Circ Intercep Telef e Representacoes. 

84 Após vários telefonemas ocorridos entre JOÃO AMORIM e ANTONIO MARCILIO PETRIN (sócio-
proprietário do grupo ENCALSO DAMHA), os investigadores constataram que JOÃO AMORIM
foi o intermediário entre o Governo do Estado e o GRUPO ENCALSO DAMHA quando o assunto
era pagamento de propina. Segundo consta, na época, a empresa ENCALSO CONSTRUÇÕES
LTDA executava  obras  da Rodovia  MS-040 (com recursos  federais  do  BNDES) no valor  de
aproximadamente R$ 100 milhões. Tais fatos não são objeto desta denúncia. 

85 O mencionado relatório encontra-se digitalizado no arquivo denominado "2014 12 11 RC 15-14-
NIP  ref  viagem Pres  Prud",  no  DVD 5,  de  f.  722,  no  seguinte  caminho:  DVD  5\Rep Lama
Asf\Cópias  Documentos.  E  as  filmagens encontram-se  no  seguinte  caminho:  D:\DVD 5\Rep
Lama Asf\Vid Desem RC 15-14-NIP Pres Prud.
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2011; QUE tal avião foi comprado em nome da empresa ITEL

INFORMÁTICA diretamente  da  fabricante  EMBRAER.  QUE em

relação ao período de 2012 a 2015, o depoente e RONALDO

pilotaram conjuntamente o jato PPJJB em 70 % do total  de

viagens  realizadas  por  tal  avião;  QUE nas  demais  30% das

viagens realizadas por  tal  avião,  o depoente  e RONALDO se

revezaram no comando de tal aeronave, fazendo uso de um

outro  copiloto,  o  qual  inicialmente  era  MARCOS  REINHEL  e

posteriormente  foram  utilizados  outros;  (…)  QUE  também

viajaram  em  tal  avião  PPJJB  os  seguintes  políticos:

DELCÍDIO  DO  AMARAL,  ANDRÉ  PUCCINELLI,  EDSON

GIROTO, NELSON TRAD FILHO, REINALDO AZAMBUJA, o filho

de  REINALDO  AZAMBUJA,  ANDRÉ  CANCE  e  ANTONIETA

AMORIM, não se recordando de outros no momento; (…) QUE

em relação a ANDRÉ PUCCINELLI, este viajou no avião

PPJJB, pelo que se recorda, 3 vezes, sendo ida e volta a

Dourados, ida e volta ao Rio de Janeiro e ida e volta a

Brasília,  sempre  partindo  e  retornando  de  Campo

Grande;  QUE  ANDRÉ  PUCCINELLI  viajou  sempre

acompanhado;  QUE  em  uma  viajem  a  Brasília  estava

acompanhado  da  esposa,  EDSON  GIROTO  e  salvo

engando  ANDRÉ  CANCE;  (…)  QUE  os  voos  de  ANDRÉ

PUCCINELLI  foram  realizados  a  mando  de  JOÃO

AMORIM; (…) QUE EDSON GIROTO viajou cerca de 5 ou 6

vezes  no  jato  PPJJB,  sendo  todos  saindo  de  Campo

Grande para Rio de Janeiro, Brasília, São Paulo e Marília;

QUE nos voos a Marília e Rio de Janeiro, GIROTO estava

com a filha menor e sua esposa; QUE não se recorda dos

demais  acompanhantes  de  GIROTO  nas  viagens;  QUE

mostradas fotografias extraídas de filmagens realizadas

em  16/04/2014  durante  abordagem  realizada  pela

equipe desta Polícia Federal no Aeroporto Internacional

de Campo Grande em relação ao avião PPJJB, o depoente

confirma que era o piloto de tal aeronave em tal ocasião

e que um dos ocupantes era EDSON GIROTO; (…) (g.n).

(GERSON MAURO MARTINS, f. 306/3311). 
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(…)  QUE  em  tal  período  o  declarante  era  piloto  do  avião/jato

Phenon 100 PPJJB e outras aeronaves bimotor que possuía; (…)

QUE segundo informado por JOÃO BAIRD ao declarante, o avião

PPJJB era de  propriedade conjunta de JOÃO BAIRD e JOÃO

AMORIM. QUE  tal  avião  está  em  nome  da  empresa  ITEL

INFORMÁTICA; (…) QUE perguntado sobre voos realizados com os

citados aviões levando políticos, o declarante afirmou que a maior

parte dos voos levando políticos eram realizados  por ordem de

JOÃO AMORIM, de forma que o depoente recebia telefonema de

GERSON informando que fariam um voo, sendo que o depoente

somente tomava conhecimento de que seria levado um político no

momento  em  que  chegava  ao  aeroporto;  QUE  tal  prática  era

adotada tanto por JOÃO AMORIM como por JOÃO BAIRD, ou seja,

quando JOÃO BAIRD determinava a realização de algum voo pelo

depoente, este telefonava para GERSON que informava o horário

do  voo,  e  GERSON  só  tomava  conhecimento  dos  passageiros

quando  ele  chegavam  ao  aeroporto;  (…)  QUE  se  recorda  que

viajaram no jato JJB os seguintes políticos: NELSON TRAD FILHO

(por ordem de JOÃO AMORIM),  EDSON GIROTO (por ordem

de JOÃO AMORIM), ANDRÉ PUCCINELLI (por ordem de JOÃO

AMORIM), REINALDO AZAMBUJA (por ordem de JOÃO BAIRD) e

DELCÍDIO DO AMARAL (por ordem de JOÃO BAIRD); (…) QUE se

recorda que levou ANDRÉ PUCCINELLI no avião JJB em dois

voos para Brasília; QUE se recorda que ANDRÉ CANCE era

um dos acompanhantes, não se recordando quem eram os

outros; QUE ANDRÉ PUCCINELLI não estava acompanhado

de JOÃO AMORIM nem de JOÃO BAIRD em tais viagens; QUE

não se recorda quando ocorreram tais viagens, acreditando

que  ocorreram  em  2014;  (…)  QUE  se  recorda  que  levou

EDSON GIROTO no avião JJB em cerca de 10 viagens;  QUE

tais viagens ocorreram no período de 2012 a 2014; QUE tais

viagens  partiam de  Campo Grande  com destino  a  Brasília,  São

Paulo, Marília, e Rio de Janeiro; (…) (g.n). (RONALDO APARECIDO

RAMOS DE OLIVEIRA, f. 388/391). 

(…) QUE em relação ao avião JJB, o depoente já  viajou em tal

avião na qualidade de auxiliar, e não de tripulante, pois para ser

considerado habilitado para pilotar tal avião, é necessário um curso
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específico  da  aeronave;  QUE  perguntando  se  viajou  com

políticos, afirmou que se recorda de ter viajado na qualidade

de auxiliar do piloto levando EDSON GIROTO, NELSON TRAD

FILHO e ANDRÉ PUCCINELLI no avião prefixo JJB; QUE o voo

em que estava ANDRÉ PUCCINELLI  tinha como destino  a

cidade de Dourados (ida e volta a Campo Grande); QUE tal

viagem  ocorreu  aproximadamente  em  2014;  (…)  QUE  em

relação a EDSON GIROTO, recorda-se de ter autuado como

auxiliar do piloto em cerca de 5 a 10 viagens no referido

avião; QUE tais viagens de EDSON GIROTO no avião JJB tiveram

como destino São Paulo, Marília-SP e Brasília;  QUE tais viagens

ocorreram  em  2013  e  2014;  (…)  (g.n).  (MARCOS  COELHOR

REINDEL, f. 395/396).

 

EM RESUMO: tem-se o seguinte  quadro de viagens de  ANDRÉ

PUCCINELLI e EDSON GIROTO na aeronave PP-JJB:

Data Denunciado

20/02/2014 ANDRÉ PUCCINELLI e 

EDSON GIROTO

26/02/2014 ANDRÉ PUCCINELLI e 

EDSON GIROTO

27/02/2014 EDSON GIROTO

04/03/2014 EDSON GIROTO

16/04/2014 EDSON GIROTO

01/12/2014 ANDRÉ PUCCINELLI 

11/12/2014 EDSON GIROTO
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2. AUTORIA

2.1. Elementos de prova comuns à autoria dos crimes

No  capítulo  anterior,  foram  expostos  os  elementos  probatórios
relativos à prática reiterada de graves crimes contra a Administração Pública,
federal  e  estadual,  e  a  probidade  administrativa,  a  saber:  fraude  ao  caráter
competitivo de procedimentos licitatórios, peculato, fraude para a obtenção de
financiamento  em  instituição  financeira  oficial,  fraude  na  aplicação  desses
recursos e corrupção passiva.

Tais  crimes  fazem  parte  de  um  amplo  esquema  criminoso
envolvendo agentes públicos, inclusive de alto escalão no Governo do Estado de
Mato Grosso do Sul, e agentes particulares, cumprindo, a partir de agora, expor
os elementos de prova que delineiam a participação de cada um deles nos atos
delituosos.

I.  Telefonemas  legalmente  interceptados  pela  POLÍCIA
FEDERAL  que  demonstram  o  esquema  criminoso  existente  entre  a
PROTECO e agentes públicos da AGESUL/Secretaria de Estado de Obras
Públicas e de Transportes

1.  Em 10/03/2014, às 15:54, entre  ROMULO TADEU MENOSSI
(linha 67 9675-4859),  engenheiro chefe da PROTECO, e FELIPE (funcionário
de  JOÃO  AMORIM-PROTECO)86: FELIPE  pergunta  “não  emitiram  nota  das
terceirizadas por que ainda?”.  ROMULO diz “bonitinho do, um tal de AFIF (ou
nome parecido)?; até hoje não liberou de ninguém ainda, semana passada eu
liguei lá, até falei pro  JOÃO hoje, cheguei lá, falô assim, se eu liberar terça,
falou, valente ainda”. FELIPE diz “vamos dizer que ele libera amanhã, até o dia 25
libera?”.  ROMULO pergunta “paga,  você  fala?”.  FELIPE diz  “é”.  ROMULO diz
“paga com certeza, aí vou entrar com o JOÃO no circuito né, pra forçar, aquele
negócio, não pegar assinatura, não pegar nada, correr contra o tempo, liberando
amanhã, tá de volta, e só juntá a documentação e colocar lá, aí paga, é certeza,
até dia 25 certeza paga, aí vai ter mais duas medições ainda 700 conto ainda lá
da Serra, da Serra não, da 430”. FELIPE diz “tudo isso?”.  ROMULO diz “não, é
que aquelas ali não foram feitas ainda aquele dia, foda, é o que tem pro mês,
cara, só, tem mais nada, talvez vai ter uma medição na Serra lá, mixaria, e vai
ter o da 040, vai dar uns 200 pra nós aí”.

86  V. Relatório Circunstanciado – RC 02, que se encontra digitalizado no DVD 5, de f. 722, no
seguinte caminho: D:\DVD 5\Rep Lama Asf\Relats Circ Intercep Telef e Representacoes. 
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Conforme apontado pela  POLÍCIA FEDERAL, considerando que a
AGESUL possui  um  servidor  de  nome  JOÃO  AFIF  JORGE,  Coordenador  de
Suporte  e  Manutenção  de  Empreendimentos  –  COMAE,  a  que  tudo  indica,
ROMULO TADEU se refere a ele e diz que vai colocar  JOÃO AMORIM “no
circuito pra forçar”, apontando que pedirá a seu patrão JOÃO AMORIM para
intervir junto à AGESUL para a liberação do pagamento à empresa PROTECO.

2. Em 12/03/2014, às 15:08, entre  ROMULO TADEU MENOSSI
(linha  67  9675-4859)  e  HELIO  YUDI  KOMYAMA (linha  67  9604-9954),
Gerente  de  Obras  Viárias  da  AGESUL87: HELIO diz  “tô  aqui  na  Justiça
Federal”.  RÔMULO diz “Ave Maria, credo, deixa pra lá, deixa pra lá, já definiu
quem vai ser o fiscal de Maracaju ali?”. HELIO diz “não, ainda não, não chegou lá
pra dar a ordem de serviço não”. ROMULO diz “não, não, não, porque a gente já
tá com umas coisas assim, que a gente já queria ir trocando umas ideias cê
entendeu,  segunda-feira  a  gente  tá  querendo  começar  alguma coisa,  é  bom
assim se for, não sei se vai ser a MÁRCIA, pra colocar em contato entendeu com
o PAULO já ir dando uma suntada”.  HELIO YUDI diz “tá,  não, mas já pode
entrar vai ser ela”. ROMULO diz “ela né, tá bom, outra coisa, e aquele fiscal de
campo lá cê conseguiu?”.  HELIO diz “não entendi”.  ROMULO diz “aquele fiscal
pra  gente  por  no  campo  lá”.  HELIO ri  e  diz  “orra  o  único  que  eu  tinha  já
contrataram ele rapaz, não tem ninguém cara”.  ROMULO diz “nós temos que
pensar ni um hein”. HELIO diz “é vamos pensar um”. ROMULO diz “eu vô vê, eu
vô começar pensar com o PAULO aqui, vô vê com o PAULO aqui, porque isso aí é
o coração da coisa velhinho”. HELIO diz “é verdade, verdade”. RÔMULO diz “tá,
aí eu tenho que conversar com você depois o assunto ééééé IVINHEMA”. HELIO
diz “IVINHEMA temos que pedir o prazo rápido hein”. RÔMULO diz “tá na mão da
RENILDA, já vai entrar com o pedido já”.

Conforme  apontado  pela  POLÍCIA  FEDERAL,  tal  telefonema  dá
fortes indícios de que  HELIO YUDI  KOMIYAMA,  Gerente de Obras Viárias da
AGESUL,  integre  o  esquema criminoso,  tendo  em vista  que,  embora  diga  a
ROMULO que a obra ainda não tem fiscal, imediatamente após a sugestão de
ROMULO de que seja a MÁRCIA, o referido servidor público diz “já pode entrar
vai ser ela”, apontando que se trata de uma fiscal que auxilia a organização
criminosa mediante a interferência do Gerente HELIO YUDI.

A obra para a qual o fiscal seria o “coração da coisa” não é citada
no telefonema, mas, a que tudo indica, trata-se de obra com recursos federais,
tendo  em  vista  que,  no  telefonema  de  10/03/2014,  às  15:54,  supracitado,
ROMULO e FELIPE falam sobre as medições que a PROTECO tem a apresentar,
sendo que são poucas obras citadas, dentre as quais as  Rodovias MS-040 e
MS-430, com verbas federais.

87 V. Relatório Circunstanciado – RC 02, que se encontra digitalizado no DVD 5, de f.  722, no
seguinte caminho: D:\DVD 5\Rep Lama Asf\Relats Circ Intercep Telef e Representacoes. 
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3.  Em 12/03/2014, às 16:59, entre  ROMULO TADEU MENOSSI e
PAULO (linha 67 9675-2225), também engenheiro da PROTECO88: PAULO diz “já
ia te  ligar  tava aqui  na  AGESUL já  entreguei  aqui  pro  BETO,  tá,  acabei  de
entregar pra ele, falei com o MILTON, falei que só ia resolver na segunda, falou
puta  não  tem  jeito  de  resolver  antes?,  DOUTOR  JOÃO não  vai  poder?,  o
WELLINTON não sei tal, então faz o seguinte, conversa aí com o ROMULO vê se
não dá pra fazer aquele valor que ele tinha proposto antes tal que eu já faço,
ponho pra frente tal, né, aí falei não, vô ligar pra ele, é que eu tô chegando na
AGESUL aqui falar com o  BETO, a hora que eu conseguir ligar pra ele, sabe
como é o BETO né, saio 7 horas da noite aqui esperando ele, daí ele falou beleza
então  a  hora  que  você  decidir  cê  me  avisa,  mas  manso,  manso,  manso”.
ROMULO diz  “PAULO aquilo  que  eu  te  falei,  agora  meu  amigo”.  PAULO diz
adiante “aí tem que ver se dá né, pra fazer aquele valor”.  ROMULO diz “aí já
muda a conversa,  beleza,  calma,  deixa ele  sofrer  um pouquinho agora”.  Aos
02:47, ROMULO diz “vem aqui e resolve essa porra da 040 logo bicho, esse cara
aqui que eu não aguento mais olhar pra cara desse bicho aqui, já tô dando nojo
já”. PAULO diz “bicho ó, eu vou ver o que que é a dúvida deles, a MARCIA me
ligou aqui também lá na AGESUL é duro de cê ligar não completa a ligação, eu
vou chegar aí vamos resolver essa porra logo, eu falei pra todo mundo já, eu não
aguento mais esse troço”.

Conforme  apontado  pela  POLÍCIA  FEDERAL,  consta  no  site  da
AGESUL MILTON  FAUSTINO  DE  MENEZES  ser  então  Chefe  da  Unidade  de
Suprimento e Patrimônio da autarquia, podendo se tratar da pessoa referida por
PAULO que aparentemente está pedindo propina acima do valor oferecido. Eles
falam  também  a  respeito  de  alguma  questão  da  Rodovia  MS-040  (obra  da
PROTECO junto à  AGESUL, custeada por verbas federais) e citam o nome de
MÁRCIA que ligou da AGESUL, possivelmente se referindo à fiscal indicada por
ROMULO  a  HELIO YUDI  em telefonema acima transcrito, indicando possível
ilegalidade relacionada a obra da Rodovia MS-04089.

4. Em 18/03/2014, às 15:22, novamente entre  ROMULO TADEU
MENOSSI  e PAULO (linha 67 9675-2225), engenheiro da  PROTECO90: PAULO
diz “ROMULO não vai dar pra emitir nota hoje da 430 porque o prazo ainda não
foi lançado no sistema, o prazo do, o aditivo de prazo”.  ROMULO diz “por que
não foi?”. PAULO diz “não sei, o PUGA falou que talvez amanhã já esteja na tela,
se tiver  amanhã ele  consegue lançar  no cronos,  ele  não consegue lançar  no
cronos, não tem prazo”. ROMULO diz “cara como que não foi lançada essa porra

88 V. Relatório Circunstanciado – RC 02, que se encontra digitalizado no DVD 5, de f.  722, no
seguinte caminho: D:\DVD 5\Rep Lama Asf\Relats Circ Intercep Telef e Representacoes. 

89 Os fatos relacionados às obras da Rodovia MS-040 serão objeto de denúncia própria. 
90 V.  áudio  desta  conversa  no  DVD 5,  de  f.  722,  no  seguinte  caminho:  D:\DVD 5\Rep  Lama

Asf\Audios de Intercep Tel selecionados\AUDIOS NA REP FINAL E OUTROS.
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ainda bicho?”. PAULO diz “então não sei, a gente não tem acesso ao sistema né
ROMULO, só fica sabendo a hora que dá esses pepinos né, eu tô te avisando só
pro cê, passei em Jaraguari, tô te avisando só pra você ficar sabendo e dar um
toque lá às vezes no HELIO, tal, pedir pra alguém”. ROMULO diz “vô tá com o
HELIO de manhã cedo”.

5. Em 19/03/2014,  às  08:51, entre  ROMULO TADEU MENOSSI
(linha  67  9675-4859)  e  HELIO  YUDI  KOMYAMA (linha  67  9604-9954),
Gerente de Obras Viárias da AGESUL91: HELIO diz “fala Doutor”.  ROMULO
diz “bom HELIO tudo bem?, tô precisando de um favor teu que é o seguinte, eu
tô atrás do  PUGA pra fazer uma medição ele rodou a medição lá da aquela
mediçãozinha de canteiro essas coisas só né lá da 430, mas acho que ainda, o
processo já até saiu do jurídico né, já voltou pra vocês aí, mas não, diz ele que
no sistema não tá lançado o prazo do aditivo ainda”.  HELIO diz “vix Maria, tá
bom”.  ROMULO diz “aí ele não consegue fazer a medição, cê dá uma mão pra
mim aí?”. HELIO diz “tá eu vou dar uma olhadinha”.

Nessa conversa, fica claro que  HELIO YUDI KOMIYAMA auxilia
ROMULO TADEU MENOSSI no andamento de processo referente às obras da
Rodovia MS-430.

6. Em 15/04/2014, às 18:53, entre HELIO YUDI KOMIYAMA (linha
67 9604-9954) e NEWTON STEFANO TAKAZONO (linha 67 9977-1575), Chefe da
7ª RR Naviraí da AGESUL92: NEWTON diz (aos 01:40) “agora o tempo também
não tem ajudado viu rapaz, tá complicado, hoje mesmo choveu a noite inteira e
amanheceu chovendo, o dia inteiro garoando, sabe, então os caras estão levando
um azar desgraçado, mas aí fazer o que né”. HELIO diz “cê tem um número aí
não?”. NEWTON diz “é pode botar aí, assim, se entrar a décima em torno de 7 e
meio a oito”. HELIO diz “puta que o pariu, contando tudo?”. NEWTON diz “não,
sem aquele, aí sem descontar o”.  HELIO diz “cascalho”. NEWTON diz “é, é, é,
pode ser benevolente que eles têm a 3 e meio lá, né, assim mesmo ainda fica
com uns 4 de folga, ainda quer um suportezinho pra ter um gás lá, aí fica mais
defasado ainda, tá indo bem, rapaz, a obra deles tá bonita sabe”. HELIO diz “eu
vô dá uma trocada de ideia, é que eu acho que assim, nós não podemos chegar
no que tão pedindo, mas alguma coisinha tem que dar se não o bichinho, que
que cê acha ali?”.  NEWTON diz “é,  não,  eles  tão abrindo o bico,  né,  porque
tiveram uns  problemas  do  outro  lado  aí  (incompreensível)  gritar  tanto  sabe,
inclusive a gente tá vendo a praça (incompreensível) piando alto mesmo sabe”.

91 V.  áudio  desta  conversa  no  DVD 5,  de  f.  722,  no  seguinte  caminho:  D:\DVD 5\Rep  Lama
Asf\Audios de Intercep Tel selecionados\AUDIOS NA REP FINAL E OUTROS.

92 V. Relatório Circunstanciado – RC 03, que se encontra digitalizado no DVD 5, de f.  722, no
seguinte caminho: D:\DVD 5\Rep Lama Asf\Relats Circ Intercep Telef e Representacoes. 
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HELIO diz “então tá, eu vou passar essa ideia pro chefe vamo ver o que ele acha
também”. NEWTON diz “então tá beleza, amanhã eu vou lá, amanhã eu vou dar
uma  corrida  geral  ponta  a  ponta  devagarinho  (incompreensível)  vai  me
questionar, eu não sei, não tô vindo na obra né”. Riem juntos. HELIO YUDI diz
“viu, e aí faz um favor, avisa o time aí tá”.

7. Em 15/04/2014, às 21:03,  HELIO YUDI KOMIYAMA (linha 67
9604-9954) fala novamente com NEWTON STEFANO TAKAZONO (linha 67 9977-
1575), Chefe da 7ª RR Naviraí da AGESUL93: no telefonema citam ROMULO a
respeito  da reprogramação de  uma obra que envolve uma ponte.  Aos 05:57
NEWTON diz “e será que, não teve nenhuma conversa com o pessoal nada não
né?”. HELIO diz “então quando cê me falou que teve alguém achava que era o
pessoal  deles  lá,  mas  eu  não  tive  nenhum  retorno  ainda  deles,  tão  meio
sumidinho,  nós  demos  uma  atropelada  neles  em  040  e  na  430,  deu  uma
atropelada e tão meio, mas eu vou voltar a conversa de novo amanhã cedo, pra
ver, que ele falou que ia conversar lá sabe, aquele dia que cê me li, que teve aí
eu passei um e-mail um torpedo aí quando eu passei falo ó tem que resolver o
problema urgente lá de IVINHEMA, aí ele passou, e a ponte, reprogramação da
ponte né, e eu já respondi falou não independente deixa que isso eu tô cuidando,
independente disso tenta resolvê o pepino, aí falou tá bom vou ver com chefe e
dou retorno, não me deu retorno até agora, vou passar um torpedo de novo pra
ver se ele tem alguma coisa, tá bom, falou então, NILTO”.

Conforme  apontado  pela  POLÍCIA  FEDERAL,  tais  telefonemas
(itens 6 e 7, acima) dão fortes indícios de  desvios de recursos públicos
relacionados a HELIO YUDI e NEWTON, pois, a respeito da medição, HELIO diz
“nós não podemos chegar no que tão pedindo, mas alguma coisinha tem que dar
se não o bichinho” e NEWTON diz “não tô vindo na obra né”, aparentando que a
medição a ser apresentada é fraudada e não reflete a realidade da obra tratada
no telefonema.

São também citadas as obras das Rodovias MS-040 e MS-430, as
quais são financiadas por verbas federais, sendo que o diálogo se inicia com
a pergunta de NEWTON “e será que, não teve nenhuma conversa com o pessoal
nada não né?”. HELIO diz “então quando cê me falou que teve alguém achava
que era o pessoal deles lá, mas eu não tive nenhum retorno ainda deles, tão
meio sumidinho, nós demos uma atropelada neles em 040 e na 430, deu uma
atropelada e tão meio, mas eu vou voltar a conversa de novo amanhã cedo, pra
ver, que ele falou que ia conversar lá sabe”. Há fortes indícios de que o assunto
seja o recebimento de propina, pois citam várias vezes o termo “conversar”,
utilizado, conforme outros telefonemas interceptados ao longo da Operação Lama

93 V. Relatório Circunstanciado – RC 03, que se encontra digitalizado no DVD 5, de f.  722, no
seguinte caminho: D:\DVD 5\Rep Lama Asf\Relats Circ Intercep Telef e Representacoes. 
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Asfáltica, a que tudo indica, para se referir a propina.

8. Em telefonema de  24/04/201494,  às  14:37,  ROMULO TADEU
MENOSSI  (linha  67  9675-4859)  fala  com  ELZA  CRISTINA  ARAUJO  DOS
SANTOS (JOÃO AMORIM/PROTECO) (linha  67  9675-4859) e  informa  que
ALAN está na AGESUL para entregar medições, mas AFIF e CABRAL não querem
receber, ninguém quer receber. ELZA diz que tinha que ser o CABRAL. ROMULO
pede a ELZA para ela ligar para a “tua amiga lá” e perguntar pra quem entrega
as medições. Em 24/04/2014, às 15:46,  ELZA  fala a  ROMULO que a amiga
pediu que colocasse os relatórios por obra em envelope para ela, entregar na
mão da MARI, não colocar em papel timbrado que todo mundo na recepção olha
torto.

9. Em 15/05/2014,  às  08:57,  entre  ROMULO TADEU MENOSSI
(PROTECO) (linha 67 9675-4859) e HELIO YUDI KOMYAMA (AGESUL) (linha
67 9604-9954)95: ROMULO fala “o RODRIGO tá aqui eu vou conversar com ele o
negócio  das  pontes  de  IVINHEMA”.  HELIO diz  “na  ponte  de  Ivinhema ficou
amarrado 1, 300 e 400”. ROMULO diz “certo, aquela medição lá né?”. HELIO diz
“isso, isso, dos 300 seria aí pra”. ROMULO diz “300 é ponte né?”. HELIO diz “pra
ponte tá”.  ROMULO diz posteriormente “a medição da 040 cê recebeu ela aí?”.
HELIO diz “040, 040”.  ROMULO diz “MÁRCIO”.  HELIO diz “parece que, há o
MARCIO, levou pra mim”. ROMULO diz “tem uma coisinha lá viu HELINHO, mas
é  15  dias  tá?”.  HELIO diz  “15  dias”  e  riem  juntos.  ROMULO diz  “não  tô
mentindo, eu tô com o responsável aqui na minha frente”. HELIO diz “mas vamo
lá, vamo sentar hoje, olhamos tudo isso aí”.

Conforme apontado pela  POLÍCIA FEDERAL, a que tudo indica, a
medição  da  Rodovia  MS-040,  realizada  com recursos  federais  do  BNDES,  foi
apresentada com itens que ainda nem foram executados (ou  seja,  medição
superfaturada) e  ROMULO pede para  HELIO a aprovação, pois os serviços
serão executados em 15 dias. Embora tal obra não seja objeto desta denúncia,
de  qualquer  forma,  o  teor  de  tal  telefonema  evidencia  que  os  pedidos  da
empresa PROTECO são atendidos por HELIO YUDI, o que, somado aos demais
elementos de prova, resulta em fortes indícios de que o referido agente público,
de fato, integra a organização criminosa voltada a fraude de licitações e contratos
administrativos, com o desvio dos recursos públicos.

94 V. Relatório Circunstanciado – RC 04, que se encontra digitalizado no DVD 5, de f.  722, no
seguinte caminho: D:\DVD 5\Rep Lama Asf\Relats Circ Intercep Telef e Representacoes. 

95 V. Relatório Circunstanciado – RC 04, que se encontra digitalizado no DVD 5, de f.  722, no
seguinte caminho: D:\DVD 5\Rep Lama Asf\Relats Circ Intercep Telef e Representacoes. 
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10.  Em 18/11/2014, às 9:37,  HELIO YUDI KOMIYAMA (linha 67
9604-9954)  fala  com  MARCIA  MACHADO  CERQUEIRA  (linha  67  9628-8152),
possivelmente servidora da  AGESUL encarregada de obras da  PROTECO,  de
JOÃO AMORIM96: HELIO YUDI diz “outra é o reajuste da PROTECO também,
é,  eu  acho  que  você  já  fez,  não  fez?”.  MARCIA diz  “não”.  HELIO diz  “não,
nenhuma, da 430 nem da 040?”. MARCIA diz “não, lembra que eu te levei uma
lista pra saber qual que a gente ia fazer, cê falou que ia conversar lá em cima e ia
me dar retorno, eu depois imprimo a lista de novo e a gente vê, ou você já
sabe?”.  HELIO diz “então  PROTECO pedido pra calcular já, tá, os dois 430 e
040”. MARCIA diz “deixa eu anotar, 430 e 040, tá chefe, eu faço isso”.

