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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

Autos n. 0000046-79.2018.403.6000
Inquérito Policial (IPL) n. 0525/2017-SR/PF/MS
(OPERAÇÃO LAMA ASFÁLTICA)

O MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL apresenta 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, residente
na Rua Euclides da Cunha, n. 349, apto. 2202, Bairro Jardim
dos  Estados,  CEP  79.020-904,  em  Campo  Grande-MS;
(atualmente em prisão preventiva)
 
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, com os
seguintes  possíveis  endereços:  Rua  Fábio  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-
080, em Campo Grande-MS; ou Rua Pedro Coutinho, n. 266,
Bairro  Jardim  dos  Estados,  CEP  79.020-280,  em  Campo
Grande-MS; (atualmente em prisão preventiva)

3.  WILSON  CABRAL  TAVARES,  brasileiro,  nascido  aos
16/09/1954, filho de Odila Cabral Tavares, inscrito no CPF
sob  o  n.  236.809.541-15,  podendo  ser  encontrado  no
seguinte endereço: Rua Alexandre Farah, n. 374, Amambaí,
CEP 79.008-020, em Campo Grande – MS;
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4.  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 Júlio Rahe, n. 2332, Bairro Santa Fé,
CEP 79.021-120, em Campo Grande-MS;

5. 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;

6.  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  nos
seguintes endereços: Rua Rio Grande do Sul, n. 1011, apto.
201, Centro, CEP 79.020-010, em Campo Grande-MS; ou na
Rua Helio Yoshiaki Ikieziri, n. 34, sala 405, Ed. Evidenci P.
Office, Royal Park, CEP 79.021-435, em Campo Grande-MS;
 
7. 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,  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;

8.  MAURO  DE  FIGUEIREDO,  brasileiro,  aposentado,
nascido  aos  18/02/1941,  filho  de  Venina  da  Costa
Figueiredo, inscrito no CPF sob o n. 033.81.387-00, podendo
ser encontrado no seguinte endereço: Rua 15 de Novembro,
n.  1889,  apto.  501,  Centro,  CEP 79.002-141,  em Campo
Grande-MS;

9.  EDSON  CALVES,  brasileiro,  nascido  aos  18/07/1967,
filho  de  Francisca  Bitencourt,  inscrito  no  CPF  sob  o  n.
404.704.311-72,  podendo  ser  encontrado  no  seguinte
endereço: Travessa Mário Valentim Machado, n. 72, Bosque
de Avilan, CEP 79.012-545, em Campo Grande-MS;
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10.  LARISSA  AZAMBUJA  FERREIRA,  brasileira,
atualmente  Diretora  de  Licitação  de  Obras  da  AGESUL,
nascida  aos  18/08/1987,  filha  de  Therezinha  Azambuja
Ferreira, inscrita no CPF sob o n. 026.994.291-20, podendo
ser  encontrada  no  seguinte  endereço:  Rua  Amazonas,  n.
1525,  Bloco  A,  apto.  61,  CEP  79.022-130,  em  Campo
Grande-MS;
 
11.  JOSÉ  MÁRCIO  MESQUITA, brasileiro,  atualmente
Fiscal de Obras da AGESUL, nascido aos 16/04/1956, filho de
Maria  Dalila  Aversa  Mesquita,  inscrito  no  CPF  sob  o  n.
162.549.881-00,  podendo  ser  encontrado  no  seguinte
endereço:  Rua  Ana  Lúcia,  n.  189,  Giocondo  Orsi,  CEP
79.022-520, em Campo Grande-MS;
 
12. NADINE CHAIA, brasileira, atualmente contratada da
AGESUL,  nascida aos 16/02/1978,  filha de Ivonete  Chaia,
inscrita  no  CPF  sob  o  n.  914.857.201-75,  podendo  ser
encontrada no seguinte endereço: Av. Afonso Pena, n. 4730,
apto. 1802, Chácara Cachoeira, CEP 79.040-010, em Campo
Grande-MS;
 
13. MARIA FERNNANDA DE LOPES E SANTOS, brasileira,
atualmente contratada da AGESUL, nascida aos 04/07/1980,
filha de Maria Vilma Lopes dos Santos, inscrita no CPF sob o
n.  719.156.211-00,  podendo  ser  encontrada  no  seguinte
endereço: Av. Afonso Pena, n. 2764, apto. 203, Jardim dos
Estados, CEP 79.002-075, em Campo Grande-MS;
 
14.  FLÁVIO  MIYAHIRA,  brasileiro,  casado,  engenheiro
civil, nascido aos 30/04/1998, filho de Elza Tereza Iglessias
Miyahira, portador do RG n. 94086 SSP/MT, inscrito no CPF
sob  o  n.  665.300.838-04,  podendo  ser  encontrado  no
seguinte  endereço:  Rua Nortolândia,  n.  945,  CEP 79.021-
280, em Campo Grande-MS;

15. JOÃO ALBERTO KRAMPE AMORIM DOS SANTOS,
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, com
os  seguintes  possíveis  endereços:  Rua  Alameda  Tiete,  n.
415, apto. 51, Ed. Daphne,  Cerqueira Cesar,  CEP 01.417-
020,  em  São  Paulo-SP;  R.  Antônio  Oliveira  Lima,  567,
Itanhangá Park, CEP 79.003-100, em Campo Grande-MS; ou
R.  Joaquim  Murtinho,  5.593,  Cidade  Jardim,  sede  da
PROTECO,  CEP  79.041-060,  em  Campo  Grande-MS;
(atualmente em prisão preventiva)
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16. 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,  constando  o  seguinte
endereço: Rua Cayouva, n. 421, Casa 03, Jardim Bela Vista,
em Campo Grande-MS,  CEP  79.003-150;  (atualmente  em
prisão domiciliar)
 
17.  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;
 
18.  LUIZ  MÁRIO  MENDES  PENTEADO,  brasileiro,
atualmente fiscal de obras públicas da AGESUL, nascido aos
09/11/1956,  filho  de  Berenice  Mendes  Leite  Penteado,
inscrito  no  CPF  sob  o  n.  004.115.528-99,  podendo  ser
encontrado no seguinte endereço: Rua Luziania, n. 56, Vila
Morumbi, CEP 79.052-068, em Campo Grande-MS;
 
19. DOMINGOS SÁVIO DE SOUZA MARIÚBA, brasileiro,
aposentado,  nascido  aos  14/05/1956,  filho  de  Olinda  de
Souza Mariúba,  inscrito  no CPF sob o  n.  108.903.001-00,
podendo ser encontrado no seguinte endereço: Av. Afonso
Pena, n. 4730, apto. 602, Chácara Cachoeira, CEP 79.040-
010, em Campo Grande – MS;
 
20. LUIZ JORGE BOSSAY, brasileiro, atualmente Fiscal de
Obras da AGESUL, nascido aos 31/10/1958, filho de Virma
Calux  Bossay,  inscrito  no  CPF  sob  o  n.  174.920.501-78,
podendo ser encontrado no seguinte endereço: Rua Paraná,
n. 160, apto. 1202, Res. Aroeira, Santa Fé, CEP 79.021-221,
em Campo Grande-MS;
 
21.  MARI  EMÍLIA  BRANCHER,  brasileiro,  atualmente
Fiscal de Obras da AGESUL, nascida aos 04/01/1959, filha de
Maria  Barison  Brancher,  inscrita  no  CPF  sob  o  n.
293.710.400-25,  podendo  ser  encontrada  no  seguinte
endereço:  Rua Paraná,  n.  160,  apto.  302,  Santa  Fé,  CEP
79.021-221, em Campo Grande-MS;
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22. HÉLIO LOUREIRO BATTILANI, brasileiro, aposentado,
nascido aos 08/11/1952, filho de Glória  Loureiro Battilani,
inscrito  no  CPF  sob  o  n.  352.723.257-53,  podendo  ser
encontrado no seguinte endereço: Rua José Antônio Pereira,
n. 1518, apto. 1401, Centro, CEP 79.002-401, em Campo
Grande-MS;
 
23. EGÍDIO VILANI COMIN, brasileiro, casado, engenheiro
civil, nascido aos 01/09/1951, filho de Holanda Vilani Comin,
portador do RG n. 459.870 SSP – MS, inscrito no CPF sob o
n. 231.523.110-87, podendo ser encontrado nos seguintes
endereços:  Rua  15  de  Novembro,  n.  2.381,  em  Campo
Grande-MS; ou Rua Joaquim Murtinho, n. 3339, Tiradentes,
CEP 79.041-903, em Campo Grande-MS;

24.  MARIA  NILENE  BADECA  DA  COSTA,  brasileira,
casada, nascida aos 18/09/1945, natural de Ponta Porã-MS,
filha de Nilo Badeca e Nildes Cunha Badeca, portadora do RG
n. 109295 SSP-MS, inscrita no CPF sob o n. 250.250.311-68,
podendo ser encontrada no seguinte endereço: Rua Clóvis
Bevilaqua, n. 225, Jardim São Bento, CEP 79.004-630, em
Campo Grande-MS;
 
25. CHEILA CRISTINA VENDRAMI, brasileira, atualmente
Professora da SED, nascida aos 24/07/1962, filha de Maria
Benedita  de  Almeida  Prado,  podendo  ser  encontrada  no
seguinte endereço: Rua Alexandre José Lopes Casoli, n. 55,
Giocondo Orsi, CEP 79.004-250, em Campo Grande-MS;
 
26.  JODASCIL  DA  SILVA  LOPES,  brasileiro,  casado,
nascido  aos 21/05/1965,  filho  de  Walter  Barbosa Lopes e
Maria Dilce da Silva Lopes, portador do RG n. 371687 SSP-
MS, inscrito no CPF sob o n. 365.860.561-87, podendo ser
encontrado no seguinte endereço: Rua Santa Maria, n. 1456,
Coronel Antonino, CEP 79.011-240, em Campo Grande-MS;
 
27. ROBERVAL ANGELO FURTADO, brasileiro, nascido aos
16/10/1974, filho de Omilda Angela Furtado, inscrito no CPF
sob  o  n.  609.781.121-72,  podendo  ser  encontrado  no
seguinte endereço: Rua César Ramos dos Santos, n. 280,
apto.  21,  bloco  C,  Residencial  Parque  dos  Jatobás,  CEP
79.052-564, em Campo Grande-MS;
 
28. MÁRCIA FABIANA DA SILVA, brasileira, aposentada,
nascida aos 10/02/1962, filha de Emília Carreira da Silva,
inscrita  no  CPF  sob  o  n.  272.914.641-53,  podendo  ser
encontrada  no  seguinte  endereço:  Rua  José  Gonçalves
Aguilera, n. 30, Aero Rancho, CEP 79.085-013, em Campo
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Grande-MS;
 
29. HILDNEY ALVES DE OLIVEIRA, brasileiro, atualmente
Professor  da  SED,  nascido  aos  31/05/1982,  filho  de  Inez
Caicara de Oliveira, inscrito no CPF sob o n. 933.871.721-68,
podendo ser encontrado no seguinte endereço: Rua Gaspar
de Lemos, n. 453, CEP 79.070-220, em Campo Grande-MS;
 
30. CARLA DE BRITTO RIBEIRO CARVALHO, brasileira,
nascida aos 16/03/1965, filha de Maura Thereza de Britto
Ribeiro, inscrita no CPF sob o n. 322.696.331-72, podendo
ser encontrada no seguinte endereço: Rua Dr. Dolor Ferreira
de Andrade, n. 687, CEP 79.010-140, em Campo Grande-
MS;
 
31. DAVI DE OLIVEIRA SANTOS,  brasileiro,  atualmente
Professor  da  SED,  nascido  aos  25/09/1982,  filho  de
Laudelina  Maria  dos  Santos,  inscrito  no  CPF  sob  o  n.
709.627.312-34,  podendo  ser  encontrado  no  seguinte
endereço: Rua Torquato de Camilo, n. 395, Carandá Bosque
III, CEP 79.032-031, em Campo Grande-MS;
 
32.  MELISSA  APARECIDA  MARTINELLI  GABAN,
brasileira,  atualmente  Assessora  Jurídica  da  SED,  nascida
aos 24/09/1977, filha de Delair Oswaldo Matinelli e Antônia
Longhi  Matinelli,  portadora  do  RG  n.  53566880  SSP-MS,
inscrita  no  CPF  sob  o  n.  910.473.151-49,  podendo  ser
encontrada  no  seguinte  endereço:  Rua  Nélio  Martins,  n.
1838, apto. 202, Carandá Bosque, em Campo Grande-MS;
 
33.  ANDRÉ  LUIZ  CANCE,  brasileiro,  nascido  em
23/11/1971,  filho  de  Aurelio  Cance  e  Victoria  Emilia
Meneguesso Cance, portador do documento de identidade n.
0794 CRA MS,  inscrito  no  CPF  sob  o  n.  500.911.231-00,
podendo  ser  encontrado  no  seguinte  endereço:  Rua  José
Pereira, n. 250, CEP 79.003-050, em Campo Grande-MS;
 
34.  MICHERD  JAFAR  JUNIOR,  brasileiro,  nascido  aos
20/11/1967,  filho  de  Micherd  Jafar  e  Vera  Edwiges  T.  de
Barros Jafar, portador do RG n. 376358 – SSP-MS, inscrito
no CPF sob o n. 404.295.2015-15, podendo ser encontrado
nos seguintes endereços: Rua Sete de Setembro, n. 2027,
apto. 1602, CEP 79.020-310, em Campo Grande-MS; ou na
Rua  Antônio  Maria  Coelho,  n.  623,  CEP  79.008-450,  em
Campo Grande-MS;

35. ROSSANA PAROSCHI JAFAR,  brasileira, nascida aos
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05/07/1972,  filha  de  Jamil  Paroschi  e  Norma  Rodrigues
Paroschi, natural de Cianorte-PR, portadora do RG n. 625183
SSP-MS, inscrita no CPF sob o n. 543.967.511-68, podendo
ser  encontrada  nos  seguintes  endereços:  Rua  Sete  de
Setembro, n. 2027, apto. 1602, CEP 79.020-310, em Campo
Grande-MS; ou na Rua Antônio Maria Coelho, n. 623, CEP
79.008-450, em Campo Grande-MS;

36.  ANDRÉ  PUCCINELLI  JÚNIOR, brasileiro,  casado,
nascido aos 05/07/1977, filho de André Puccinelli e Elizabeth
Maria  Machado  Puccinelli,  advogado,  portador  do  RG  n.
425088/MS, inscrito no CPF sob o n. 793.093.481, com o
seguinte  endereço:  Rua  Jintoku  Minei,  n.  6,  apto.  1203,
Edifício Grand Tower, Bairro Royal Park, CEP 79.021-450, em
Campo Grande-MS; (atualmente em prisão preventiva)
 