Conforme  apontado  pela  POLÍCIA  FEDERAL,  embora  tal
telefonema,  por si só, não tenha conteúdo de possíveis crimes, dois dados são
importantes a serem considerados. Primeiro: o fato de que os reajustes de duas
grandes  obras  realizadas  pela  PROTECO com  recursos  federais  do  BNDES,
Rodovias  MS-040  e  MS-430,  serão  feitos  nos  últimos  dias  do  Governo  de
ANDRÉ  PUCCINELLI;  e,  segundo:  que,  conforme  transcrito  acima,  em
12/03/2014, às 15:08,  ROMULO e  HELIO YUDI conversam sobre a indicação
de  fiscal  para  obra  executada  pela  PROTECO como  sendo  MARCIA.  HELIO
inicialmente diz que ainda não está definido, mas, com a indicação de ROMULO,
responde imediatamente “vai ser ela” (item 2, acima). Dessa forma, há fortes
indícios de que os reajustes citados neste telefonema de 18/11/2014 envolvam
desvio de recursos públicos.

 

11. Em 20/05/2014,  às  17:34,  JOÃO AMORIM (linha  67  9981-
4922)  fala  com  o  engenheiro  chefe  da  PROTECO,  ROMULO TADEU
MENOSSI (linha  67  9675-4859)97: JOÃO  pede  a ROMULO  para  ir  a  uma
reunião na SECRETARIA com  HELIO para conversar sobre todas as medições.
JOÃO diz “tem que fazer a medição da 040, 430 e nós temos que fazer logo
porque pode faltar dinheiro no período de eleição e não vir entendeu, então já
vamo fazer agora, e IVINHEMA também é bom ir lá discutir que eu acho que tão
te chamando pra isso”.

Conforme  apontado  pela  POLÍCIA  FEDERAL,  tal  telefonema,
somado aos laudos periciais referentes a obras da Rodovia MS-430, citados no
capítulo anterior, demonstra que  JOÃO AMORIM     tem conhecimento que as
medições apresentadas pela PROTECO à AGESUL nas obras das Rodovias MS-
040 e MS-430 não correspondem à realidade do que foi executado, pois, como as
medições são as planilhas que informam a execução das obras, e JOÃO diz “já

96 V. Relatório Circunstanciado – RC 05, que se encontra digitalizado no DVD 5, de f.  722, no
seguinte caminho: D:\DVD 5\Rep Lama Asf\Relats Circ Intercep Telef e Representacoes. 

97 V. Relatório Circunstanciado – RC 04 – complementar, que se encontra digitalizado no DVD 5,
de  f.  722,  no  seguinte  caminho:  D:\DVD  5\Rep  Lama  Asf\Relats  Circ  Intercep  Telef  e
Representacoes. 
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vamo fazer agora”, fica claro que sua intenção não é apressar as obras para
produzir medições, o que envolveria inclusive a contratação de mais empregados,
mas sim a elaboração de medições independentemente do que for executado.

12. Em 23/05/2014,  às  11:27,  entre  ELZA CRISTINA (linha 67
9983-2484) e SANDRO BEAL (linha 67 9906-5953), irmão de JOÃO AMORIM e
engenheiro responsável na PROTECO pela obra do AQUÁRIO DO PANTANAL: Em
tal  telefonema  ELZA deixa  claro  que  recebe  tratamento  privilegiado  na
AGESUL98,  pois  consegue  “agilizar”  pagamentos  feitos  por  tal  órgão  público
estadual,  subordinado  ao  Secretário  de  Obras EDSON  GIROTO.  SANDRO
pergunta “a pilotagem lá no Estado pra agilizar para receber é com você, né?”.
ELZA responde “então, eu estive lá hoje, é que a doutora, ela tá numa reunião
na governadoria e o Secretário também não tá lá, eu sei que tá lá na mesa deles,
eu fui lá olhar e… daqui a pouco eu tô voltando lá de novo pra ficar no pé”.
SANDRO diz “tá, então deixo, deixo por tua conta isso, né?”. ELZA diz “não, não,
com relação  a  isso  pode ficar  tranquilo”.  SANDRO diz  “tá,  então cuida  disso
porque nisso aí eu não tenho”. ELZA diz “é que eu só não agilizei porque eles não
estavam lá, não, eu sei… hahaha”.

13. Dez minutos após tal  telefonema, em 23/05/2014, às 11:37,
entre ELZA CRISTINA ARAÚJO DOS SANTOS (linha 67 9983-2484) e MARIA
WILMA CASANOVA ROSA, Diretora Presidente da AGESUL (linha 67 9980-
7669)99: fica claro que a questão de pagamentos da AGESUL já havia sido
resolvida por  ELZA CRISTINA, conforme ela  comunica  a  MARIA WILMA,
demonstrando claramente que  JOÃO AMORIM é extremamente favorecido
pela administração da AGESUL.  No  telefonema,  MARIA WILMA pergunta
“Olhou teus processos, deu certo?”.  ELZA responde “Deu tudo certo!”.  MARIA
WILMA pergunta “Ah, então tá, então tá tudo liberado?”. ELZA responde “Tudo,
tudo”.  WILMA diz  “Tudo?  Tá  bom,  beleza”.  ELZA informa  “Tudo,  tá  bom?”.
WILMA diz “Tá ok”. ELZA agradece dizendo “Brigada!”.

14. Em 22/05/2014, às 11:31,  ROMULO TADEU MENOSSI  (linha
67 9675-4859) e RENILDA (linha 67 9676-3760), funcionária da  PROTECO100:

98 Constata-se  que  falam  da  AGESUL,  pois  na  sequência  de  tal  telefonema  ocorre
telefonema entre ELZA e MARIA WILMA, Diretora Presidente da AGESUL, conforme o
telefonema seguinte abaixo citado. 
V. Relatório Circunstanciado – RC 04 – complementar, que se encontra digitalizado no DVD 5,
de  f.  722,  no  seguinte  caminho:  D:\DVD  5\Rep  Lama  Asf\Relats  Circ  Intercep  Telef  e
Representacoes. 

99 V. Relatório Circunstanciado – RC 04 - complementar, que se encontra digitalizado no DVD 5, de
f.  722,  no  seguinte  caminho:  D:\DVD  5\Rep  Lama  Asf\Relats  Circ  Intercep  Telef  e
Representacoes. 

100 V. Relatório Circunstanciado – RC 04 – complementar, que se encontra digitalizado no DVD 5,
de  f.  722,  no  seguinte  caminho:  D:\DVD  5\Rep  Lama  Asf\Relats  Circ  Intercep  Telef  e
Representacoes. 
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No telefonema, RENILDA diz “Sobre… é… zero quarenta, a medição, as medições
estavam esperando uma análise de um… de um rapaz que trabalha lá com eles lá
e a Juliana assinar,  o rapaz já olhou, eu acho que ele devolveu pro Ju… pro
Helinho já… A Juliana tá viajando…”.  ROMULO diz “A Juliana não assina não”.
RENILDA pergunta “Hã?”.  ROMULO diz “Juliana não assina medição”. RENILDA
diz “Não a… não a medição, mas o processo, ele tá parado por conta disso”.
ROMULO diz “Ah, eu vou ligar pro Hélio”. RENILDA diz “Tá, então, então… aí é…
ele falou assim, ó, posso… eu falei pra ele, né, que ele… que ele… pra ele dar
uma  aceleradinha,  aí  ele  falou,  não,  eu  vou  ver,  agora  era  bom  você  ligar
realmente que a tarde ele vai viajar e só volta acho que segunda… ele tá lá
ainda”. ROMULO diz “Eu vou, eu vou, eu vou, eu vou ligar pra ele agora”. 

Na sequência (11:33), ROMULO TADEU MENOSSI (linha 67 9675-
4859) telefona para HELIO YUDI KOMYAMA (linha 67 9604-9954): ROMULO
diz “É legal… viu, só outra coisa, rapaz, eu tô num sufoco por causa da zero
quarenta, Helinho do céu, dá uma mão pra mim?”. HELIO responde “Ah, então,
a  Renilda  acabou  de  passar  aqui,  eu  procurei…  vamos  passar  pra  frente”.
ROMULO diz “É, passa pra frente que eu tô… eu tô devendo essa… cueca lá, e…
lá é a conta separada e tá zerada”. HELIO diz “Bom… não, e você falou que tinha
saldo, porra”.  ROMULO ri e diz “eu tô fudido, lá eu tô fudido”.  HELIO diz “Tá
bom, então”.  ROMULO diz “Lá, então… zerou… eu tô precisando botar dinheiro
na conta lá”.  HELIO diz “Falou!”.  ROMULO diz “Ok? Abraço”.  HELIO diz “Um
abraço”.

Conforme  apontado  pela  POLÍCIA  FEDERAL,  tais  telefonemas
demonstram que a  “agilização” para a aprovação na  AGESUL de medições
apresentadas pela  PROTECO é encargo de  ROMULO TADEU MENOSSI e que
quem atende  ROMULO TADEU para “agilizar” a aprovação das medições é o
Gerente da AGESUL, HELIO YUDI KOMIYAMA.

 

15. Em 23/05/2014, às  8:41,  entre  ROMULO TADEU MENOSSI
(linha 67 9675-4859)  e EDSON GIROTO,  Secretário de Estado de Obras
Públicas e de Transportes (linha 67 33185300)101: tal telefonema, apesar das
reservas dos interlocutores em falar de assuntos escusos pelo telefone, deixa
perceber o alto grau de envolvimento de EDSON GIROTO com as obras em
que a AGESUL contratou a  PROTECO,  inclusive  sugerindo a  forma de
executar  serviços  na  Rodovia  MS-430. Uma  assistente  diz  “Romulo?”.
ROMULO diz “Oi”. A assistente diz “O Giroto, só um instante”. ROMULO diz “Tá”.
GIROTO  diz  “Ô,  engenheiro  de  escritório”.  ROMULO  diz  “Fala,  meu  doutor!”.
GIROTO diz “Cadê, cadê o… a minha iluminação do trevo da zero oitenta com a

101 v. Relatório Circunstanciado – RC 04 – complementar, que se encontra digitalizado no DVD 5, de
f.  722,  no  seguinte  caminho:  D:\DVD  5\Rep  Lama  Asf\Relats  Circ  Intercep  Telef  e
Representacoes. 
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quatrocentos e trinta?”. ROMULO diz “Tá contratada já”. GIROTO diz “Ah, tá”.
ROMULO diz “Tá contratada, mas o… mas o… o cara… o cara”. GIROTO diz “Ah,
tá,  tá…  quando  é,  mas  é…  tá  contratada”.  ROMULO  diz  “Não,  tem  uma
historinha”.  GIROTO diz  “Tá tendo resposta  pra  tudo,  eu  quero  ver  é  fazer”.
ROMULO diz “Não, tem uma historinha, depois eu te conto”. GIROTO diz “Hã…
tá”. ROMULO diz “Mas tá… vai… tá fa… tá em linha de fazer”. GIROTO diz “Ah, tá…
ah, tá… tá… escuta”. ROMULO diz “Hã?”. GIROTO diz “O… o… nós… nós vamos a
semana que vem, não, na semana que vem eu tô fudido, que eu tô segunda”.
ROMULO diz “Hã”. GIROTO diz “Em São Paulo, terça com o André, quarta, quinta,
Brasília, tô fudido, tá?”. ROMULO diz “Certo”. GIROTO diz “Mas o que que eu vou
te falar, o… o… nós temos que fazer uma previsão, eu e você, com o Hélio”.
ROMULO diz “Aham”. GIROTO diz “As obras, que eu passar essa semana que vem
eu vou ter que começar a andar pra olhar direitinho, saí do BNDES ontem, agora
o seguinte”. ROMULO diz “Hã?”. GIROTO diz “Por quê que você não terminou o…
a iluminação daquele trevo, bicho?”. ROMULO diz “Não, tem uma negociação,
depois… aqui não dá pra te falar e... depois eu te conto pessoalmente, mas tem,
tem uma particularidade aí de cargo uma pessoa tal e o cara tá, não tá com
disponibilidade nesse momento, mas já acertei com ele já”. GIROTO diz “Deixa
eu te contar outra coisa”. ROMULO diz “Hã”. GIROTO diz “O… ali cê tem aquele…
aquela na… na zero oitenta, ficou aquela água cruzando ali em cima da pista,
né?”.  ROMULO diz “Tem um problema lá… é”.  GIROTO diz “Você, o Beto e o
Helinho poderia conversar, o Beto deu uma ideia, o seguinte, porque vocês iam
cortar ali pra fazer um Bueiro de Grade, não é, ia?”. ROMULO diz “É”. GIROTO diz
“O Beto falou, por que que não faz ali uma caixa de… uma caixa de empréstimo
grande ali?”. ROMULO diz “Grande… ali… é… eu acho que até é a solução, o Beto
andou  conversando  com  o  Paulinho  já,  então,  eles  tem  uma…  uma  linha”.
GIROTO diz “Tá, eu vou mandar o Beto trocar… trocar ideia com o”. ROMULO diz
“O Paulinho lá e eles decidem”. GIROTO diz “Pra eles um bueiro de grade é mais
rápido e mais fácil, né?”. ROMULO diz “É… ele fala com o Beto… o que o”. GIROTO
diz “Deixa eu ligar pro Hélio pra ver”. ROMULO diz “O que o Beto achar aí, manda
ele ligar direto pro Paulinho, ele resolve lá… Bom?”. GIROTO diz “Tá bom, tá”.
ROMULO diz “Valeu”.

Conforme  apontado  pela  POLÍCIA  FEDERAL,  no  telefonema,
ROMULO  TADEU acaba  deixando  entrever  que  EDSON  GIROTO  está
envolvido no esquema criminoso ao dizer a ele que “aqui não dá pra te falar
e… depois eu te conto pessoalmente, mas tem, tem uma particularidade aí de
cargo uma pessoa tal e o cara tá, não tá com disponibilidade nesse momento,
mas já acertei com ele já”.

Longe de ser uma evidência isolada, o teor de tal telefonema insere-
se coerentemente no contexto de reiteradas/sucessivas fraudes perpetradas na
AGESUL/Secretaria de Obras Públicas e de Transportes em claro benefício
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da  PROTECO, empresa de  JOÃO AMORIM, aliado ao estreito relacionamento
entre este último e EDSON GIROTO102, que, em razão da função pública então
exercida, chegou até se a beneficiar, por diversas vezes, de viagens em aeronave
particular,  de  propriedade  JOÃO AMORIM.  Sobre  tais  pontos,  remete-se  ao
capítulo 1 da parte II da presente denúncia.

16. Em 26/11/2014,  às  16:17,  JOÃO AMORIM (linha  67  9981-
4922)  fala  com EDSON  GIROTO,  Secretário  de  Estado (linha  67  3318-
5300)103: tal  telefonema  diz  respeito  a  uma  reunião  entre  JOÃO AMORIM,
EDSON  GIROTO,  WILMA,  a  que  tudo  indica  MARIA  WILMA CASANOVA
ROSA, então  Diretora Presidente da AGESUL, e  HELIO, a que tudo indica
HELIO YUDI KOMIYAMA, Gerente da AGESUL, no qual GIROTO diz a JOÃO
AMORIM “então eu já to indo para aí e vou levar a WILMA e HELIO”.

No telefonema,  uma assistente  de  GIROTO diz  “boa tarde tudo
bem Seu JOÃO? (ri)  Tudo bem?”.  JOÃO AMORIM diz  “olha tudo
ótimo”. A assistente diz “ai que ótimo então, só um minutinho o
SECRETÁRIO GIROTO tá vai falar”. GIROTO diz “Oi”. JOÃO diz “Sim,
senhor”. GIROTO diz “O bandido saiu daqui agora, tá? Então eu já
to indo para aí e vou levar a WILMA e HELIO, tá?”. JOÃO pergunta
“Aqui?”. GIROTO diz “É”. JOÃO diz “To te esperando”. GIROTO diz
“Ou aí”. JOÃO diz “Melhor aqui então, porque aí nós já matamos
esse troço, que eu estou apavorado, bicho”.

Considerando que GIROTO diz que “já to indo para aí”, foi realizada,
pelos investigadores da POLÍCIA FEDERAL, pesquisa de ERBs (Estações Rádio
Base) utilizadas pela linha de JOÃO AMORIM em tal telefonema para determinar
a localização aproximada dele.

Em análise ao extrato telefônico obtido através do sistema da VIVO,
identificou-se que a ERB (estação rádio base) utilizada pelo terminal (67) 9981-
4922  na  conversa  com  o  número  (67)  3318-5300,  no  dia  26/11/2014,  às
16:17:55, foi a de código 724-06-04267-12727. Através de contato telefônico
com a operadora, foi informado que essa ERB não está cadastrada no sistema
(possivelmente por ser uma antena recentemente instalada) e que para obter
essa  informação  teria  que  abrir  um  chamado  para  o  setor  técnico,  e  que
demandaria no mínimo uma semana.

Em outra análise ao extrato da linha de JOÃO AMORIM, obteve-se a
ERB de  código  724-06-04167-10365 através  da  ligação  com o  terminal  (67)
9675-4859, registrada no minuto seguinte a ligação anterior, às 16:19:07, com
endereço na Rua Carvalho, 365, Cidade Jardim, Campo Grande/MS, latitude –

102 Sobre tal relacionamento, especificamente, ver adiante, item II.
103 v. Relatório Circunstanciado – RC 05, que se encontra digitalizado no DVD 5,  de f.  722, no
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20.463344, longitude-54.567603, azimute 95.

Considerando que tais dados são compatíveis com a localização da
sede  da  empresa  PROTECO,  a  que  tudo  indica, JOÃO  AMORIM  recebeu
EDSON  GIROTO,  MARIA  WILMA  e  HELIO  YUDI  na  sede  da  empresa
PROTECO em tal ocasião.

17.  Em 01/12/2014,  às  10:24,  JOÃO AMORIM (linha  67  8881-
4922)  fala  com  ROMULO  TADEU  MENOSSI  (linha  67  9675-4859)104: tal
telefonema  volta  evidenciar  o  tratamento  privilegiado  concedido  pela
AGESUL a JOÃO AMORIM, pois este se mostra tranquilo de que as medições
apresentadas serão pagas imediatamente pela  AGESUL dizendo “eu tô com o
HELINHO aqui” e “o HELINHO aqui é rápido”, a que tudo indica HELIO YUDI,
Gerente da  AGESUL.  JOÃO AMORIM repete o que  ROMULO diz para  HELIO
ouvir. No telefonema, ROMULO diz “acabamos agora de rodar as duas medições
da 040, igual a gente tinha falado, então à tarde nós vamos ter que ir lá pra
dentro”. JOÃO diz “não, eu tô com o HELINHO aqui”. ROMULO diz “então fala
que tá rodando aí”.  JOÃO diz “já tá rodando a 040 aqui”.  ROMULO diz “vamo
tirar nota na hora do almoço”.  JOÃO diz “vai tirar nota na hora do almoço, tá
bom, mas o HELINHO aqui é rápido”.

18. Em 16/12/2014, às 17:12, entre  ROMULO TADEU MENOSSI
(linha  67  9675-4859)  e  HELIO  YUDI  KOMYAMA (linha  67  9604-9954)105:
ROMULO diz “430 acabou tudo, tudo, só vai ficar pra trás 040 as defensas que
estão no aditivo, que não tem como chegar esse ano, não vai ter medição final,
medição final da 040 vai ficar pro ano que vem, não vai ter jeito”.  HELIO diz
“quando você vai implantar isso?”.  ROMULO diz “implantar, logo no começo do
ano”.  HELIO diz “não, então vamo conversar,  vamo matar esse processo ué,
vamo conversar aqui, vem amanhã ou depois, vamo fechar, que aí acertando
com o CHEFE [EDSON GIROTO] e com a WILMA, ó  WILMA vamo medir só
vai faltar isso, que aí mata o contrato esse ano”. ROMULO diz “é só comprar e
instalar, só que eu tô te ligando por causa de outra coisa, as medições da 430 tão
dependendo de você, a   WILMA   tá atrás de você, tá todo mundo atrás de você
lá”. ROMULO diz “cara, vocês me mandam eu assinar uma porra daquela,
tem 1000 folha, eu tô assinando porra, cê sabia que eu tô assinando, tô
na metade”. 

Conforme apontado pela POLÍCIA FEDERAL, tal telefonema volta a
evidenciar as fraudes praticadas na AGESUL em prol da empresa PROTECO

104 V. Relatório Circunstanciado – RC 05, que se encontra digitalizado no DVD 5, de f.  722, no
seguinte caminho: D:\DVD 5\Rep Lama Asf\Relats Circ Intercep Telef e Representacoes. 

105 V. Relatório Circunstanciado – RC 06, que se encontra digitalizado no DVD 5, de f.  722, no
seguinte caminho: D:\DVD 5\Rep Lama Asf\Relats Circ Intercep Telef e Representacoes. 

Av. Afonso Pena, 4444 – Vila Cidade – Campo Grande-MS – CEP 79.020-907 – PABX (67) 3312-7200
106



(JOÃO AMORIM) por HELIO YUDI KOMIYAMA, que vai mandar pagar por
serviços não executados com o conhecimento de  MARIA WILMA CASANOVA
ROSA  e  EDSON  GIROTO,  assim  como  o  tratamento  extremamente
privilegiado  dado  por  tais  servidores  à  PROTECO,  agilizando  os
pagamentos.

 

II.  Telefonemas  legalmente  interceptados  pela  POLÍCIA
FEDERAL que demonstram o estreito relacionamento – usado para fins
escusos – entre JOÃO ALBERTO KRAMPE AMORIM DOS SANTOS e EDSON
GIROTO, então Secretário Estadual de Obras Públicas e de Transportes106

1. Em 17/05/2014, às 14:28, entre JOÃO AMORIM (linha 67 9981-
4922)  e  EDSON  GIROTO (linha  67  9616-1199): inicialmente,  a  conversa
demonstra  existir  certa  intimidade/proximidade  entre  eles.  Na  sequência,
conversam sobre a candidatura de NELSINHO TRAD FILHO para Governador do
Estado  em  2014.  GIROTO explica  para  JOÃO  AMORIM sua  conversa  com
NELSINHO: “Você era o prefeito de todo mundo, então não vem com essa não,
que você tem sim culpa sim, mas já passou, esquece, nós temos que pensar
agora assim,  se você não ganhar a eleição, acabou o grupo, então só temos
você, então como nós só temos você, vamos agarrar em você, ah porque você
tem que ficar, porque eu vou dar… Não quero nada, não quero nada, a única
coisa que eu to querendo dizer é que eu vou te ajudar, agora não me cobre o PR,
porque eu falei para o ANDRÉ, se o ANDRÉ me tirasse de possível candidato eu
não teria controle sobre o partido, né?”. GIROTO diz “Aí acho, você que está aí,
nós temos que pegar eu, você e ele e conversar esse final de semana, nós três
na casa dele, vamos lá na casa dele, eu, você e ele, vamos lá, pô, vamos lá
amanhã”. JOÃO AMORIM responde “vamos”.

 

2. Em 18/05/2014, às 09:22, entre JOÃO AMORIM (linha 67 9981-
4922) e  EDSON GIROTO (linha 67 9616-1199): GIROTO diz que falou com
ANDRÉ  PUCCINELLI e  vai  passar  para  falar  com  JOÃO  AMORIM.  JOÃO
AMORIM diz que está o esperando.

3. Em 18/05/2014, às 12:06, entre JOÃO AMORIM (linha 67 9981-
4922) e NELSINHO TRAD (linha 67 8156-1718): inicialmente, conversam sobre

106 V. Relatório Circunstanciado – RC 04 – complementar, que se encontra digitalizado no DVD 5,
de  f.  722,  no  seguinte  caminho:  D:\DVD  5\Rep  Lama  Asf\Relats  Circ  Intercep  Telef  e
Representacoes. 
 V. Relatório Circunstanciado – RC 05 – complementar, que se encontra digitalizado no DVD 5,
de  f.  722,  no  seguinte  caminho:  D:\DVD  5\Rep  Lama  Asf\Relats  Circ  Intercep  Telef  e
Representacoes. 
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as eleições para Governador do Estado em 2014, fazendo remissão a importância
do apoio de ANDRÉ PUCCINELLI e mencionam a existência do grupo formando
por eles. 

4. Em  28/11/2014,  em  17:40,  entre  JOÃO  AMORIM (linha  67
9981-4922) e EDSON GIROTO (linha 67 9616-1199): trata-se de telefonema de
treze minutos e meio em que GIROTO confidencia a JOÃO AMORIM toda uma
conversa que teve com ANDRÉ PUCCINELLI a respeito de que este não mais
indicaria EDSON GIROTO como Conselheiro do Tribunal de Contas do Estado, e
sim ARROYO. Trata-se de mais uma demonstração da especial amizade entre
EDSON  GIROTO,  então  Secretário  Estadual  de  Obras  Públicas,  e  JOÃO
AMORIM, o proprietário de uma das empresas que mais recebeu recursos do
Governo do Estado.

GIROTO diz “a hora que ele botar o ARROYO e aprovar o ARROYO,
no mesmo dia, aprovou o ARROYO, eu vou no Gabinete dele com a
demissão e peço demissão”. JOÃO AMORIM diz “vou te falar um
negócio  cara,  tem  uns  negócios  que  a  gente  tem  que  se
surpreender sabe, lembra o IVA, cara, nós nunca nem quisemos
conversar com esse cara, cara esse cara tá (incompreensível) por
você viu bicho, muita ironia, é um cara, agora eu tive conversando
com ele, cê vai ter reunião aqui né, ele comentou, eu comentei
como se eu soubesse, você não me fala as coisas seu viado, aí eu
fico  desinformado”.  GIROTO  diz  “reunião  com  quem  com  os
Secretários?”. JOÃO AMORIM diz “não, reunião com quem vem de
fora, de Brasília”. GIROTO diz “iii  caralho”. JOÃO AMORIM diz “o
EDUARDO”.  GIROTO  diz  “aaa  não,  o  EDUARDO  vai  ser  lá  no
Governador, vai  ser no dia 4 com o EDUARDO ZELIAS (ou algo
parecido)”. JOÃO AMORIM diz “tudo bem, mas o que eu comentei
com ele foi o seguinte, tem que se buscar um plano B pra você, eu
não acreditava em reversão, entendeu e ele tá preocupado com
isso,  GIROTO,  eu  queria  que  você  me  ouvisse  um  pouquinho
depois, que isso aí é o seguinte, é, cê já chegou à conclusão que
não tem jeito, só milagre, aí tem que saber o que vai fazer, o que
eu falo pra você, plano B, aí tem que ter cabeça, aí você tem que
estar com a cabeça boa, o mundo não acaba GIROTO, o que mais
me incomoda nesse troço é o desajeito, a forma que leva, mas só
que tem uma coisa esse é o cara, ninguém dá o que não tem, o
cara é um atrapalhado, não tem o que fazer”. JOÃO AMORIM diz
“agora vamo, eu vô dá uma conversada com ele viu GIROTO, sobre
todos aqueles assuntos, e vou tocar nesse também, mas isso eu
prefiro  fazer  sozinho,  aí  nós  conversamos”.  GIROTO diz  “beleza
MEU PAI”. JOÃO AMORIM diz “ok, e fica frio bicho, o mundo não
acaba, às vezes as coisas não saem como a gente quer, mas o
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mundo  não  acaba,  e  tamo  aí  Doutor,  como  eu  sempre  tive”.
GIROTO diz “é nós vamos estar juntos”.

Conforme  apontado  pela  POLÍCIA  FEDERAL,  tal  telefonema
evidencia, agora, uma relação de “toma lá dá cá” mantida entre  GIROTO e
JOÃO AMORIM. Especificamente (isto é, colocado no contexto destes autos):
GIROTO,  em sua  função  de  Secretário  Estadual  de  Obras  Públicas,  dava as
condições  para,  através  de  contratos  fraudulentos  da  AGESUL,  beneficiar
ilicitamente a PROTECO de JOÃO AMORIM, enquanto JOÃO AMORIM retorna
vantagens  indevidas  a  EDSON GIROTO,  como a  cedência  de  seu  jato  para
viagens, bem assim o uso de sua influência e seus contatos para buscar um novo
cargo no Poder Público. 

III. Telefonemas legalmente interceptados e filmagem pela
POLÍCIA  FEDERAL  que  evidenciam  o  envolvimento  de  ANDRÉ
PUCCINELLI nas atividades criminosas acima referidas107

1. Em 22/12/2014, às 14:40, entre JOÃO AMORIM (linha 67 9981-
4922) e ELZA CRISTINA (67 99172337): 

ELZA:  alo.  JOÃO:  você  tá  no  escritório  Elzinha?  ELZA:  eu  to.
JOÃO: parece que a tarde o governador vai pra lá né? ELZA:
ele vai tá lá, as duas horas da tarde, lá na Vilma, não eu to
sabendo. JOÃO: encaminhou as coisas lá? ELZA: encaminhei, ela
falou que daria um start hoje, sem falta né… só que eu falei pra ela
(inaudível)  tá  vendo,  só que  não  aconteceu  nada.  Eu falei  que
voltaria mais tarde, como eu sei que essa pessoa vai tá lá as duas,
eu vou mais pro final do dia de novo. JOÃO: não, perfeito, então tá
bom. ELZA: tá, pra ver se as coisas não aconteceu, qualquer coisa
volto lá. JOÃO: o Nininho precisa encaminhar a medição dele
lá, eu vou pedir só pro cê orientar ele. ELZA: tá. (…).

Ou  seja:  no  dia  22/12,  JOÃO  AMORIM fica  sabendo  que  o
Governador ANDRÉ PUCCINELLI estará na AGESUL, despachando e cuidando
de alguns assuntos relativos a obras. No mesmo dia, a secretária de GIROTO na
Secretaria  de  Obras  chama  JOÃO  AMORIM para  este  encontro  com  o
governador. 

2. Em 22/12/2014, às 14:47, JOÃO AMORIM (linha 67 9981-4922)
e  MARGARETH  (linha  67  3318-5300),  secretária  de  EDSON  GIROTO:
MARGARETH – chama JOÃO AMORIM para reunião na AGESUL na qual

107V. Relatório Circunstanciado – RC 07, que se encontra digitalizado no DVD 5, de f. 722, no
seguinte caminho: D:\DVD 5\Rep Lama Asf\Relats Circ Intercep Telef e Representacoes.
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estará o Governador (ANDRÉ PUCCINELLI).

3. Em 24/12/2014, às 09:45, JOÃO AMORIM (linha 67 9981-4922)
e  secretária  de  MARIA  WILMA,  Diretora  Presidente  da  AGESUL,  a  qual
transfere o telefonema para a própria MARIA WILMA (linha 67 3318-5300): a
secretária diz “o Governador está aqui na Secretaria de Obras e pediu se o
senhor pode vir aqui agora”. JOÃO AMORIM diz que está longe. Ela transfere
o telefonema para WILMA. MARIA WILMA diz “oi”. JOÃO diz “WILMA, eu só
consigo tá aí daqui uma hora mais ou menos, tô longe”.  MARIA WILMA diz
“  tudo bem, o mais rápido possível que ele tá aqui quer resolver umas
pendências”. 

Conforme  apontado  pela  POLÍCIA  FEDERAL,  tais  telefonemas
demonstram que  o  assunto  é  diretamente  entre  o  Governador  ANDRÉ
PUCCINELLI  e  JOÃO AMORIM, não  podendo  ser  tratado  por  telefone  (só
pessoalmente), e nem mesmo entre  ELZA CRISTINA, braço direito de  JOÃO
AMORIM, e MARIA WILMA, Diretora Presidente da AGESUL.

4.  Em 24/12/2014,  às  09:53,  ELZA  CRISTINA (linha  67  9917-
2337) e  MARIA WILMA (linha 67 9980-7669): novamente,  MARIA WILMA
demonstra integrar a organização criminosa objeto desta denúncia, trabalhando
para que a  PROTECO receba imediatamente o pagamento de suas medições,
pois a própria Diretora Presidente da AGESUL volta, nas palavras dela própria, a
“correr atrás” para que a PROTECO receba os pagamentos.

WILMA diz “a menina que ligou pra você hoje pra ver sobre uns
processos de reajustamento?”. ELZA responde “aham”. WILMA diz
“então, eu tô correndo atrás aqui era três, agora que eu fui ver que
esses três não deu um valor, e aí eu fui ver que tem dois processos
que não entrou ainda”. ELZA diz “pois é, é isso que eu tô brigando
porque na verdade eu já dei entrada tudo, né”.  WILMA diz “que
número que é, cê tem o número, olha pra mim o número que eu
corro  atrás  aqui”.  ELZA  diz  “deixa  eu  te  falar,  são  dois  assim
processos tá, é o 19 100 442”. WILMA diz “tá esse eu achei, tá
442, e o outro?”. ELZA diz “2013 e o 19 100 433”. WILMA diz “433
tá falou”.

Conforme  Relatório  Circunstanciado  –  RC  07  108, os  diálogos
interceptados demonstram que ANDRÉ PUCCINELLI esteve na AGESUL vários
dias  durante  a semana do Natal  de 2014,  tendo sido  inclusive  filmado pela
POLÍCIA FEDERAL, que compareceu ao local109, o que evidencia a sua pressa

108 O mencionado relatório  encontra-se digitalizado no DVD 5,  de f.  722,  no seguinte caminho:
D:\Rep Lavagem Lama\Rep Lama Asfaltica\Relats Circ Intercep Telef e Representacoes.

109O vídeo encontra-se no DVD 5, de f. 722, no seguinte caminho: D:\DVD 5\Rep Lama Asf\Vídeo
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em pagar determinados empreiteiros antes do fim do seu governo.  Um deles,
muitíssimo provavelmente, JOÃO AMORIM (PROTECO), consoante visto
há pouco.

5.  Em  09/01/2015,  às  15:07,  entre  ELZA  CRISTINA (linha  67
9917-2337) e JOÃO AMORIM (linha 67 9984-7777): ELZA CRISTINA reclama
com  JOÃO  AMORIM que  os  empreiteiros  estão  no  seu  pé,  reclamando
pagamentos,  quando  JOÃO AMORIM diz  que  AGESUL não  pagará  mais  os
empreiteiros.  Na  conversa,  JOÃO  AMORIM  deixa  claro  que  os  pagamentos
retidos pela AGESUL estão quitados em relação à PROTECO.

Conforme  apontado  pela  POLÍCIA  FEDERAL,  no  caso,  pode-se
extrair  da  conversa  que  as  empresas  ligadas  ao  grupo  criminoso  –
especificamente entre elas a PROTECO, de JOÃO AMORIM – terminaram o
mandato de ANDRÉ PUCCINELLI com todos os créditos a receber do governo
pagos, ao contrário das demais empresas de fora do grupo. 

IV.  Telefonemas  legalmente  interceptados  pela  POLÍCIA
FEDERAL  que  evidenciam  relacionamentos  escusos  existentes  entre
ANDRÉ  PUCCINELLI,  JOÃO  ALBERTO  KRAMPE  AMORIM  DOS  SANTOS,
ANDRÉ LUIZ CANCE e MICHERD JAFAR JUNIOR (GRÁFICA ALVORADA);
assim como a ascendência de ANDRÉ PUCCINELLI

 

1. Em 12/03/2014, às 21:56, entre JOÃO AMORIM (linha 67 9981-
4922) e ANDRÉ LUIZ CANCE, Secretário Adjunto de Fazenda (SEFAZ-MS) (linha
67  9983-8949)110: em  tal  telefonema,  eles  conversam  de  forma  bastante
pausada,  demonstrando  que  estão  pensando  nos  códigos  a  serem utilizados
durante a conversa; durante tal assunto, não citam os nomes das pessoas, o
que, diante do conjunto das investigações, indica que o assunto tratado está
relacionado a algum crime. Evidencia-se a proximidade e a cumplicidade entre
eles pelo fato de conseguirem entender os códigos utilizados pelo outro.

JOÃO AMORIM diz “Oi DOUTOR?”. ANDRÉ CANCE responde “E aí
meu chefe  tá  tranquilo?”.  A  conversa prossegue.  JOÃO AMORIM
pergunta “me conta uma coisa, e como é que vocês foram lá?”.
ANDRÉ  CANCE  diz  “rapaz,  foi  bem  hein,  tem  que  te  contar
pessoalmente, mas teu parente tinha feito, tipo assim, mandou o
recado certo, mas ele pegou um gado lá e não entregou na outra
fazenda entendeu”. JOÃO AMORIM ri e pergunta “e eram muitas
cabeças?”. ANDRÉ CANCE diz “eu acho em torno de dez o rapaz me

citado RC 7 Gov na Agesul em 24-12-14. 
110 V. Relatório Circunstanciado – RC 02, que se encontra digitalizado no DVD 5, de f.  722, no

seguinte caminho: D:\DVD 5\Rep Lama Asf\Relats Circ Intercep Telef e Representacoes.
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falou, faltou”. JOÃO AMORIM pergunta “dez mil cabeças?”. ANDRÉ
CANCE diz “é”. JOÃO AMORIM diz “rapaz, e daí como é que ficou?”.
ANDRÉ  CANCE  diz  “aí  sobrou  pro  meu  rabo,  ajeitei,  isso  é
problema  dele,  e  ficou  do  jeito  que  o  homem queria  mais  ou
menos”. JOÃO AMORIM diz “ficou bem?”. ANDRÉ CANCE diz “ficou,
aí eu tenho que conversar com você isso até amanhã eu tenho que
dar um pulo aí a gente se falar”. JOÃO AMORIM pergunta “tá bom,
mas vai  precisar  de  mim?”.  ANDRÉ CANCE diz  “eu não  sei,  eu
quero ir conversar com você isso vê o que que cê acha, qual que é
o melhor horário pra gente falar?”. JOÃO AMORIM diz “há pode ser,
eu te procuro, pode deixar, a hora que eu tiver, eu passo aí, ooo iiii
é candidato né?”.

2. Em 17/03/2014, às 11:02, JOÃO AMORIM (linha 67 9981-4922)
fala  novamente  com  ANDRÉ  LUIZ  CANCE  (linha  67  9983-8949)111. No
telefonema, ANDRÉ CANCE aparentemente traz mensagens de um superior seu
para JOÃO AMORIM, falando sempre de forma vaga e sem citar nomes.

JOÃO  AMORIM  diz  “por  curiosidade,  falou?”.  CANCE  responde
“falei”. AMORIM diz “e daí?”. CANCE diz “aí ele falou quanto menos
pessoas souberem melhor, se vira, não quero, aí eu falei ó mas não
vai ter muito pra onde correr não tá, aí ele falou é, não quero dor
de cabeça, mas eu vô ter que falar com ele tal, não tudo bem, aí
eu tô indo pra lá agora tá, mas tá achando que é com você tá”.
JOÃO AMORIM diz “como é que é?”. CANCE diz “ele acha que é com
você”.  AMORIM  diz  “o  que?”.  CANCE  diz  “que  eu  vô  fazê
entendeu?”. AMORIM diz “já sabe?”. CANCE diz “já”. AMORIM diz
“mas não tem problema?”. CANCE responde “não”.

3. Em  22/12/2014,  às  18:03,  ANDRÉ  LUIZ  CANCE,  Secretário
Adjunto (linha 67 9983-8949), fala com seu chefe, o então Governador ANDRÉ
PUCCINELLI (linha  67  3318-5300)112. Na  conversa,  PUCCINELLI cita  duas
vezes  a  palavra  “ALVORADA”  e  uma  vez  a  palavra  “ALVORECER”,  de  forma
absolutamente atípica, como um código, demonstrando ser um assunto que não
quer tratar diretamente ao telefone, e sim somente em conversa pessoal com
ANDRÉ CANCE – como ficará claro a seguir, assunto dizendo respeito à GRÁFICA
ALVORADA (de MIRCHED JAFAR JUNIOR).

No  telefonema,  a  atendente  diz  “o  Governador  está  aqui  na
Secretaria de Obras e pediu se você pode vir aqui agora”. ANDRÉ
CANCE diz “puta eu demoro bastante pra chegar aí … pergunta pra

111 V. Relatório Circunstanciado – RC 03, que se encontra digitalizado no DVD 5, de f.  722, no
seguinte caminho: D:\DVD 5\Rep Lama Asf\Relats Circ Intercep Telef e Representacoes.

112V. Relatório Circunstanciado – RC 07, que se encontra digitalizado no DVD 5, de f. 722, no
seguinte caminho: D:\DVD 5\Rep Lama Asf\Relats Circ Intercep Telef e Representacoes.
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ele… mais de uma hora… passa lá que ele”. ANDRÉ PUCCINELLI diz
“oi, oi, oi” e diz bravo “você não falou pra ele esperar pra falar
comigo ele não tá na linha mais, alô”. A atendente diz a ANDRÉ
CANCE “ele  achou  que  eu que  errei”.  O telefonema segue  com
ANDRÉ PUCCINELLI falando aparentemente com alguém em outra
linha  telefônica  e,  aos  5’  45”,  ANDRÉ  PUCCINELLI  diz  “xará?”.
CANCE diz “Senhor”. PUCCINELLI diz  “Eu preciso falar com você,
pra que amanhã tenha uma boa alvorada”. CANCE diz “certo, não
pode deixar”. PUCCINELLI diz “a hora que você puder me ligar hoje
ou ir lá na minha casa, qualquer hora eu te atendo”. CANCE diz
“não  tudo  bem”.  PUCCINELLI  diz  “tá  bom?  (inaudível)  pra  que
amanhã  agente  tenha  uma  boa  alvorecer  uma  boa  alvorada”.
CANCE diz “já entendi, pode deixar que eu faço”. PUCCINELLI diz
“”tá bom?”. CANCE diz “tá joia”.

4. Em  22/12/2014,  alguns  minutos  depois  do  telefonema  com
ANDRÉ PUCCINELLI  , às 18:17, do dia 22/12/2014, ANDRÉ LUIZ CANCE fala
com MIRCHED JAFAR JUNIOR, dono da GRÁFICA ALVORADA (linhas 67 9983-
8949 e 67 9230-3277), e  marcam de se encontrar imediatamente na casa de
ANDRÉ CANCE113.

5. Em 26/12/2014, às 15:52, ANDRÉ LUIZ CANCE (linha 67 9983-
8949)  e  ANDRÉ  PUCCINELLI (linha  67  3318-1000)114: no  telefonema,
PUCCINELLI diz “você lembra de que ficou de levar  aqueles documentos lá pra
mim?”.  CANCE diz  “puta  lembro”.  PUCCINELLI  diz  “e  tem mais  os  outros  da
gráfica também”.  CANCE diz “ó, o da gráfica eu já consegui, é pra levar pro
senhor também?”.  PUCCINELLI  diz “sim, deixa pra de tarde,  seis  horas,  sete
horas, hora que você quiser ir lá em casa, você marca horário, ai você leva todos
os dois tipos de documentos, pra eu fazer a escrita final, eu fazer a prestação de
contas terça-feira”. CANCE diz “tudo bem, pode deixar”. PUCCINELLI diz “tá, vê o
encarte da gráfica e vê os outros documentos”. CANCE diz “deixa eu fazer uma
pergunta  pro  Senhor,  amanhã  o  Senhor  vai  viajar?”.  PUCCINELLI  diz  “não”.
CANCE diz “eu só tenho um negócio, pode ser depois do almoço, eu dou um pulo
lá na casa do Senhor?”. PUCCINELLI diz “amanhã?”. CANCE diz “é”. PUCCINELLI
diz “tá, então fica pra amanhã?”. CANCE diz “isso”. PUCCINELLI diz “é porque eu
tenho que escrever no final de semana, os dois tipos, são os dois documentos”.
CANCE diz “tá, amanhã depois do almoço eu levo”. PUCCINELLI diz “o encarte da
gráfica que eu vou decorar tal e vê tudo direitinho”. CANCE diz “pode deixar”.
PUCCINELLI  diz  “porque  pode  ser  que  tenha  mil  folhas,  quinhentas  folhas”.

113 V. Relatório Circunstanciado – RC 07, que se encontra digitalizado no DVD 5, de f.  722, no
seguinte caminho: D:\DVD 5\Rep Lama Asf\Relats Circ Intercep Telef e Representacoes.

114 V. Relatório Circunstanciado – RC 07, que se encontra digitalizado no DVD 5, de f.  722, no
seguinte caminho: D:\DVD 5\Rep Lama Asf\Relats Circ Intercep Telef e Representacoes.
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CANCE diz “sim Senhor, pode deixar”. PUCCINELLI diz “é então eu tenho que
decorar bem, e ai os outros papéis, os outros órgãos, tá?”. CANCE diz “tá joia”.
PUCCINELLI diz “vistos anteriormente, tá bom? então amanhã em casa?”. CANCE
diz “amanhã eu ligo pro Senhor logo depois do almoço, ai eu dou um pulo lá,
pode  deixar”.  PUCCINELLI  diz  “combinado,  combinado,  obrigado”.  CANCE  diz
“abraço, tchau”.

6. Em 27/12/2014, às 19:08, novamente entre ANDRÉ LUIZ CANCE
(linha 67 9983-8949) e ANDRÉ PUCCINELLI (linha 67 3321-0366)115: CANCE
diz “eu já liguei umas três vezes pro senhor”. PUCCINELLI diz “acabei de chegar”.
CANCE  diz  “o  senhor  prefere  que  eu  passe  aí  agora  ou  amanhã  cedo?”.
PUCCINELLI diz “como você preferir, se quiser passar agora pode, eu peguei pra
ficar  em  casa,  não  tem  problema”.  CANCE  diz  “eu  passo  aí  então  daqui  a
pouquinho”.

7. Em 29/12/2014, às 10:54, entre JOÃO AMORIM (linha 67 9981-
4922)  e  ANDRÉ  LUIZ  CANCE (linha  67  9983-8949)116: no  telefonema,  JOÃO
AMORIM diz  “André?  Seguinte,  nós  estamos  com um encontro  atrasado  né”.
ANDRÉ CANCE diz “é, nós não né”. JOÃO diz “Porque? o que foi?”. CANCE diz “é
ele pediu pra passar pra ele né”. JOÃO diz “A é?”. CANCE diz  “É, contou maior
história lá, pra mim ontem, eu levei ontem lá”. JOÃO diz “Mas, porra, e daí o cara
não vai cumprir?”. CANCE diz “Disse que vai, fez um discurso tão bonito, quase
chorei ontem”. JOÃO diz “não, mas esse ai que ele ficou”. CANCE diz “então, já
entreguei pra ele”. JOÃO diz “mas ele que vai entregar?”. CANCE diz “disse que
é”. JOÃO diz “tá bom”.

Conforme apontado pela  POLÍCIA FEDERAL, o encadeamento de
tais telefonemas  (itens 3 a 7)  evidencia  que  o então Governador de Estado
ANDRÉ  PUCCINELLI  pede  a  ANDRÉ  LUIZ CANCE  (Secretário  Adjunto  de
Fazenda) para levar  para ele,  na realidade, a  propina recebida da GRÁFICA
ALVORADA  (MIRCHED JAFAR JUNIOR). No telefonema,  PUCCINELLI pede que
ANDRÉ CANCE leve a ele os “documentos” da gráfica, os quais CANCE deixa claro
que a princípio não seriam passados a  PUCCINELLI  (“é pra levar pro senhor
também?”).  PUCCINELLI,  então, dá  duas  justificativas  diferentes  para  que
ANDRÉ CANCE entregue-lhe os tais “documentos” (claramente, códigos utilizados
para não falar diretamente do assunto propina): “fazer a prestação de contas” e
“decorar” o  “encarte  da  gráfica”, que  pode  ter  “mil  folhas” ou  “quinhentas

115 V. Relatório Circunstanciado – RC 07, que se encontra digitalizado no DVD 5, de f.  722, no
seguinte caminho: D:\DVD 5\Rep Lama Asf\Relats Circ Intercep Telef e Representacoes.

116 V. Relatório Circunstanciado – RC 07, que se encontra digitalizado no DVD 5, de f.  722, no
seguinte caminho: D:\DVD 5\Rep Lama Asf\Relats Circ Intercep Telef e Representacoes.

Av. Afonso Pena, 4444 – Vila Cidade – Campo Grande-MS – CEP 79.020-907 – PABX (67) 3312-7200
114



folhas”, o que, como bem pontuado pela POLÍCIA FEDERAL, é humanamente
impossível, demonstrando tratar-se, de fato, de um código.

Igualmente,  os telefonemas evidenciam que a GRÁFICA ALVORADA
(MIRCHED JAFAR JUNIOR) pagaria propina à organização criminosa também por
meio de JOÃO AMORIM, o qual repassaria o dinheiro a algum terceiro.
Mas ANDRÉ  LUIZ CANCE,  como se pode ver, informa a  JOÃO AMORIM que
recebeu ordem de  ANDRÉ PUCCINELLI para entregar o dinheiro de propina
recebido  por  ele,  CANCE,  ao  próprio  PUCCINELLI,  ao  que  JOÃO AMORIM
estranha  e  pergunta  “ele  que  vai  entregar?”  e  ANDRÉ  CANCE  responde
positivamente. CANCE informa que já entregou a PUCCINELLI. 

Rememore-se que, de acordo com o que foi apurado pela equipe de
investigadores ao longo das outras fases da Operação Lama Asfáltica, a GRÁFICA
EDITORA  ALVORADA  (de  MIRCHED  JAFAR  JUNIOR),  foi  indevidamente
beneficiada por expressivas contratações com o Estado de Mato Grosso do Sul no
último ano de gestão do ex-Governador ANDRÉ PUCCINELLI, em 2014, e cujos
pagamentos foram assuntos de ligações telefônicas, dentre as quais as acima
citadas,  entre  ANDRÉ  LUIZ  CANCE,  ANDRÉ  PUCCINELLI,  MIRCHED  JAFAR
JUNIOR e  JOÃO AMORIM,  as  quais  indicam fortemente que os  pagamentos
realizados pelo Governo do Estado à GRÁFICA EDITORA ALVORADA foram fontes
de vantagens indevidas/ilícitas (propina).

Com efeito, consoante consta do Relatório Circunstanciado n. 6 –
Complementar117, na data de 31/12/2014, último dia do mandato de  ANDRÉ
PUCCINELLI, sua administração autorizou o pagamento de R$ 13.004.385,00
para a GRÁFICA EDITORA ALVORADA, evidenciando, mais ainda, que o assunto
tratado nos telefonemas  em questão é o pagamento de  propina pela citada
empresa  por intermédio de ANDRÉ LUIZ CANCE, que a repassava a  ANDRÉ
PUCCINELLI. 

O  Relatório Circunstanciado n. 12/15-NIP/SR/MS  118   ressalta,
ainda,  reportagem de 22/01/2015,  com o título  “EX-GOVERNADOR PREFERIU
PAGAR GRÁFICA A COMPRAR KITS”,  que informa que o sucessor  de  ANDRÉ
PUCCINELLI  no Governo do Estado,  REINALDO AZAMBUJA,  teria  dito que o
pagamento à GRÁFICA ALVORADA  seria mais um ato do governo anterior sob
suspeição e que seria investigado, inclusive pelo fato de que o governo anterior
não teria deixado recursos para a compra de kits escolares.

Rememore-se, outrossim, que ANDRÉ LUIZ CANCE, como apurado
ao longo da Operação Lama Asfáltica –  e pode-se ver acima – atuava como
operador/intermediário para contatos e recebimento de propinas, homem de

117  V. f. 9 do Relatório Circunstanciado n. 6 – Complementar, que se encontra no DVD 5, de f. 722,
no seguinte caminho: D:\DVD 5\Rep Lama Asf\Relats Circ Intercep Telef e Representacoes.

118V. 11 do Relatório Circunstanciado n. 12/15-NIP/SR/MS, que se encontra no DVD 5,
DE F. 722, no seguinte caminho: D:\DVD 5\Rep Lama Asf\Cópias Documentos.
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absoluta confiança de ANDRÉ PUCCINELLI.

Os fatos relativos à GRÁFICA ALVORADA não são objeto da
presente denúncia. Integram uma investigação própria.

Entretanto,  o  contexto  desses  fatos  e,  especialmente,  os
telefonemas interceptados acima descritos e encadeados, associados as demais
provas  constantes  destes  autos,  mostram  a  ascendência  de  ANDRÉ
PUCCINELLI no esquema criminoso, inclusive sobre ANDRÉ LUIZ CANCE,
JOÃO  AMORIM  e  EDSON  GIROTO;  mostram,  ademais,  a  constante
preocupação  e  contínuo  cuidado  dele,  PUCCINELLI,  e  dos  seus
cúmplices de o preservarem (“esconderem”), quer dizer, manter a sua
participação o mais distante e dissimulada possível dentro do grupo. Um
dos principais artifícios para tanto é justamente a figura do chamado
“operador”. 

V.  ANDRÉ  PUCCINELLI  no  comando  da  distribuição  das
vantagens indevidas pagas pela JBS. A participação, mais uma vez, da
PROTECO (JOÃO AMORIM) – por indicação de ANDRÉ PUCCINELLI

Neste tópico, tratar-se-á de outros fatos que também não são
objeto da presente denúncia (também integram investigação própria),
mas que são de absoluta relevância para que se possa bem compreender
o modus operandi de ANDRÉ PUCCINELLI.

Com efeito, vai-se perceber que as diferentes linhas de investigação
da Operação Lama Asfáltica se complementam, evidenciando, em conjunto,  a
ascendência de ANDRÉ PUCCINELLI e o seu agir por pessoas interpostas,
exercendo  o  comando,  porém  se  mantendo  o  máximo  distante  dos  atos
executórios propriamente ditos. 

1. Recentemente, foi deflagrada pela POLÍCIA FEDERAL a 5ª fase
da  Operação  Lama  Asfáltica,  denominada  “Papiros  de  Lama”,  em  alusão  ao
mecanismo de recebimento de vantagens indevidas e lavagem de dinheiro por
meio  da  aquisição  de  livros  jurídicos  de  autoria  ou  coautoria  de  ANDRÉ
PUCCINELLI JÚNIOR, filho do ex-Governador ANDRÉ PUCCINELLI.

Nessa etapa das investigações, tem-se que os elementos probatórios
colhidos  pela  POLÍCIA  FEDERAL,  contando  com  o  auxílio  técnico  da
CONTROLADORIA-GERAL DA UNIÃO e da RECEITA FEDERAL DO BRASIL,
clara e solidamente demonstram que, entre os anos de 2007 a 2015, a JBS S/A
(CNPJ 02.916.265/0027-07) reiteradamente pagou vantagens ilícitas, somando
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vultuosos valores, por ordem de ANDRÉ PUCCINELLI, que exerceu o mandato
de  Governador  do  Estado  de  Mato  Grosso  do  Sul  naquele  período,  em
contrapartida  a  benefícios  fiscais  concedidos  pelo  Governo  Estadual  ao  longo
daqueles anos. 

Segundo o apurado pela equipe de investigadores, os pagamentos
ilícitos  feitos  pela  JBS  por  ordem  de  ANDRÉ  PUCCINELLI,  com  vistas  a
ocultação  e/ou  dissimulação  da  origem  dos  valores,  deram-se  por  meio  da
própria  entrega  de  altas  quantias  de  dinheiro  em  espécie  ou  mediante
expressivos depósitos a título de “pagamentos” a notas fiscais emitidas – sem
prestação de serviços (notas frias) – por pessoas jurídicas indicadas pelo então
Governador do Estado, dentre elas:  PROTECO CONSTRUÇÕES LTDA.  (CNPJ
03.272.150/0001-42),  INSTITUTO  ÍCONE  DE  ENSINO JURÍDICO LTDA.  (CNPJ
12.252.395/0001-07),  GRÁFICA  EDITORA  ALVORADA  LTDA.  (CNPJ
03.226.131/0001-80),  GRÁFICA JAFAR LTDA.  (CNPJ  01.828.546/001-06), PSG
TECNOLOGIA APLICADA LTDA. (CNPJ 00.073.357/0001-08), ITEL INFORMÁTICA
LTDA.  (CNPJ  00.521.671/0004-40),  MIL  TEC  TECNOLOGIA  DA  INFORMÁTICA
LTDA.  ME  (CNPJ  01.534.855/0001-65)  e  CONGEO CONSTUÇÃO E  COMÉRCIO
LTDA.-EPP (CNPJ 08.374.353/0001-63).

Para  ocultar  a  sua  condição  de  comandante  e  beneficiário  do
esquema criminoso, ANDRÉ PUCCINELLI utilizava-se de interpostas pessoas,
que  exerciam  a  função  de  operadores/intermediadores junto  a  JBS:
inicialmente  e  até  o  final  de  2013,  IVANILDO  DA  CUNHA  MIRANDA
(COLABORADOR – Lei n. 12.850/2013) e, em 2014/2015, ANDRÉ LUIZ CANCE. 

Os valores das vantagens indevidas pagas pela JBS correspondiam,
em média, a 30% dos benefícios fiscais recebidos pelas unidades do grupo.

As  colaborações  dos  dirigentes  da  JBS,  DEMILTON  ANTÔNIO  DE
CASTRO,  VALDIR APARECIDO BONI  e  FLORISVALDO CAETANO DE OLIVEIRA,
conjuntamente às planilhas, às notas fiscais e aos comprovantes bancários de
pagamentos apresentados, possibilitam a visualização do esquema criminoso.

VALDIR APARECIDO BONI calculava os valores a serem pagos (30%
dos  benefícios  fiscais  recebidos)  e  os  passava  a  DEMILTON  ANTÔNIO  DE
CASTRO,  que  gerenciava  os  pagamentos,  elaborava  as  planilhas  e  tratava
diretamente com os operadores/intermediários do então Governador (os
quais pegavam o dinheiro ou faziam as indicações das pessoas jurídicas
a serem pagas); FLORISVALDO CAETANO DE OLIVEIRA entregava o dinheiro
em espécie aos operadores/intermediários de ANDRÉ PUCCINELLI.

Nas planilhas  apresentadas por  DEMILTON ANTÔNIO DE CASTRO,
constam colunas com datas de lançamentos de créditos, histórico, débito, crédito
e saldo. Relataram os colaboradores que: 
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•  Os valores acompanhados do termo “recuperado”,  constante da
coluna  histórico,  eram  a  base  de  cálculo  para  as  propinas  a  serem  pagas,
correspondendo  aos valores  que a  JBS deixou de  recolher  tendo em vista  a
concessão de benefícios fiscais pelo Governo do Estado de Mato Grosso do Sul.