37. JOÃO PAULO CALVES, brasileiro, solteiro, nascido aos
18/05/1988,  filho  de  Anésia  Alves  Calves,  documento  de
identidade  n.  15503/OAB-MS,  inscrito  no  CPF  sob  o  n.
002.849.851-80,  com o  seguinte  endereço:  Rua Brasil,  n.
1441,  Bairro  Monte  Castelo,  CEP  79.010-230,  em Campo
Grade-MS; (atualmente em prisão preventiva)
 
38. JODASCIL GONÇALVES LOPES, brasileiro, nascido aos
23/09/1988,  filho  de  Jodascil  da  Silva  Lopes  e  de  Maria
Aparecida Gonçalves Lopes, portador do RG n. 1379143 –
SSP/MS, inscrito no CPF sob o n. 023.620.171-92, podendo
ser encontrado no seguinte endereço: Rua Santa Maria, n.
1456, Monte Castelo, CEP 79.011-190, em Campo Grande-
MS;

39.  JOÃO  ROBERTO  BAIRD,  brasileiro,  nascido  em
15/03/1962, filho de João Baird e Altair Queiroz Baird, RG
20238/SSP-MS,  CPF  237.227.621-20,  podendo  ser
encontrado no seguinte endereço: BR 163, KM 542, Fazenda
Fonte Limpa, em Jaraguari-MS;

40.  ANTÔNIO  CELSO  CORTEZ,  brasileiro,  nascido  em
15/03/1962,  filho  de  Frederico  Cortez  e  Horatildes,  RG
000960978/SSP-MS,  CPF  073.504.901-78,  endereço:  Rua
Alice  Barbosa Lopes,  n.  137,  Jardim Mansur,  CEP 79.051-
620, Campo Grande-MS; e

41. IVANILDO DA CUNHA MIRANDA (COLABORADOR –
AUTOS  N.  0007250-14.2017.403.6000),  brasileiro,
casado, nascido em 22/03/1958, filho de Terezinha A. de L.
Miranda e Duerte  da Cunha Miranda,  RG 146040-MT,  CPF
157.600.301-91, endereço: Rua Sergipe, n. 1428, Vila Célia,
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CEP 79.022-380, Campo Grande-MS; 

pelos fundamentos de fato e de direito a seguir expostos.
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I. DO INQUÉRITO POLICIAL N. 0525/2017-SR/PF/MS E

DA OPERAÇÃO LAMA ASFÁLTICA

A presente denúncia baseia-se em um sólido conjunto probatório produzido
por  meio  do  Inquérito  Policial  (IPL)  n.  525/2017-SR/PF/MS,  um  dos
diversos procedimentos investigatórios que fazem parte da chamada Operação
Lama Asfáltica.

Deflagrada  em julho  de  2015,  a  Operação  Lama  Asfáltica  envolve  uma
parceria entre a  POLÍCIA FEDERAL (PF),  a  CONTROLADORIA-GERAL DA
UNIÃO (CGU) e a RECEITA FEDERAL DO BRASIL (RFB), cujos trabalhos vem
revelando  uma  série  de  graves  crimes  que  foram reiteradamente  praticados
contra a Administração Pública, federal e estadual, e a probidade administrativa,
dentre os quais:  fraude para a obtenção de recursos de instituição financeira
oficial,  fraude na aplicação desses recursos, fraude à competição em licitação
pública, peculato, corrupção passiva e lavagem de dinheiro.

Os  crimes  até  agora  descobertos  pelos  investigadores  são  de  altíssima
lesividade ao patrimônio público e à sociedade, envolvendo centenas de milhões
de reais, e contaram com a participação de um grupo considerável de agentes
públicos e particulares, incluindo agentes políticos de primeiro escalão.

As  investigações  demonstraram,  mais  precisamente,  que  muitos  de  tais
agentes compõem uma verdadeira organização criminosa, nos exatos termos da
Lei n. 12.850/2013.

Com base nas descobertas da Operação Lama Asfáltica, foram apresentadas
7 (sete) denúncias até o momento – com a presente, são 8 (oito) – todas as
6  denúncias  integralmente  recebidas  pela  Justiça  Federal  e  ora  em
trâmite nessa 3ª Vara Federal de Campo Grande. A saber:

1.  Autos  n.  0007457-47.2016.403.6000: EDSON  GIROTO,  FLÁVIO
HENRIQUE GARCIA SCROCCHIO  e RACHEL ROSANA DE JESUS PORTELA
GIROTO foram denunciados pela prática do crime previsto no art. 1º, caput e §
4º, da Lei n. 9.613/1998 por 4 (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. Trata-se de fatos relativos à
aquisição da Fazenda Encantado de Rio Verde.

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 pela prática do crime previsto no art. 1º,  caput e § 4º, da Lei n.
9.613/98 por 4 (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.  Trata-se  de  fatos  relativos  à  aquisição  da  Fazenda
Maravilha.

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

3.1. por 10 (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. Trata-se de fatos relativos à aquisição da
Fazenda Jacaré de Chifre; e

3.2. por  16  (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. Trata-se de fatos relativos à aquisição da
Fazenda Santa Laura.

4.  Autos n. 0008107-60.2017.403.6000: EDSON GIROTO,  RACHEL
ROSANA  DE  JESUS  PORTELA  GIROTO  e DENIZE  MONTEIRO  VIEIRA
COELHO foram denunciados pela prática do crime previsto no art. 1º, caput e §
4º, da Lei  n. 9.613/1998, c/c art.  29 do Código Penal1,  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 de delitos antecedentes, 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.

5.  Autos  n. 0008284-24.2017.403.6000: EDSON  GIROTO foi
denunciado pela prática dos crimes previstos no art. 317 do Código Penal c/c art.
1º, § 4º, da Lei n. 9.613/19982, 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 pela prática do crime previsto no art. 1º, § 4º, da
Lei n. 9.613/1998, c/c art. 29 do Código Penal3, pois:

5.1. 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

1 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.

2 Lei  9.613/98,  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”. 

3 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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31T-  8104020 – corrupção passiva; e

5.2. 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
dissimulação da sua movimentação e disposição, da mencionada aeronave Piper
Cheyenne, matrícula PP-CMV, modelo PA-31T1, número de série 31T-8104020,
proveniente diretamente de crime de corrupção passiva.

6. Autos n. 0008855-92.2017.4.03.6000:

A denúncia abrangeu os crimes relacionados aos seguintes fatos: (a) 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
(Concorrências n. 089/2008-CLO – n. 017/2009-CLO); (b) Obras da Rodovia MS-
430 (Concorrências  n. 017/2012-CLO, n. 004/2013-CLO, n. 005/2013-CLO e n.
006/2013-CLO); (c) 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 (Relatórios
de Desempenho – RED n.  1,  n.  2,  n.  3,  n.  4 e  n.  6);  (d) Recebimento  de
vantagem ilícita por MARCOS TADEU ENCISO PUGA; e (e) Viagens de ANDRÉ
PUCCINELLI e  EDSON GIROTO no  avião de prefixo PPJB, de propriedade de
JOÃO ALBERTO KRAMPE AMORIM DOS SANTOS e JOÃO ROBERTO BAIRD.

Os agentes foram denunciados na seguinte conformidade: 

6.1.  ANDRÉ PUCCINELLI, EDSON GIROTO,  JOÃO ALBERTO KRAMPE
AMORIM DOS SANTOS,  ELZA CRISTINA ARAUJO DOS SANTOS,  MARIA
WILMA  CASANOVA  ROSA,  HÉLIO  YUDI  KOMIYAMA, EDMIR  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, entre os anos
de 2008 e 2014, 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 a 4 (quatro) anos, sendo denunciados pela prática do
crime previsto no art. 2º, caput e § 4º, inciso II, da Lei n. 12.850/2013 –
organização criminosa.

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.

6.2. ANDRÉ PUCCINELLI foi denunciado 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,
pela prática dos crimes tipificados no art. 90 da Lei n. 8.666/1993 e no art. 312,
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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).

• À Concorrência n. 17/2009-CLO (execução contratual), por pelo menos (1)
uma vez, pela prática do delito tipificado no art. 312, caput, do Código Penal, na
forma do art. 29 do Código Penal (concurso de pessoas). 

• 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), pela
prática 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, pela prática
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).

• Às viagens no  avião particular de  JOÃO ALBERTO KRAMPE AMORIM
DOS SANTOS, 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 CONSTRUÇÕES LTDA., pelo menos por
(3) três vezes, pela prática do delito tipificado no art. 317, § 1º, do Código Penal.

6.3. EDSON GIROTO foi denunciado 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,
pela prática 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).

• À Concorrência n. 17/2009-CLO (execução contratual), por pelo menos (1)
uma vez, pela prática do delito tipificado no art. 312, caput, do Código Penal, na
forma do art. 29 do Código Penal (concurso de pessoas). 

• 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), pela
prática 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, pela prática
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).

• Às  viagens no  avião particular de  JOÃO ALBERTO KRAMPE AMORIM
DOS SANTOS, 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 CONSTRUÇÕES LTDA., pelo menos por
(6) seis vezes, pela prática do delito tipificado no art. 317, § 1º, do Código Penal.

6.4. MARIA WILMA CASANOVA ROSA foi denunciada com relação:

• Às Concorrências n. 089/2008-CLO – n. 017/2009-CLO, n. 017/2012-CLO,
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n. 004/2013-CLO, n. 005/2013-CLO e n. 006/2013-CLO, por 5 (cinco) vezes,
pela prática 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).

• À Concorrência n. 17/2009-CLO (execução contratual), por pelo menos (1)
uma vez, pela prática do delito tipificado no art. 312, caput, do Código Penal, na
forma do art. 29 do Código Penal (concurso de pessoas). 

• 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), pela
prática 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, pela prática
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).

6.5. HÉLIO YUDE KOMIYAMA foi denunciado 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, pela prática 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).

• À Concorrência n. 17/2009-CLO (execução contratual), por 1 (uma) vez,
pela prática 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).

• Às Concorrências n. 004/2013-CLO, n. 005/2013-CLO e n. 006/2013-CLO
(execução contratual), por 4 (quatro) vezes, pela prática 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, pela prática 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).

6.6. EDMIR  FONSECA  RODRIGUES foi  denunciado  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, pela
prática 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).

6.7. LUIZ  CÂNDIDO  ESCOBAR foi  denunciado 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,  pela
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prática 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).

6.8. FAUSTO CARNEIRO DA COSTA FILHO foi denunciado 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,  pela  prática  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, pela
prática 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).

6.9. WILSON ROBERTO MARIANO DE OLIVEIRA (BETO MARIANO) foi
denunciado com relação às Concorrências n. 004/2013-CLO, n. 005/2013-CLO e
n.  006/2013-CLO  (execução  contratual),  por  3 (três)  vezes,  pela  prática  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, pela prática
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).

6.10. MARCOS TADEU ENCISO PUGA foi denunciado 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, pela prática 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, pela
prática 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).

• Ao  recebimento  de  vantagem  indevida  em  razão  da  função  pública
exercida  e  das  vantagens  propiciadas  à  PROTECO  CONSTRUÇÕES  LTDA.,
comprovadamente por pelo menos 1 (uma vez), consistente no recebimento de
R$ 20.000,00 (vinte e mil reais), pela prática do delito tipificado no art. 317, §
1º, do Código Penal.

6.11. MARA REGINA BERTAGNOLLI  DE  GONÇALVES foi  denunciada
com relação à viagem do dia 01/12/2014 realizada por ANDRÉ PUCCINELLI no
avião particular de JOÃO ALBERTO KRAMPE AMORIM DOS SANTOS, 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 CONSTRUÇÕES LTDA., por (1)
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uma vez, comprovadamente, pela prática do delito tipificado no art. 317, § 1º, do
Código Penal, na forma dos arts. 29 e 30 do Código Penal (concurso de pessoas).

6.12. JOÃO ALBERTO KRAMPE AMORIM DOS SANTOS  foi denunciado
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,
pela prática 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).

• À Concorrência n. 17/2009-CLO (execução contratual), por pelo menos (1)
uma vez, pela prática do delito tipificado no art. 312, caput, do Código Penal, na
forma dos arts. 29 e 30 do Código Penal (concurso de pessoas). 

• 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), pela
prática 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, pela prática
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).

6.13.  ELZA  CRISTINA  ARAUJO  DOS  SANTOS  foi  denunciada  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,
pela prática 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).

• À Concorrência n. 17/2009-CLO (execução contratual), por pelo menos (1)
uma vez, pela prática do delito tipificado no art. 312, caput, do Código Penal, na
forma dos arts. 29 e 30 do Código Penal (concurso de pessoas). 

• 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), pela
prática 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, pela prática
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).

6.14.  RÔMULO  TADEU  MENOSSI foi  denunciado  com  relação  às
Concorrências  n.  017/2012-CLO,  n.  004/2013-CLO,  n.  005/2013-CLO  e  n.
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006/2013-CLO, por 4 (quatro) vezes, pela prática 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, pela prática
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).

Para detalhes sobre as referidas denúncias, assim como para uma
melhor  contextualização  da  Operação  Lama  Asfáltica,  ver  cópias  das
denúncias  já  apresentadas  e  em trâmite,  cópias  essas  constantes  da
mídia juntada a f. 1.421 do IPL n. 0525/2017-SR/PF/MS.

7. Autos n. 0000046-79.2018.403.6000:

A denúncia  datada de  24/07/2018 abrangeu os  crimes relacionados  aos
seguintes fatos: (a) reiterados pagamentos de vantagens ilícitas (propinas) pela
JBS S/A, entre os anos de 2007 a 2015, a pedido de ANDRÉ PUCCINELLI, que
exerceu o mandato de Governador do Estado de Mato Grosso do Sul naquele
período, visando contrapartidas, especialmente benefícios fiscais concedidos pelo
Governo Estadual ao longo daqueles anos por meio de Termos de Acordo de
Regime  Especial  (TAREs)  e  seus  aditivos;  bem  assim,  fatos  relativos  aos
correspondentes atos de dissimulação e, ao mesmo tempo, branqueamento, por
meio  de  artifícios  diversos,  tais  como  doação  oficial  para  campanha  e
transferências a título de “pagamentos” a notas fiscais frias emitidas por pessoas
jurídicas indicadas pelo então Governador do Estado, notas essas sem qualquer
prestação de serviço; e (b) evasão de divisas com o pagamento de propinas no
exterior a IVANILDO DA CUNHA MIRANDA (colaborador nos termos da Lei n.
12.850/2013 – Autos n. 0007250-14.2017.403.6000). 

Os agentes foram denunciados na seguinte conformidade: 

7.1. ANDRÉ  PUCCINELLI,  ANDRÉ  LUIZ  CANCE,  JOÃO  ALBERTO
KRAMPE AMORIM DOS SANTOS, ELZA CRISTINA ARAÚJO DOS SANTOS,
ANDRÉ  PUCCINELLI  JÚNIOR,  JOÃO  PAULO  CALVES,  JODASCIL
GONÇALVES LOPES,  MICHERD JAFAR JÚNIOR,  JOÃO ROBERTO BAIRD,
ANTÔNIO  CELSO  CORTEZ,  JOÃO  MAURÍCIO  CANCE e IVANILDO  DA
CUNHA MIRANDA  (colaborador nos termos da Lei n. 12.850/2013 – Autos n.
0007250-14.2017.403.6000) - conforme a participação de cada um no esquema
criminoso – pela prática dos delitos tipificados no art.  317,  caput,  do Código
Penal, na forma dos arts. 29 e 30, ambos do Código Penal, e no art. 1º, § 4º, da
Lei n. 9.613/1998, na forma do art. 29 do Código Penal; e

7.2. IVANILDO DA CUNHA MIRANDA (colaborador nos termos da Lei n.
12.850/2013 – Autos n. 0007250-14.2017.403.6000) - por 2 (duas) vezes, pela
prática do delito tipificado no art. 22, parágrafo único, da Lei n. 7.492/1986, na
forma  do  art.  71  do  Código  Penal  –  crime  não  abrangido  pelo  acordo  de
colaboração premiada.

Feita essa introdução, passa-se à exposição dos crimes objeto da presente
denúncia. 
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(quebra de página)

II. DOS CRIMES OBJETO DA PRESENTE DENÚNCIA 

1. DA MATERIALIDADE

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

1.1. DAS FRAUDES EM OBRAS DA RODOVIA MS-040 

Em 28/12/2013 e 03/06/2013, o Estado de Mato Grosso do Sul firmou,
respectivamente, os Contratos de Financiamento n. 12.2.1188.1 (Operação
n. 4..667.931) e  n. 13.2.0106.1 (Operação n. 4.405.357)4 com o  Banco
Nacional  de  Desenvolvimento  Econômico  e  Social  (BNDES)5,  o  que
proporcionou a abertura de crédito no valor de total de R$ 1.090.916.000,00
(um bilhão e noventa milhões e novecentos e dezesseis mil reais), cuja
finalidade era a execução de obras do Programa de Apoio ao Desenvolvimento
Regional do Estado de Mato Grosso do Sul (PADR – MS), constante do Plano
Plurianual (PPA) e de leis orçamentárias anuais do beneficiário.

Entre tais obras, estavam as de implementação e pavimentação da Rodovia
MS-040, entre os Municípios de Campo Grande-MS e Santa Rita do Pardo-MS,
obras essas divididas em 10 (dez) lotes.

São objeto da presente denúncia os lotes 1 e 26:

Processo n. 19/100.442/2013
(Concorrência n. 029/2013-CLO/AGESUL)

Trecho Campo Grande – Santa Rita do Pardo

Subtrecho Lote 1 – Km 17,00 a 37,280 – Extensão: 20,28 km 

Valor Orçado R$ 23.627.255,06

Sessão 06/05/2013 – 9 horas

Valor Adjudicado R$ 23.272.002,67

4 Segundo  consta,  o BNDES firmou com o  Estado  de  Mato  Grosso  do  Sul  os  Contratos  de
Financiamento Mediante Abertura de Crédito n. 12.2.1188.1 e n. 13.2.0106.1, dentro de um
plano único de investimentos, para custear um conjunto de investimentos denominado Plano de
Desenvolvimento  Regional  do  Estado  de  Mato  Grosso  do  Sul  (PADR  –  MS).  Cópias  dos
Contratos de Financiamento n. 12.2.1188.1 e n. 13.2.0106.1 encontram-se digitalizadas no
DVD n. 7, no Apenso II do IPL n. 0525/2017-SR/PF/MS, no seguinte caminho: D:\DVD 7 –
BNDES Parte 1\Of 344-15 BNDES\CD anexo ao Of 344-15.

5 O que determina a COMPETÊNCIA FEDERAL, com base na regra do 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”. 

6 Cópias dos respectivos procedimentos licitatórios encontram-se digitalizadas no DVD n. 3, no
Apenso II do IPL n. 0525/2017-SR/PF/MS, no seguinte caminho: D:\DVD 3 – 040 e JBS\MS-
040 Lotes 1 e 2\Processos Licit apreendidos.
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Contratada PROTECO CONSTRUÇÕES LTDA.
Contrato OV n. 120/2013

Processo n. 19/100.443/2013
(Concorrência n. 030/2013-CLO/AGESUL)

Trecho Campo Grande – Santa Rita do Pardo

Subtrecho Lote 2 – Km 37,280 a 57,280 – Extensão: 20,00 km 

Valor Orçado R$ 22.492.399,09

Sessão 06/05/2013 – 9 horas

Valor Adjudicado R$ 22.155.063,17

Contratada PROTECO CONSTRUÇÕES LTDA.
Contrato OV n. 121/2013

A  CONTROLADORIA-GERAL  DA  UNIÃO  (CGU),  no  Relatório  de
Análise de Material Apreendido – IPL n. 530/2014 – Termo de Apreensão
n.  315/2015  (Itens  11  e  12)7,  expõe  uma  análise  técnica  conjunta  dos
procedimentos licitatórios Processo  n. 19/100.442/2013 (Lote 1) e Processo n.
19/100.443/2013 (Lote 2), acima referidos.

A  partir  do  trabalho  de  auditoria  realizado  pela  CGU,  fica  evidente  o
direcionamento  de  ambos  os  procedimentos  licitatórios  para  a
contratação da PROTECO CONSTRUÇÕES LTDA. Além disso,  evidencia-se
que tal direcionamento objetivou o desvio de recursos públicos que veio a
ocorrer posteriormente, na fase de execução contratual.

Passa-se à exposição das descobertas da CGU, com base no citado
Relatório de Análise de Material Apreendido – IPL n. 530/2014 – Termo
de Apreensão n. 315/2015 (Itens 11 e 12):

(A) Das graves restrições ao caráter competitivo dos procedimentos
licitatórios  mediante  a  inclusão  de  diversas  cláusulas
ilegais/exorbitantes  nos  editais  das  Concorrências  n.  029/2013-
CLO/AGESUL e n. 030/2013-CLO/AGESUL 

1. Exigência  ilegal/exorbitante  de  comparecimento  dos
representantes dos licitantes na entrega dos envelopes, vedando o envio
dos documentos de habilitação e da proposta via postal

O  item  2.6.3  dos  instrumentos  convocatórios  dos  dois  procedimentos
licitatórios assim determinou: 

2.6.3.  O  comparecimento  de  representantes  devidamente
credenciados na reunião de entrega e recebimento dos invólucros
de que trata o preâmbulo deste edital é obrigatória, nos termos
dos subitens 2.5 e 2.6.

7 Cópia do Relatório de Análise de Material Apreendido – IPL n. 530/2014 – Termo de Apreensão
n. 315/2015 (Itens 11 e 12) encontra-se digitalizada no DVD n. 3, no apenso II do IPL n.
0525/2017-SR/PF/MS, no seguinte caminho: D:\DVD 3 – 040 e JBS\MS-040 Lotes 1 e 2. 
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Já o item 4.4 vedou expressamente o encaminhamento da documentação
de habilitação e das propostas por via postal:

4.4 Não será aceita documentação fotocopiada via fac-simile, bem
como invólucros (Documentação/Propostas) remetidos via postal.

Ocorre que a Lei n. 8.666/1993 (Lei de Licitações), em nenhum de seus
dispositivos, veda o encaminhamento dessa documentação por via postal.

Com a vedação em foco, empresas estabelecidas no Estado de Mato Grosso
do Sul ou em Municípios limítrofes tiveram melhores condições de cumprir as
exigências do que aquelas estabelecidas em localidades mais distantes.

De  outro  lado,  observa-se  que  não  teria  havido  prejuízo  algum para  a
Administração  em  aceitar  o  envio  da  documentação  de  habilitação  e  das
propostas por via postal. Pelo contrário: a utilização desse meio teria favorecido
uma  maior  competitividade  nos  certames  e,  consequentemente,  o
encaminhamento de um número maior de propostas de empresas interessadas.

O Tribunal de Contas da União (TCU) há tempos vem advertindo sobre a
absoluta  ilegalidade/exorbitância  da  inclusão  de  cláusula  exigindo  o
comparecimento dos representantes dos licitantes na entrega dos envelopes, ou
vedando o envio dos documentos de habilitação e da proposta via postal:

Evitar,  nos editais de licitação, a exigência de apresentação das
propostas  através  de  representante  legal,  impedindo  o  seu
encaminhamento por via postal, por se tratar de prática vedada
pelo art. 3°, parágrafo 1o, inciso I, da Lei n. 8.666/93. Decisão
653/1996 – Plenário.

[…] evite nos editais de licitação a adoção de procedimentos que
comprometam, restrinjam ou frustrem o caráter competitivo das
licitações, como exigir a  apresentação de propostas pelo licitante
ou por seu representante legal, impedindo o seu encaminhamento
por via postal, por se tratar de prática vedada pelo art. 3°, § 1°, I,
da Lei 8.666/93. Decisão 488/2001 – Plenário. 

O  Edital  não  pode  conter  restrições  ao  caráter  competitivo  do
certame, tais como a proibição do envio de documentos por via
postal. Acórdão 1522/2006 – Plenário (Sumário).

Não  inclua  nos  editais  de  licitação  cláusulas  que  impeçam  a
apresentação  de  documentos  via  postal.  Acórdão  539/2007  –
Plenário. 

Como se sabe, o administrador público só pode fazer o que lei determina ou
autoriza expressamente (regra da legalidade – art. 37, caput, CF). Não há, como
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visto, qualquer fundamento legal para as regras inseridas nos itens 2.6.3 e 4.4,
acima  transcritos.  Muito  pelo  contrário:  tais  regras  frustram  seriamente  os
objetivos primeiros da Constituição da República (art. 37, caput e XXI)8 e da Lei
n.  8.666/1993 (art.  3º,  caput e  § 1º,  I)9.  Restando clara,  então,  a  absoluta
arbitrariedade daquelas exigências e vedações.

2. Exigência ilegal/exorbitante, como documento de habilitação dos
licitantes,  de  atestado  de  visita  técnica  realizada  em  dia  e  horário
previamente estabelecidos no edital

O  item  5.3.1  dos  instrumentos  convocatórios  dos  dois  procedimentos
licitatórios  determinou  que  os  licitantes  apresentassem,  como  condição  de
habilitação aos certames, 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 item 2.2 dos citados editais, a Administração determinou que tais visitas
técnicas deveriam ocorrer em dia e horário previamente estabelecidos:

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 26 de ABRIL de 2013, às 8:00 horas,
onde o representante regional da AGESUL em Campo Grande/MS

8 CF, art.  37:  “A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos
Estados,  do  Distrito  Federal  e  dos  Municípios  obedecerá  aos  princípios  de  legalidade,
impessoalidade,  moralidade,  publicidade  e  eficiência  e,  também,  ao  seguinte:  […]  XXI  –
ressalvados os casos especificados na legislação, as obras, serviços, compras e alienações serão
contratados mediante processo de licitação pública que assegure igualdade de condições a todos
os concorrentes, com cláusulas que estabeleçam obrigações de pagamento, mantidas as condições
efetivas da proposta, nos termos da lei, o qual somente permitirá as exigências de qualificação
técnica e econômica indispensáveis à garantia do cumprimento das obrigações”.

9 Lei 8.666/93, 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 sustentável 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,  inclusive  nos  casos  de  sociedades  cooperativas,  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; [...]”.

Av. Afonso Pena, 4444 – Vila Cidade – Campo Grande-MS – CEP 79.020-907 – PABX (67) 3312-7200
20



acompanhará os representantes aos locais indicados, momento em
que este prestará as informações que se fazem necessárias. 

Mais uma vez, atente-se que a visita técnica também sequer é citada ou
referida na Lei 8.666/93.

A  sua  obrigatoriedade  como  condição  para  a  habilitação  dos  licitantes
constituiu/criou, na verdade, uma relevante restrição ao caráter competitivo dos
certames.

O que a lei de fato prevê é, apenas, que os licitantes devem 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 uma
imprescindível visita técnica ao local, muito menos em dia e local específicos e
previamente definidos.

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

Outro  grave  problema:  a  exigência  de  certidão  a  ser  expedida
restritivamente pelo Diretor-Presidente da AGESUL após visita acompanhada a
ser  realizada  em um prazo  injustificadamente  curto  (após  o  dia  26/04/2013
haveria  ainda  10  (dez)  dias  até  a  abertura  das  propostas  –  06/05/2013)
dificultou  sobremaneira  a  participação  de  empresas  interessadas  que  tinham
sede fora do Estado, ou que dela tomaram conhecimento nas proximidades da
data limite.

Novamente,  observa-se  a  inserção,  nos  editais,  de  regras  sem qualquer
fundamento  legal  e  em  total  contradição  com  os  objetivos  básicos  de  um
procedimento licitatório, em especial a igualdade de condições a todos (art. 37,
caput e XXI, CF; art. 3º, caput e § 1º, I, Lei 8.666/93).

3. Revogação de cláusula ilegal/exorbitante dos editais (exigência
de declaração formal de atendimento às necessidades de fornecimento
do CBUQ para as quantidades e condições previstas no projeto) sem a
devida republicação dos avisos nos veículos de comunicação legalmente
exigidos

O  item  5.3.6  dos  instrumentos  convocatórios  dos  dois  procedimentos
licitatórios determinou que os licitantes apresentassem a título de comprovação
da qualificação técnica o seguinte documento:

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:
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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 Infraestrutura de Transportes.

Atente-se, uma vez mais, que tal documento, assim como a visita técnica
(acima analisada), sequer é citado ou referido na Lei 8.666/93. Em especial, na
relação exaustiva do art. 30: 

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 vê, claramente, no 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.

Não há qualquer menção ou referência, na Lei 8.666/93, a uma declaração
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de fornecimento de material, quiçá em quantidades e condições compatíveis com
o projeto da obra.