•Na coluna  créditos, eram lançados os valores correspondentes às
propinas a serem pagas, com base nos cálculos feitos por VALDIR APARECIDO
BONI e repassados a DEMILTON ANTÔNIO DE CASTRO.

•Na coluna débito, constam os valores das propinas pagas, seja por
meio de depósito em face de notas fiscais frias de empresas indicadas pelo então
Governador, seja por meio de remessas em espécie.

•O termo remessa, muitas vezes encontrado no campo histórico das
planilhas, quer dizer que aqueles valores foram  entregues em espécie aos
operadores de ANDRÉ PUCCINELLI, o COLABORADOR IVANILDO DA CUNHA
MIRANDA (2007/2013) e ANDRÉ LUIZ CANCE (2014/2015).

2. DEMILTON ANTÔNIO DE CASTRO119, funcionário da JBS há cerca
de 40 anos, vinculado ao setor financeiro, relatou que houve o pagamento de
propinas durante o Governo de ANDRÉ PUCCINELLI, entre os anos de 2007 a
2015, em razão de benefícios fiscais concedidos à JBS. Extrai-se dos relatos do
colaborador que: 

•Em  2006/2007,  JOESLEY  o  chamou  e  disse  que  VALDIR
APARECIDO BONI, do Departamento Fiscal da JBS, iria lhe passar os valores que
seriam a base de cálculo para pagamentos a IVANILDO DA CUNHA MIRANDA
(COLABORADOR), ou a quem ele indicasse. Esses pagamentos começaram com a
unidade da JBS em Campo Grande. JOESLEY disse ao colaborador para criar uma
planilha com vistas a anotar tais valores, ir creditando/pagando um terço desses
valores para IVANILDO DA CUNHA MIRANDA ou a quem ele indicasse.

•E  assim  foi  feito:  DEMILTON  ANTÔNIO  DE  CASTRO  lançava  os
valores e creditava, ao passo que IVANILDO lhe passava contas para depósito ou
pedia que fosse efetuado em espécie; quando era em espécie, ele providenciava
esses valores e mandava entregar para FLORISVALDO; e este entregava para
IVANILDO ou a quem ele indicasse. 

• IVANILDO DA CUNHA MIRANDA não era o destinatário  final  das
propinas pagas pela JBS [não obstante ficasse com uma parte dos valores, pelos
seus serviços – v. depoimento do COLABORADOR]. Passava as contas, boletos ou
pedia valores em espécie, e DEMILTON providenciava para ele.

•Os pagamentos de propina podem ter começado já em 2006, mas,
certamente, com registro nas planilhas apresentadas, a partir de 2007, durando,
com valores entregues a IVANILDO DA CUNHA MIRANDA até o final de 2013,

119Inquirição que se encontra no DVD juntado a f. 728. 
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passando em 2014 a serem entregues a ANDRÉ LUIZ CANCE.

•A JBS utilizava-se de doleiros para o acerto das propinas, os quais
faziam  pagamentos  em  espécie,  bancários  e  de  boletos.  A  JBS  pagava
diretamente quando tinha emissão de nota fiscal fria.

•Os pagamentos eram feitos parcelados, em datas bem próximas, as
quais  o  colaborador  indicava para os  doleiros,  e,  às  vezes,  eram parceladas,
podendo ter vários remetentes.

•Quando  IVANILDO  DA  CUNHA  MIRANDA  deixou  de  ser  o
operador/intermediário do recebimento das propinas, surgiu a pessoa de ANDRÉ
LUIZ  CANCE  em seu  lugar.  JOESLEY  chamou  o  colaborador  e  lhe  disse  que
aqueles valores que eram passados a IVANILDO DA CUNHA MIRANDA seriam
passados para ANDRÉ LUIZ CANCE, mandando-lhe criar outra planilha com o seu
nome. Nessa época, os valores foram repassados ao colaborador pelo próprio
JOESLEY, para serem creditados/pagos a ANDRÉ LUIZ CANCE.

•Os pagamentos de propina acertados com  ANDRÉ PUCCINELLI
por meio de IVANILDO DA CUNHA MIRANDA e, posteriormente, de ANDRÉ LUIZ
CANCE, estavam vinculados a benefícios fiscais concedidos pelo Governo Estadual
às unidades da JBS situadas no Estado de Mato Grosso do Sul.

•Os pagamentos de propina acertados com  ANDRÉ PUCCINELLI
através  de  ANDRÉ  LUIZ  CANCE se  deram principalmente  por  meio  de  notas
fiscais sem prestação de serviços, sendo ele quem repassava a JBS as empresas
e as contas para depósito.

•Os valores em espécie correspondentes a algumas dessas notas
fiscais  ANDRÉ  LUIZ  CANCE  mandou  entregar  em  um  endereço  na  Avenida
MACUCO, situada no Bairro Moema, em São Paulo/SP. Nesse endereço, foram
entregues os valores a ANTONIO CELSO CORTEZ, a mando de ANDRÉ CANCE,
por meio de doleiros do Uruguai. 

•Os depósitos a GRÁFICA ALVORADA e GRÁFICA JAFAR foram feitos
em contrapartida a notas fiscais sem a prestação de serviços. Tais notas fiscais e
a  conta  para  depósito  foram levadas  por  IVANILDO DA CUNHA MIRANDA e,
posteriormente, por ANDRÉ LUIZ CANCE.

•Os depósitos a CONGEO, a MIL TEC, a PSG TECNOLOGIA, a ITEL
INFORMÁTICA, e a PROTECO foram feitos em contrapartida a notas fiscais sem
a prestação de serviços. Tais notas fiscais e a conta para depósito foram levadas
por ANDRÉ LUIZ CANCE.

•Os depósitos ao INSTITUTO ÍCONE foram feitos em contrapartida a
notas  fiscais  sem a  prestação  de  serviços.  Tais  notas  fiscais  e  a  conta  para
depósito foram levadas por IVANILDO DA CUNHA MIRANDA, tendo ele informado
que  o  INSTITUTO  ÍCONE  era  do  filho  do  então  Governador  (ANDRÉ
PUCCINELLI), isto é, ANDRÉ PUCCINELLI JUNIOR.
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•A JBS fornecia mercadorias para o COMPER, sendo que, ao invés do
COMPER transferir direto para a conta bancária da JBS, ele pagava em espécie, e
então esses valores eram repassados a IVANILDO DA CUNHA MIRANDA.

•  A JBS realizou doação oficial no valor de 5 milhões de reais para o
PMDB,  tendo  ANDRÉ  LUIZ  CANCE  passado  ao  depoente  os  dados  da  conta
bancária para depósito. 

• IVANILDO  DA  CUNHA  MIRANDA  recebeu  5  ou  6  entregas  de
dinheiro em espécie na localidade de codinome ALPHAVILLE (Rua Bauru, n° 122,
Residencial Tamboré, em Barueri/SP). Esses valores são oriundos de um acerto
entre JOÃO VACCARI e a JBS.

•Em  2015,  JOESLEY  BATISTA  pediu  a  DEMILTON  para  pagar  a
ANDRÉ LUIZ CANCE o saldo de 6 milhões de reais. Em 16/4/2015 foram pagos
em espécie 2 milhões e 100 mil de reais. Em 10/7/2015 foram pagos 1 milhão e
900 mil de reais a ANTONIO CELSO CORTEZ, que fazia essa coleta no Rio de
Janeiro.

3. VALDIR APARECIDO BONI120, Diretor de Tributos da JBS, relatou
que,  durante todo o período de gestão do Governador  ANDRÉ PUCCINELLI,
foram realizados pagamentos de propina em relação aos  Termos de Acordo de
Regime Especial (TARE) celebrados com o Governo do Estado de Mato Grosso do
Sul para a concessão de benefícios fiscais ao Grupo JBS, mormente aos TAREs
149/2007,  657,  862/2013 e  1028/2014.  Extrai-se  dos  relatos  do  colaborador
que: 

•Sobre  como  era  calculado  o  valor  da  propina  em  relação  aos
benefícios fiscais, afirmou que, no final do mês, apuravam o valor do imposto que
deixou de ser recolhido, ou seja, ele era deduzido em função da utilização desses
créditos. O seu papel era levantar esses valores ao final do mês e informar ao
DEMILTON ANTÔNIO DE CASTRO, tendo conhecimento que o percentual relativo
a propina girava em torno de 30%

•Em  2007,  no  início  do  Governo  de  ANDRÉ  PUCCINELLI,
IVANILDO DA CUNHA MIRANDA (COLABORADOR) foi apresentado ao colaborador
por  JOESLEY,  como sendo o intermediário/interlocutor  para qualquer  tratativa
com a  Secretaria  de  Fazenda.  As  suas  tratativas  com IVANILDO DA CUNHA
MIRANDA eram para viabilizar a renovação dos TAREs. IVANILDO DA CUNHA
MIRANDA lhe orientava a protocolar os pedidos oficialmente junto à Secretaria de
Fazenda, que então providenciaria a assinatura de ANDRÉ PUCCINELLI.

•No final do Governo de ANDRÉ PUCCINELLI, teve conhecimento
através  de  DEMILTON  ANTÔNIO  DE  CASTRO  que  o  intermediário  para  o
recebimento  de  propinas  deixou  de  ser  o  IVANILDO  DA  CUNHA  MIRANDA,

120 Inquirição que se encontra no DVD de f. 728. 
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passando a ser ANDRÉ LUIZ CANCE. 

4.  FLORISVALDO CAETANO DE OLIVEIRA121,  ex-Conselheiro Fiscal
da  JBS,  relatou  que,  no  ano de  2010,  a  pedido  de  DEMILTON ANTÔNIO DE
CASTRO, fez, no mínimo, sete pagamentos em espécie, em mochilas e caixas,
para JOÃO ROBERTO BAIRD, ANTONIO CELSO CORTEZ e IVANILDO DA CUNHA
MIRANDA (COLABORADOR). Afirma, ainda, ter feito pagamentos antes, mas que
só tem os dados em sua empresa de 2010 em diante. Extrai-se dos relatos do
colaborador que:

• No ano de 2012 e 2013, fez dois pagamentos em espécie para
IVANILDO DA CUNHA MIRANDA: no dia 27/6/2012, o valor de 1 milhão de reais
e, no dia 24/04/2013, o valor de 200 mil reais.

• No ano de 2015, fez diversos pagamentos para ANTONIO CELSO
CORTEZ: no dia 19/01/2015, o valor de 1 milhão de reais; no dia 20/02/2015, o
valor de 1 milhão de reais; no dia 5/3/2015, o valor de 2 milhões de reais; no dia
14/05/2015, 5 milhões de reais; no dia 18/6/2015, o valor de 2 milhões de reais;
e, no dia 10/7/2015, o valor de 3 milhões de reais. 

Total desses pagamentos em espécie: 15,2 milhões de reais.

5.  A  COLABORAÇÃO  PREMIADA de  IVANILDO  DA  CUNHA
MIRANDA122, firmada em 24/7/2017, e os documentos de corroboração por ele
apresentados, reforçam o exposto pelos dirigentes da JBS. Extrai-se dos seus
relatos que:

• Em resumo,  o  COLABORADOR IVANILDO relatou  que,  entre  os
anos de 2007 e 2013,  ANDRÉ PUCCINELLI mensalmente solicitava a ele que
recolhesse valores junto a JBS e outros frigoríficos operantes em Mato Grosso do
Sul.  O  dinheiro  era  entregue  pelo  COLABORADOR,  em  espécie,  a  ANDRÉ
PUCCINELLI ou  depositado  em contas  bancárias  indicadas  pelo  Governador.
Todas  as  ordens  sobre  os  pagamentos  partiam  somente  de  ANDRÉ
PUCCINELLI. 

• O valor que o COLABORADOR receberia por mês, em função dessa
intermediação  nos  recebimentos,  era  determinado  por  ANDRÉ  PUCCINELLI
todo mês. Segundo o COLABORADOR:

• Em  2006,  JOÃO  ROBERTO  BAIRD  apresentou  ANDRÉ
PUCCINELLI a JOESLEY BATISTA e JUNIO BASTITA, da seguinte maneira “olha
esse  aqui  é  o  André  Puccinelli,  nosso  futuro  Governador,  vocês  estão
apresentados,  e  eu  tô  indo embora”.  JOESLEY  pediu  um prazo para  ANDRÉ
PUCCINELLI para “ajudá-lo” na campanha.

121 Inquirição que se encontra no DVD de f. 728. 
122 Inquirição que se encontra no DVD de f. 728. 
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• Em 2007,  o  COLABORADOR passou  a  arrecadar  dinheiro  entre
frigoríficos, dentre eles a JBS, e entregar a  ANDRÉ PUCCINELLI. Para tanto,
ANDRÉ  PUCCINELLI lhe  entregava,  escrito  a  mão,  os  valores  que  seriam
passados pelos frigoríficos ao COLABORADOR.

• Inicialmente, na JBS, tinha contato com DEMILTON ANTÔNIO DE
CASTRO, o qual já tinha o valor e lhe entregava. O valor era apresentado para
DEMILON ANTÔNIO DE CASTRO, o qual passava para FLORISVALDO CAETANO
DE OLIVEIRA, e este pagava o COLABORADOR. FLORISVALDO recebia os valores
de doleiros. A JBS passou a ter dificuldade de pagar em espécie, passando a
fazer os pagamentos em duplicatas e boletos.

• O COLABORADOR buscava o dinheiro em espécie nos frigoríficos,
dentre os quais o da JBS, e, chegando em Campo Grande, ligava para  MARA
BERTAGNOLI,  secretaria  do  então  Governador,  ANDRÉ  PUCCINELLI,  para
marcar um horário com o Governador.

• Os encontros para a entrega do dinheiro eram sempre bem cedo e
na casa de ANDRÉ PUCCINELLI, no Edifício Champs Élysées. O COLABORADOR
levava em sacolas ou caixas o dinheiro em espécie e entregava nas mãos de
ANDRÉ PUCCINELLI, sempre para ele. Nas palavras do colaborador “Trazia de
avião ou de carro, carro próprio, trazia e levava direto.  Nunca entreguei um
centavo se não fosse na mão do ANDRÉ PUCCINELLI, a não ser aquele fato
da, que eu entreguei pra MARA, né”.

• Uma  vez,  somente,  na  época  da  campanha  para  reeleição,
entregou  o  dinheiro  na  Governadoria,  nas  mãos  da  MARA  BERTAGNOLI,
secretaria  do  então  Governador,  a  pedido  de  ANDRÉ PUCCINELLI.  ANDRÉ
PUCCINELLI, quando recebia os valores em caixas de arquivos das mãos do
COLABORADOR passava fita e escrevia o valor em cima.

• Entre o valor que ANDRÉ PUCCINELLI lhe passava mensalmente
para receber na JBS e o valor que a JBS efetivamente lhe entregava, havia uma
diferença. Sobre essa diferença, o COLABORADOR recebeu um e-mail de VALDIR
APARECIDO BONI,  Diretor  Fiscal  da JBS,  detalhando os  valores  devidos e  os
valores recuperados, para ser entregue a ANDRÉ PUCCINELLI123.

• O valor  da propina paga,  mensalmente,  pela  JBS a  mando  de
ANDRÉ  PUCCINELLI correspondia  aproximadamente  a  2  milhões  de  reais,
sendo que parte desse pagamento era por remessa em espécie e outra parte por
depósito em contas bancárias.

• Em  julho  de  2012,  ANDRÉ  PUCCINELLI pediu  que  o
COLABORADOR  fosse  falar  com  DEMILON  ANTÔNIO  DE  CASTRO.  O
COLABORADOR  conversou  com  DEMILTON  e  JOESLEY  BATISTA,  tendo  sido

123 Cópia de tal e-mail no arquivo “E-mail Ivanildo JBS” na pasta “Inquiricoes/Ivanildo”, no DVD de

f. 728. 
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travada a seguinte conversa:  JOESLEY “DEMILTON, eu tenho aquele meu
dinheiro lá no ALPHAVILLE e você pode passar para o GOVERNADOR e
pro  MS  lá  esse  dinheiro”.  DEMILTON:  “mas  que  dinheiro  que  é?”.
JOESLEY: “não, é lá no ALPHAVILLE, cê vai lá que cê já sabe de quem
que  é  que  eu  tô  falando”.  Em  função  disso,  DEMILTON  passou  ao
COLABORADOR o seguinte endereço: Rua Bauru, n° 122, Residencial Tamboré,
em Barueri/SP.

• Em dias seguidos, IVANILDO pegou ao todo 10 milhões de reais,
em espécie, na casa situada no endereço acima mencionado, das mãos de uma
mulher.  Cumpre  frisar  que,  nas  planilhas  apresentadas  pelo  colaborador
DEMILTON ANTÔNIO DE CASTRO, tais valores aparecem como ALPHAVILE.

• O  COLABORADOR  trouxe  para  Campo  Grande  esses  valores
através de avião (v. diário de bordo da aeronave PR-JCB). Chegando em Campo
Grande, esses valores foram entregues dentro de isopores diretamente a ANDRÉ
PUCCINELLI, na sua casa.

• Quando ficou sabendo dos acordos de colaboração de integrantes
do Grupo JBS, o COLABORADOR voltou a casa referida e tirou fotos do local,
sendo que a mulher que lhe entregou o dinheiro tem dois endereços naquela
localidade (v. fotografias de uma casa localizada na Rua Bauru, 122, Residencial
Tamboré, Barueri-SP).

• A  mando  de  ANDRÉ  PUCCINELLI,  levou  notas  fiscais  do
INSTITUTO ÍCONE  para  JBS  pagar  no  valor  ao  todo  de  aproximadamente  1
milhão e 200 mil reais. As notas fiscais corresponderiam a suposto patrocínio
concedido ao INSTITUO ÍNCONE. As notas fiscais eram entregues pelo próprio
ANDRÉ PUCCINELLI ou por JODASCIL, e o COLABORADOR as entregava para
DEMILTON ANTÔNIO DE CASTRO.

• MIRCHED  JAFAR  JUNIOR  sócio-administrador  da  GRÁFICA
ALVORADA e da GRÁFICA JAFAR, a mando de  ANDRÉ PUCCINELLI, entregou
notas fiscais frias para serem pagas pela JBS.  ANDRÉ PUCCINELLI disse ao
COLABORADOR que as notas fiscais seriam em torno de 2 milhões de reais. Ao
todo  as  notas  fiscais  frias  emitidas  pela  GRÁFICA ALVORADA chegariam a  5
milhões de reais. A JBS depositava direto na conta da GRÁFICA ALVORADA. Esse
dinheiro seria referente a serviços prestados pela GRÁFICA ALVARADA a ANDRÉ
PUCCINELLI durante a campanha eleitoral.

6.  No  Relatório  Circunstanciado nº  6 –  Complementar,  que
embasou a representação da POLÍCIA FEDERAL que resultou na deflagração da
4ª FASE DA OPERAÇÃO LAMA ASFÁLTICA124, consta a transcrição de telefonemas
entre ANDRÉ LUIZ CANCE e o Diretor do Grupo JBS, no qual  ANDRÉ CANCE

124 Relatório Circunstanciado n. 6 – Complementar encontra-se no DVD 5, de f. 722, no seguinte
caminho: D:\DVD 5\Rep Lama Asf\Relats Circ Intercep Telef e Representacoes.
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organiza um encontro entre ANDRÉ PUCCINELLI e JOESLEY BATISTA125,
veja-se:

Os três dirigentes do Grupo JBS, DEMILTON ANTÔNIO DE CASTRO,
VALDIR APARECIDO BONI e FLORISVALDO CAETANO DE OLIVEIRA, confirmaram
que  um  dos  interlocutores  é  JOESLEY  BATISTA,  assim  como  seu  advogado
confirmou que a linha em questão era utilizada por JOESLEY na época126. 

No primeiro telefonema, datado de 18/12/2014, às 13:49, linhas 67
9983-8949 e  11  98219-9447,  JOESLEY  pede  a  CANCE para  “vê  aí  com seu
CHEFE o que é melhor”. JOESLEY diz “hoje a noite ou amanhã cedo, vê com seu
CHEFE aí”.

No terceiro telefonema, datado de 18/12/2014, às 14:46: JOESLEY
diz “vou decolar daqui às 6 da tarde, 6 e meia”. CANCE diz “7 horas nossa aqui,
lá  naquele  hangar  mesmo?”.  JOESLEY confirma. CANCE diz  “eu  te  espero  lá
então, e com o outro menino lá, também deixa ele avisado?”. JOESLEY diz “aí
amanhã nós vamos ter a reunião, né, aqui”. CANCE diz  “cê quer que tenha aí
então amanhã, então tá beleza”. JOESLEY diz “hoje eu vou aí tratar só do, só
falar com o seu chefe”.

Na mesma data, às 19:32,  linhas 67 9983-8949 e 67 9600-7787,
ANDRÉ  CANCE  conversa  MARCUS  VINICIUS  SAUCEDO  PEREZA,  vulgo
MARQUITO, na época assessor de MARA BERTAGNOLI, Chefe de Gabinete do
então  Governador,  ANDRÉ  PUCCINELLI:  MARQUITO  pergunta  “chegou?”.
CANCE diz “eu tô já a caminho da minha casa”. MARQUITO diz “tá, já vou ligar
pra ele, já vou ligar pra ele, tchau”.

Com a deflagração da  4ª FASE DA OPERAÇÃO LAMA ASFÁLTICA,
foram  obtidos  novos  elementos  que  confirmam  o  encontro  entre  ANDRÉ
PUCCINELLI e JOESLEY BATISTA, marcado por ANDRÉ LUIZ CANCE. 

Inquirido  pela  equipe  de  investigadores,  MARCUS  VINICIUS
SAUCEDO PEREZ, ao ouvir a reprodução do telefonema de 18/12/2014, às 19:32
horas, linhas 67 9983-8949 e 67 9600-7787, afirmou que os interlocutores são
ANDRÉ CANCE e o próprio declarante. Perguntado para quem o declarante diz
que ia ligar,  o  declarante afirmou que telefonaria para o Governador  ANDRÉ
PUCCINELLI. Perguntado para quem/qual número o declarante teria telefonado
após  tal  telefonema  caso  o  declarante  tenha  dado  tal  recado  para  ANDRÉ
PUCCINELLI,  o  declarante  respondeu  que  teria  telefonado  para  alguém  da
segurança do Governador no dia. 

A  POLÍCIA FEDERAL representou pela  quebra de sigilo de dados
telefônicos da linha utilizada por MARQUITO.

Dos  telefonemas  interceptados,  verifica-se  que  MARQUITO

125 Para ouvir os telefonemas execute o arquivo “index” pasta “Telefonemas RC 6” utilizando o navegador
internet explorer e clique sobre o círculo verde relativo ao telefonema.

126 V. Arquivos “Peticao Joesley” e “Of p JBS intimacao”, que se encontram no DVD de f. 728. 
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conversou com ANDRÉ LUIZ CANCE sobre o itinerário de ANDRÉ PUCCINELLI
naquele dia. MARQUITO funcionou como um intermediador entre ANDRÉ CANCE
e ANDRÉ PUCCINELLI, este último através de uma linha cadastrada em nome
da SEJUSP/MS. 

Em telefonema, às 19:34:55, MARQUITO diz a ANDRÉ LUIZ CANCE:
“falei com ele, ele acabou de começar uma solenidade, ele demora uma hora”.
CANCE diz “num dá ficar esperando, falei pro cê ir junto”. MARQUITO diz “não,
mas eu falei  com ele, cê quer falar com ele? Te boto em contato com ele”.
CANCE diz “não adianta, eu preciso dele lá pra conversar”. MARQUITO diz “posso
até ir lá pegar ele, mas tô aqui na mesa acabou de começar, eu falei com ele, ó
vou abreviar o máximo aqui”.  CANCE diz “isso em 20 minutos aí resolve esse
trem”. MARQUITO diz “tá”.

Diante desses novos elementos colhidos pela  POLÍCIA FEDERAL,
observa-se  que  ANDRÉ PUCCINELLI se  reuniu  com JOESLEY  BATISTA,  em
18/12/2014, a que tudo indica, para o acerto declarado por DEMILTON ANTÔNIO
DE CASTRO, no valor de 6 milhões de reais para “  zerar tudo  ” (v. acima).

7. Os  novos  elementos  probatórios  colhidos  pela  POLÍCIA
FEDERAL, com o auxílio da  CGU e da  RECEITA FEDERAL, reforçam aqueles
obtidos nas fases anteriores da OPERAÇÃO LAMA ASFÁLTICA, demonstrando com
a  segurança  jurídica  necessária  que  ANDRÉ  PUCCINELLI valeu-se  dos
mandatos  de  Governador  do  Estado  de  Mato  Grosso  do  Sul  (2007-2014),
especificamente da concessão de benefícios fiscais para a JBS e outras empresas,
para  a  obtenção  de  vultuosas  quantias  em vantagens  ilícitas  para  si  e  para
outrem,  ocultando-se  por  meio  de  pessoas  interpostas:
operadores/intermediadores e  pessoas jurídicas por ele indicadas, com
altas remessas em espécie e emissão de notas fiscais frias, também em valores
expressivos, sem prestação de serviços.

Dentre  as  pessoas  jurídicas  participantes  do  esquema
criminoso:  PROTECO  CONSTRUÇÕES  LTDA.  (CNPJ  03.272.150/0001-42),
INSTITUTO ÍCONE  DE  ENSINO JURÍDICO LTDA.  (CNPJ  12.252.395/0001-07),
GRÁFICA  EDITORA  ALVORADA  LTDA.  (CNPJ  03.226.131/0001-80),  GRÁFICA
JAFAR  LTDA.  (CNPJ  01.828.546/001-06), PSG  TECNOLOGIA  APLICADA  LTDA.
(CNPJ 00.073.357/0001-08), ITEL INFORMÁTICA LTDA. (CNPJ 00.521.671/0004-
40), MIL TEC TECNOLOGIA DA INFORMÁTICA LTDA. ME (CNPJ 01.534.855/0001-
65) e CONGEO CONSTUÇÃO E COMÉRCIO LTDA.-EPP (CNPJ 08.374.353/0001-
63).

8. Cuida-se, neste ponto, especificamente da figura do  operador,
homem  de  absoluta  confiança  do  chefe  do  esquema,  ANDRÉ
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PUCCINELLI.

Como  visto,  de  2007  a  2013,  o  operador  do  esquema  foi  o
COLABORADOR IVANILDO DA CUNHA MIRANDA, substituído, a partir de 2014
(2015), por ANDRÉ LUIZ CANCE.

As  colaborações  dos  dirigentes  da  JBS,  em  especial  DEMILTON
ANTÔNIO  DE  CASTRO  e  VALDIR  APARECIDO  BONI,  convergindo  com  a
COLABORAÇÃO de IVANILDO DA CUNHA MIRANDA, confirmam que ANDRÉ LUIZ
CANCE, a partir de 2014, passou a exercer a função de operador do esquema
criminoso de recebimento de propinas perante o Grupo JBS. 

Em reforço, rememora-se que,  conforme exposto no  Relatório de
Análise de Material Apreendido – IPL n.º 109/2016 – TA 149/2016127,
foram encontradas na residência de ANDRÉ LUIZ CANCE quando da deflagração
da  2ª FASE DA OPERAÇÃO LAMA ASFÁLTICA, tabelas de controle de propinas
pagas pela JBS, deixando claro que ANDRÉ PUCCINELLI utilizava ANDRÉ LUIZ
CANCE como seu intermediário para contatos e recebimento das propinas junto a
tal empresa.

Foram analisadas  duas  planilhas  pela  CONTROLADORIA-GERAL
DA UNIÃO,  uma  com o  timbre  da  empresa,  indicando  ser  um controle  da
empresa referente aos benefícios fiscais concedidos pelo Estado de Mato Grosso
do Sul a JBS S/A – Três Lagoas, vinculado ao Termo de Acordo 862/2013, e outra
planilha de controle particular de ANDRÉ LUIZ CANCE sobre os valores originados
dos benefícios fiscais concedidos por meio do referido termo de acordo e seus
aditivos.

Em análise da planilha de controle particular de ANDRÉ LUIZ CANCE,
a CONTROLADORIA-GERAL DA UNIÃO constatou que os valores lançados na
coluna  “crédito”  referem-se  a  20%  do  valor  lançado  na  coluna  “imposto
compensado – recuperado” da tabela com o timbre da empresa JBS.

Passando a analisar os valores e a descriminação lançados no campo
“débito” da planilha de controle encontrada em poder de ANDRÉ LUIZ CANCE, a
CONTROLADORIA-GERAL DA UNIÃO verificou  a  existência  da NF-1000 no
valor de R$ 2.370.343,00, da NF-1001 no valor de R$ 2.367.283,00, da NF-1002
no  valor  de  R$  2.370.655,00  e  da  NF-1003  no  valor  de  R$  2.391.862,00,
referentes a supostos serviços de   locação   de máquinas da empresa   PROTECO   à
empresa JBS S/A, no valor total de R$ 9.500.143,00.

Na coluna “débito”  da planilha de controle de ANDRÉ LUIZ CANCE,
na data de 14/7/2014, consta o registro no valor de R$ 5.000.000,00 com o
histórico “doação”, a qual, conforme consulta da CONTROLADORIA-GERAL DA
UNIÃO  ao sistema de prestação de contas eleitorais  da eleição de 2014,  foi
doado pela empresa JBS ao comitê financeiro do PMDB em Mato Grosso do Sul

127V. arquivo denominado “TA 149/2016-Res. CANCE”, que se encontra no DVD 5, de f. 722, no
seguinte caminho: D:\DVD 5\Rep Maquinas de Lama\Relatorios CGU.
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em 17/7/2014.