Ao lado da clara exorbitância à lei,  bem apontou a  CGU haver também,
nesse caso, uma nítida violação da razoabilidade, uma vez que o gestor estadual
antecipou – sem qualquer fundamento – para a fase de julgamento da licitação
uma  atividade administrativa inerente à fase de execução de seu objeto. Pois,
lembre-se, a compatibilidade dos materiais utilizados na execução dos serviços
pela contratada com as quantidades, especificações e condições estabelecidas no
projeto básico da obra é garantida durante a execução contratual (e não na fase
de licitação), mediante acompanhamento e fiscalização a serem exercidos pelo
fiscal designado.

Nos  casos  específicos  das  Concorrências  n.  029/2013-CLO/AGESUL  e  n.
030/2013-CLO/AGESUL, tal prerrogativa encontrava-se registrada na subcláusula
13.1 (Fiscalização da Obra) dos Contratos OV n. 120/2013 e n. 121/2013; sob
responsabilidade, respectivamente, das Comissões de Fiscalização n. 302/2013 e
n. 303/2013, constituídas pela AGESUL no dia 11/07/2013.

De mais a mais, veja-se que, obviamente, essa declaração de fornecimento
em  nenhuma  hipótese  garante  que  a  empresa  vencedora  do  certame
efetivamente cumpra as especificações contidas no projeto da obra, uma vez que
nada afasta a possibilidade de, durante a execução do objeto, a contratada vir a
utilizar  materiais  totalmente  diversos  dos  exigidos.  A  garantia  da  fiel
compatibilidade entre o que foi efetivamente executado e o que a Administração
Pública projetou depende principalmente, como sói ser, da atuação tempestiva e
efetiva dos fiscais ou comissões de fiscalização designados para o exercício dessa
atribuição.

Assim é que, sobre a exigência de apresentação de declaração formal de
fornecimento  do  CBUQ,  ou  de  documento  equivalente,  assim  vem  se
pronunciando o TCU:

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.

[…] 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).

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
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2056/2008 – Plenário (Sumário).

Consta  das  Concorrências  n.  029/2013-CLO/AGESUL  e  n.  030/2013-
CLO/AGESUL que a AGESUL procedeu à revogação da citada cláusula 5.3.6 dos
respectivos editais e inseriu a comprovação da existência de usina, própria ou de
terceiros,  na  letra  “g”10 da  cláusula  11.3  (documentos  necessários  para  a
formalização dos contratos).

Entretanto,  diferentemente das versões originais  dos editais,  que
foram  publicadas  no  Diário  Oficial  da  União,  em  jornal  de  grande
circulação estadual (O Estado de Mato Grosso do Sul) e no Diário Oficial
do  Estado  do  Mato  Grosso  do  Sul  (DOEMS),  a  publicação  dessa
revogação deu-se apenas no veículo oficial estadual (DOEMS n. 8.411, de
12/04/2013)  e  sem a  reabertura  do  prazo  entre  a  publicação  dessa
alteração e a da realização dos certames, o que seria obrigatório. 

Note-se: evidentemente, é bastante provável que empresas interessadas
em participar  das  licitações,  mas  que  se  viam impossibilitadas  de  cumprir  a
exigência  da  cláusula  5.3.6,  tenham  deixado  de  tomar  conhecimento  da
revogação  do  dispositivo  editalício  em  tela  e,  consequentemente,  tenham
deixado de apresentar propostas à Administração.

A prática levada a efeito pelo administrador estadual caracteriza, ademais,
uma  clara  afronta  à  norma  do  §  4°  do  art.  21  da  Lei  n.  8.666/1993,  que
estabelece o seguinte nos casos de modificações que afetem a formulação de
propostas:

§ 4° Qualquer modificação no edital exige divulgação pela mesma
forma  que  se  deu  o  texto  original,  reabrindo-se  o  prazo
inicialmente estabelecido, exceto quando, inquestionavelmente, a
alteração não afetar a formulação das propostas.

(g.n.)

Veja-se  que,  independente  do  que  determina  a  lei,  é  uma  questão  de
simples bom senso: se uma informação relevante para a licitação foi divulgada
por determinados meios, com certa amplitude, a sua correção também deve ser
divulgada pelos mesmos meios, com igual amplitude. Sob pena de omissão de
informação relevante, produzindo favorecimentos.

O conjunto de graves ilegalidades verificado até aqui, composto por uma
série de cláusulas editalícias totalmente arbitrárias – sem qualquer fundamento
legal; muito pelo contrário: frustrando os objetivos mais básicos da lei – já é um
sério indicativo do intuito fraudulento dos agentes envolvidos. Mas cabe, neste
tópico, uma observação adicional em particular.

A partir do que foi bem observado pela equipe da CGU, vem a lume, neste

10 Inclusão  de  norma:  LETRA  “g”  NO  SUBITEM  11.3  –  com  a  redação:  “g”  -  comprovação,  mediante
documentos, que a usina, própria ou fornecedora, está devidamente instalada, em funcionamento e com
respectivo alvará de funcionamento e licença ambiental para operação (LO), acompanhada do projeto de
CBUQ, da respectiva usina de asfalto, faixa “C” conforme especificações da Norma 031/2004-ES do DNIT –
Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes. V. Processo n. 19/100.442/2013-CLO/AGESUL (f.
128/129 – Vol. I) e Processo n. 19.100.443/2013-CLO/AGESUL (f. 102/103 – Vol. I). 
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tópico,  uma  das  evidências  de  que  as  ilegalidades  praticadas  pelos  agentes
envolvidos visavam especificamente o  direcionamento dos certames para a
contratação da PROTECO CONSTRUÇÕES LTDA.

Isso  porque,  note-se,  na  condução  das  Concorrências  n.  036/2013-
CLO/AGESUL,  n.  037/2013-CLO/AGESUL  e  n.  038/2013-CLO/AGESUL  –
relacionadas  aos  outros  lotes  das  obras  da  Rodovia  MS-040 –  a  AGESUL,
seguindo manifestação da sua Procuradoria Jurídica, determinou a reabertura do
prazo para a realização dos certames, após republicação dos respectivos editais,
haja vista o provimento à impugnação requerida pela empresa CGR ENGENHARIA
LTDA. para  o  item  2.3.d  daqueles  instrumentos  convocatórios  (vedação  de
participação de empresas em processo  de  recuperação judicial),  passando as
sessões de abertura dos certames do dia 08/05/2013 para o dia 24/05/2013.

4.  Exigência  ilegal/exorbitante,  como  documento  de  qualificação
econômico-financeira,  de  certidão  da  Corregedoria-Geral  de  Justiça
indicando  o  número  de  cartórios  de  distribuição  de  falência  ou
recuperação judicial e extrajudicial da comarca do licitante

O  item  5.4.2  dos  instrumentos  convocatórios  dos  dois  procedimentos
licitatórios determinou que os licitantes com sede em comarca fora do Estado de
Mato Grosso do Sul apresentassem, como documento de qualificação econômico-
financeira, uma certidão da Corregedoria-Geral de Justiça indicando o número de
cartórios de distribuição de falência ou recuperação judicial  e  extrajudicial  de
crédito lá existentes:

5.4 Qualificação Econômico-Financeira […]. 

5.4.2  Certidão  da  Corregedoria  Geral  da  Justiça,  indicando  o
número de Cartórios de distribuição de falências ou recuperação
judicial e extrajudicial de crédito existentes na comarca sede da
empresa licitante, se for de comarca fora do Estado/MS.

A  exigência  dessa  certidão,  a  exemplo  das  exigências  analisadas
anteriormente, também não encontra amparo legal. Na verdade, extrapola a lista
exaustiva de documentos comprobatórios de qualificação econômico-financeira
estabelecida nos arts. 27 e 31 da Lei 8.666/93:

Art.  27.  Para  a  habilitação  nas  licitações  exigir-se-á  dos
interessados, exclusivamente, documentação relativa a:

I – habilitação jurídica;

II – qualificação técnica;

III – qualificação econômico-financeira:

IV – regularidade fiscal e trabalhista.

[…]
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Art.  31.  A  documentação  relativa  à  qualificação  econômico-
financeira limitar-se-á a: 

I  –  balanço  patrimonial  e  demonstrações  contábeis  do  último
exercício social, já exigíveis e apresentados na forma da lei, que
comprovem a boa situação financeira da empresa, vedada a sua
substituição por balancetes ou balanços provisórios, podendo ser
atualizados por  índices  oficiais  quando encerrado há mais  de  3
(três) meses da data de apresentação da proposta;

II  –  certidão  negativa  de  falência  ou  concordata  expedida  pelo
distribuidor  da  sede  da  pessoa  jurídica,  ou  de  execução
patrimonial, expedida no domicílio da pessoa física;

III – garantia, nas mesmas modalidades e critérios previstos no
“caput” e § Io do art. 56 desta Lei, limitada a 1% (um por cento)
do valor estimado do objeto da contratação.

(g.n.)

Em teoria, pode-se alegar que sem essa certidão o órgão licitante não teria
como  saber,  na  hora  da  licitação,  quantos  e  quais  cartórios  distribuidores
responsáveis existem; e que, assim, não se trataria de exigência ilegal.

Todavia, a Lei 8.666/93, como visto acima, é clara quanto à ilegalidade de
semelhante exigência. Ademais, como ponderado pela CGU, se qualquer situação
ou justificação fática permitisse que novas exigências, como a dessa certidão,
sejam  toleradas,  abrir-se-ia  espaço,  então,  para  um  sem-número  de
manipulações permitindo o direcionamento do objeto da licitação.

Justamente, a propósito, o que ocorreu nos casos em análise –  i.e.: um
conjunto de “novas” exigências, sem qualquer fundamento legal; fraudando, na
realidade, os objetivos e valores tutelados pela legislação.

No caso em tela, o correto, para evitar qualquer tipo de manipulação, teria
sido  simplesmente  deixar  claro  no  edital  que  a  empresa  licitante  deveria
apresentar uma certidão negativa de falência e concordata ou de recuperação
judicial e extrajudicial para cada distribuidor de sua comarca; e que o licitante
seria  posteriormente  desclassificado  caso  fosse  verificado  que  se  omitiu  ao
apresentar certidão de algum distribuidor existente naquela comarca.

Por  fim,  chama-se  de  novo,  apenas  a  título  de  reforço,  o  pedagógico
magistério do TCU: 

[…]  Diante disso, reputo como indevida, por ausência de amparo
legal, a exigência editalícia em questão no tocante à necessidade
de  apresentação  de  certidão  da  respectiva  corregedoria  onde
conste  o  número  de  distribuidores  de  sua  sede,  ou  outro
documento equivalente. Isso porque, quanto a este tópico, a Lei,
para fins de qualificação econômico-financeira, somente requer a
apresentação  de  certidão  negativa  de  falência  expedida  pelo
distribuidor do domicílio ou da sede do licitante. Acórdão 768/2007
– Plenário (Voto do Ministro Relator). 

5.  Exigência  ilegal/exorbitante,  como  documento  de  habilitação
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jurídica, de declaração de sujeição aos termos do edital e à legislação
complementar (Anexo I do Edital)

O  item  5.2  dos  instrumentos  convocatórios  dos  dois  procedimentos
licitatórios exigiu como documento de habilitação jurídica o seguinte: 

5.2 Habilitação Jurídica

[…] 5.2.5 Apresentação do Anexo 1, submetendo-se as normas e
regulamentos que  orientam a presente licitação, nos termos das
declarações respectivas. 

Novamente se vê, aqui, a exigência ilegal/exorbitante de uma declaração
que não se encontra  na relação exaustiva de documentos comprobatórios de
habilitação jurídica dos licitantes, estabelecida nos arts. 27 e 28 da Lei 8.666/93:

Art.  27.  Para  a  habilitação  nas  licitações  exigir-se-á  dos
interessados, exclusivamente, documentação relativa a:

I – habilitação jurídica;

II – qualificação técnica;

III – qualificação econômico-financeira:

IV – regularidade fiscal e trabalhista.

[…] 

Art. 28. A documentação relativa à habilitação jurídica, conforme o
caso, consistirá em:

I – cédula de identidade;

II – registro comercial, no caso de empresa individual; 

III  –  ato  constitutivo,  estatuto  ou  contrato  social  em  vigor,
devidamente registrado, em se tratando de sociedades comerciais,
e, no caso de sociedades por ações, acompanhado de documentos
de eleição de seus administradores;

IV – inscrição do ato  constitutivo,  no caso de sociedades civis,
acompanhada de prova de diretoria em exercido;

V  –  decreto  de  autorização,  em  se  tratando  de  empresa  ou
sociedade estrangeira em funcionamento no Pais, e ato de registro
ou  autorização  para  funcionamento  expedido  pelo  órgão
competente, quando a atividade assim o exigir.

(g.n.)

Para além da ausência  de  fundamento  legal,  não se  vislumbra qualquer
utilidade na apresentação de tal declaração, uma vez que os próprios editais, na
cláusula 1.1, já estabeleciam expressamente, em cumprimento ao disposto no
art. 40 da Lei 8.666/93, que as referidas licitações seriam regidas pelo Estatuto
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Federal  de Licitações e Contratos e pelas condições previstas nos respectivos
instrumentos  convocatórios.  Ou  seja:  ao  se  apresentarem  para  participar  e
concorrer ao objeto licitado pela Administração, todas as empresas interessadas
automaticamente já estariam sob a égide da Lei 8.666/93.

Esse tipo de restrição também já foi objeto de análise pelo TCU: 

Exija, para fins de habilitação técnica, somente a apresentação dos
documentos listados no art. 30 da Lei n. 8.666/1993, abstendo-se
de incluir cláusulas estranhas ao referido regramento, tal como a
que prevê a apresentação de declaração expressa dos licitantes no
sentido  de  conferir  aceitação  plena  e  total  às  condições
estabelecidas no edital regulador do certame, por falta de amparo
legal. Acórdão 1670/2003 – Plenário.

Além da expressiva lesão jurídica verificada, restou claro, também,
o nocivo efeito prático das graves restrições ao caráter competitivo dos
procedimentos  licitatórios  mediante  a  inclusão  de  diversas  cláusulas
ilegais/exorbitantes  nos  editais  das  Concorrências  n.  029/2013-
CLO/AGESUL e n. 030/2013-CLO/AGESUL:

• Na Concorrência n. 029/2013-CLO/AGESUL, participaram somente 7 das
25 empresas que retiraram o instrumento convocatório; sendo que todas
as 18 desistentes eram de outras unidades da federação.

• Na Concorrência n. 030/2013-CLO/AGESUL, participaram somente 7 das
25 empresas que retiraram o instrumento convocatório; sendo que todas
as 18 desistentes eram de outras unidades da federação.

(B)  Da  inobservância  de  cláusulas  constantes  dos  editais  das
Concorrências  n.  029/2013-CLO/AGESUL  e  n.  030/2013-CLO/AGESUL
pela vencedora PROTECO CONSTRUÇÕES LTDA. 