Recorde-se  que  DEMILTON  ANTÔNIO  DE  CASTRO,  em  sua
colaboração  acima  descrita,  confirma  essa  “  doação”   ao  PMDB no  valor  de  5
milhões  de  reais, no  contexto  de  pagamentos  em  troca  da  concessão  de
benefícios fiscais.

Deve ser sublinhado, ademais, que, de acordo com a documentação
apresentada por DEMILTON ANTÔNIO DE CASTRO,  uma das pessoas jurídicas
indicadas  para  o  recebimento  das  vantagens  indevidas  foi  a     CONGEO
CONSTUÇÃO E COMÉRCIO LTDA.-EPP (CNPJ 08.374.353/0001-63), administrada
por  JOÃO  MAURÍCIO  CANCE,  irmão  de  ANDRÉ  LUIZ  CANCE, sendo  que  tal
empresa  consta  do  controle  de  propinas  da  JBS  como  recebedora  de  R$
2.118.000,00 em 11/7/2014.

9. Passa-se  agora  à  participação,  neste  esquema  criminoso
(Governo  do  Estado  de  MS  x  JBS),  especificamente  da  pessoa  jurídica
PROTECO (JOÃO AMORIM) – também envolvida nos crimes objeto desta
denúncia –  indicada por ANDRÉ PUCCINELLI por meio de seus operadores
(COLABORADOR IVANILDO DA CUNHA MIRANDA – 2007-2013 – ou ANDRÉ LUIZ
CANCE – 2014/2015) para o recebimento de vantagens indevidas.

Esquematicamente:

PROTECO CONSTRUÇÕES LTDA. (CNPJ 03.272.150/0001-42)
Nº DE RECEBIMENTOS: 4 notas fiscais frias 
VALOR TOTAL: R$ 9.500.143,00
ADMINISTRADOR: JOÃO ALBERTO KRAMPE AMORIM DOS SANTOS 

Elementos  de  prova:  material  apresentado  por  DEMILTON  ANTÔNIO  DE
CASTRO  –  funcionário  da  JBS  há  cerca  de  40  anos,  gerente  no  setor
financeiro/contabilidade – à POLÍCIA FEDERAL em 15/09/2017:

Planilha “CEFOP – ANDRÉ”128:

Data Histórico Débito Crédito Saldo

02/9/2014 NF-1000 – Proteco Construções 2.370.343,00 2.287.670,44

10/9/2014 NF-1001 – Proteco Construções 2.367.283,00 (79.612,56)

17/9/2014 NF-1002 – Proteco Construções 2.370.655,00 (2.450.267,56)

26/9/2014 NF-1003 – Proteco Construções 2.391.862,00 (4.842.129,56)

Total 9.500.143,00

128 V. arquivo “planilhas”, que se encontra no DVD de f. 728.
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Notas fiscais129:
Tomador de serviços: JBS S/A (CNPJ 02.916.265/0027-07)

NF Data Valor (R$) Descrição

1000 20/8/2014 2.370.343,00 Locação de máquinas sem mão de obra, referente ao
mês de abril de 2014

1001 20/8/2014 2.367.283,00 Locação de máquinas sem mão de obra, referente ao
mês de maio de 2014

1002 20/8/2014 2.370.655,00 Locação de máquinas sem mão de obra, referente ao
mês de junho de 2015

1003 20/8/2014 2.391.862,00 Locação de máquinas sem mão de obra, referente ao
mês de julho de 2015

Total 9.500.143,00

Comprovantes de transferências bancárias130:
Conta: Banco Santander, ag. 2271, c/c. 13-000366-9, titular JBS S/A

Favorecido Data Valor (R$)

PROTECO CONSTRUÇÕES LTDA 02/09/2014 2.370.343,00

PROTECO CONSTRUÇÕES LTDA 10/09/2014 2.367.283,00

PROTECO CONSTRUÇÕES LTDA 17/09/2014 2.370.655,00

PROTECO CONSTRUÇÕES LTDA 27/09/2014 2.391.862,00

Total  9.500.143,00

129  V. arquivo “notas Fiscais e comprovantes de pgtos”, que se encontra no DVD de f. 728.
130  V. arquivo “notas Fiscais e comprovantes de pgtos”, que se encontra no DVD de f. 728.
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2.2. Individualização das condutas

Das  narrativas  expostas  na  presente  denúncia,  pode-se  extrair,
especificamente, que:

2.2.1. ANDRÉ PUCCINELLI

Na condição de Governador do Estado de Mato Grosso do Sul,
livre e conscientemente, comandou o esquema criminoso, acima descrito, levado
a  efeito  pelos  demais  denunciados,  para  fraudar  a  legalidade  e  o  caráter
competitivo  dos  procedimentos  licitatórios  Concorrência  n.  089/2008-CLO–
Concorrência n. 017/2009-CLO, Concorrência n. 17/2012-CLO, Concorrência n.
004/2013-CLO, Concorrência n. 005/2013-CLO e Concorrência n. 006/2013-CLO
(total: 6, seis, procedimentos licitatórios), com o intuito de obter – como, de
fato, foi obtido – para a empresa PROTECO CONSTRUÇÕES LTDA. (PROTECO)
–  pertencente  a  JOÃO ALBERTO KRAMPE AMORIM DOS SANTOS (JOÃO
AMORIM) – vantagem decorrente da adjudicação dos objetos dessas licitações.
Sendo  que,  além  de  ter  frustrado  o  caráter  competitivo  dos  procedimentos
licitatórios,  o  esquema criminoso  também visava  a  possibilitar  os  desvios  de
dinheiro e valores públicos ocorridos em proveito daquela mesma empresa.

Nessa  mesma  condição  (Governador  de  Estado),  livre  e
conscientemente,  comandou  o  esquema  criminoso,  acima  descrito,  levado  a
efeito pelos demais denunciados, para que o Banco Nacional de Desenvolvimento
Econômico  e  Social  – BNDES fosse  induzido  e  mantido  em erro,  mediante  a
apresentação  de  dados  ideologicamente  falsos,  consistentes  em  boletins  de
medição referentes às obras de implementação e pavimentação da Rodovia MS-
430 com valores não correspondentes aos serviços efetivamente realizados, para
a  obtenção  de  vantagens  ilícitas,  no  caso,  liberação  indevida  de  parcelas
seguintes do Contrato de Financiamento n. 13.2.0106.1 (Operação n. 4.405.357)
e aprovação de prestações de contas. 

Além disso, conforme tópico 1.5 acima, restou comprovado que o
denunciado, pelo menos 3 (três) vezes, livre e conscientemente, aceitou receber
para si (e de fato recebeu), em razão de seu cargo público de Governador de
Estado, vantagem indevida consistente em viagem no avião particular prefixo PP-
JJB, fabricante Embraer, modelo EMB-500, número de série 50000261, categoria
de registro TPP, pertencente a JOÃO AMORIM – dono da PROTECO. Em 2 das
oportunidades, estava acompanhado de EDSON GIROTO.

As  provas  colhidas  pela  POLÍCIA  FEDERAL na  Operação  Lama
Asfáltica, indicadas nesta denúncia (v., em especial, tópico 2.1 acima), mostram
que  ANDRÉ  PUCCINELLI agia  por  interpostas  pessoas,  preservando-se
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afastado  dos  atos  executórios  propriamente  ditos  –  situação  essa  deveras
favorecida pela sua condição de chefe máximo do Governo Estadual131.  Ainda
assim, do conjunto probatório, restou clara a sua ascendência sobre o esquema
criminoso,  mormente por  meio de  EDSON GIROTO,  pessoa de sua absoluta
confiança (amigo e parceiro profissional de longa data), por ele nomeado para
ocupar o cargo de Secretário  de Estado de Obras  Públicas  e  de Transportes.
Outrossim,  em  razão  do  tratamento  privilegiado  oferecido  à  PROTECO nos
diferentes setores da Administração Estadual.

2.2.2. EDSON GIROTO

Na condição de  Secretário de Estado de Obras Públicas e de
Transportes (ainda  que  temporariamente  fora  desse  cargo  para  exercer  o
mandato  de  Deputado  Federal)  e  Diretor-Presidente  da  AGESUL,  livre  e
conscientemente, auxiliou ANDRÉ PUCCINELLI no comando e na execução do
esquema criminoso, acima descrito, levado a efeito pelos demais denunciados,
para fraudar a legalidade e  o caráter competitivo dos procedimentos licitatórios
Concorrência n. 089/2008-CLO–Concorrência n. 017/2009-CLO, Concorrência n.
17/2012-CLO, Concorrência n. 004/2013-CLO, Concorrência n. 005/2013-CLO e
Concorrência n. 006/2013-CLO (total: 6, seis, procedimentos licitatórios), com o
intuito  de  obter  –  como,  de  fato,  foi  obtido  –  para  a  empresa  PROTECO –
pertencente  a  JOÃO  AMORIM  – vantagem  decorrente  da  adjudicação  dos
objetos dessas licitações. Sendo que, além de ter frustrado o caráter competitivo
dos procedimentos licitatórios, o esquema criminoso também visava a possibilitar
os desvios de dinheiro e valores públicos ocorridos em proveito daquela mesma
empresa.

Nessa mesma condição (Secretário de Estado, homem de confiança
de  ANDRÉ PUCCINELLI), livre e conscientemente, auxiliou no comando e na
execução do esquema criminoso, acima descrito, levado a efeito pelos demais
denunciados, para que o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social
– BNDES fosse induzido e mantido em erro, mediante a apresentação de dados
ideologicamente falsos, consistentes em boletins de medição referentes às obras
de  implementação  e  pavimentação  da  Rodovia  MS-430  com  valores  não
correspondentes  aos  serviços  efetivamente  realizados,  para  a  obtenção  de
vantagens ilícitas, no caso, liberação indevida de parcelas seguintes do Contrato
de  Financiamento  n.  13.2.0106.1  (Operação  n.  4.405.357)  e  aprovação  de
prestações de contas. 

Além disso, conforme tópico 1.5 acima, restou comprovado que o

131 Um dos poucos atos subscritos diretamente pelo denunciado foi o Ofício n. 6063/GAB/SEOP/2014, que
solicitou a liberação de recursos pelo  BNDES. Entretanto, conforme destacado, o  seu  modus operandi
consistia justamente em permanecer afastado dos atos executórios propriamente ditos. Tal circunstância
não é impeditiva de sua devida responsabilização penal. Atento a situações semelhantes a destes autos, o
próprio legislador, na Lei n. 12.850/2013, estabeleceu claramente a possibilidade de responsabilização
penal daquele que comanda uma organização criminosa, ainda que, para tanto, não tenha que praticar
pessoalmente atos de execução (art. 2º, § 3º, Lei n. 12.850/2013).
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denunciado, pelo menos 6 (seis) vezes, livre e conscientemente, aceitou receber
para si (e de fato recebeu), em razão de seu cargo público de Secretário de
Estado, vantagem indevida consistente em viagem no avião particular prefixo PP-
JJB, fabricante Embraer, modelo EMB-500, número de série 50000261, categoria
de registro TPP, pertencente a JOÃO AMORIM – dono da PROTECO. Em 2 das
oportunidades, estava acompanhado de ANDRÉ PUCCINELLI.

As  provas  colhidas  pela  POLÍCIA  FEDERAL na  Operação  Lama
Asfáltica, indicadas nesta denúncia (v., em especial, tópico 2.1 acima), mostram
que  EDSON GIROTO supervisionava e apoiava o esquema criminoso existente
entre a PROTECO e agentes públicos da AGESUL/Secretaria de Estado de Obras
Públicas  e  de  Transportes,  mantendo  estreito  relacionamento  com  JOÃO
AMORIM, dono daquela empresa.

Conforme restou apurado por meio das interceptações telefônicas,
para desempenhar o seu papel junto à AGESUL, EDSON GIROTO contava com
o  apoio  de  MARIA  WILMA CASANOVA ROSA,  Diretora-Presidente  daquela
autarquia. MARIA WILMA era chamada de “primeira-dama” da AGESUL/SEOP
por alguns dos integrantes do grupo criminoso. 

Como dito,  EDSON GIROTO,  enquanto  Secretário  de  Estado  de
Obras Públicas e de Transportes, auxiliava ANDRÉ PUCCINELLI a comandar o
esquema criminoso em favor da  PROTECO, de  JOÃO AMORIM. Mas também
praticou atos executórios – sempre, como visto, contando com o aval do então
Governador – dentre os quais:

(a) Na  Concorrência  n.  089/2008-CLO  –  obras  de  saneamento
integrado na Avenida Lúdio Coelho, entre a Avenida Duque de Caxias e a Rua
Antônio  Bandeira:  termo  de  rescisão  ao  Contrato  OC  n.  010/2009,  entre  a
AGESUL e a empresa MOVITERRA CONSTRUÇÕES E COMÉRCIO LTDA. 

(b) Na Concorrência n. 017/2012-CLO – obras da Rodovia MS-430 -
–  objeto  de  análise  de  execução  física no  Laudo  n.  1848/2015-
SETEC/SR/DPF/MS: adjudicação  e  homologação  do  objeto  do  certame  ao
CONSÓRCIO LAGOA; ordenação da despesa; Contrato OC n. 293/2009; ordem
de  início  de  serviços;  nomeação  da  Comissão  de  Fiscalização  n.  551/2009;
anuência  à  dissolução  do  CONSÓRCIO  LAGOA,  mantendo  a  contratação  da
empresa PROTECO; e pagamentos à PROTECO.

(c) Nas  Concorrências  n.  004/2013-CLO,  n.  005/2013-CLO  e  n.
006/2013-CLO  – obras da Rodovia MS-430: Secretário de Obras Públicas e de
Transportes quando dos Contratos n. 074/2013, n. 075/2013 e n. 076/2013, com
a PROTECO, de JOÃO AMORIM.

(d) No Relatório  de  Desempenho n.  1,  encaminhado ao BNDES:
Ofício  n.  6731/GAB/SEOP/2013,  que  o  encaminhou  ao  BNDES;  e  Ofício  n.
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2787/GAB/SEOP/2013, que solicitou a liberação dos recursos pelo BNDES.

(e)  No Relatório  de Desempenho n.  2,  encaminhado ao BNDES:
Ofício  n.  5565/GAB/SEOP/2013,  que  solicitou  a  liberação  dos  recursos  pelo
BNDES.

(f) No  Relatório  de  Desempenho  n.  3,  encaminhado  ao  BNDES:
Ofício  n.  2257/GAB/SEOP/2013,  que  o  encaminhou  ao  BNDES;  e  Ofícios  n.
3641/GAB/SEOP/2014 e n. 4959/GAB/SEOP/2014, para a liberação dos recursos
pelo BNDES.

(g) No Relatório  de  Desempenho n.  4,  encaminhado ao BNDES:
Ofício  n.  6731/GAB/SEOP/2013,  que  o  encaminhou  ao  BNDES;  e  Ofício  n.
2787/GAB/SEOP/2013, que solicitou a liberação dos recursos pelo BNDES.

2.2.3. MARIA WILMA CASANOVA ROSA

Na  condição  de  Diretora-Presidente  da  AGESUL,  Diretora
Executiva da AGESUL, designada para responder pela  Superintendência de
Gestão  Operacional  –  SEOP e  pela  Coordenadoria  de  Administração  e
Finanças (cargos/funções  de  chefia  e  de  confiança),  livre  e
conscientemente, aderindo às condutas dos demais denunciados, participou da
fraude  à  legalidade  e  ao  caráter  competitivo  dos  procedimentos  licitatórios
Concorrência n. 089/2008-CLO–Concorrência n. 017/2009-CLO, Concorrência n.
17/2012-CLO, Concorrência n. 004/2013-CLO, Concorrência n. 005/2013-CLO e
Concorrência n. 006/2013-CLO (total: 6 procedimentos licitatórios), com o intuito
de obter – como, de fato, foi obtido – para a empresa  PROTECO, vantagem
decorrente da adjudicação dos objetos dessas licitações. Sendo que, além de
terem frustrado o caráter competitivo dos procedimentos licitatórios, as condutas
da denunciada também visavam a possibilitar os desvios de dinheiro e valores
públicos ocorridos em proveito daquela mesma empresa. 

Na  condição  de  Diretora-Presidente  da  AGESUL,  livre  e
conscientemente, aderindo às condutas dos demais denunciados, concorreu para
que o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social – BNDES fosse
induzido e mantido em erro, mediante a apresentação de dados ideologicamente
falsos,  consistentes  em  boletins  de  medição  referentes  às  obras  de
implementação  e  pavimentação  da  Rodovia  MS-430  com  valores  não
correspondentes  aos  serviços  efetivamente  realizados,  para  a  obtenção  de
vantagens ilícitas, no caso, liberação indevida de parcelas seguintes do Contrato
de  Financiamento  n.  13.2.0106.1  (Operação  n.  4.405.357)  e  aprovação  de
prestações de contas.

Conforme já referido,  MARIA WILMA era chamada de “primeira-
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dama” da AGESUL/SEOP por alguns dos integrantes do grupo criminoso. 

Estes,  especificamente,  os  principais  atos  executados  pela
denunciada:

(a) Na  Concorrência  n.  017/2009-CLO  –  obras  de  saneamento
integrado na Avenida Lúdio Coelho, entre a Avenida Duque de Caxias e a Rua
Antônio Bandeira – responsável: por encaminhar solicitação de autorização para
licitar; encaminhar a minuta do edital para análise e parecer jurídico quanto ao
seu  conteúdo  e  a  Coordenadoria  de  Licitações  e  Obras,  para  as  demais
providências; encaminhar o certame para emissão de nota de empenho conforme
termo de homologação; encaminhar o certame para a emissão da ordem de
serviços;  encaminhar  medições  para  análise  com  vistas  ao  pagamento  à
PROTECO; encaminhar o certame para prosseguimento à prestação de contas, o
primeiro termo aditivo ao Contrato OC n. 293/2009; e encaminhar o certame
para emissão de nota de emprenho no valor de R$ 2.665.853,27, relacionada a
1ª reprogramação contratual. 

(b) Na Concorrência n. 17/2012-CLO – obras da Rodovia MS-430 –
responsável:  na  condição  de  Secretária  Adjunta  da  SEOP  designada  para
responder pela Coordenadoria de Administração e Finanças, por encaminhar o
processo para emissão de cota financeira e posterior  envio à GPP/SEOP para
registro  de  despesa;  encaminhar  o  processo  para a  emissão  parecer  jurídico
sobre a minuta do edital; e encaminhar o processo para a primeira emissão de
nota de empenho. 

(c)  Na Concorrência  n.  004/2013 – obras  da Rodovia  MS-430 –
responsável: 1. Na condição de Diretora Executiva da   AGESUL, por encaminhar
o processo para a emissão de cota financeira e posterior envio à GPP/SEOP para
registro de despesa; e encaminhar o processo para a emissão parecer jurídico
sobre a minuta do edital.  2. Na condição de  Diretora-Presidente da    AGESUL,
pela  adjudicação  e  homologação  do  objeto  à  PROTECO;  pela  assinatura  do
Contrato n. 074/2013; por encaminhar o processo para a primeira emissão de
nota de empenho; pela ordem de início de serviços; por encaminhar solicitação
de  reajustamento  do  Contrato  n.  074/2013;  pela  assinatura  do  termo  de
reconhecimento de dívida referente ao Contrato n. 074/2013, entre a AGESUL e
a  PROTECO;  pela  assinatura  dos  termos  aditivo  ao  Contrato  n.  074/2013;
nomear  a  Comissão  de  Fiscalização  n.  147/2013;  e  pelas  autorizações  de
pagamentos à PROTECO. 

(d) Na Concorrência n.  005/2013 – obras  da Rodovia  MS-430 –
responsável: 1. Na  condição  de  Secretária  Adjunta  da  SEOP designada  para
responder pela Coordenadoria de Administração e Finanças, por encaminhar o
processo para emissão de cota financeira e posterior  envio à GPP/SEOP para
registro de despesa; e encaminhar o processo para a primeira emissão parecer
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jurídico  sobre  a  minuta  do  edital.  2. Na  condição  de  Diretora-Presidente  da
AGESUL,  pela  adjudicação  e  homologação  do  objeto  à  PROTECO;  pela
assinatura do Contrato n. 075/2013; por encaminhar o processo para emissão de
nota de empenho; pela ordem de início de serviços; por encaminhar solicitação
de  reajustamento  do  Contrato  n.  075/2013;  pela  assinatura  do  termo  de
reconhecimento de dívida referente ao Contrato n. 074/2013, entre a AGESUL e
a  PROTECO;  pela  assinatura  dos  termos  aditivo  ao  Contrato  n.  075/2013;
nomear  a  Comissão  de  Fiscalização  n.  148/2013;  e  pelas  autorizações  de
pagamentos à PROTECO.

(e)  Na  Concorrência  n.  006/2013  –  obras  da  Rodovia  MS-430–
responsável: 1. Na  condição  de  Secretária  Adjunta  da  SEOP designada  para
responder pela Coordenadoria de Administração e Finanças, por encaminhar o
processo para emissão de cota financeira e posterior  envio à GPP/SEOP para
registro de despesa; e encaminhar o processo para a emissão parecer jurídico
sobre a minuta do edital. 2. Na condição de Diretora-Presidente da AGESUL, pela
adjudicação e homologação do objeto à PROTECO; pela assinatura do Contrato
n. 076/2013; por encaminhar o processo para a primeira emissão de nota de
empenho;  pela  ordem  de  início  de  serviços;  por  encaminhar  solicitação  de
reajustamento  do  Contrato  n.  076/2013;  pela  assinatura  do  termo  de
reconhecimento de dívida referente ao Contrato n. 076/2013, entre a AGESUL e
a  PROTECO;  pela  assinatura  dos  termos  aditivo  ao  Contrato  n.  075/2013;
nomear  a  Comissão  de  Fiscalização  n.  149/2013;  e  pelas  autorizações  de
pagamentos à PROTECO.

(f)  No Relatório de Desempenho n. 2, encaminhado ao BNDES –
responsável:  na  condição  de  Diretora-Presidente  da    AGESUL,  pelo  Ofício  n.
864/GAB/SEOP/2014, que o encaminhou ao BNDES.

(g) No Relatório de Desempenho n. 4, encaminhado ao BNDES –
responsável:  na  condição  de  Diretora-Presidente  da    AGESUL,  pelo  Ofício  n.
4107/GAB/SEOP/2014, que o encaminhou ao BNDES. 

(h) No Relatório de Desempenho n. 6, encaminhado ao BNDES –
responsável:  na  condição  de  Diretora-Presidente  da    AGESUL,  pelo  Ofício  n.
6063/GAB/SEOP/2014, que solicitou a liberação dos recursos pelo BNDES. 

2.2.4. HÉLIO YUDI KOMIYAMA

Na condição de  Diretor Executivo,  Gerente de Obras Viárias,
Assessor Técnico (cargos de chefia/assessoria e de confiança) e Membro
da Comissão de Fiscalização da  AGESUL,  livre e conscientemente, aderindo
às condutas  dos demais  denunciados,  participou da fraude à legalidade e  ao
caráter  competitivo  dos  procedimentos  licitatórios  Concorrência  n.  089/2008-

Av. Afonso Pena, 4444 – Vila Cidade – Campo Grande-MS – CEP 79.020-907 – PABX (67) 3312-7200
134



CLO–Concorrência n. 017/2009-CLO, Concorrência n. 17/2012-CLO, Concorrência
n. 004/2013-CLO, Concorrência n. 005/2013-CLO e Concorrência n. 006/2013-
CLO (total: 6 procedimentos licitatórios), com o intuito de obter – como, de fato,
foi obtido – para a empresa PROTECO, vantagem decorrente da adjudicação dos
objetos  dessas  licitações.  Sendo  que,  além  de  terem  frustrado  o  caráter
competitivo dos procedimentos licitatórios, as condutas do denunciado também
visavam a possibilitar  os desvios de dinheiro e  valores públicos ocorridos em
proveito daquela mesma empresa.

Na  condição  de  Membro  da  Comissão  de  Fiscalização  da
AGESUL,  livre  e  conscientemente,  aderindo  às  condutas  dos  demais
denunciados,  concorreu  para  que  o  Banco  Nacional  de  Desenvolvimento
Econômico  e  Social  – BNDES fosse  induzido  e  mantido  em erro,  mediante  a
apresentação  de  dados  ideologicamente  falsos,  consistentes  em  boletins  de
medição referentes às obras de implementação e pavimentação da Rodovia MS-
430 com valores não correspondentes aos serviços efetivamente realizados, para
a  obtenção  de  vantagens  ilícitas,  no  caso,  liberação  indevida  de  parcelas
seguintes do Contrato de Financiamento n. 13.2.0106.1 (Operação n. 4.405.357)
e aprovação de prestações de contas. 

Estes, especificamente, os atos executados pelo denunciado: 

(a) Na  Concorrência  n.  017/2009-CLO  –  obras  de  saneamento
integrado na Avenida Lúdio Coelho, entre a Avenida Duque de Caxias e a Rua
Antônio  Bandeira  –  objeto  de  análise  de  execução  física  no  Relatório  de
Fiscalização  n.  201401138 e  no  Laudo  n.  322/2016-SETEC/SR/DPF/MS  –
responsável:

1.  Na  condição  de  Gerente  de  Obras  Viárias,  pela  solicitação  de
autorização de licitação da obra, através da Comunicação Interna n. 274/09 –
AGESUL,  emitida  em  10/06/2009,  que  trazia  anexa  a  planilha  elaborada  e
aprovada pela AGESUL que já continha: as fraudes que levaram ao pagamento
indevido do montante total de R$ 475.547,69 à PROTECO – Laudo n. 322/2016-
SETEC/SR/DPF/MS; bem como a sobreposição de serviços que ocasionaram o
débito para com o Tesouro Nacional no valor de R$ 4.411.337,34 – Relatório de
Fiscalização n. 201401138.

2. Na condição de Membro da Comissão de Fiscalização, pelo 1º, 2º,
3º, 4º, 5º, 6º, 7º, 8º, 9º, 10º, 11º, 12º, 13º, 14º, 15º, 16º, 17º, 18º, 19º, 20º,
21º, 22º, 23º, 24º, 25º, 26º, e 27º Boletins de Medição, sem a correspondente
execução física,  ocasionando o pagamento  indevido de serviços  à  PROTECO,
com  o  prejuízo  ao  erário  no  montante  de  R$  482.170,56 –  Relatório  de
Fiscalização n. 201401138.
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(b) Nas  Concorrências  n.  17/2012-CLO,  n.  004/2013-CLO,  n.
005/2013-CLO e n. 006/2013-CLO – obras da Rodovia MS-430 – responsável: na
condição de Assessor Técnico, pela análise técnica dos documentos apresentados
pelos licitantes com vistas ao atendimento das cláusulas restritivas constantes
dos editais dos certames que direcionaram a contratação da empresa PROTECO.

(c) Na Concorrência n. 004/2013-CLO – obras da Rodovia MS-430 -
– objeto de análise de execução física no Laudo n. 1872/2015-SETEC/SR/DPF/MS
– responsável:

1. Na condição de Diretor Executivo, pela solicitação de autorização
de licitação da obra, através da Comunicação Interna n. 010/2013 –  AGESUL,
que trazia anexa a planilha elaborada e aprovada pela AGESUL.

2. Na condição de  Membro da Comissão de Fiscalização Substituto
(Comissão de Fiscalização n. 147/2013), pelo 8º, 10º, e 14º Boletins de Medição,
Cronograma Físico-Financeiro e Planilhas de Medição, solicitando, inclusive, na
condição de Diretor Executivo, autorização para pagamento à PROTECO dessas
medições.

3.  Na condição de  Membro da Comissão de Fiscalização Substituto
(Comissão de Fiscalização n. 147/2013), pelo termo de recebimento provisório e
definitivo dos serviços objeto do Contrato n. 074/2013.

(d) Na Concorrência n. 005/2013-CLO – obras da Rodovia MS-430 -
– objeto de análise de execução física no RDE n. 00211.000089/2013-51 e nos
Laudos n. 425 e n. 1984/2015-SETEC/SR/DPF/MS – responsável:

1. Na condição de Diretor Executivo, pela solicitação de autorização
de licitação da obra, através da Comunicação Interna n. 011/2013 –  AGESUL,
que trazia anexa a planilha elaborada e aprovada pela AGESUL.

2. Na condição de  Membro da Comissão de Fiscalização Substituto
(Comissão de Fiscalização – CF n. 148/2013), pelo 4º, 5º, 6º, 7º, 10º, 11º, 12º,
13º, 14º, 15º, 16º, 17º, 18º, e 19º Boletins de Medição, Cronograma Físico-
Financeiro e Planilhas de Medição, solicitando, inclusive, na condição de  Diretor
Executivo, autorização para pagamento à PROTECO dessas medições.

3.  Na condição de  Membro da Comissão de Fiscalização Substituto
(Comissão  de  Fiscalização  n.  148/2013),  pelo  8º  e  9º  Boletins  de  Medição,
Cronograma Físico-Financeiro e Planilhas de Medição.

4. Na condição  de  Membro da Comissão de Fiscalização Substituto
(Comissão de Fiscalização n. 148/2013), pelas Planilhas da 1ª Reprogramação e
justificativa técnica, esta última datada de 14/01/2014. Na condição de Gerente
de  Obras  Viárias,  por  encaminhar,  em  15/10/2014,  a  1ª  Readequação  de
Contrato  com  reflexo  financeiro  ao  valor  contratual,  para  autorização  da
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Presidência da AGESUL.

5. Na condição de  Membro da Comissão de Fiscalização Substituto
(Comissão de Fiscalização n. 148/2013), pelo termo de recebimento provisório e
definitivo dos serviços objeto do Contrato n. 075/2013.

(e) Na Concorrência n. 006/2013-CLO – obras da Rodovia MS-430 –
objeto de análise de execução física no Laudo n. 072/2015-SETEC/SR/DPF/MS –
responsável:

1. Na condição de Diretor Executivo, pela solicitação de autorização
de licitação da obra, através da Comunicação Interna n. 012/2013 –  AGESUL,
que trazia anexa a planilha elaborada e aprovada pela AGESUL.

2. Na condição de  Membro da Comissão de Fiscalização Substituto
(Comissão  de  Fiscalização  n.  149/2013),  pelo  6º,  7º,  8º  e  10º  Boletins  de
Medição,  Cronograma  Físico-Financeiro  e  Planilhas  de  Medição,  solicitando,
inclusive,  na  condição  de  Diretor  Executivo,  autorização  para  pagamento  à
PROTECO dessas medições.

3.  Na condição de  Membro da Comissão de Fiscalização Substituto
(Comissão de Fiscalização n. 149/2013), pelo termo de recebimento provisório e
definitivo dos serviços objeto do Contrato n. 076/2013.

(f) No  Relatório  de  Desempenho  n.  2,  encaminhado  ao  BNDES,
responsável  pelos  5º  e  6º  Boletins  de  Medição  –  Laudo  n.  1984/2015-
SETEC/SR/DPF/MS. 

(g) No Relatório  de  Desempenho n.  3,  encaminhado ao BNDES,
responsável  pelo  8º  Boletim  de  Medição  –  Laudo  n.  1872/2015-
SETEC/SR/DPF/MS. 

(h) No  Relatório  de  Desempenho n.  4,  encaminhado ao BNDES,
responsável  pelos  10º  Boletim  de  Medição  (Laudo  n.  1984/2015-
SETEC/SR/DPF/MS); pelos 8º e 10º Boletins de Medição (Laudo n. 1872/2015-
SETEC/SR/DPF/MS); e pelos 6º, 7º,  8º e 10º Boletins de Medição (Laudo n.
072/2015-SETEC/SR/DPF/MS). 

(i) No  Relatório  de  Desempenho  n.  6,  encaminhado  ao  BNDES,
responsável  pelos  15º  e  18º  Boletins  de  Medição  (Laudo  n.  1984/2015-
SETEC/SR/DPF/MS); e pelos 8º, 10º, 14º, e 15º Boletins de Medição (Laudo n.
1872/2015-SETEC/SR/DPF).
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2.2.5. EDIMIR FONSECA RODRIGUES

Na condição de Procurador Jurídico da AGESUL, com a função de
Coordenador  de  Assuntos  Jurídicos/SEOP   (cargo  de  chefia  e  de
confiança),  livre  e  conscientemente,  aderindo  às  condutas  dos  demais
denunciados,  participou  da  fraude  à  legalidade  e  ao  caráter  competitivo  dos
procedimentos  licitatórios  Concorrência  n.  089/2008-CLO–Concorrência  n.
017/2009-CLO, Concorrência n. 17/2012-CLO, Concorrência n.  004/2013-CLO,
Concorrência  n.  005/2013-CLO  e  Concorrência  n.  006/2013-CLO  (total:  6
procedimentos licitatórios), com o intuito de obter – como, de fato, foi obtido –
para a empresa  PROTECO,  vantagem decorrente da adjudicação dos objetos
dessas licitações. Sendo que, além de terem frustrado o caráter competitivo dos
procedimentos  licitatórios,  as  condutas  do  denunciado  também  visavam  a
possibilitar  os  desvios  de  dinheiro  e  valores  públicos  ocorridos  em  proveito
daquela mesma empresa. 

Estes, especificamente, os atos executados pelo denunciado: 

(a) Na  Concorrência  n.  089/2008-CLO  –  obras  de  saneamento
integrado na Avenida Lúdio Coelho, entre a Avenida Duque de Caxias e a Rua
Antônio Bandeira – responsável: pelo Parecer Jurídico n. 243/2009, favorável à
rescisão amigável do Contrato OC n. 010/2009, firmado entre a  AGESUL e a
empresa MOVITERRA CONSTRUÇÕES E COMÉRCIO LTDA. 

(b) Na  Concorrência  n.  017/2009-CLO  –  obras  de  saneamento
integrado na Avenida Lúdio Coelho, entre a Avenida Duque de Caxias e a Rua
Antônio Bandeira – responsável: pelo Parecer Jurídico n. 001/2010, favorável da
dissolução do CONSÓRCIO LAGOA, com a assunção da PROTECO. 

(c) Na Concorrência n. 17/2012-CLO – obras da Rodovia MS-430 –
responsável: por atestar a análise favorável da minuta do edital do certame. 

(d) Na Concorrência n. 004/2013-CLO – obras da Rodovia MS-430 –
responsável: por atestar a análise favorável da minuta do edital do certame; e
por atestar a análise favorável da acerca do reajustamento do saldo contratual ao
Contrato OC n. 074/2013.

(e) Na Concorrência n. 005/2013-CLO – obras da Rodovia MS-430 –
responsável: por atestar a análise favorável da minuta do edital do certame; e
por atestar a análise favorável da acerca do reajustamento do saldo contratual ao
Contrato OC n. 075/2013.

(f) Na Concorrência n. 006/2013-CLO – obras da Rodovia MS-430 –
responsável: por atestar a análise favorável da minuta do edital do certame; e
por atestar a análise favorável da acerca do reajustamento do saldo contratual ao
Contrato OC n. 076/2013.
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2.2.6. LUIZ CÂNDIDO ESCOBAR

Na condição de Coordenador de Litações de Obras da AGESUL
(cargo  de  chefia  e  de  confiança),  livre  e  conscientemente,  aderindo  às
condutas dos demais denunciados, participou da fraude à legalidade e ao caráter
competitivo  dos  procedimentos  licitatórios  Concorrência  n.  089/2008-CLO–
Concorrência n. 017/2009-CLO,  Concorrência n. 17/2012-CLO, Concorrência n.
005/2013-CLO  e  Concorrência  n.  006/2013-CLO  (total:  5 procedimentos
licitatórios), com o intuito de obter – como, de fato, foi obtido – para a empresa
PROTECO, vantagem decorrente da adjudicação dos objetos dessas licitações.
Sendo que, além de terem frustrado o caráter competitivo dos procedimentos
licitatórios, as condutas do denunciado também visavam a possibilitar os desvios
de dinheiro e valores públicos ocorridos em proveito daquela mesma empresa.

Estes, especificamente, os atos executados pelo denunciado: 

(a) Na  Concorrência  n.  017/2009-CLO  –  obras  de  saneamento
integrado na Avenida Lúdio Coelho, entre a Avenida Duque de Caxias e a Rua
Antônio Bandeira – responsável pelo: edital de licitação contendo as cláusulas
restritivas que resultaram no direcionamento em favor do CONSÓRCIO LAGOA e,
consequentemente, da empresa  PROTECO; aviso de lançamento de licitação;
aviso de alteração de edital, incluindo a cláusula que permitiu a participação do
CONSÓRCIO LAGOA no certame; novo aviso de licitação diante da alteração;
encaminhamento para adjudicação e homologação do objeto do certame; e aviso
de resultado de licitação. 

(b) Nas  Concorrências  n.  17/2012-CLO,  n.  005/2013-CLO  e  n.
006/2-13-CLO – obras da Rodovia MS-430 – responsável pelo: edital de licitação
contendo as cláusulas restritivas que resultaram no direcionamento em favor da
empresa  PROTECO;  aviso de lançamento de licitação;  encaminhamento  para
adjudicação  e  homologação  do  objeto  do  certame;  e  aviso  de  resultado  de
licitação.

2.2.7. FAUSTO CARNEIRO DA COSTA FILHO

Na condição de Fiscal da Comissão de Fiscalização de Obras da
AGESUL,  livre  e  conscientemente,  aderindo  às  condutas  dos  demais
denunciados, participou do desvio de dinheiro e valores públicos ocorridos em
proveito  da empresa  PROTECO na  execução das  obras  objeto  dos contratos
administrativos  oriundos  dos  procedimentos  licitatórios Concorrência  n.
017/2012-CLO, Concorrência n. 004/2013-CLO, Concorrência n. 005/2013-CLO e
Concorrência n. 006/2013-CLO (total: 4 contratos administrativos). 
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Nessa mesma condição (fiscal), livre e conscientemente, aderindo às
condutas  dos  demais  denunciados,  concorreu  para  que  o  Banco  Nacional  de
Desenvolvimento Econômico e Social – BNDES fosse induzido e mantido em erro,
mediante  a  apresentação  de  dados  ideologicamente  falsos,  consistentes  em
boletins de medição referentes às obras de implementação e pavimentação da
Rodovia  MS-430 com valores  não  correspondentes  aos  serviços  efetivamente
realizados, para a obtenção de vantagens ilícitas, no caso, liberação indevida de
parcelas seguintes do Contrato de Financiamento n. 13.2.0106.1 (Operação n.
4.405.357) e aprovação de prestações de contas. 

Estes, especificamente, os atos executados pelo denunciado: 

(a) Na Concorrência n. 017/2012-CLO – obras da Rodovia MS-430 -
– objeto de análise de execução física no Laudo n. 1848/2015-SETEC/SR/DPF/MS
– responsável: na condição de Fiscal da Comissão de Fiscalização (Comissão de
Fiscalização n. 147/2013), pelo 6º, 9º e 11º Boletins de Medição, Cronograma
Físico-Financeiro e Planilhas de Medição; e pelo termo de recebimento provisório
e definitivo dos serviços objeto do Contrato n. 168/2012.

(b) Na Concorrência n. 004/2013-CLO – obras da Rodovia MS-430 -
– objeto de análise da execução física no Laudo n. 1872/2015-SETEC/SR/DPF/MS
– responsável: na condição de  Membro da Comissão de Fiscalização (Comissão
de Fiscalização n.  147/2013),  pelo 8º,  10º,  14º,  e  15º Boletins de  Medição,
Cronograma  Físico-Financeiro  e  Planilhas  de  Medição;  e  pelo  termo  de
recebimento provisório e definitivo dos serviços objeto do Contrato n. 074/2013.

(c) Na Concorrência n. 005/2013-CLO – obras da Rodovia MS-430 -
– objeto de análise de execução física no RDE n. 00211.000089/2013-51 e nos
Laudos n. 425 e n. 1984/2015-SETEC/SR/DPF/MS – responsável: na condição de
Fiscal da Comissão de Fiscalização (Comissão de Fiscalização – CF n. 148/2013),
pelo 1º a 19º Boletins de Medição, Cronograma Físico-Financeiro e Planilhas de
Medição; e pelo termo de recebimento provisório e definitivo dos serviços objeto
do Contrato n. 075/2013.

(d) Na Concorrência n. 006/2013-CLO – obras da Rodovia MS-430
objeto de análise de execução física no Laudo n. 072/2015-SETEC/SR/DPF/MS –
responsável: na condição de Membro da Comissão de Fiscalização (Comissão de
Fiscalização  n.  149/2013),  pelo  6º,  7º,  8º  e  10º  Boletins  de  Medição,
Cronograma  Físico-Financeiro  e  Planilhas  de  Medição;  e pelo  termo  de
recebimento provisório e definitivo dos serviços objeto do Contrato n. 076/2013.

(e) No  Relatório  de  Desempenho  n.  1,  encaminhado  ao BNDES,
responsável  pelo  6º,  9º  e  11º  Boletins  de  Medição  –  Laudo  n.  1848/2015-
SETEC/SR/DPF/MS. 

(f) No  Relatório  de  Desempenho  n.  2,  encaminhado  ao  BNDES,
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responsável  pelos  5º  e  6º  Boletins  de  Medição  –  Laudo  n.  1984/2015-
SETEC/SR/DPF/MS. 

(g) No Relatório  de  Desempenho n.  3,  encaminhado ao BNDES,
responsável  pelo  8º  Boletim  de  Medição  –  Laudo  n.  1872/2015-
SETEC/SR/DPF/MS. 

(h) No  Relatório  de  Desempenho n.  4,  encaminhado ao BNDES,
responsável  pelo  10º  Boletim  de  Medição  (Laudo  n.  1984/2015-
SETEC/SR/DPF/MS); pelos 8º e 10º Boletins de Medição (Laudo n. 1872/2015-
SETEC/SR/DPF/MS); e pelos 6º, 7º,  8º e 10º Boletins de Medição (Laudo n.
072/2015-SETEC/SR/DPF/MS). 

(i) No  Relatório  de  Desempenho  n.  6,  encaminhado  ao  BNDES,
responsável  pelos  15º  e  18º  Boletins  de  Medição  (Laudo  n.  1984/2015-
SETEC/SR/DPF/MS); e pelos 8º, 10º, 14º, e 15º Boletins de Medição (Laudo n.
1872/2015-SETEC/SR/DPF).

2.2.8. WILSON ROBERTO MARIANO (BETO MARIANO)

Na condição de Fiscal da Comissão de Fiscalização de Obras da
AGESUL,  livre  e  conscientemente,  aderindo  às  condutas  dos  demais
denunciados, participou do desvio de dinheiro e valores públicos ocorridos em
proveito  da empresa  PROTECO na  execução das  obras  objeto  dos contratos
administrativos  oriundos  dos  procedimentos  licitatórios Concorrência  n.
004/2013-CLO, Concorrência n. 005/2013-CLO e Concorrência n. 006/2013-CLO
(total: 3 contratos administrativos).

Nessa mesma condição (fiscal), livre e conscientemente, aderindo às
condutas  dos  demais  denunciados,  concorreu  para  que  o  Banco  Nacional  de
Desenvolvimento Econômico e Social – BNDES fosse induzido e mantido em erro,
mediante  a  apresentação  de  dados  ideologicamente  falsos,  consistentes  em
boletins de medição referentes às obras de implementação e pavimentação da
Rodovia  MS-430 com valores  não  correspondentes  aos  serviços  efetivamente
realizados, para a obtenção de vantagens ilícitas, no caso, liberação indevida de
parcelas seguintes do Contrato de Financiamento n. 13.2.0106.1 (Operação n.
4.405.357) e aprovação de prestações de contas. 

Estes, especificamente, os atos executados pelo denunciado: 

(a) Na Concorrência n. 004/2013-CLO – obras da Rodovia MS-430 -
– objeto de análise de execução física no Laudo n. 1872/2015-SETEC/SR/DPF/MS
– responsável: na condição de Fiscal da Comissão de Fiscalização (Comissão de
Fiscalização  n.  147/2013),  pelo  8º,  10º,  14º,  e  15º  Boletins  de  Medição,
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Cronograma  Físico-Financeiro  e  Planilhas  de  Medição;  e  pelo  termo  de
recebimento provisório e definitivo dos serviços objeto do Contrato n. 074/2013.

(b) Na Concorrência n. 005/2013-CLO – obras da Rodovia MS-430 -
– objeto de análise de execução física no RDE n. 00211.000089/2013-51 e nos
Laudos n. 425 e n. 1984/2015-SETEC/SR/DPF/MS – responsável: na condição de
Fiscal da Comissão de Fiscalização (Comissão de Fiscalização – CF n. 148/2013),
pelo 1º a 19º Boletins de Medição, Cronograma Físico-Financeiro e Planilhas de
Medição; e pelo termo de recebimento provisório e definitivo dos serviços objeto
do Contrato n. 075/2013.

(c)  Na Concorrência n. 006/2013-CLO – obras da Rodovia MS-430
objeto de análise de execução física no Laudo n. 072/2015-SETEC/SR/DPF/MS –
responsável: na condição de  Fiscal da Comissão de Fiscalização (Comissão de
Fiscalização  n.  149/2013),  pelo  6º,  7º,  8º  e  10º  Boletins  de  Medição,
Cronograma  Físico-Financeiro  e  Planilhas  de  Medição;  e pelo  termo  de
recebimento provisório e definitivo dos serviços objeto do Contrato n. 076/2013.

(d) No Relatório  de  Desempenho n.  2,  encaminhado ao BNDES,
responsável pelos  5º  e  6º  Boletins  de  Medição  –  Laudo  n.  1984/2015-
SETEC/SR/DPF/MS. 

(e) No Relatório  de  Desempenho  n.  3,  encaminhado  ao  BNDES,
responsável  pelo  8º  Boletim  de  Medição  –  Laudo  n.  1872/2015-
SETEC/SR/DPF/MS. 

(f) No  Relatório  de  Desempenho  n.  4,  encaminhado  ao  BNDES,
responsável  pelos  10º  Boletim  de  Medição  (Laudo  n.  1984/2015-
SETEC/SR/DPF/MS); pelos 8º e 10º Boletins de Medição (Laudo n. 1872/2015-
SETEC/SR/DPF/MS); e pelos 6º, 7º,  8º e 10º Boletins de Medição (Laudo n.
072/2015-SETEC/SR/DPF/MS). 

(g) No Relatório  de  Desempenho n.  6,  encaminhado ao BNDES,
responsável  pelos  15º  e  18º  Boletins  de  Medição  (Laudo  n.  1984/2015-
SETEC/SR/DPF/MS); e pelos 8º, 10º, 14º, e 15º Boletins de Medição (Laudo n.
1872/2015-SETEC/SR/DPF).

 

2.2.9. MARCOS TADEU ENCISO PUGA

Na  condição  de  Gerenciador  e  Supervisor  das  obras  de
implantação  e  pavimentação  asfáltica  da  Rodovia  MS-430,  sendo  o
responsável legal pela pessoa jurídica MP ENGENHARIA LTDA, contratada pela
AGESUL  (Contrato  OV n.  067/2013 – Concorrência  n.  68/2012-CLO),  livre  e
conscientemente, aderindo às condutas dos demais denunciados, participou do
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desvio  de  dinheiro  e  valores  públicos  ocorridos  em  proveito  da  empresa
PROTECO na execução das obras objeto dos contratos administrativos oriundos
dos procedimentos licitatórios Concorrência n. 017/2012-CLO, Concorrência n.
004/2013-CLO, Concorrência n. 005/2013-CLO e Concorrência n. 006/2013-CLO
(total: 4 contratos administrativos). 

Nessa mesma condição (gerenciador e supervisor das obras da MS-
430),  livre e conscientemente, aderindo às condutas dos demais denunciados,
concorreu para que o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social –
BNDES fosse induzido e mantido em erro, mediante a apresentação  de dados
ideologicamente falsos, consistentes em boletins de medição referentes às obras
de  implementação  e  pavimentação  da  Rodovia  MS-430  com  valores  não
correspondentes  aos  serviços  efetivamente  realizados,  para  a  obtenção  de
vantagens ilícitas, no caso, liberação indevida de parcelas seguintes do Contrato
de  Financiamento  n.  13.2.0106.1  (Operação  n.  4.405.357)  e  aprovação  de
prestações de contas. 

Estes, especificamente, os atos executados pelo denunciado: 

(a) Na Concorrência n. 017/2012-CLO – obras da Rodovia MS-430 -
– objeto de análise de execução física no Laudo n. 1848/2015-SETEC/SR/DPF/MS
– responsável: na condição de Gerenciador e Supervisor (MP ENGENHARIA), pelo
11º Boletim de Medição, Cronograma Físico-Financeiro e Planilhas de Medição. 

(b) Na Concorrência n. 004/2013-CLO – obras da Rodovia MS-430 -
– objeto de análise de execução física no Laudo n. 1872/2015-SETEC/SR/DPF/MS
– responsável: na condição de Gerenciador e Supervisor (MP ENGENHARIA), pelo
8º, 10º, e 14º Boletins de Medição, Cronograma Físico-Financeiro e Planilhas de
Medição. 

(c) Na Concorrência n. 005/2013-CLO – obras da Rodovia MS-430 -
– objeto de análise de execução física no RDE n. 00211.000089/2013-51 e nos
Laudos n. 425 e n. 1984/2015-SETEC/SR/DPF/MS – responsável: na condição de
Gerenciador e Supervisor (MP ENGENHARIA), pelo 1º a 14º Boletins de Medição,
Cronograma Físico-Financeiro e Planilhas de Medição. 

(d) Na Concorrência n. 006/2013-CLO – obras da Rodovia MS-430
objeto de análise de execução física no Laudo n. 072/2015-SETEC/SR/DPF/MS –
responsável: na condição de Gerenciador e Supervisor (MP ENGENHARIA), pelo
6º, 7º, 8º e 10º Boletins de Medição, Cronograma Físico-Financeiro e Planilhas de
Medição.

(e) No  Relatório  de  Desempenho  n.  1,  encaminhado  ao BNDES,
responsável pelo  11º  Boletim  de  Medição  –  Laudo  n.  1848/2015-
SETEC/SR/DPF/MS. 

(f) No  Relatório  de  Desempenho  n.  2,  encaminhado  ao  BNDES,
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responsável pelos  5º  e  6º  Boletins  de  Medição  –  Laudo  n.  1984/2015-
SETEC/SR/DPF/MS. 

(g) No Relatório  de  Desempenho n.  3,  encaminhado ao BNDES,
responsável  pelo  8º  Boletim  de  Medição  –  Laudo  n.  1872/2015-
SETEC/SR/DPF/MS. 

(h) No Relatório  de  Desempenho n.  4,  encaminhado  ao BNDES,
responsável pelos  10º  Boletim  de  Medição  (Laudo  n.  1984/2015-
SETEC/SR/DPF/MS); pelos 8º e 10º Boletins de Medição (Laudo n. 1872/2015-
SETEC/SR/DPF/MS); e pelos 6º, 7º,  8º e 10º Boletins de Medição (Laudo n.
072/2015-SETEC/SR/DPF/MS). 

(i) No  Relatório  de  Desempenho  n.  6,  encaminhado  ao  BNDES,
responsável pelos 8º, 10º, 14º, e 15º Boletins de Medição (Laudo n. 1872/2015-
SETEC/SR/DPF).

Além disso, conforme tópico 1.4 acima, restou comprovado que o
denunciado, pelo menos 1 (uma) vez, livre e conscientemente, aceitou receber
para  si  (e  de  fato  recebeu),  em  razão  do  exercício  da  função  pública  de
gerenciador e supervisor das obras de implantação e pavimentação asfáltica da
Rodovia MS-430, vantagem indevida, consistente, no caso comprovado, em R$
20.000,00 (vinte e mil reais).

2.2.10. MARA REGINA BERTAGNOLLI DE GONÇALVES

Na condição  de  Chefe  de Gabinete  do então  Governador  do
Estado de Mato Grosso do Sul, ANDRÉ PUCCINELLI, conforme tópico 1.5
acima (item VII, especificamente), pelo menos 1 (uma) vez comprovadamente,
livre e conscientemente, concorreu para que ANDRÉ PUCCCINELLI recebesse,
em razão de seu cargo público de Governador de Estado, vantagem indevida
consistente em viagem no avião particular prefixo PP-JJB, fabricante Embraer,
modelo  EMB-500,  número  de  série  50000261,  categoria  de  registro  TPP,
pertencente a JOÃO AMORIM – dono da PROTECO.

Retoma-se,  aqui,  trecho  de  conversa  interceptada  que  revela  a
participação da denunciada:

Conversa telefônica legalmente interceptada no dia 01/12/2014, às
14:44,  JOÃO AMORIM (linha 67 9981-4922) e MARA REGINA
BERTAGNOLLI DE GONÇALVES (linha 67 3318-1000), Chefe de
Gabinete de ANDRÉ PUCCINELLI. JOÃO diz  “Alô”.  MARA diz
“Amore, você consegue o avião para levar o ANDRÉ hoje a
noite à Dourados?”. JOÃO diz “Consigo”. MARA pergunta “É?”.
JOÃO responde “Aham”.  MARA diz “Decola 17h30, volta”. JOÃO
diz “Espera só um pouquinho”. MARA diz “Volta por volta de 21 h”.
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JOÃO diz “Não, faz o seguinte, deixa eu ligar e ver se está aí e te
ligo, tá?”. MARA diz “Tá bom, falado”. JOÃO diz “Já to te ligando.
Beijo”. MARA diz “Tá, um beijo, obrigada”.

Outras  conversas  legalmente  interceptadas  também  ajudam  a
evidenciar a participação livre e consciente da denunciada132.

2.2.11. JOÃO ALBERTO KRAMPE AMORIM DOS SANTOS (JOÃO
AMORIM)

Na  condição  de  sócio-administrador,  sócio  majoritário  e
proprietário  de  fato  da  pessoa  jurídica/empresa  PROTECO
CONSTRUÇÕES  LTDA.,  livre  e  conscientemente,  aderindo  às  condutas  dos
demais denunciados, participou da fraude à legalidade e ao caráter competitivo
dos procedimentos licitatórios Concorrência n. 017/2009-CLO, Concorrência n.
017/2012-CLO, Concorrência n. 004/2013-CLO, Concorrência n. 005/2013-CLO e
Concorrência n. 006/2013-CLO (total: 5 procedimentos licitatórios), com o intuito
de obter – como, de fato, foi obtido – para a sua empresa PROTECO, vantagem
decorrente da adjudicação dos objetos dessas licitações. Sendo que, além de
terem frustrado o caráter competitivo dos procedimentos licitatórios, as condutas
do denunciado também visavam a possibilitar os desvios de dinheiro e valores
públicos ocorridos em proveito daquela mesma empresa. 

Nessa  mesma  condição  (dono  da  PROTECO),  livre  e
conscientemente, aderindo às condutas dos demais denunciados, concorreu para
que o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social – BNDES fosse
induzido e mantido em erro, mediante a apresentação de dados ideologicamente
falsos,  consistentes  em  boletins  de  medição  referentes  às  obras  de
implementação  e  pavimentação  da  Rodovia  MS-430  com  valores  não
correspondentes  aos  serviços  efetivamente  realizados,  para  a  obtenção  de
vantagens ilícitas, no caso, liberação indevida de parcelas seguintes do Contrato
de  Financiamento  n.  13.2.0106.1  (Operação  n.  4.405.357)  e  aprovação  de
prestações de contas. 

As  provas  colhidas  pela  POLÍCIA  FEDERAL na  Operação  Lama
Asfáltica, indicadas nesta denúncia (v., em especial, tópico 2.1 acima), mostram
que o denunciado e sua empresa, de fato, recebiam tratamento privilegiado em
diferentes setores da Administração Estadual, no caso, dentro da Secretaria de
Obras  Públicas  e  de  Transportes/AGESUL,  mantendo  estreito  relacionamento

132 V., p. ex., conversa do dia 12/05/2014, às 18:17:29, entre MARA e JOÃO AMORIM (Relatório
Circunstanciado – RC 04); conversa do dia 19/12/2014, às 18:47:53, entre JOÃO AMORIM e
MARA (Relatório Circunstanciado – RC 05 – complementar); conversa do dia 19/12/2014, às
16:37:53, entre ANDRÉ CANCE e ANDRÉ PUCCINELLI (Relatório Circunstanciado – RC 06); e
conversa  do  dia  22/12/2014,  às  10:49:13,  entre  ANDRÉ  CANCE  e  MARQUITO  (Relatório
Circunstanciado – RC 07). 
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com EDSON GIROTO, titular daquela pasta.

Mostram, mais,  que  ANDRÉ PUCCINELLI,  então  Governador  do
Estado, e EDSON GIROTO, viajaram – o primeiro pelo menos 3 (três) vezes e o
segundo pelo menos 6 (seis) vezes, comprovadamente – no seu avião particular
prefixo PP-JJB, fabricante Embraer, modelo EMB-500, número de série 50000261,
categoria de registro TPP. V. tópico 1.5, acima.

Enquanto  dono  da  PROTECO,  o  denunciado,  além  de  estar  no
comando de fato das ações da empresa (p. ex.,  transmitindo ordens a  ELZA
CRISTINA  ARAUJO  DOS  SANTOS,  seu  braço  direito),  também  praticou
diretamente determinados atos, dentre os quais:

(a) Na  Concorrência  n.  017/2009-CLO  –  obras  de  saneamento
integrado na Avenida Lúdio Coelho, entre a Avenida Duque de Caxias e a Rua
Antônio Bandeira – responsável: na condição de representante da PROTECO, pelo
contrato  de constituição do CONSÓRCIO LAGOA; pela proposta do CONSÓCIO
LAGOA;  pelo  Contrato  n.  293/2009;  e  pela  carta  com  pedido  de  saída  da
empresa MOVITERRA do CONSÓRCIO LAGOA. 

(b) Na Concorrência n. 017/2012-CLO – obras da Rodovia MS-430 -
– objeto de análise de execução física no Laudo n. 1848/2015-SETEC/SR/DPF/MS
– responsável: na  condição  de  representante  da  PROTECO,  pelo  Contrato  n.
168/2012;  e  pelo 11º  Boletim  de  Medição,  Cronograma  Físico-Financeiro  e
Planilhas de Medição.