A  CONTROLADORIA-GERAL DA UNIÃO, ao analisar os documentos de
habilitação apresentados pela  PROTECO CONSTRUÇÕES LTDA. –  vencedora
das  Concorrências  n.  029/2013-CLO/AGESUL  e  n.  030/2013-CLO/AGESUL  –
verificou  a  inobservância  de exigências  dos  editais,  o  que  evidencia  o
favorecimento daquela  pessoa  jurídica,  habilitada  indevidamente  pela
Comissão Permanente de Licitação (CPL). Veja-se: 

1. Aceitação de balanço patrimonial e demonstrações contábeis em
desacordo com o exigido nos editais (cláusula 5.4.311)

11 “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  II  e  que  deverão  estar  demonstradas,  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 os
termos de abertura e encerramento do balanço”. 
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De  acordo  com  o  preâmbulo  dos  editais,  as  sessões  de  abertura  das
propostas  das  Concorrências  n.  029/2013-CLO/AGESUL  e  n.  030/2013-
CLO/AGESUL estavam previstas e efetivamente ocorreram no dia 06/05/2013,
quando os representantes de todas as empresas participantes compareceram e
apresentaram  à  CPL  –  responsável  pela  condução  dos  certames  –  os  dois
envelopes contendo, cada um deles, a documentação de habilitação e a proposta
de preços.

Dispõe  o  art.  31  da  Lei  8.666/93,  acerca  da  apresentação  das
demonstrações contábeis para fins de habilitação: 

Art.  31.  A  documentação  relativa  à  qualificação  econômico-
financeira limitar-se-á a: 

I  –  balanço  patrimonial  e  demonstrações  contábeis  do  último
exercício social, já exigíveis e apresentados na forma da lei, que
comprovem a boa situação financeira da empresa, vedada a sua
substituição por balancetes ou balanços provisórios, podendo ser
atualizados por  índices  oficiais  quando encerrado há  mais  de 3
(três) meses da data de apresentação da proposta;

(g.n.)

No  caso  da  PROTECO  CONSTRUÇÕES  LTDA.  (sociedade  empresarial
limitada),  a  normatização  da forma e  da temporalidade da apresentação  das
demonstrações contábeis – qual  o  exercício  exigível  – encontra-se  no Código
Civil: 

Art. 1.020. Os administradores são obrigados a prestar aos sócios
contas  justificadas  de  sua  administração,  e  apresentar-lhes  o
inventário anualmente, bem como o balanço patrimonial  e o de
resultado econômico. […]

Art.  1.053.  A  sociedade  limitada  rege-se,  nas  omissões  deste
Capítulo, pelas normas da sociedade simples.

Art. 1.071. Dependem da deliberação dos sócios, além de outras
matérias indicadas na lei ou no contrato:

I – a aprovação das contas da administração […]

Art.  1.078.  A  assembleia  dos  sócios  deve realizar-se  ao menos
uma vez por ano,  nos quatro meses seguintes à ao término do
exercício social, com o objetivo de:

I  –  tomar  as  contas  dos  administradores  e  deliberar  sobre  o
balanço patrimonial   e o de resultado econômico; […]

(g.n.)

Ou  seja:  para  fins  de  atendimento  do  disposto  na  cláusula  5.4.3  dos
instrumentos  convocatórios  das  Concorrências  n.  029/2013-CLO/AGESUL e  n.
030/2013-CLO/AGESUL, a vencedora dos certames deveria, no ato da sessão de
abertura dos trabalhos (09 horas do dia 06/05/201312), ter apresentado, dentre

12 Conforme atas da CPL a f. 1349 do Processo n. 19/100.442/2013 e a f. 1382 do Processo n.
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os  documentos  do  envelope  de  habilitação,  cópia  autenticada  do  balanço
patrimonial e das demonstrações contábeis relativas ao exercício de 2012, haja
vista que o prazo legal estabelecido para os sócios das sociedades empresariais
limitadas era 30/04/2013 (art. 1.078, inciso I, do CC, v. supra).

Todavia, a CPL aceitou as demonstrações e o balanço patrimonial da
PROTECO CONSTRUÇÕES LTDA. levantados no final do exercício 201113. 

Como apontado pela CGU, o prazo de 30 de abril do exercício subsequente
ao encerrado (fixado pelo Código Civil para a apresentação das demonstrações
contábeis e a aprovação pelos sócios das sociedades empresariais limitadas, visto
acima) já foi confirmado pelo TCU:

 

[…] 4. A representante foi desclassificada por ter apresentado o
balanço  e  demais  demonstrações  relativamente  ao  exercício  de
2012,  enquanto  a  Gerência  Executiva  do  INSS  em  Piracicaba
entendeu que ela deveria ter apresentado os citados documentos
referentes ao exercício de 2013.

5.  Observa-se  que  o  art.  31,  inciso  I,  da  Lei  n.  8.666/93,
reproduzido  no  edital,  reza  que  o  balanço  e  as  demonstrações
contábeis  a  serem apresentados  devem ser  relativos  ao  último
exercício social, já exigíveis e apresentados na forma da lei.

6. A questão se resume a saber se, na data em que as propostas
foram apresentadas, a lei exigia que o balanço e demonstrações
contábeis referentes a 2013 já estivessem aprovados. […].

9. Alega a representante que a “validade dos balanços” se findaria
em  30/6/2014,  por  força  da  Instrução  Normativa  da  Receita
Federal 1.420/2013.

10. Tal normativo institui a Escrituração Contábil Digital (ECD), que
deverá ser transmitida ao Sistema Público de Escrituração Digital
(Sped), pelas pessoas jurídicas obrigadas a adotá-la. Segundo o
art. 3° dessa norma, ficam obrigadas a adotar a ECD as pessoas
jurídicas tributadas com base no lucro real ou presumido (o que
seria o caso da representante). O art. 5° da IN estabelece que a
ECD será transmitida até o último dia útil do mês de junho do ano
seguinte ao que se refira a escrituração.

11.  Entende  a  representante  que  os  dispositivos  acima
mencionados  exigiriam  que  o  INSS,  em  maio  de  2014,  ainda
aceitasse como “válido” o balanço e as demonstrações relativas a
2012, uma vez que não teria se encerrado o prazo estabelecido no
art. 5° da referida norma, que é 30 de junho.

12.  Esse  entendimento  não  merece  prosperar.  O  prazo  para
aprovação do balanço é 30/4/2014, secundo disposto no art. 1078
do Código Civil. Evidentemente, uma instrução normativa não tem
o condão de alterar esse prazo, disciplinado em lei ordinária. O que
a IN faz é estabelecer um prazo para transmissão da escrituração
contábil digital, para os fins operacionais a que ela se destina.

13. Conclui-se, portanto, que o ato do pregoeiro de inabilitar  a
representante,  que  apresentou  a  documentação  referente  ao

19/100.443/2013. 
13 V. Processo n. 19/100.442/2013 – f. 1224 e 1234 – Volume III; e Processo n. 19/100.443/2013

– f. 1257 e 1267 – Volume III. 
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exercício de 2012, foi correto, embasado no edital do certame e na
legislação pertinente. Assim, deve ser considerada improcedente a
representação formulada pela empresa Cibam Engenharia Eirelli.
Acórdão n. 1.999/2014 – Plenário.

Importante destacar, por fim, como fez a CGU, que, das 7 participantes dos
certames,  4  delas  haviam  apresentado,  devidamente,  as  demonstrações
contábeis do exercício 2012.

2.  Habilitação  da  PROTECO  CONSTRUÇÕES  LTDA.  sem  a
apresentação da Declaração de Cumprimento das Normas de Segurança
do Trabalho (Anexo V dos editais)

A obrigatoriedade da apresentação desse documento decorria da cláusula
14.8 dos instrumentos convocatórios:

14.8  Os  procedimentos  estabelecidos  no  Anexo  V  deste
Edital/Concorrência e  nestas Disposições Finais serão aplicáveis a
todos os empreendimentos contratados por esta Agência Estadual
de Gestão de Empreendimentos – AGESUL.

Contudo,  entre  a  documentação  apresentada  pela  PROTECO
CONSTRUÇÕES LTDA.  não constou  a  Declaração  de  Cumprimento  das
Normas de Segurança do Trabalho, exigida no Anexo V dos instrumentos
convocatórios  das  Concorrências  n.  029/2013-CLO/AGESUL  e  n.
030/2013-CLO/AGESUL14. 

Importante destacar, novamente como fez a CGU, que, das 7 participantes
dos  certames,  2  delas  haviam  apresentado,  devidamente,  a  Declaração  de
Cumprimento das Normas de Segurança do Trabalho.

(C) Do prejuízo efetivo de R$ 481.923,91 (75,02% da amostra) na
execução dos serviços de enleivamento em decorrência de pagamentos
indevidos  por  serviços  não  realizados,  com  consequente  prejuízo
potencial de R$ 3.649.093,20 pela execução de serviços com qualidade
inferior à contratada

A CONTROLADORIA-GERAL DA UNIÃO  verificou a execução física das
obras objeto da Concorrência n. 029/2013-CLO/AGESUL – Lote 1. 

O Contrato OV n. 120/2013 foi firmado em 03/07/2013, entre a AGESUL
e a PROTECO CONSTRUÇÕES LTDA., no valor de  R$ 23.272.002,67, com
regime de execução definido como empreitada por preços unitários. 

14 V. imagem colacionada a f. 24 do relatório da CGU em referência, correspondente ao Anexo V
dos editais,  com destaque para a exigência de sua apresentação pelo  licitante (e não pelo
contratado) juntamente aos documentos de habilitação e com a proposta de preços. 
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A  1ª  Reprogramação do  Contrato  OV  n.  120/2013  foi  realizada  em
13/08/2013 – Planilha de Reprogramação15. Alterou os seguintes serviços:

Essa  reprogramação  alterou  os  serviços  contratados  em  19,99%,  após
apenas 41 dias da assinatura    do contrato,  sendo que 18,96%     referem-se à
inclusão de serviços não licitados. Tal situação evidencia o desrespeito da
AGESUL à licitação e  ao  projeto  inicial  elaborado pela  EGA CONSTRUÇÕES E
INTERMEDIAÇÕES  LTDA. (CNPJ  n.  08.414.841/0001-57) em  decorrência  do
Contrato OV n. 232/2012, de 24 de outubro de 201216.

A Medição Final (Boletim de Medição n. 17), realizada em 04/12/2014,
é  referente  ao  período  de  01/11/2014  a  03/12/2014,  trazendo  os  serviços
executados acumulados e aprovados pela Comissão de Fiscalização de Obra. O
valor medido no período é de R$ 992.136,60, sendo que o valor acumulado dos
serviços executados para o contrato é de R$ 23.899.007,19, ou seja, 100% dos
serviços previstos.

Com o intuito de verificar a execução dos serviços medidos, a CGU realizou,
no dia 23/02/2016, uma vistoria no trecho do Lote 1, com início no km 17,00
e fim no km 37,280 – extensão de 20,280 km.

No quadro abaixo, constam os dados obtidos pela CGU aplicando o método
da curva ABC para os itens de serviços com maiores valores absolutos medidos
pelo Boletim de Medição n. 17 – Medição Final, a fim de determinar uma amostra
com itens passíveis de serem objeto da fiscalização in loco.

15 V. Processo n. 19/100.442/2013 – f. 1.682-1.685 – Volume IV. 
16 A cópia do Contrato OV n. 232/2012 encontra-se digitalizada no DVD juntado à f. 1.398 do IPL

0525/2017-SR/PF/MS. 
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Fonte: Boletim de Medição n. 17 e Curva ABC dos serviços medidos e passíveis de verificação  in
loco.

Os serviços unitários executados e constantes da amostra foram objeto de
inspeção  in  loco por  uma equipe  da  CGU no  intuito  de  verificar  a  efetiva
realização  dos  serviços  e  avaliar  as  condições  de  execução  das  obras  de
implantação e pavimentação da rodovia. 

A partir da amostra, descreve-se, por agrupamento de itens relacionados,
conforme disposto no quadro acima, a situação geral encontrada pela inspeção
no local das obras de implantação e pavimentação da Rodovia MS-040; isso em
função do cotejo entre os quantitativos levantados pela  CGU in loco e aqueles
registrados pelos agentes da PROTECO e da AGESUL na medição final:

Enleivamento (itens 06.01 e 07.02):

Os serviços de enleivamento foram divididos em dois itens:

O Projeto de Implantação e Pavimentação de Rodovia havia sido realizado
em março de 2013 pela empresa  EGA – CONSTRUÇÕES E INTERMEDIAÇÕES
LTDA. (CNPJ  n.  08.414.841/0001-57),  em  decorrência  do  Contrato  OV  n.
232/2012,  firmado em 24/10/2012.  Trazia,  em seu  Volume 1 –  Relatório  de
Projeto  Executivo17,  o  item  3.7.  -  Componente  Ambiental,  com  a  seguinte
afirmação:  “O  componente  ambiental  do  projeto  contempla  serviços  de
recuperação  do  passivo  ambiental  existente  e  de  serviços  para  adequação
ambiental  no  projeto  em  estudo.  Às  áreas  explorações  previstas  receberão
proteção vegetal dos mesmos, através de enleivamento. Os taludes dos aterros
e  os  canteiros  das  interseções  previstos  no  projeto  receberão  revestimento
vegetal sob forma de enleivamento”. 

Naquele mesmo Volume, o item 4.7 – Projeto de Obras Complementares

17 V. arquivo denominado “M-040_Volume1_RELATORIO_DE_PROJETO”, que se encontra no DVD
n. 3, no Apenso II do IPL 0525/2017, no seguinte caminho: D:\DVD 3 – 040 e JBS\MS-040
Lotes  1 e 2\DVD anexo ao Of  13755-16 cgu MS-040\Lote  01.  A cópia  do Contrato  OV n.
232/2012 encontra-se digitalizada no DVD juntado à f. 1.398 do IPL 0525/2017. 
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apresentava  a  seguinte  descrição:  “Como  Obras  Complementares,  são
enquadradas as cercas de vedação da faixa de domínio da rodovia, bem como o
enleivamento,  que  foram previstos  neste  projeto.  As  cercas  indicadas  serão
constituídas com quatro fios de arame liso e mourões de madeira. Os mourões
de  suporte,  com comprimento  de  2,20  metros  e  12  cm de  diâmetro,  serão
implantados  com afastamento  de  2,50  metros  entre  si,  tendo  a  cada  50,00
metros  e  nos pontos  de mudança de  alinhamentos vertical  e  horizontal,  um
mourão esticador, com 2,80 metros de comprimento e 20 cm de diâmetro. O
enleivamento foi previsto para cobertura dos taludes dos aterros”. 

Indicava, também, que seria usada, dentre outras, a especificação técnica
“DNIT102-2009 – ES – Proteção do Corpo Estradai – Proteção Vegetal” para a
execução dos serviços de proteção ambiental. 

Na análise da Concorrência n. 029/2013, a CGU verificou que, na Planilha
Orçamentária  disponibilizada pela  AGESUL,  a  composição  dos  custos  do  item
Enleivamento  correspondia  ao  código  2  S  05  100  00  do  Sistema  de  Custos
Rodoviários – SICRO 2, o qual previa como insumo o item 1 A 01 780 01 –
Obtenção  de  grama  para  replantio.  A  vencedora  da  licitação,  a  PROTECO,
apresentou a sua composição de preço unitário  para o Enleivamento  com os
mesmos  itens  que  compõe  o  código  2  S  05  100  00  –  SICRO  2.  Portanto,
contendo o item 1A 01 780 01 – Obtenção de grama para replantio.

Em consulta à legislação adotada pela AGESUL para a execução das obras, a
CGU verificou que a norma ES 341/97 – Proteção do Corpo Estradal – Proteção
Vegetal  havia  sido  revisada  em  julho/2009  pela  diretoria  colegiada  do
Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes – DNIT e que obtivera
nova nomenclatura, passando a ser denominada de Norma DNIT 102/2009 –
ES18.

No item 5.3 – Execução, a norma DNIT 102/2009 – ES descreve como deve
ser  procedida  a  execução  da  proteção  vegetal  por  enleivamento  (serviço
registrado nos itens 06.01 e 07.02 do Boletim de Medição em análise): 

5.3.1. (b) Atividades da proteção vegetal por enleivamento:
• Preparo do solo – à semelhança da alínea “a”;
• Incorporação de fertilizantes e corretivos, na área regularizada,
de acordo com padrão estabelecido;
• Plantio  das  placas  de  leivas  transplantadas  do  viveiro  e  sua
fixação no solo por estacas;
• Irrigação – à semelhança da alínea “a”; 
• Manutenção – à semelhança da alínea “a”; 

A referência à alínea “a” traz os seguintes textos:

5.3.1 Áreas de declividade acentuada (taludes de cortes e aterros):
a) Atividades da proteção vegetal por sulcos:
• Preparo do solo – regularização da superfície, recuperando-se as
áreas  de  ravinas,  limpeza  com retirada  de  tocos  e  pedras,  por
exemplo;

18 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 essas 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. 
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• Irrigação – os sulcos devem ser irrigados coma quantidade de 10
litros/m2  em  intervalo  de  cinco  dias  até  a  germinação  das
sementes e o pagamento das hastes ou estolões, em forma de
chuvisco leve e nas horas amenas do dia;
• Manutenção – para manutenção da vegetação deve ser feita a
adubação  de  cobertura  após  6  meses  da  semeadura,  com  a
aplicação  de  50  kg/ha  de  fósforo  e  25  kg/ha  de  potássio,
manualmente, a lanço ou com adubadeira tipo costal. 

Outro ponto importante apontado pela  CGU a se destacar da norma em
comento é o critério de medição, no 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:  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. 

Assentadas essas premissas (é dizer: o que consta do projeto e da
planilha orçamentária contratada), a equipe da CGU passou a verificar a
efetiva realização dos serviços por meio de visita ao local das obras. 

Para  o  item  07.02  (enleivamento  –  componentes  ambientais),  a
equipe  da  CGU selecionou  uma  amostra  de  87.761,60  m² (49,16%)  para
verificação  in  loco.  As  áreas  selecionadas  consistem  nos  seguintes  dados
obtidos do Boletim de Medição n. 11:

Quadro 03

Fonte: Boletim de Medição n. 11

A  verificação  in loco percorreu todo o trecho citado, definido entre as
estacas  0  e  1014,  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  nativa  e  capim do  gênero  “brachiaria”  ao  longo  dos
taludes  em  larguras  diversas  e,  na  maioria  das  vezes,  menores  do  que  a
apontada na medição. Não foi possível comprovar a execução dos serviços nos
moldes  apresentados  no  Boletim de  Medição  n.  11 (Quadro  03),  pois,  como
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apontado pela CGU, em grande parte do trecho, a vegetação existente (capim do
gênero  “brachiaria”)  misturava-se  com  a  vegetação  nativa  e  apresentava
crescimento  completamente  diferente  entre  si,  indicando  a  ausência  de
semeadura pela contratada; sendo a existência decorrente de possível rebrota de
vegetação já existente no local antes do início das obras.

Segue  a  diferença  encontrada  pela  CGU no  quantitativo  da  amostra
verificada:

(segue tabela)
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Quadro 04

Fonte: Boletim de Medição n.11 e anotações da CGU em decorrência da inspeção física nas obras.

Assim,  tem-se  que  a  quantidade  encontrada    in  loco   pela  CGU  foi
300,28% menor do que a registrada no   Boletim de Medição n. 11, o que
proporcionou  um  superfaturamento    quantitativo  de  R$  481.923,91
(75,02%) em uma amostra de R$ 642.414,91.

Destacou  a  CGU que,  em diversos  pontos  verificados  ao  longo da
rodovia, a largura entre a   pista de rolamento e a cerca das propriedades
particulares  era  menor  do  que  o  valor  registrado  pelo  Boletim  de
Medição; como no caso da Foto 1 do Quadro 05 (abaixo), onde a medição entre
a lateral do pavimento e a cerca era de 9,20 m (área de 6.256,00 m²), e o valor
registrado na planilha de medição foi de 16,14 m (10.975,20 m²) – ou seja:
mesmo que toda área de domínio tivesse recebido o enleivamento, a medição
seria incorreta, medida a maior em 75,43%.

Tais serviços foram “medidos” pela PROTECO e aprovados pela AGESUL em
sua totalidade no mês de dezembro/2014 por conta do Boletim de Medição
Final  n.  17.  No  entanto,  conforme  as  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 o objetivo de elucidar a narrativa acima, seguem algumas fotos dos
taludes ao longo do trecho no dia da verificação pela CGU, 23/02/2016:

(segue Quadro 5)
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Quadro 05
(As fotos são relacionadas/referidas no Quadro 04, acima)

Foto  1  –  medição  da  largura  da  área  de
domínio. 

Foto  2  –  vegetação  nativa  ao  longo  do
talude.

Foto 3 – vegetação encontrada ao longo do
talude.

Foto  4  –  vegetação  sem  presença  de
grama.

Foto 5 – vegetação encontrada no talude. Foto 6 – brita na área de enleivamento.

Foto 7 – vegetação em meio a pedras no
talude.

Foto 8 – trecho com largura de 6,0 m de
enleivamento, medido como 16,14 m.
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Fotos 9 e 10 – ausência de cobertura completa no talude.

Foto 11 – cobertura incompleta do talude. Foto 12 – trecho com largura de 4,0m de
enleivamento, medido como 16,14m.

Fotos 13 e 14 – vegetação encontrada nos taludes em substituição às placas de grama.

Os  registros  fotográficos  acima  evidenciam a  execução  dos  serviços  de
enleivamento em desacordo com os registros de medições realizados, uma vez
que a área verificada tinha trechos significativos tomados pela vegetação nativa
do local e/ou replantio e rebrota da vegetação pré-existente, anteriormente ao
início das obras (capim do gênero ''brachiaria"); com pouco ou nenhum plantio
de  gramas  em  leivas,  conforme  definido  no  projeto  básico  e  na  planilha
orçamentária  contratada.  Tudo  indevidamente  atestado  nos  boletins  de
medição e com os pagamentos realizados pela AGESUL. 

Para o item 06.01 (Obras Complementares), a equipe da CGU verificou
que as medições foram realizadas em estacas onde já haviam sido medidas pelo
item 07.02 – Componentes ambientais.

Rememora-se que, em consulta ao Projeto de Implantação de Pavimentação
Asfáltica nos itens 3.7 – Componente Ambiental do Projeto e o 4.7 – Projeto de
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Obras  Complementares  (já  transcritos  acima),  identificam-se  as  seguintes
definições: 

3.7  […]  Os  taludes  dos  aterros  e  os  canteiros  das  interseções
previstos no projeto receberão revestimento vegetal sob forma de
enleivamento.
4.7. […] O enleivamento foi previsto para cobertura dos taludes
dos aterros.

Como não  havia  localização  específica  (mapa  ou  coordenadas)  de  onde
foram realizados os serviços de enleivamento, somente o controle por estacas, a
equipe da CGU identificou que os serviços dos itens da planilha contratada
06.01  e  07.02  sobrepõem-se,  pois,  na  verificação  in  loco,  na  amostra
selecionada, não foi detectado qualquer serviço de enleivamento além dos
efetivamente medidos; e os dois itens da planilha preveem  “cobertura
dos taludes dos aterros”. 

Tal  situação  foi  confirmada na análise  feita  pela  CGU das  planilhas  que
descrevem a localização por estaca do  enleivamento nos Boletins de Medição
para o item 06.01, que trazem como locais de implantação de enleivamento as
mesmas estacas analisadas na amostra em testilha para o item 07.02. Conforme
demonstrado abaixo:

Quadro 07
Estaca Início                                    Estaca Final              Lado    Largura      (1)         (2)           (3)

Foto 1 – enleivamento medido no Boletim de Medição nº 4 para o item 06.02 – Obras Complementares,
entre as estacas 20 e 54, lado direito (Área total medida=3.601,00m²). (1) Soma largura; (2) Semi
distância; e (3) – Área, conforme descrito no boletim de medição.
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Foto 2 – enleivamento medido no Boletim de Medição nº 8 para o item 07.01 – Componentes
Ambientais, entre as estacas 20 e 54, lado direito (Área total medida=10.975,20m²).
Fonte: Boletins de Medição nº 4 e 8. 

Com base no Quadro 07 acima, tem-se que foram medidos 14.576,20 m²
de área de enleivamento no lado direito da pista, entre as estacas 20 e 54 (680,0
m).  Com esses dados,  como apontado pela  CGU,  teria  que ter  uma largura
mínima entre a pista de rolamento e a cerca de 21,43 m para o trecho, fato que
não foi identificado   in loco, uma vez que a medida da largura encontrada para
o trecho foi de 9,20 m (Foto 1, Quadro 05). 

Com isso,  houve  um  superfaturamento  quantitativo,  somente  nesse
trecho, de 8.320,20 m² (14.576,20 m² – 6.256,00 m²) de enleivamento. Isso
considerando a hipótese de que toda a largura entre a pista de rolamento e a
cerca  tenha  passado  pela  aplicação  do  enleivamento,  o  que  também  não
restou comprovado, conforme Quadros 04 e 05 (Foto 1).

Além disso,  como  exemplo  da  situação  apontada,  tem-se  o  Boletim  de
Medição n. 8, que traz fotos de serviços de enleivamento realizados nos taludes
dos acostamentos nas estacas 198, 415, 255 e 420, sendo que, naquele Boletim
de Medição,  foram medidos somente  serviços  do item 07.02  – Componentes
Ambientais, o que comprova que  os itens da planilha contratada 06.01 e
07.02 servem para os mesmos locais, não fazendo discriminação entre as
caixas de empréstimos e os taludes separadamente na composição de qualquer
um deles.

Com isso, não foi possível comprovar a execução dos serviços relativos ao
item 06.01 – Obras Complementares, devido à ausência de especificação dos
locais onde seriam realizados e ante a evidente sobreposição de medição com os
serviços do item 07.02 – Componentes Ambientais.

Em razão da ausência de cobertura por grama ao longo de diversos trechos
de talude onde deveriam ser realizados os serviços de enleivamento na Rodovia
MS 040 – km 17,0 ao km 37,280; da impraticável identificação e quantificação da
vegetação nativa presente em alguns dos locais onde deveria haver grama; da
sobreposição dos serviços realizados nos itens 06.01 e 07.02; e das diferenças
entre as medições das áreas obtidas pela equipe  CGU no local das obras e as
registradas na medição final pela  AGESUL,  a CGU concluiu que  os recursos
medidos nos itens 06.01 (R$ 2.342.400,00) e 07.02 (R$ 1.306.693,20),
com o valor total de R$ 3.649.093,20, foram aplicados em grande parte
de forma irregular.

Por  fim,  para  além do  expressivo prejuízo ao erário  decorrente  de
pagamentos  indevidos  por  serviços  não  executados,  tem-se  que  as
fraudes verificadas, conforme assinalou a CGU, afetam   significativamente a
própria  qualidade das obras  do Contrato  OV n.  120/2013,  gerando o
risco de diminuição e durabilidade de todo o serviço.
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(D)  Do  prejuízo  efetivo  de  R$  80.592,08  decorrente  de
irregularidades encontradas na execução dos serviços de implantação e
pavimentação da Rodovia MS-040

A CONTROLADORIA-GERAL DA UNIÃO prosseguiu com a verificação da
execução física (verificação in loco) das obras do Contrato OV n. 120/2013
– Lote  1,  com base  no  Quadro  01 acima,  exceto  os  itens  de  enleivamento
(objeto  do  tópico  anterior),  tendo  constatado,  então,  um  prejuízo  de  R$
80.592,08 devido a não execução de serviços registrados como medidos. 

Corpo e Boca de Bueiros Simples de Concreto Celular e Corpo e Boca
de Bueiros Duplos de Tubo de Concreto:

Com base na planilha de medição final (Quadro 08, abaixo) e a delimitação
feita no Quadro 1 acima, a equipe da CGU procedeu a uma verificação in loco
sobre  a  execução  física  dos  serviços.  De acordo com os  marcos  referenciais
apontados na planilha de medição, obteve os seguintes resultados:

Quadro 08
Item Serviços da 17ª Medição (Final) Estaca Execução

04.07 Corpo BDTC D=1,20 m AC/BC/PC
290 Ok
297 Ok

1.009 Ok

04.13 Boca BDTC D=1,20 m AC/BC/PC
290 Ok
297 Ok

1.009 Ok

04.15 Corpo BSCC 2,50x2,50m alt. 1,00 m a
2,50 m AC/BC

400 NÃO ENCONTRADO

658 Ok

04.16 Boca BSCC 2,50x2,50 m normal AC/BC
400 NÃO ENCONTRADO

658 Ok
Fonte: Boletim de Medição n. 17, Curva ABC dos serviços medidos e anotações do auditor em
decorrência da verificação física.

Observa-se que a  CGU identificou a maioria dos itens, sendo que alguns
deles  foram localizados  em estacas  diferentes  das  apontadas  na  planilha  de
medição. Nesse caso, no entanto, foram considerados como atendidos.