(c) Na Concorrência n. 005/2013-CLO – obras da Rodovia MS-430 -
– objeto de análise de execução física no RDE n. 00211.000089/2013-51 e nos
Laudos n. 425 e n. 1984/2015-SETEC/SR/DPF/MS – responsável: na condição de
representante  da  PROTECO, pelo  3º  Boletim de  Medição,  Cronograma Físico-
Financeiro e Planilhas de Medição.

2.2.12. ELZA CRISTINA ARAUJO DOS SANTOS

Na condição de  sócia minoritária e procuradora da PROTECO
CONSTRUÇÕES  LTDA.,  livre  e  conscientemente,  aderindo  às  condutas  dos
demais denunciados, participou da fraude à legalidade e ao caráter competitivo
dos procedimentos licitatórios Concorrência n. 017/2009-CLO, Concorrência n.
017/2012-CLO, Concorrência n. 004/2013-CLO, Concorrência n. 005/2013-CLO e
Concorrência n. 006/2013-CLO (total: 5 procedimentos licitatórios), com o intuito
de obter – como, de fato, foi obtido – para a empresa  PROTECO  (de  JOÃO
AMORIM, de quem seguia as ordens), vantagem decorrente da adjudicação dos
objetos  dessas  licitações.  Sendo  que,  além  de  terem  frustrado  o  caráter
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competitivo dos procedimentos licitatórios, as condutas da denunciada também
visavam a possibilitar  os desvios de dinheiro e  valores públicos ocorridos em
proveito daquela mesma empresa. 

Nessa  mesma  condição  (sócia  minoritária  e  procuradora  da
PROTECO),  livre  e  conscientemente,  aderindo  às  condutas  dos  demais
denunciados,  concorreu  para  que  o  Banco  Nacional  de  Desenvolvimento
Econômico  e  Social  – BNDES fosse  induzido  e  mantido  em erro,  mediante  a
apresentação  de  dados  ideologicamente  falsos,  consistentes  em  boletins  de
medição referentes às obras de implementação e pavimentação da Rodovia MS-
430 com valores não correspondentes aos serviços efetivamente realizados, para
a  obtenção  de  vantagens  ilícitas,  no  caso,  liberação  indevida  de  parcelas
seguintes do Contrato de Financiamento n. 13.2.0106.1 (Operação n. 4.405.357)
e aprovação de prestações de contas.

As  provas  colhidas  pela  POLÍCIA  FEDERAL na  Operação  Lama
Asfáltica, indicadas nesta denúncia (v., em especial, tópico 2.1 acima), mostram
que  a  denunciada  atuava  como  o  braço  direito  de  JOÃO  AMORIM,  sendo
responsável  por  contatos  com servidores  da  AGESUL e  pelo  pagamento  de
vantagens indevidas (propinas), para o que costumava usar ao telefone o código
“tomar um café”.

Estes, especificamente, os atos executados pela denunciada: 

(a) Na  Concorrência  n.  017/2009-CLO  –  obras  de  saneamento
integrado na Avenida Lúdio Coelho, entre a Avenida Duque de Caxias e a Rua
Antônio  Bandeira:  figurou  como testemunha  no  contrato  de  constituição  do
CONSÓRCIO LAGOA; na condição de  Procuradora da PROTECO, foi responsável
por encaminhar a apólice de seguro-garantia da empresa; pela ordem de início
de serviços; e por atestar o recebimento de pagamentos. 

(b) Na Concorrência n. 017/2012-CLO – obras da Rodovia MS-430 -
– objeto de análise de execução física no Laudo n. 1848/2015-SETEC/SR/DPF/MS
– responsável: na condição de Procuradora da PROTECO, pela ordem de início de
serviços; pelos 6º  e  9º  Boletins  de  Medição,  Cronograma Físico-Financeiro  e
Planilhas de Medição; e pelo termo de recebimento provisório e definitivo dos
serviços objeto do Contrato n. 168/2012.

(c) Na Concorrência n. 004/2013-CLO – obras da Rodovia MS-430 -
– objeto de análise da execução física no Laudo n. 1872/2015-SETEC/SR/DPF/MS
–  responsável: na  condição  de  Procuradora  da  PROTECO,  pela  proposta  da
empresa; pelo Contrato n. 074/2013; pela ordem de início de serviços; pelos 8º,
10º, 14º e 15º Boletins de Medição, Cronograma Físico-Financeiro e Planilhas de
Medição; e pelo termo de recebimento provisório e definitivo dos serviços objeto
do Contrato n. 074/2013. 
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(d) Na Concorrência n. 005/2013-CLO – obras da Rodovia MS-430 -
– objeto de análise de execução física no RDE n. 00211.000089/2013-51 e nos
Laudos n. 425 e n. 1984/2015-SETEC/SR/DPF/MS – responsável: na condição de
Procuradora da PROTECO, pela proposta da empresa; pelo Contrato n. 075/2013;
pela ordem de início de serviços; pelo  1º, 2º, 4 ao 19º Boletins de Medição,
Cronograma  Físico-Financeiro  e  Planilhas  de  Medição;  e  pelo  termo  de
recebimento provisório e definitivo dos serviços objeto do Contrato n. 075/2013. 

(e) Na Concorrência n. 006/2013-CLO – obras da Rodovia MS-430
objeto de análise de execução física no Laudo n. 072/2015-SETEC/SR/DPF/MS –
responsável: a condição de Procuradora da PROTECO, pela proposta da empresa;
pelo Contrato n. 075/2013; pela ordem de início de serviços; pelos 6º, 7º, 8º e
10º Boletins de Medição, Cronograma Físico-Financeiro e Planilhas de Medição; e
pelo termo de recebimento provisório e definitivo dos serviços objeto do Contrato
n. 076/2013. 

(f) No  Relatório  de  Desempenho  n.  1,  encaminhado  ao  BNDES,
responsável  pelos  6º  e  9º  Boletins  de  Medição  –  Laudo  n.  1848/2015-
SETEC/SR/DPF/MS. 

(g) No Relatório  de  Desempenho n.  2,  encaminhado ao BNDES,
responsável  pelos  5º  e  6º  Boletins  de  Medição  –  Laudo  n.  1984/2015-
SETEC/SR/DPF/MS. 

(h) No  Relatório  de  Desempenho n.  3,  encaminhado ao BNDES,
responsável  pelo  8º  Boletim  de  Medição  –  Laudo  n.  1872/2015-
SETEC/SR/DPF/MS. 

(i) No  Relatório  de  Desempenho  n.  4,  encaminhado  ao  BNDES,
responsável  pelo  10º  Boletim  de  Medição  (Laudo  n.  1984/2015-
SETEC/SR/DPF/MS); pelos 8º e 10º Boletins de Medição (Laudo n. 1872/2015-
SETEC/SR/DPF/MS); e pelos 6º, 7º,  8º e 10º Boletins de Medição (Laudo n.
072/2015-SETEC/SR/DPF/MS). 

(j) No  Relatório  de  Desempenho  n.  6,  encaminhado  ao  BNDES,
responsável  pelos  15º  e  18º  Boletins  de  Medição  (Laudo  n.  1984/2015-
SETEC/SR/DPF/MS); e pelos 8º, 10º, 14º, e 15º Boletins de Medição (Laudo n.
1872/2015-SETEC/SR/DPF).

2.2.13. RÔMULO TADEU MENOSSI

Na condição de  engenheiro chefe da PROTECO e responsável
técnico na execução das obras de implantação e pavimentação asfáltica
da Rodovia MS-430, livre e conscientemente, aderindo às condutas dos demais
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denunciados, participou do desvio de dinheiro e valores públicos ocorridos em
proveito  da empresa  PROTECO na  execução das  obras  objeto  dos contratos
administrativos  oriundos  dos  procedimentos  licitatórios Concorrência  n.
017/2012-CLO, Concorrência n. 004/2013-CLO, Concorrência n. 005/2013-CLO e
Concorrência n. 006/2013-CLO (total: 4 contratos administrativos). 

Nessa  mesma  condição  (responsável  técnico), livre  e
conscientemente, aderindo às condutas dos demais denunciados, concorreu para
que o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social – BNDES fosse
induzido e mantido em erro, mediante a apresentação de dados ideologicamente
falsos,  consistentes  em  boletins  de  medição  referentes  às  obras  de
implementação  e  pavimentação  da  Rodovia  MS-430  com  valores  não
correspondentes  aos  serviços  efetivamente  realizados,  para  a  obtenção  de
vantagens ilícitas, no caso, liberação indevida de parcelas seguintes do Contrato
de  Financiamento  n.  13.2.0106.1  (Operação  n.  4.405.357)  e  aprovação  de
prestações de contas. 

Estes, especificamente, os atos executados pelo denunciado: 

(a) Na Concorrência n. 017/2012-CLO – obras da Rodovia MS-430 -
– objeto de análise de execução física no Laudo n. 1848/2015-SETEC/SR/DPF/MS
– responsável: na condição de Responsável Técnico, pelo 6º, 9º e 11 Boletins de
Medição, Cronograma Físico-Financeiro e Planilhas de Medição. 

(b) Na Concorrência n. 004/2013-CLO – obras da Rodovia MS-430 -
– objeto de análise de execução física no Laudo n. 1872/2015-SETEC/SR/DPF/MS
– responsável: na condição de  Responsável  Técnico pelo  8º,  10º,  14º e 15º
Boletins de Medição, Cronograma Físico-Financeiro e Planilhas de Medição. 

(c) Na Concorrência n. 005/2013-CLO – obras da Rodovia MS-430 -
– objeto de análise de execução física no RDE n. 00211.000089/2013-51 e nos
Laudos n. 425 e n. 1984/2015-SETEC/SR/DPF/MS – responsável: na condição de
Responsável  Técnico, pelo 1º  a  19º Boletins de  Medição,  Cronograma Físico-
Financeiro e Planilhas de Medição. 

(d) Na Concorrência n. 006/2013-CLO – obras da Rodovia MS-430
objeto de análise de execução física no Laudo n. 072/2015-SETEC/SR/DPF/MS –
responsável: na condição de Responsável Técnico, pelo 6º, 7º, 8º e 10º Boletins
de Medição, Cronograma Físico-Financeiro e Planilhas de Medição.

(e) No  Relatório  de  Desempenho  n.  1,  encaminhado  ao BNDES,
responsável  pelos 6º,  9º  e  11º Boletins  de  Medição  –  Laudo  n.  1848/2015-
SETEC/SR/DPF/MS. 

(f) No  Relatório  de  Desempenho  n.  2,  encaminhado  ao  BNDES,
responsável  pelos  5º  e  6º  Boletins  de  Medição  –  Laudo  n.  1984/2015-
SETEC/SR/DPF/MS. 
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(g) no  Relatório  de  Desempenho  n.  3,  encaminhado  ao  BNDES,
responsável  pelo  8º  Boletim  de  Medição  –  Laudo  n.  1872/2015-
SETEC/SR/DPF/MS. 

(h) no  Relatório  de  Desempenho n.  4,  encaminhado  ao  BNDES,
responsável pelo  10º  Boletim  de  Medição  (Laudo  n.  1984/2015-
SETEC/SR/DPF/MS); pelos 8º e 10º Boletins de Medição (Laudo n. 1872/2015-
SETEC/SR/DPF/MS); e pelos 6º, 7º,  8º e 10º Boletins de Medição (Laudo n.
072/2015-SETEC/SR/DPF/MS). 

(i) no Relatório de Desempenho n. 6, encaminhado ao BNDES, pelos
15º e 18º Boletins de Medição (Laudo n. 1984/2015-SETEC/SR/DPF/MS); e pelos
8º, 10º, 14º, e 15º Boletins de Medição (Laudo n. 1872/2015-SETEC/SR/DPF).

3. CRIME DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA

De acordo com a definição constante do artigo 1º, § 1º, da Lei n.
12.850, de 2 de agosto de 2013:

Considera-se organização criminosa a associação de 4 (quatro) ou
mais  pessoas  estruturalmente  ordenada  e  caracterizada  pela
divisão  de  tarefas,  ainda  que  informalmente,  com  objetivo  de
obter,  direta  ou indiretamente,  vantagem de qualquer  natureza,
mediante a prática de infrações penais cujas penas máximas sejam
superiores  a  4  (quatro)  anos,  ou  que  sejam  de  caráter
transnacional.

Com base no conjunto de fatos relatados na presente denúncia, é
seguro  afirmar  que,  entre  os  anos  de  2008  e  2014,  ANDRÉ PUCCINELLI,
EDSON GIROTO,  JOÃO ALBERTO KRAMPE AMORIM DOS SANTOS (JOÃO
AMORIM),  ELZA  CRISTINA  ARAUJO  DOS  SANTOS,  MARIA  WILMA
CASANOVA  ROSA,  HÉLIO  YUDI  KOMIYAMA, EDIMIR  FONSECA
RODRIGUES,  LUIZ CÂNDIDO ESCOBAR, FAUSTO CARNEIRO DA COSTA
FILHO,  WILSON ROBERTO MARIANO DE  OLIVEIRA (BETO MARIANO),
MARCOS  TADEU  ENCISO  PUGA e  RÔMULO  TADEU  MENOSSI,  livres  e
conscientemente, integraram  pessoalmente  organização  criminosa
estruturalmente  ordenada  e  caracterizada  pela  divisão  de  tarefas,  ainda  que
informalmente, em uma associação estável e permanente com objetivo de obter,
direta e indiretamente, vantagens patrimoniais indevidas, mediante a reiterada
prática de graves crimes contra a Administração Pública, federal e estadual, e a
probidade  administrativa,  dentre  os  quais:  fraude  à  legalidade  e  ao  caráter
competitivo de procedimentos licitatórios, peculato, fraude para a obtenção de
financiamento  em  instituição  financeira  oficial,  fraude  na  aplicação  desses
recursos e corrupção passiva, delitos esses cujas penas máximas são superiores
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a 4 (quatro) anos.

Com  efeito,  parte  significativa  do  funcionamento  da  referida
organização  criminosa  restou  devidamente  comprovada  por  meio  das
investigações  da  Operação  Lama  Asfáltica,  levada  a  efeito  pela  POLÍCIA
FEDERAL, com o auxílio técnico da CONTROLADORIA-GERAL DA UNIÃO e da
RECEITA FEDERAL DO BRASIL. A estrutura e a divisão de tarefas, de acordo
com o apurado pela equipe de investigadores, podem ser assim resumidas:

ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA

Núcleo político

ANDRÉ PUCCINELLI

Governador  do  Estado.  Comandante  do  esquema.  Agia  por
interpostas  pessoas.  Auxiliado  principalmente  por  EDSON
GIROTO. Mandava dar tratamentos privilegiados/ímprobos a
JOÃO AMORIM e a sua empresa,  a  PROTECO.  Chegou a
viajar  pelo  menos  3  vezes  no  avião  particular  de  JOÃO
AMORIM.

EDSON GIROTO

Secretário  Estadual  de  Obras  Públicas  e  de  Transportes
(SEOP). Auxiliava no comando e na execução do esquema.
Junto à  AGESUL, contava com o apoio de  MARIA WILMA,
Diretora-Presidente.  Mantinha  estreito  relacionamento  com
JOÃO  AMORIM,  dono  da  PROTECO,  e  assegurava  os
tratamentos  privilegiados/ímprobos  a  eles  conferido  pela
administração de ANDRÉ PUCCINELLI. Chegou a viajar pelo
menos 6 vezes no avião particular de JOÃO AMORIM.

Núcleo AGESUL

MARIA WILMA

Diretora-Presidente  da  AGESUL (“primeira-dama”  da
SEOP/AGESUL), dentre outras funções. Principal  auxiliar de
EDSON GIROTO. Afinal, era naquela autarquia que corriam
os  procedimentos  licitatórios  fraudados  e  os  respectivos
contratos administrativos, com medições também fraudadas,
sendo  produzidos  naquela  entidade,  desse  modo,  os
documentos ideologicamente falsos a serem encaminhados ao
BNDES.  Ademais,  fiel  ao  seu  chefe  imediato  (EDSON
GIROTO), chegou a se empenhar diretamente para agilizar
os pagamentos da PROTECO, empresa de JOÃO AMORIM.

HÉLIO YUDI

Diretor Executivo, Gerente de Obras Viárias, Assessor Técnico
e  Membro  de  Comissão  de  Fiscalização,  tudo  dentro  da
AGESUL.  Desse  modo,  um  dos  principais  integrantes  da
organização  criminosa  dentro  da  AGESUL.  Assinava
diretamente  medições  superfaturadas,  designava  fiscais
escolhidos  por  JOÃO  AMORIM ou  ROMULO  MENOSSI,
procurava  agilizar  andamentos  para  os  pagamentos  da
PROTECO e  influenciava  outros  servidores  em  proveito
daquela empresa.

EDIMIR RODRIGUES
Procurador  Jurídico  da  AGESUL,  com  a  função  de
Coordenador de Assuntos Jurídicos/SEOP. Nessa função, como
chefe desse setor, sua participação foi decisiva para ajudar a
produzir  os  diversos  editais  contendo  graves
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ilegalidades/fraudes em benefício da PROTECO.

LUIZ ESCOBAR
Coordenador de Litações de Obras da AGESUL. Nessa função,
como chefe desse setor, sua participação também foi decisiva
para ajudar  a produzir  os  diversos editais  contendo graves
ilegalidades/fraudes em benefício da PROTECO.

FAUSTO COSTA FILHO Fiscais e integrantes de comissões de fiscalização de obras.
Nessas  funções,  tiveram  participação  decisiva  na  fase
executória  dos  contratos,  ajudando  a  produzir  medições
ideologicamente  falsas/fraudulentas,  atestando  obras  e/ou
serviços que nunca foram executados. Tais documentos, além
de acobertarem os desvios de recursos públicos, foram usados
para enganar o BNDES na liberação de mais recursos e na
prestação de contas devida.

BETO MARIANO

MARCOS PUGA

Contratado  pela  AGESUL/SEOP  para  ser  o  gerenciador  e
supervisor das obras de implantação e pavimentação asfáltica
da Rodovia MS-430, por meio da empresa MP ENGENHARIA
LTDA.  Nessa  função,  também ajudou  a  produzir  medições
ideologicamente  falsas/fraudulentas,  atestando  obras  e/ou
serviços nunca executados; com isso, acobertando os desvios
de recursos públicos e também auxiliando nas fraudes contra
o BNDES. Como restou comprovado nas investigações da PF,
pelo menos 1 vez, recebeu vantagem indevida em razão da
sua função.

Núcleo PROTECO

JOÃO AMORIM

Dono  e  no  comando  da  PROTECO,  empresa  largamente
beneficiada  por  reiteradas  contratações  fraudulentas,
execuções  contratuais  igualmente  fraudulentas  e  outros
tratamentos  ímprobos/privilegiados  na  administração  de
ANDRÉ PUCCINELLI e EDSON GIROTO, especificamente na
SEOP/AGESUL, pasta titularizada pelo último (por nomeação
do primeiro). Segundo o apurado, mantinha relacionamento
próximo  e  de  confiança/cumplicidade  com  os  mesmos.
Chegou  a  emprestar  o  seu  avião  particular  para  que  eles
efetuassem viagens (tópico 1.5, acima).
A PROTECO era um dos principais canais de saída/desvios de
recursos públicos, a partir da qual (mas não só) se iniciavam
mecanismos  de  lavagem  de  dinheiro,  objeto  de  outras
denúncias  apresentadas  com  base  nas  descobertas  da
Operação Lama Asfáltica (v. parte I, capítulo 3, acima).
A  PROTECO também  era  usada  para  o  recebimento
dissimulado de vantagens indevidas (propinas) e lavagem de
dinheiro  relativamente  a  outras  fraudes,  conforme,  p.  ex.,
parte I, 2.2.5 (contratos fictícios de locações de máquinas –
diversas empresas), e parte II, 2.1.V (JBS), acima. Tais fatos
não integram a presente denúncia.

ELZA CRISTINA

Braço  direito  de  JOÃO  AMORIM,  fiel  às  suas  ordens  e
orientações, sua principal parceira dentro da  PROTECO nas
atividades criminosas em questão. Recebia procurações para
agir em nome da empresa, atestava medições fraudulentas,
de obras e/ou serviços não executados e, p. ex., interagia com
servidores da AGESUL para agilizar pagamentos a PROTECO
e  era  encarregada  do  pagamento  de  vantagens  indevidas
(propinas), para o que usava o código “tomar um café”.
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RÔMULO MENOSSI

Engenheiro chefe da PROTECO. Atestava medições de obras
e/ou serviços que nunca foram executados, sendo certo que,
conforme apurado pela  PF (v. 2.1, acima), tinha ciência das
atividades  criminosas,  tendo  atuado  junto  a  AGESUL para
defender  interesses  escusos  da  PROTECO e  do  seu  chefe
JOÃO AMORIM, a quem recorria como último recurso.

Prejuízo aos cofres públicos

Com base nos fatos relatados na presente denúncia, e considerando serem in re ipsa os
danos envolvidos nas contratações fraudulentas, estima-se um prejuízo mínimo de R$
142.507.331,31 (valor atualizado nesta data) aos cofres públicos.

Estabelece a Lei n. 12.850/2013:

Art. 2o  Promover, constituir, financiar ou integrar, pessoalmente ou
por interposta pessoa, organização criminosa:
Pena – reclusão, de 3 (três) a 8 (oito) anos, e multa, sem prejuízo
das penas correspondentes às demais infrações penais praticadas.
[…]
§ 3o A pena é agravada para quem exerce o comando, individual ou
coletivo,  da  organização  criminosa,  ainda  que  não  pratique
pessoalmente atos de execução.
§ 4o A pena é aumentada de 1/6 (um sexto) a 2/3 (dois terços):
[…]
II  –  se  há  concurso  de  funcionário  público,  valendo-se  a
organização criminosa dessa condição para a prática de infração
penal;

Dos fatos, da estrutura ordenada e da divisão de tarefas expostos
nesta  denúncia,  é  certo  que os  denunciados incidiram no crime tipificado no
artigo 2º, caput e § 4º, inciso II, da Lei n. 12.850/2013.

Com  efeito,  não  se  cuida,  nestes  autos,  de  ações  isoladas  e
amadoras.  Tem-se  bem  delineado  um  concerto  preordenado,  estruturado,
profissionalizado  e  duradouro  para  a  prática  de  graves  crimes  contra  a
Administração Pública e a probidade (pública e privada), com atos e atividades
convergentes para esse fim. A propósito, a convergência do conjunto probatório,
das provas obtidas, umas reforçando as outras, evidencia ainda mais o esquema
criminoso,  cuja  descoberta  só  foi  possível  graças  a  um cuidadoso  e  intenso
trabalho  investigativo  fruto  de  parceira  entre  a  POLÍCIA  FEDERAL,  a
CONTROLADORIA-GERAL DA UNIÃO e a RECEITA FEDERAL DO BRASIL.

As investigações mostraram que, diante dos atos praticados e seus
claros e nocivos resultados e efeitos, diante da posição-chave ocupada e do grau
de envolvimento de cada um, os integrantes da organização criminosa tinham
plena consciência do que faziam, agindo com dolo direto ou, no mínimo, caso se
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cogite algum nível de indiferença na ação, com dolo eventual.
Considerando  a  amplitude  e  o  longo  período  de  atuação  da

organização criminosa, bem assim a alta lesividade e a expressiva repercussão
social das ações perpetradas pelo grupo criminoso, com prejuízos vultuosos – e
praticamente irreparáveis – ao erário (federal e estadual), à qualidade das obras
e dos serviços públicos, à concorrência dos certames e aos licitantes de boa-fé, à
legalidade e à probidade, prejuízos esses todos suportados, em última análise,
pelos administrados, pela população; considerando todas essas circunstâncias,
este órgão entende que a pena pelo crime em questão deverá ser fixada no
máximo legal.

Considerando  o  número  de  funcionários  públicos  envolvidos  e,
dentre  eles,  funcionários  da  alta  cúpula  do  governo  do  Estado,  bem  assim
diversos ocupantes de cargos de chefia e de confiança, este órgão entende que a
causa de aumento do § 4º, II, também deverá ser fixada no máximo legal, ou
seja, 2/3.

Relativamente a  ANDRÉ PUCCINELLI,  EDSON GIROTO e  JOÃO
KRAMPE AMORIM DOS SANTOS, os comandantes da organização criminosa,
incide também o agravamento previsto no art. 2º, § 3º, da Lei n. 12.850/2013.

Por  fim,  cumpre  relembrar  que  o  crime  de  integrar  organização
criminosa  é  um  crime  de  natureza  permanente,  consumando-se  enquanto
perdurar  a  associação,  de  acordo  com a vontade  dos  agentes.  Desse  modo,
aplica-se, no caso, a ratio da Súmula n. 711 do Supremo Tribunal Federal: “A lei
penal mais grave aplica-se ao crime continuado ou ao crime permanente, se a
vigência é anterior à cessão da continuidade ou da permanência”.

Assim sendo, não há que se cogitar,  in casu, em retroatividade in
pejus, ou melhor, não há retroatividade. O prolongamento da consumação dos
atos, configurando-se então o crime, decorreu da vontade dos próprios agentes e
atente-se que entendimento diverso seria, na prática, admitir uma espécie de
“direito adquirido” a integrar ou continuar integrando organização criminosa, o
que é inadmissível do ponto de vista técnico da tipicidade e, a fortiori, até mesmo
da política criminal que orienta a legislação.

4. CLASSIFICAÇÃO DOS DELITOS

Com base no conjunto de fatos relatados na presente denúncia, tem-

se que: 

4.1. ANDRÉ PUCCINELLI incorreu:

(a) Com relação às Concorrências n. 089/2008-CLO – n. 017/2009-
CLO, n. 017/2012-CLO, n. 004/2013-CLO, n. 005/2013-CLO e n. 006/2013-CLO,
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por 5 (cinco) vezes, na prática e nas sanções dos delitos tipificados no art. 90
da Lei n. 8.666/1993 e no art. 312, caput, do Código Penal, na forma do
art.  70,  caput in  fine,  do  Código  Penal  (concurso  formal  impróprio  –
desígnios autônomos) e do art. 29 do Código Penal (concurso de pessoas).

In casu, o crime do art. 312, caput, do Código Penal não absorve a
prática do crime do art. 90 da Lei n. 8.666/1993, porque a lesividade deste não
se exaure ou esgota na daquele (o desvio dos valores públicos). Ao fraudar um
procedimento licitatório, além de provocar o desvio de valores púbicos, privar a
Administração Pública da melhor proposta e da melhor execução contratual, o
agente impede que as demais empresas, terceiros de boa-fé, possam contratar
com  o  Poder  Público,  assim  causando  danos  também  à  competitividade,  à
concorrência, ao adequado funcionamento do mercado (que premia os melhores
agentes econômicos), bem assim às atividades dos particulares.

Os  desígnios  autônomos  decorrem  do  dolo  voltado  à  prática  de
ambos  os  delitos  e  de  seus  resultados,  ainda  que,  em algum dos  aspectos
mencionados, na modalidade eventual.

(b) Com  relação  à  Concorrência  n.  17/2009-CLO  (execução
contratual), por pelo menos  (1) uma vez, na prática e nas sanções do delito
tipificado no art. 312, caput, do Código Penal, na forma do art. 29 do Código
Penal (concurso de pessoas). 

(c) Com relação às Concorrências n.  017/2012-CLO, n. 004/2013-
CLO,  n.  005/2013-CLO  e  n.  006/2013-CLO  (execução  contratual): por  pelo
menos  4 (quatro vezes), na prática e nas sanções do delito tipificado no  art.
312, caput, do Código Penal, na forma do art. 29 do Código Penal (concurso
de pessoas); e, com relação aos Relatórios de Desempenho (RED) n. 1, n. 2, n.
3, n. 4 e n. 6, por 5 (cinco) vezes, na prática e nas sanções dos delitos tipificados
nos arts. 19, parágrafo único, e 20, ambos da Lei n. 7.492/1986, na forma
do  art.  70,  caput in  fine,  do  Código  Penal  (concurso  formal  impróprio  –
desígnios autônomos) e do art. 29 do Código Penal (concurso de pessoas).

Retome-se  que  os  REDs  eram  usados,  ao  mesmo  tempo,  como
forma de prestação de contas (e aí ocultavam a aplicação indevida dos recursos)
e para a obtenção da liberação de novas parcelas do financiamento. 

(d) Com relação às viagens no avião particular de JOÃO AMORIM,
prefixo PP-JJB, fabricante Embraer, modelo EMB-500, número de série 50000261,
categoria de registro TPP, em razão da função pública exercida e das vantagens
propiciadas à  PROTECO, incorreu pelo menos por  (3) três vezes, na prática e
nas sanções do delito tipificado no art. 317, § 1º, do Código Penal.
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4.2. EDSON GIROTO incorreu:

(a) Com relação às Concorrências n. 089/2008-CLO – n. 017/2009-
CLO, n. 017/2012-CLO, n. 004/2013-CLO, n. 005/2013-CLO e n. 006/2013-CLO,
por 5 (cinco) vezes, na prática e nas sanções dos delitos tipificados no art. 90
da Lei n. 8.666/1993 e no art. 312, caput, do Código Penal, na forma do
art.  70,  caput in  fine,  do  Código  Penal  (concurso  formal  impróprio  –
desígnios autônomos) e do art. 29 do Código Penal (concurso de pessoas).