Quanto aos itens 04.15 e 04.16 (estaca 400), a CGU não identificou a
construção  do  Bueiro  Simples  de  Concreto  Celular  –  BSCC  no  marco
apontado na planilha de medição, nem em seus arredores. Conforme Fotos
do Quadro 09, abaixo:

(segue Quadro 09)
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Quadro 09

Foto 1 – Foto panorâmica do local onde o BSCC 2,50x2,50m deveria estar instalado. 

Fotos 2 e 3 – Vista detalhada do talude lado direito na altura da estaca 400 (km 25,0).
Em destaque nas três fotos, a placa de sinalização que aponta o km 25,0. 
Fonte: Fotos tiradas durante a inspeção in loco no dia 23/02/2016.

Os itens 04.15 e 04.16 (estaca 400) tiveram a sua “medição" registrada no
Boletim de Medição n. 1, de 07/08/2013, havendo, inclusive, fotos com menção
aos itens. Contudo, registrou a CGU não ser possível comparar a foto da medição
com o  estado  atual  da  rodovia  para  identificar  qual  o  local  onde  teria  sido
executado  o  bueiro,  sendo  que  o  registro  fotográfico  constante  da  medição,
muito provavelmente, refere-se a outra estaca. Ademais, consignou que, como
comprovado  no  Quadro  09,  acima,  o  bueiro  não  foi  executado no  km 25,0
(estaca  400  que  corresponde  a  8,0  km  +  17,0  km  onde  se  inicia  o
estaqueamento – estaca 0).

Resultado:  os  serviços  de  execução  de  Corpo  e  Boca  de  Bueiros  de
Concreto, selecionados na amostra de R$ 304.057,82 (64,95% do total de R$
468.136,27 destinados à execução de Corpo e Boca de Bueiros de Concreto)
foram alvo de  pagamentos indevidos por serviços não realizados em um
total, no mínimo, de R$ 80.592,08:

Quadro 10
Item Serviços da 17ª Medição (Final) Estaca Valor (R$)

04.15 Corpo BSCC 2,50x2,50m alt. 1,00 m a 2,50 m
AC/BC 400 44.991,60

04.16 Boca BSCC 2,50x2,50m normal AC/BC 400 35.600,48
Fonte: Boletim de Medição n. 17. Total 80.592,08
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(E) Do prejuízo efetivo de R$ 110.013,81 por registro de medição de
serviços de transporte de material  betuminoso diferente do realmente
praticado para a obra

Para verificar a execução dos serviços de transporte dos  itens 09.01 e
09.02 da  planilha  contratada,  a  CONTROLADORIA-GERAL  DA  UNIÃO
selecionou uma amostra de 48,40% do valor registrado como medido para o
serviço "09.01 – Transporte de material betuminoso a quente Cimento Asfáltico
de Petróleo – CAP 50/70" e de 55,87% do valor medido para o serviço "09.02 –
Transporte de material betuminoso a frio do asfalto diluído de cura média – CM-
30".

As distâncias contratadas por meio do Contrato OV n. 120/2013, conforme
descrito na composição de custo unitário dos serviços dos itens 09.01 e 09.02,
são, respectivamente: 1.118,34 km para o item 09.02 (CM) e 1.151,96 km para
o item 09.01 (CAP).

O projeto  executivo do  Lote  1 indica como origem da aquisição do CAP
50/70 a refinaria Henrique Lage (REVAP) na cidade de São José dos Campos, no
Estado de São Paulo, com distância comercial de 1.185,90km ao local da obra.
Ou seja: a vencedora da licitação, a PROTECO CONSTRUÇÕES LTDA., deveria
adquirir o insumo necessário na refinaria localizada em São José dos Campos-SP,
pelo preço definido no mercado e arcar como os custos de transporte até o local
da obra.  E,  para tanto,  a  composição do serviço é  formada pela  junção dos
custos dos insumos, agregada aos custos do transporte, considerando a Distância
Média de Transporte – DMT de 1.185,90 km.

Na  composição  de  custos  apresentada  pela  PROTECO,  vencedora  da
licitação  relativa  ao Lote  1, ela  informou  que  a  DMT  para  o  serviço  de
“Transporte de material betuminoso a quente CAP 50/70” seria de 1.151,96 km,
não informando em qual local seria retirado o produto19. Contrariando, assim, os
termos do   Projeto Executivo da obra.

Nos documentos acostados ao processo em análise, a CGU identificou que
todos  os serviços de “Transporte de material betuminoso a quente CAP 50/70”
(item 09.01) foram registrados como medidos e pagos conforme contratados, ou
seja, que não houve alterações decorrentes de acréscimos e/ou diminuições no
decorrer da obra; indicando que as informações da composição de custos teriam
sido efetivamente executadas pela empresa e atestadas pela AGESUL. 

Contudo, com base no item 25 do Auto de Apreensão 311/2015 – IPL
530/201420,  apreendidos pela  POLÍCIA FEDERAL na sede da  PROTECO,  a
CGU, analisando as notas fiscais encontradas, verificou que o CAP e o CM-30
foram adquiridos  em fornecedores  diferentes  dos  definidos  no  projeto  e  em
distância diferente da estipulada na composição de preço unitário da contratada,
o  que  ocasionou prejuízos  ao  erário  em  decorrência  de  pagamentos
indevidos  por  serviços  não  prestados,  a  saber,  serviço  de  transporte

19 V. Quadro 11 de f. 41 do relatório da CGU em referência. 
20 Cópia do item 25 do Auto de Apreensão 315/2015 – IPL 530/2014 encontra-se digitalizada no

DVD  n.  1,  no  apenso  II,  do  IPL  n.  0525/2017-SR/PF/MS.,  no  seguinte  caminho:  D:\DVD
1\Materiais apreendidos Item 4 do Despacho.
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realizado em quantidade inferior à contratada/medida. 

Muito embora as informações indicassem que a  PROTECO teria adquirido
insumos relativos ao CAP 50/70 na refinaria de São José dos Campos-SP, ela, na
verdade,  os  adquiriu  em Paulínia-SP  (distância  estimada  de  939,40  km pelo
Google  Earth),  recebendo pela prestação do serviço de    “Transporte de
material betuminoso a quente CAP50/70”   o equivalente a uma distância
de  1.151,096  Km,  quando,  na  verdade,  prestou  serviço  de
aproximadamente 939,40 km.

Em sistemática semelhante, em relação ao item  "09.02 – Transporte de
material betuminoso a frio CM-30", novamente, tanto o projeto executivo quanto
a  composição  de  custos21 da  PROTECO também indicavam a  aquisição  dos
insumos (CM 30) e o transporte do material sendo originários da cidade de São
José  dos  Campo-SP  até  o  local  da  obra  (distância  de  1.194,38  Km);  e,  no
entanto, a análise do material apreendido na sede da contratada demonstrou que
o insumo CM-30, utilizado na MS-040,  foi totalmente adquirido na    GRECA
DISTRIBUIDORA DE ASFALTOS LTDA.  , localizada em Campo Grande-MS,
distante 44,20 km do canteiro do lote 1 da mencionada rodovia  22  -  23. 

As  fraudes  em  tela  geraram  um superfaturamento/prejuízo  de  R$
110.013,81, conforme calculado pela CGU: 

Acrescentou a  CGU que as especificações do DNER e do DNIT que tratam
dos serviços que utilizam materiais betuminosos estipulam que o transporte do
ligante betuminoso deve ser medido com base na distância entre o fornecedor e
o canteiro de serviço, ou seja, com base na distância efetivamente realizada.
Para tanto,  todo carregamento de material betuminoso que chega à obra deve
trazer indicação clara da sua procedência e da distância de transporte entre o
fornecedor  e  o  canteiro  da  obra,  procedimento  não  observado  na  obra  em
questão.

Outro ponto importante: a constatação de superfaturamento pela CGU
decorre  de  expressivas    diferenças  entre  as  distâncias  de  transporte
consideradas  nos  pagamentos  e aquelas  efetivamente realizadas. Não
havendo qualquer dúvida de que eventual modificação da distância de transporte
de projeto na execução das obras obriga, obviamente, a uma adequação dos
preços finais dos serviços relacionados24. 

21 V. Quadro 12 de f. 43 do relatório da CGU em referência. 
22 V.  Quadro 13,  contendo a visualização das  distâncias  (DMT) praticadas  e  contratadas pelo

Contrato OV n. 120/2013 para os itens de transporte de materiais betuminosos, a f. 44 do
relatório da CGU em referência. 

23 V. Quadro 14, contendo as imagens das notas ficais de compra de CM-30 (foto 1) e de compra
de CAP-30/45 (foto 2), a f. 45-46 do relatório da CGU em referência. 

24 A propósito, é pacífica a jurisprudência do TCU – Acórdãos 40/2012, 53/2012, 2.849/2010,
3.240/2009, 3.056/2009, todos do Plenário, além de outros. 
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(F) Do prejuízo efetivo de R$ 418.110,00 pela inexecução do item
instalação e manutenção de canteiro e acampamento no Lote 2

Quanto  ao  Lote  2 da  Rodovia  MS-040,  objeto  da  Concorrência  n.
030/2013-CLO/AGESUL, a CONTROLADORIA-GERAL DA UNIÃO analisou o
item 10.01 – instalação e manutenção de canteiro e acampamento. 

Quanto aos canteiros propriamente, instalados nas áreas adjacentes à pista,
os registros fotográficos acostados aos Boletins de Medição da obra indicam que
foram executados em locais diferentes, referentes ao Lote 1 e Lote 2. Porém,
apenas tais informações não garantem a comprovação de sua execução: não há,
nos  registros  fotográficos  acostados  aos  Boletins  de  medição  do  Lote  2,  as
estacas correspondentes à instalação do canteiro, que, no projeto, está previsto
para a estaca 1.090 + 0,00.

Em 18/03/2016, uma equipe da CGU percorreu o trecho correspondente ao
Lote 2 (km 37,280 ao  km 57,280), e não encontrou nenhum outro local onde
pudesse ter ocorrido a construção do canteiro de obras, a não ser o local indicado
no projeto, 1.090 + 0,00, onde se encontra a situação apresentada nas fotos
abaixo (Quadro 15), sem quaisquer indícios de construção de    canteiros,
somente a utilização da área como depósito de materiais:

Quadro 15

Fotos 1 e 2 – vistas internas do pátio localizado na estaca 1.090 + 0,00

Fotos 3 e 4 – vista panorâmica do terreno localizado na estaca 1.090 + 0,00
Fonte: visita realizada em 18/03/2016

A equipe da CGU verificou também que a foto utilizada para justificar a
“medição”  do  canteiro  de  obras  no  L  ote  2  é,  muito  provavelmente,
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originária  da  construção  do  canteiro  do  Lote  1,  conforme  evidências
dispostas no quadro abaixo:

Quadro 16

Foto 1 – foto utilizada na 1ª medição do lote 02 para justificar a execução do canteiro de obras
(vegetação ao fundo – círculo e rodovia – seta)

Fotos  2  e  3  –  fotos  retiradas  na  estaca  1.090  +  0,00  (lote  02)  onde  se  localiza  a  rodovia
mostrando que não há vegetação (eucalipto) em frente ao terreno (círculo) e rodovia (seta).

Foto 3 – foto do canteiro lote 01 que foi retirada em 18/03/2016 em local aproximado ao da foto 1
mostrando a semelhança entre as duas fotos.
Fonte: Boletim de Medição nº 01 do lote 02 e visita, no dia 18/03/2016, aos locais onde deveriam
ser instalados os canteiros de obras dos lotes 01 e 02.

Em adendo, em consulta a imagens de satélite (software Google Earth), a
CGU corroborou as   informações de não construção do canteiro de obras
no  local  indicado –  estaca  1.090  +  0,00  (Lote  2),  uma  vez  que,  em
comparação  entre  imagens  de  antes  do  início  da  obra  e  de  período  após  a
apresentação e atesto da construção do canteiro do Lote 2 (Boletim de Medição
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n. 1), notou-se não haver qualquer construção no local:

Quadro 17

Foto  4  –  software  Google  Earth  em
01/09/2011  –  antes  da  assinatura  do
Contrato  OV N.  121/2013 celebrado  em
03/07/2013

Foto  5  –  software  Google  Earth  em
11/10/2013 após o boletim de medição nº 1
referente  ao  período  de  12/07/2013  a
31/07/2013 que traz a foto 01 e demais fotos
da suposta construção do canteiro.

Fonte: software Google Earth. 

Em consonância com as constatações citadas nos Quadros 15 a 17, acima, e
a  fim  de  sanar  qualquer  questionamento  quanto  a  possível  construção  do
canteiro  de  obra  do  Lote  2  pela  PROTECO,  convém trazer  a  este  relato  as
informações obtidas pela CGU após circularização no Instituto de Meio Ambiente
de Mato Grosso do Sul (IMASUL), referentes à pavimentação da Rodovia MS-040.

Segundo a Resolução SEMAC n. 15, de 04/11//2009, do Governo do Estado
de  Mato  Grosso  do  Sul,  que “dispõe  sobre  o  licenciamento  ambiental  de
atividades de apoio à execução de obras lineares de infraestrutura de transporte,
saneamento e energia elétrica considerados de utilidade pública e em locais sem
restrições  ambientais”,  em  construções  de  atividades  de  apoio  (canteiro  de
obras),  a  empresa responsável  pela  obra  deveria  obrigatoriamente  protocolar
requerimento no IMASUL referente à instalação de tais “atividades de apoio”. 

A PROTECO parece ter observado tal resolução, pois consta publicação no
Diário Oficial do Estado de Mato Grosso do Sul, no dia 02/09/2013 – DOE, de
requerimento feito pela contratada ao IMASUL para licenciamento ambiental. Mas
veja-se o teor de tal  requerimento: licenciamento ambiental para canteiro de
obra, extração mineral, usina de asfalto, captação de água de açude e cursos
d’água,  depósitos  de  material  excedente  (bota-foras),  caminhos  de  serviço,
através da apresentação de Comunicado de Atividade de Apoio a Obras Lineares
– CA,  localizado no Km 2, para a Implantação e Pavimentação da Rodovia MS
040, que compreende o trecho Campo Grande e a Santa Rita do Pardo, conforme
Contratos     AGESUL   OV. n. 120/2013 (Lote 01) e n. 121/2013 (Lote 02). Ou seja:
como bem apontado pela CGU,  a PROTECO protocolou requerimento no
IMASUL relativo a somente um canteiro de obras para atender aos dois
contratos, no Município de Campo Grande-MS.

(segue Quadro 18)
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Quadro 18

Fonte: DOE n. 8.506; página 71.