In casu, o crime do art. 312, caput, do Código Penal não absorve a
prática do crime do art. 90 da Lei n. 8.666/1993, porque a lesividade deste não
se exaure ou esgota na daquele (o desvio dos valores públicos). Ao fraudar um
procedimento licitatório, além de provocar o desvio de valores púbicos, privar a
Administração Pública da melhor proposta e da melhor execução contratual, o
agente impede que as demais empresas, terceiros de boa-fé, possam contratar
com  o  Poder  Público,  assim  causando  danos  também  à  competitividade,  à
concorrência, ao adequado funcionamento do mercado (que premia os melhores
agentes econômicos), bem assim às atividades dos particulares.

Os  desígnios  autônomos  decorrem  do  dolo  voltado  à  prática  de
ambos  os  delitos  e  de  seus  resultados,  ainda  que,  em algum dos  aspectos
mencionados, na modalidade eventual.

(b) Com  relação  à  Concorrência  n.  17/2009-CLO  (execução
contratual), por pelo menos  (1) uma vez, na prática e nas sanções do delito
tipificado no art. 312, caput, do Código Penal, na forma do art. 29 do Código
Penal (concurso de pessoas). 

(c) Com relação às Concorrências n.  017/2012-CLO, n. 004/2013-
CLO,  n.  005/2013-CLO  e  n.  006/2013-CLO  (execução  contratual): por  pelo
menos  4 (quatro vezes), na prática e nas sanções do delito tipificado no  art.
312, caput, do Código Penal, na forma do art. 29 do Código Penal (concurso
de pessoas); e, com relação aos Relatórios de Desempenho (RED) n. 1, n. 2, n.
3, n. 4 e n. 6, por 5 (cinco) vezes, na prática e nas sanções dos delitos tipificados
nos arts. 19, parágrafo único, e 20, ambos da Lei n. 7.492/1986, na forma
do  art.  70,  caput in  fine,  do  Código  Penal  (concurso  formal  impróprio  –
desígnios autônomos) e do art. 29 do Código Penal (concurso de pessoas).

Retome-se  que  os  REDs  eram  usados,  ao  mesmo  tempo,  como
forma de prestação de contas (e aí ocultavam a aplicação indevida dos recursos)
e para a obtenção da liberação de novas parcelas do financiamento. 

(d) Com relação às viagens no avião particular de JOÃO AMORIM,
prefixo PP-JJB, fabricante Embraer, modelo EMB-500, número de série 50000261,
categoria de registro TPP, em razão da função pública exercida e das vantagens
propiciadas à  PROTECO, incorreu pelo menos por  (6) seis vezes, na prática e
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nas sanções do delito tipificado no art. 317, § 1º, do Código Penal.

4.3. MARIA WILMA CASANOVA ROSA incorreu:

(a) Com relação às Concorrências n. 089/2008-CLO – n. 017/2009-
CLO, n. 017/2012-CLO, n. 004/2013-CLO, n. 005/2013-CLO e n. 006/2013-CLO,
por 5 (cinco) vezes, na prática e nas sanções dos delitos tipificados no art. 90
da Lei n. 8.666/1993 e no art. 312, caput, do Código Penal, na forma do
art.  70,  caput in  fine,  do  Código  Penal  (concurso  formal  impróprio  –
desígnios autônomos) e do art. 29 do Código Penal (concurso de pessoas).

In casu, o crime do art. 312, caput, do Código Penal não absorve a
prática do crime do art. 90 da Lei n. 8.666/1993, porque a lesividade deste não
se exaure ou esgota na daquele (o desvio dos valores públicos). Ao fraudar um
procedimento licitatório, além de provocar o desvio de valores púbicos, privar a
Administração Pública da melhor proposta e da melhor execução contratual, o
agente impede que as demais empresas, terceiros de boa-fé, possam contratar
com  o  Poder  Público,  assim  causando  danos  também  à  competitividade,  à
concorrência, ao adequado funcionamento do mercado (que premia os melhores
agentes econômicos), bem assim às atividades dos particulares.

Os  desígnios  autônomos  decorrem  do  dolo  voltado  à  prática  de
ambos  os  delitos  e  de  seus  resultados,  ainda  que,  em algum dos  aspectos
mencionados, na modalidade eventual.

(b) Com  relação  à  Concorrência  n.  17/2009-CLO  (execução
contratual), por pelo menos  (1) uma vez, na prática e nas sanções do delito
tipificado no art. 312, caput, do Código Penal, na forma do art. 29 do Código
Penal (concurso de pessoas). 

(c) Com relação às Concorrências n.  017/2012-CLO, n. 004/2013-
CLO,  n.  005/2013-CLO  e  n.  006/2013-CLO  (execução  contratual): por  pelo
menos  4 (quatro vezes), na prática e nas sanções do delito tipificado no  art.
312, caput, do Código Penal, na forma do art. 29 do Código Penal (concurso
de pessoas); e, com relação aos Relatórios de Desempenho (RED) n. 1, n. 2, n.
3, n. 4 e n. 6, por 5 (cinco) vezes, na prática e nas sanções dos delitos tipificados
nos arts. 19, parágrafo único, e 20, ambos da Lei n. 7.492/1986, na forma
do  art.  70,  caput in  fine,  do  Código  Penal  (concurso  formal  impróprio  –
desígnios autônomos) e do art. 29 do Código Penal (concurso de pessoas).

Retome-se  que  os  REDs  eram  usados,  ao  mesmo  tempo,  como
forma de prestação de contas (e aí ocultavam a aplicação indevida dos recursos)
e para a obtenção da liberação de novas parcelas do financiamento.
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4.4. HÉLIO YUDE KOMIYAMA incorreu:

(a) Com relação às Concorrências n. 017/2009-CLO,  n. 17/2012-
CLO,  n.  004/2013-CLO,  n.  005/2013-CLO  e  n.  006/2013-CLO,  por  5  (cinco)
vezes, na prática e nas sanções dos delitos tipificados no  art.  90 da Lei n.
8.666/1993 e no art. 312,  caput, do Código Penal, na forma do art. 70,
caput in  fine,  do  Código  Penal  (concurso  formal  impróprio  –  desígnios
autônomos) e do art. 29 do Código Penal (concurso de pessoas).

(b) Com  relação  à  Concorrência  n.  17/2009-CLO  (execução
contratual), por 1 (uma) vez, na prática e nas sanções dos delitos tipificados no
art. 299, parágrafo único,   c/c art. 297,  caput  (crime meio), e no art.
312, caput (crime fim – consunção), todos do Código Penal, na forma do
art. 29 do Código Penal (concurso de pessoas).

(c) Com relação às Concorrências  n. 004/2013-CLO, n. 005/2013-
CLO e n. 006/2013-CLO (execução contratual), por 4 (quatro) vezes, na prática e
nas sanções dos delitos tipificados no art. 299, parágrafo único, c/c art. 297,
caput (crime meio), e no art. 312, caput (crime fim – consunção), todos
do Código Penal, na forma do art. 29 do Código Penal (concurso de pessoas);
e, com relação aos Relatórios de Desempenho (RED) n. 2, n. 3, n. 4 e n. 6, por 4
(quatro) vezes, na prática e nas sanções dos delitos tipificados nos  arts. 19,
parágrafo único, e 20, ambos da Lei n. 7.492/1986, na forma do art. 70,
caput in  fine,  do  Código  Penal  (concurso  formal  impróprio  –  desígnios
autônomos) e do art. 29 do Código Penal (concurso de pessoas).

4.5. EDIMIR FONSECA RODRIGUES incorreu:

(a) Com relação às Concorrências n. 089/2008-CLO – n. 017/2009-
CLO, n. 017/2012-CLO, n. 004/2013-CLO, n. 005/2013-CLO e n. 006/2013-CLO,
por 5 (cinco) vezes, na prática e nas sanções dos delitos tipificados no art. 90
da Lei n. 8.666/1993 e no art. 312, caput, do Código Penal, na forma do
art.  70,  caput in  fine,  do  Código  Penal  (concurso  formal  impróprio  –
desígnios autônomos) e do art. 29 do Código Penal (concurso de pessoas).

4.6. LUIZ CÂNDIDO ESCOBAR incorreu:

(a) Com relação às Concorrências n. 017/2009-CLO, Concorrência n.
17/2012-CLO, Concorrência n. 005/2013-CLO e Concorrência n. 006/2013-CLO,
por 4 (quatro) vezes, na prática e nas sanções dos delitos tipificados no art. 90
da Lei n. 8.666/1993 e no art. 312, caput, do Código Penal, na forma do
art.  70,  caput in  fine,  do  Código  Penal  (concurso  formal  impróprio  –
desígnios autônomos) e do art. 29 do Código Penal (concurso de pessoas).
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4.7. FAUSTO CARNEIRO DA COSTA FILHO incorreu:

(a) Com relação às  Concorrências n. 017/2012-CLO, n. 004/2013-
CLO, n. 005/2013-CLO e n. 006/2013-CLO (execução contratual), por 4 (quatro)
vezes, na prática e nas sanções dos delitos tipificados no art. 299, parágrafo
único, c/c art. 297, caput (crime meio), e no art. 312, caput (crime fim –
consunção), todos do Código Penal, na forma do art. 29 do Código Penal
(concurso de pessoas); e, com relação aos Relatórios de Desempenho (RED) n.
1, n. 2, n. 3, n. 4 e n. 6, por 5 (cinco vezes, na prática e nas sanções dos delitos
tipificados  nos  arts.  19,  parágrafo  único,  e  20,  ambos  da  Lei  n.
7.492/1986, na forma do art. 70,  caput in fine, do Código Penal (concurso
formal  impróprio  –  desígnios  autônomos)  e  do  art.  29  do  Código  Penal
(concurso de pessoas).

4.8. WILSON ROBERTO MARIANO incorreu:

(a) Com relação às  Concorrências n. 004/2013-CLO, n. 005/2013-
CLO e n. 006/2013-CLO (execução contratual),  por 3 (três) vezes, na prática e
nas sanções dos delitos tipificados no art. 299, parágrafo único, c/c art. 297,
caput (crime meio), e no art. 312, caput (crime fim – consunção), todos
do Código Penal, na forma do art. 29 do Código Penal (concurso de pessoas);
e, com relação aos Relatórios de Desempenho (RED) n. 2, n. 3, n. 4 e n. 6, por 4
(quatro vezes, na prática e nas sanções dos delitos tipificados nos  arts.  19,
parágrafo único, e 20, ambos da Lei n. 7.492/1986, na forma do art. 70,
caput in  fine,  do  Código  Penal  (concurso  formal  impróprio  –  desígnios
autônomos) e do art. 29 do Código Penal (concurso de pessoas).

4.9. MARCOS TADEU ENCISO PUGA incorreu:

(a) Com relação às  Concorrências n. 017/2012-CLO, n. 004/2013-
CLO, n. 005/2013-CLO, e n. 006/2013-CLO (execução contratual), por 4 (quatro)
vezes, na prática e nas sanções dos delitos tipificados no art. 299, parágrafo
único, c/c art. 297, caput (crime meio), e no art. 312, caput (crime fim –
consunção), todos do Código Penal, na forma do art. 29 do Código Penal
(concurso de pessoas); e, com relação aos Relatórios de Desempenho (RED) n.
1, n. 2, n. 3, n. 4 e n. 6, por 5 (cinco) vezes, na prática e nas sanções dos delitos
tipificados  nos  arts.  19,  parágrafo  único,  e  20,  ambos  da  Lei  n.
7.492/1986, na forma do art. 70,  caput in fine, do Código Penal (concurso
formal  impróprio  –  desígnios  autônomos)  e  do  art.  29  do  Código  Penal
(concurso de pessoas).
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(b) Com relação ao recebimento de vantagem indevida em razão da
função  pública  exercida  e  das  vantagens  propiciadas  à  PROTECO,
comprovadamente por pelo menos 1 (uma vez), consistente no recebimento de
R$ 20.000,00 (vinte e mil reais), incorreu na prática e nas sanções do delito
tipificado no art. 317, § 1º, do Código Penal.

4.10. MARA REGINA BERTAGNOLLI DE GONÇALVES incorreu:

(a) Com relação à viagem do dia 01/12/2014 realizada por ANDRÉ
PUCCINELLI no avião particular de JOÃO AMORIM, prefixo PP-JJB, fabricante
Embraer, modelo EMB-500, número de série 50000261, categoria de registro TPP,
em razão da função pública exercida pelo seu chefe e das vantagens por ele
propiciadas  à  PROTECO,  incorreu por  (1)  uma  vez,  comprovadamente,  na
prática e nas sanções do delito tipificado no art. 317, § 1º, do Código Penal,
na forma dos arts. 29 e 30 do Código Penal (concurso de pessoas).

4.11. JOÃO ALBERTO KRAMPE AMORIM DOS SANTOS incorreu:

(a) Com relação às Concorrências n. 089/2008-CLO – n. 017/2009-
CLO, n. 017/2012-CLO, n. 004/2013-CLO, n. 005/2013-CLO e n. 006/2013-CLO,
por 5 (cinco) vezes, na prática e nas sanções dos delitos tipificados no art. 90
da Lei n. 8.666/1993 e no art. 312, caput, do Código Penal, na forma do
art.  70,  caput in  fine,  do  Código  Penal  (concurso  formal  impróprio  –
desígnios  autônomos)  e  dos  arts.  29  e  30  do  Código  Penal  (concurso  de
pessoas com comunicação de circunstância pessoal elementar do crime).

Retomando: in casu, o crime do art. 312, caput, do Código Penal não
absorve a prática do crime do art. 90 da Lei n. 8.666/1993, porque a lesividade
deste não se exaure ou esgota na daquele (o desvio dos valores públicos). Ao
fraudar  um  procedimento  licitatório,  além  de  provocar  o  desvio  de  valores
púbicos, privar a Administração Pública da melhor proposta e da melhor execução
contratual,  o  agente  impede  que  as  demais  empresas,  terceiros  de  boa-fé,
possam  contratar  com  o  Poder  Público,  assim  causando  danos  também  à
competitividade, à concorrência, ao adequado funcionamento do mercado (que
premia  os  melhores  agentes  econômicos),  bem  assim  às  atividades  dos
particulares.

Os  desígnios  autônomos  decorrem  do  dolo  voltado  à  prática  de
ambos  os  delitos  e  de  seus  resultados,  ainda  que,  em algum dos  aspectos
mencionados, na modalidade eventual.

(b) Com  relação  à  Concorrência  n.  17/2009-CLO  (execução
contratual), por pelo menos  (1) uma vez, na prática e nas sanções do delito
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tipificado no art. 312, caput, do Código Penal, na forma dos arts. 29 e 30 do
Código Penal (concurso de pessoas). 

(c) Com relação às Concorrências n.  017/2012-CLO, n. 004/2013-
CLO,  n.  005/2013-CLO  e  n.  006/2013-CLO  (execução  contratual): por  pelo
menos  4 (quatro vezes), na prática e nas sanções do delito tipificado no  art.
312, caput, do Código Penal, na forma do art. 29 do Código Penal (concurso
de pessoas); e, com relação aos Relatórios de Desempenho (RED) n. 1, n. 2, n.
3, n. 4 e n. 6, por 5 (cinco) vezes, na prática e nas sanções dos delitos tipificados
nos arts. 19, parágrafo único, e 20, ambos da Lei n. 7.492/1986, na forma
do  art.  70,  caput in  fine,  do  Código  Penal  (concurso  formal  impróprio  –
desígnios  autônomos)  e  dos  arts.  29  e  30  do  Código  Penal  (concurso  de
pessoas).

Retome-se  que  os  REDs  eram  usados,  ao  mesmo  tempo,  como
forma de prestação de contas (e aí ocultavam a aplicação indevida dos recursos)
e para a obtenção da liberação de novas parcelas do financiamento. 

4.12. ELZA CRISTINA ARAUJO DOS SANTOS incorreu:

(a) Com relação às Concorrências n. 089/2008-CLO – n. 017/2009-
CLO, n. 017/2012-CLO, n. 004/2013-CLO, n. 005/2013-CLO e n. 006/2013-CLO,
por 5 (cinco) vezes, na prática e nas sanções dos delitos tipificados no art. 90
da Lei n. 8.666/1993 e no art. 312, caput, do Código Penal, na forma do
art.  70,  caput in  fine,  do  Código  Penal  (concurso  formal  impróprio  –
desígnios  autônomos)  e  dos  arts.  29  e  30  do  Código  Penal  (concurso  de
pessoas com comunicação de circunstância pessoal elementar do crime).

Retomando: in casu, o crime do art. 312, caput, do Código Penal não
absorve a prática do crime do art. 90 da Lei n. 8.666/1993, porque a lesividade
deste não se exaure ou esgota na daquele (o desvio dos valores públicos). Ao
fraudar  um  procedimento  licitatório,  além  de  provocar  o  desvio  de  valores
púbicos, privar a Administração Pública da melhor proposta e da melhor execução
contratual,  o  agente  impede  que  as  demais  empresas,  terceiros  de  boa-fé,
possam  contratar  com  o  Poder  Público,  assim  causando  danos  também  à
competitividade, à concorrência, ao adequado funcionamento do mercado (que
premia  os  melhores  agentes  econômicos),  bem  assim  às  atividades  dos
particulares.

Os  desígnios  autônomos  decorrem  do  dolo  voltado  à  prática  de
ambos  os  delitos  e  de  seus  resultados,  ainda  que,  em algum dos  aspectos
mencionados, na modalidade eventual.

(b) Com  relação  à  Concorrência  n.  17/2009-CLO  (execução
contratual), por pelo menos  (1) uma vez, na prática e nas sanções do delito
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tipificado no art. 312, caput, do Código Penal, na forma dos arts. 29 e 30 do
Código Penal (concurso de pessoas). 

(c) Com relação às Concorrências n.  017/2012-CLO, n. 004/2013-
CLO,  n.  005/2013-CLO  e  n.  006/2013-CLO  (execução  contratual): por  pelo
menos  4 (quatro vezes), na prática e nas sanções do delito tipificado  no art.
312, caput, do Código Penal, na forma do art. 29 do Código Penal (concurso
de pessoas); e, com relação aos Relatórios de Desempenho (RED) n. 1, n. 2, n.
3, n. 4 e n. 6, por 5 (cinco) vezes, na prática e nas sanções dos delitos tipificados
nos arts. 19, parágrafo único, e 20, ambos da Lei n. 7.492/1986, na forma
do  art.  70,  caput in  fine,  do  Código  Penal  (concurso  formal  impróprio  –
desígnios  autônomos)  e  dos  arts.  29  e  30  do  Código  Penal  (concurso  de
pessoas).

4.13. ROMULO TADEU MENOSSI incorreu:

(a) Com relação às  Concorrências n. 017/2012-CLO, n. 004/2013-
CLO, n. 005/2013-CLO e n. 006/2013-CLO,  por  4 (quatro) vezes, na prática e
nas sanções dos delitos tipificados no art. 299, parágrafo único, c/c art. 297,
caput (crime meio), e no art. 312, caput (crime fim – consunção), todos
do Código Penal, na forma dos arts. 29 e 30 do Código Penal (concurso de
pessoas); e, com relação aos Relatórios de Desempenho (RED) n. 1, n. 2, n. 3,
n. 4 e n. 6, por 5 (cinco) vezes, na prática e nas sanções dos delitos tipificados
nos arts. 19, parágrafo único, e 20, ambos da Lei n. 7.492/1986, na forma
do  art.  70,  caput in  fine,  do  Código  Penal  (concurso  formal  impróprio  –
desígnios  autônomos)  e  dos  arts.  29  e  30  do  Código  Penal  (concurso  de
pessoas).

4.14.  CRIME  DE  INTEGRAR  ORGANIZAÇÃO  CRIMINOSA:
ANDRÉ  PUCCINELLI,  EDSON  GIROTO e  JOÃO  KRAMPE  AMORIM  DOS
SANTOS, como  comandantes, e  MARIA WILMA CASANOVA ROSA,  HÉLIO
YUDE  KOMIYAMA,  EDIMIR  FONSECA  RODRIGUES,  LUIZ  CÂNDIDO
ESCOBAR,  FAUSTO  CARNEIRO  DA  COSTA  FILHO,  WILSON  ROBERTO
MARIANO, MARCOS TADEU ENCISO PUGA, MARA REGINA BERTAGNOLLI
DE GONÇALVES, ELZA CRISTINA ARAUJO DOS SANTOS e ROMULO TADEU
MENOSSI,  integraram  organização  criminosa  estruturalmente  ordenada  e
caracterizada pela divisão de tarefas, ainda que informalmente, com objetivo de
obter,  direta  ou  indiretamente,  vantagem  de  qualquer  natureza,  mediante  a
prática de infrações penais cujas penas máximas são superiores a 4 (quatro)
anos, assim incorrendo na prática e nas sanções do delito tipificado no artigo 2º,
parágrafo  4º,  caput e  inciso  II,  da  Lei  n.  12.850/2013,  enquanto  crime
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permanente que é tal modalidade de associação estável e permanente.

Relativamente a  ANDRÉ PUCCINELLI,  EDSON GIROTO e  JOÃO
KRAMPE AMORIM DOS SANTOS, os comandantes da organização criminosa,
incide também o agravamento previsto no art. 2º, § 3º, da Lei n. 12.850/2013.

4.15.  Verifica-se  o  concurso  material  (art.  69,  CP) entre  os
crimes do art. 90 da Lei n. 8.666/1993 (+ 312, caput, CP), os crimes do art. 312,
caput, do CP (+ art. 299, CP) na fase de execução contratual, os crimes dos arts.
19 e 20 da Lei n. 7.492/1986 e os crimes do art. 317, § 1º, do Código Penal,
porquanto praticados em contextos diferentes, de forma diversa e em detrimento
de  bens  jurídicos  diferentes  (ou,  ao  menos,  não  exatamente  idênticos).  A
reiterada prática de cada um desses crimes, por outro lado, dentro de cada um
deles (apenas nesse mesmo contexto), pode atrair a incidência do art. 71 do
Código  Penal  (crime  continuado),  com  o  aumento  de  2/3,  porém,  devido  à
gravidade das condutas.

5.  VALOR  MÍNIMO  PARA  A  REPARAÇÃO  DOS  DANOS
CAUSADOS PELOS CRIMES  (ART.  387,  IV,  DO CÓDIGO DE  PROCESSO
PENAL)

Da narrativa exposta na presente denúncia, indicam-se, para fins do
art.  387,  IV,  do  Código  de  Processo  Penal,  os  seguintes  valores,  conforme
participação de cada denunciado133:

5.1.  ANDRÉ PUCCINELLI:  R$ 285.014.662,62, correspondentes
a: R$ 142.507.331,31   – Concorrências n. 017/2009-CLO, n. 17/2012-CLO, n.
004/2013-CLO, n. 005/2013-CLO e n. 006/2013-CLO; e R$ 142.507.331,31 –
a título de danos transindividuais.

133 Considerou-se como base para o arbitramento dos danos mínimos causados pelos crimes objeto desta
denúncia o valor  total dos contratos objeto das Concorrências n. 017/2009-CLO, n. 017/2012-CLO, n.
004/2013-CLO, n. 005/2013-CLO e n. 006/2013-CLO. Os valores foram atualizados a partir da data dos
contratos de cada processo licitatório, conforme memórias de cálculos anexas. 
Quanto aos denunciados ANDRÉ PUCCINELLI, EDSON GIROTO, MARA REGINA BERTAGNOLLI DE
GONLAVES, e MARCOS TADEU ENCISO PUGA, considerou-se também os danos transindividuais, já
que  os  prejuízos  decorrentes  da  corrupção  passiva  são  difusos  (lesões  à  ordem  econômica,  à
administração da justiça e à administração pública), sendo dificilmente quantificados. 
Cumpre frisar, com relação aos danos derivados da corrupção passiva, que o art. 387, inciso IV, do CPP
não restringe a indenização a danos patrimoniais. Refere-se, ao contrário, genericamente, a “reparação de
danos”. Portanto, a possibilidade de ser arbitrado valor de danos danos morais coletivos não pode ser
excluída da seara criminal. Não há dúvidas, no presente caso, que os delitos perpetrados pelos imputados,
causaram abalo moral à coletividade, interesse este que não pode ficar sem reparação. Com efeito, em
uma avaliação preliminar, já que o disposto no art. 387, inciso IV, do CPP determina que serão fixados
“valores mínimos” para reparação do dano, deve-se levar em consideração a dimensão da mácula causada
à coletividade, à reputação do próprio Estado brasileiro, a envergadura dos atores dos atos de corrupção e
o reflexo de suas condutas, em razão dos cargos que ocupam ou ocupavam. Dessa forma, em razão de
todos os malefícios sociais gerais, além da sanção de natureza criminal, é importante que as reprimendas
também atinjam aquilo que é o móvel da prática dos atos de corrupção: os bens do agente público e de
pessoas próximas a eles, auxiliadores da prática espúria. 
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5.2. EDSON GIROTO:  R$ 285.014.662,62,  correspondentes  a:
R$ 142.507.331,31   –  Concorrências  n.  017/2009-CLO,  n.  17/2012-CLO,  n.
004/2013-CLO, n. 005/2013-CLO e n. 006/2013-CLO; e R$ 142.507.331,31 –
a título de danos transindividuais.

5.3.  MARIA WILMA CASANOVA ROSA:  R$ 142.507.331,31 –
Concorrências  n.  017/2009-CLO,  n.  17/2012-CLO,  n.  004/2013-CLO,  n.
005/2013-CLO e n. 006/2013-CLO.

5.4. HELIO  YUDE  KOMIYAMA:  R$  142.507.331,31 –
Concorrências  n.  017/2009-CLO,  n.  17/2012-CLO,  n.  004/2013-CLO,  n.
005/2013-CLO e n. 006/2013-CLO.

5.5.  EDIMIR  FONSECA  RODRIGUES:  R$  142.507.331,31 –
Concorrências  n.  017/2009-CLO,  n.  17/2012-CLO,  n.  004/2013-CLO,  n.
005/2013-CLO e n. 006/2013-CLO.

5.6. LUIZ  CÂNDIDO  ESCOBAR:  R$  115.465.577,33 –
Concorrências  n.  017/2009-CLO,  n.  017/2012-CLO,  n.  005/2013-CLO  e  n.
006/2013-CLO.

5.7. FAUSTO CARNEIRO DA COSTA FILHO: R$ 111.936.880,10
–  Concorrências  n.  017/2012-CLO, n.  004/2013-CLO,  n.  005/2013-CLO  e  n.
006/2013-CLO.

5.8.  WILSON  ROBERTO  MARIANO:  R$  85.469.329,64 –
Concorrências n. 004/2013-CLO, n. 005/2013-CLO e n. 006/2013-CLO.

5.9.  MARCOS  TADEU  ENCISO  PUGA:  R$  223.873.760,20,
correspondentes a: R$ 111.936.880,10 – Concorrências n. 017/2012-CLO, n.
004/2013-CLO, n. 005/2013-CLO e n. 006/2013-CLO; e R$ 111.936.880,10-a
título de danos transindividuais.

5.10.  MARA  REGINA  BERTAGNOLLI  DE  GONÇALVES:  R$
7.125.366,56 – a título de danos transindividuais134.

5.11.  JOÃO  ALBERTO  KRAMPE  AMORIM  DOS  SANTOS:  R$
142.507.331,31 –  Concorrências  n.  017/2009-CLO,  n.  17/2012-CLO,  n.
004/2013-CLO, n. 005/2013-CLO e n. 006/2013-CLO.

5.12. ELZA  CRISTINA  ARAUJO  DOS  SANTOS:  R$
142.507.331,31  –  Concorrências  n.  017/2009-CLO,  n.  17/2012-CLO,  n.
004/2013-CLO, n. 005/2013-CLO e n. 006/2013-CLO.

5.13. ROMULO  TADEU  MENOSSI:  R$  111.936.880,10 –
Concorrências  n.  017/2012-CLO, n.  004/2013-CLO,  n.  005/2013-CLO  e  n.
006/2013-CLO.

134 Considerou-se 5% do valor total de danos mínimos causados, reputado proporcional à sua
participação nos fatos. 
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6. REQUERIMENTOS

Diante do exposto, o MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL  requer o
recebimento da presente denúncia e, após a regular instrução, a condenação dos
denunciados pela prática dos crimes acima descritos, incluindo-se a fixação de
valor mínimo para a reparação dos danos causados em montante não inferior ao
acima apontado, a ser devidamente atualizado por ocasião do pagamento.

Entendendo esse Juízo pertinente, deverá ser observado o disposto
no art. 514 do Código de Processo Penal, conforme informações disponibilizadas,
inclusive pelos denunciados. De acordo com o levantado por este órgão, EDIMIR
FONSECA RODRIGUES e  MARA REGINA BERTAGNOLLI  DE GONÇALVES
ainda são servidores públicos. 

Requer-se,  ainda,  que,  ao  final,  seja  decretado  o  perdimento  do
proveito dos delitos, ou do seu equivalente,  em conformidade com os valores
indicados no tópico 5, acima.

Campo Grande-MS, 3 de dezembro de 2017. 

Davi Marcucci Pracucho
Procurador da República 

JRRG

TESTEMUNHAS

1. MAURO DE FIGUEIREDO, Presidente da Comissão de Licitações da AGESUL,
qualificado à f. 371/372 dos autos.

2.  GERSON MAURO MARTINS, citado nas f.  90 e 93 da presente denúncia e
qualificado à f. 306/311 dos autos.

3.  RONALDO APARECIDO RAMOS DE OLIVEIRA,  citado na  f.  93 da presente
denúncia e qualificado à f. 388/391 dos autos.

4. MARCOS COELHO REINDEL, citado na f. 93 da presente denúncia e qualificado
à f. 395/396 dos autos.
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