A CGU obteve acesso ao processo de licenciamento  ambiental do canteiro
de obra,  protocolado no IMASUL sob o  número 23/105296/201325,  relativo  à
implantação  da  Rodovia  MS-040,  requerido  pela  PROTECO,  onde consta  a
localização de apenas um canteiro de obras, bem como a justificativa da
requerente informando a instalação do canteiro na mencionada rodovia conforme
Contrato  OV n.  120/2013  –  Processo  n.  19/100.442/2013  e  Contrato  OV  n.
121/2013 – Processo 19/100.433/201326. 

Note-se que  a própria PROTECO informa a construção de um único
canteiro de obras, localizado no km 2 do trecho a ser pavimentado, o qual
serviria de atividades de apoio para a execução dos Contratos da AGESUL OV. n.
120/2013 e n. 121/2013, respectivamente, os Lotes 1 e 2 das obras da MS –
040.

Devido à fraude perpetrada na execução/fiscalização do contrato,
teve-se, apenas nesse item (canteiro de obras do Lote 2), um prejuízo
efetivo de R$ 418.110,00 – cálculo efetuado pela CGU.

(G) Do resumo dos prejuízos verificados, segundo a CGU

Além da  CONTROLADORIA-GERAL  DA  UNIÃO,  também a  POLÍCIA

25 Cópia  do  Processo  n.  23/105296/2013  encontra-se  digitalizada  no  DVD  anexo  a  presente
denúncia. 

26 V. Quadros 19 e 20, f. 51-52, do relatório da CGU em referência. 
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FEDERAL, por meio de seus peritos, procedeu à verificação da efetiva
execução dos serviços contratados e pagos para os Lotes 1 e 2 das obras
da MS-040.

Nos  Laudos  Periciais  n.  1088  –  SETEC/SR/PF/MS e  n.  1094  –
SETEC/SR/PF/MS27,  o  Setor  Técnico  Científico  da  POLÍCIA  FEDERAL
constatou superfaturamento total de R$ 5.143.050,01 nas obras relativas
ao Lote 1 e de R$ 5.086.404,45 nas obras relativas ao Lote 2 da Rodovia
MS-040,  tratando-se  de  valores  pagos  indevidamente à  PROTECO
CONSTRUÇÕES LTDA. pela AGESUL.

Como  dito,  os  exames  visaram,  por  meio  de  análise  documental e
verificação  in loco, determinar se os serviços executados estavam de acordo
com o previsto no projeto.  Os peritos da  POLÍCIA FEDERAL concluíram que
existem  serviços  medidos/pagos  em  quantidade  e/ou  qualidade  inferior  ao
efetivamente executado nas obras examinadas.

 

(H) Do Laudo n. 1088 – SETEC/SR/PF/MS

O Setor Técnico-Científico da  POLÍCIA FEDERAL periciou as obras objeto
do  Contrato  OV n.  120/2013.  Apresenta-se  a  tabela  a  seguir  contendo  o
resultado resumido das análises apresentadas ao longo do citado laudo, visando
definir  o  valor  dos  danos  ao  erário  por  serviços  medidos  e  pagos  em
quantidade/qualidade diversa do executado em campo.

Tabela 13: Resumo da perícia de dano ao erário para os serviços analisados.

Para  os  serviços  analisados,  detalhados  na  seção  IV.2  –  Análise  de
quantidades  contratadas do  mencionado  laudo28,  constatou-se  o  valor  de  R$
4.342.660,17, correspondente  a  18,17  % do  valor  final  do  Contrato  OV  n.

27 Os laudos mencionados encontram-se a f. 539-594 do IPL 0525/2017-SR/PF/MS. Também se
encontram digitalizados no DVD anexo a presente denúncia. 

28 V. f. 6-26 do Laudo n. 1088/2017. 
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120/2013, a título de  danos ao erário por  serviços medidos e pagos em
quantidade/qualidade diversa da executado em campo. 

Além disso, os peritos executaram furos de sondagem visando a verificação
da efetiva execução do serviço previsto no item 04.30 – COLCHÃO DRENANTE
DE RACHÃO OU PEDRA DE MÃO BC. 

Por intermédio das notas fiscais de compra das pedras apreendidas na sede
da  PROTECO (Termo  de  Apreensão  n.  311/2015),  nos  termos  da
Informação  Técnica  n.  109/2016 –  SETEC/SR/PF/MS29,  confirmou-se  a
aquisição de 2.291,01 toneladas de pedra de mão ou rachão (correspondente a
3.436,52 m³, conforme parâmetros de densidade descritos nas próprias notas)
para o Lote 1 das obras da Rodovia MS-040. 

Com base nesses elementos, os peritos chegaram à quantidade confirmada
de execução do serviço 04.30 – COLCHÃO DRENANTE DE RACHÃO OU PEDRA DE
MÃO  BC  de  3.463,52  m³,  correspondendo  ao  valor  de  R$  444.508,16  (R$
3.463,52 x 128,34 – R$/m³), enquanto que a quantidade   efetivamente paga pela
AGESUL à  PROTECO  foi  de 9.700,00 m³ –  conforme consta  da medição de
serviços – correspondendo ao valor de R$ 1.244.898,00, o que gerou danos ao
erário, calculados indiretamente, no valor de R$ 800.389,84. 

(I) Do Laudo n. 1094 – SETEC/SR/PF/MS

O Setor Técnico-Científico da POLÍCIA FEDERAL periciou as obras objeto
do  Contrato  OV n.  121/2013. Apresenta-se  a  tabela  a  seguir  contendo  o
resultado resumido das análises apresentadas ao longo do citado laudo, visando
definir  o  valor  dos  danos  ao  erário  por  serviços  medidos  e  pagos  em
quantidade/qualidade diversa do executado em campo.

Tabela 13: Resumo da perícia de dano ao erário para os serviços analisados.

29 Cópia da Informação Técnica n. 109/2016 – SETEC/SR/PF/MS encontra-se digitalizada no DVD
anexo a presente denúncia. 
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Para  os  serviços  analisados,  detalhados  na  seção  IV.2  –  Análise  de
quantidades contratadas do mencionado laudo30,  identificou-se o valor  de  R$
4.283.980,98, correspondente  a  18,36  % do valor  final  do  Contrato  OV n.
121/2013, a título de  danos ao erário por  serviços medidos e pagos em
quantidade/qualidade diversa do executado em campo. 

Além  disso,  quanto  ao  serviço  previsto  no  item  04.23  –  COLCHÃO
DRENANTE DE RACHÃO OU PEDRA DE MÃO BC, através das notas fiscais
apreendidas  na  PROTECO  (Informação  Técnica  n.  109/2016  –
SETEC/SR/PF/MS), concluiu-se pela sua inexecução, o que acarretou danos
ao erário, calculados indiretamente, no valor de R$ 802.3424,00.

Isso  porque,  como  delineado  no  Laudo  n.  1088  –  SETEC/SR/PF/MS,  a
quantidade de pedras  adquiridas pela  PROTECO,  com base nas notas  fiscais
apreendidas, sequer supriu os serviços do item COLCHÃO DRENANTE para
o Lote 1.

1.2.  DOS DADOS IDEOLOGICAMENTE  FALSOS  APRESENTADOS AO
BNDES  PARA  A  LIBERAÇÃO  DAS  PARCELAS  SEGUINTES  DO
FINANCIAMENTO PARA A REALIZAÇÃO DAS OBRAS DOS LOTES 1 E 2 DA
RODOVIA  MS-040  E  APROVAÇÃO  DAS  RESPECTIVAS  PRESTAÇÕES  DE
CONTAS

No período compreendido entre os anos de 2012 e 2013, 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-
040 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.  12.2.1188.1 (Operação  n.  4.667.931)31 e  a
aprovação de prestações de contas32. 

A partir de documentação encaminhada pela AGESUL (Ofício n. 4883/2015)
e pelo BNDES (Ofício n. 344/2015)33, o Setor Técnico-Científico da POLÍCIA
FEDERAL elaborou  os  Laudos  n.  1616/2017  e n.  1617/2017-
SETEC/SR/PF/MS34, cujo conteúdo passará a ser exposto.

Foram analisados  os  seguintes  documentos:  i.  processo  de  obtenção  de
crédito junto ao BNDES – Processo n. 19/101437/2012 (AGESUL), Volumes I a

30 V. f. 6-26 do Laudo n. 1094/2017. 
31 Cópia do Contrato de Financiamento n. 12.2.1188.1 encontra-se digitalizada no DVD 7, Apenso

II, no seguinte caminho: D:\DVD 7 – BNDES Parte 1\Of 344-15 BNDES\CD anexo ao Of 344-
15.

32 O que determina a COMPETÊNCIA FEDERAL, com base na regra do art. 109, IV, da CF:
“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 Cópia dos mencionados expedientes encontra-se digitalizada no DVD 7, Apenso II, no seguinte
caminho: D:\DVD 7\BNDES Parte 1. Ressalta-se que as referências de paginação, aqui, são
feitas em relação às páginas do arquivo em PDF. 

34 Cópias do Laudo n. 1616/2017 e  do Laudo n. 1617/2017 encontram-se digitalizada no DVD
anexo a presente denúncia. 
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VI35;  e  ii.  Laudos  n.  1088/2017  e  n.  1094/2017-SETEC/SR/DPF/MS  (laudos
mencionados nos tópicos imediatamente anteriores).

(A) Dos dados falsos no 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-BNDES36,  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 Prévia37 (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 restringiu-se ao objeto examinado no Laudo n. 1088 –
SETEC/SR/PF/MS, correspondente ao Lote 1 das obras da Rodovia MS-040, e no
Laudo  n.  1094  –  SETEC/SR/PF/MS,  correspondente  ao  Lote  2  das  obras  da
Rodovia MS-040. É, pois, baseada em resultados de exames físicos realizados em
serviços específicos listados nos mencionados laudos. 

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 é atribuível à fiscalização das obras, já em etapa de
execução. Mas não é disso que se cuida aqui, neste momento. 

Há diferenças que decorrem de serviços inseridos já em    fase de
projeto,  que não sofreram readequações e que foram executados em
quantidade menor do que a prevista:

i.  As  caixas  de  empréstimo  listadas  nos  Laudos  n.  1088/2017  e  n.
1094/2017 como não executadas, por exemplo, constavam no projeto executivo
e nas quantidades iniciais  da obra.  Os volumes eram muito significativos em
relação ao total, e, mesmo constatada sua não execução, a obra foi executada de
maneira  adequada.  Observou-se  também  que  as  dimensões  de  tais  caixas,
conforme  previstas  em  projeto,  eram  inexequíveis,  dada  a  profundidade
necessária para que se extraísse delas o volume previsto, levando-se em conta a
largura da faixa de domínio e a extensão descrita em projeto e medições.

ii.  Também foi  apontado  nos  Laudos  n.  1088/2017 e  n.  1094/2017 um
aterro  realizado em volume menor  do  que o  do projeto,  e,  ainda assim,  foi
suficiente para a execução total da obra.

Isso  mostra  que,  já  em  fase  de  projeto,  as  quantidades  foram
superdimensionadas para esses serviços.

35 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.

36 V. f. 406 e seguintes do Processo n. 19/101437/2012 (AGESUL), Volume I; bem como o arquivo
denominado “Dec. Dir. Proinveste” no DVD 7 (Apenso II), no seguinte caminho: D:\DVD 7 –
BNDES Parte 1\Of 344-15 BNDES\CD anexo ao Of 344-15.

37 V. f. 6 e seguintes do Processo n. 19/101437/2012 (AGESUL), Volume I. 
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Com relação  aos  serviços  de  enleivamento  (plantio  de  grama),  que  se
mostrou  significativamente deficiente em toda a extensão das obras (Lote 1),
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 Estradal  –
Proteção  Vegetal,  enquanto  que  a  AGESUL38 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 descrito no citado laudo pericial. 

Tal  ausência  de  projeto  ambiental  previsto  nas normas declaradas como
utilizadas para a elaboração do projeto executivo foi considerada falha grave do
projeto apresentado ao BNDES para a obtenção dos recursos, o que resultou na
péssima qualidade dos serviços executados.

CONCLUSÃO:  no processo de obtenção de crédito junto ao BNDES
(Processo n. 19/101437/2012), foi constatado pelos  peritos da POLÍCIA
FEDERAL que, para a elaboração da Consulta Prévia (PADR/MS), que subsidiou a
Decisão  n.  1188/2012-BNDES,  a  qual  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 falsos em relação às
declarações  de  utilização  das  normas  e  especificações  do  serviço  de
enleivamento, terraplenagem, bem como em relação aos elementos já citados
incluídos no projeto executivo para os Lotes 1 e 2 da obra da Rodovia MS-040
(caixas de empréstimo; aterro).

(B) Dos dados falsos nas 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 (REDs), 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 contrato39. 

O objeto do RED, em breve síntese, é fornecer subsídios ao BNDES para
confirmar a execução correta dos contratos e, assim, conforme solicitação do

38 Por intermédio do Ofício n. 902/GAB/CAJ/SEINFRA/AGESUL/2015, que se encontra digitalizado
no DVD anexo a presente denúncia. 

39 Os Relatórios de Desempenho mencionados neste tópico encontram-se nos Volumes I a VI, que
estão  digitalizados  nos  arquivos  Proinveste  I.pdf,  Proinveste  II.pdf,  Proinveste  III.pdf,
Proinveste  IV.pdf  e Proinveste  V.pdf,  que se  encontram no DVD 7,  Apenso II,  no  seguinte
caminho: D:\DVD 7\BNDES Parte 1\Of 4883-15 Agesul cópias BNDES\CD anexo ao Of 4883-
15\BNDES Proinveste Digital.
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Estado,  liberar  os  recursos  conveniados  de  acordo  com  o  comprovado  nos
relatórios. 
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➢ Lote 1 da Rodovia MS-040

Relatório de Desempenho n. 140

Constam como serviços efetivamente executados e passíveis de pagamento pelo BNDES
os Boletins de Medição n. 1 e n. 3, os quais apresentam serviços indevidamente
atestados  em  terraplanagem,  conforme  detalhado  no  Laudo  de  Perícia  n.
1088/2017. 

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. 6732/GAB/SEOP/2013, de
20/12/2013, por EDSON GIROTO, à época Secretário de Estado de Obras Públicas e
Transportes. 

Relatório de Desempenho n. 241 

Com  serviços  efetivamente  executados  e  passíveis  de  pagamento  pelo  BNDES,  o
Boletim  de  Medição  n.  4  (MS-040  –  Lote  1),  que  apresenta serviços
indevidamente atestados em enleivamento; e os  Boletins n. 5 e n. 6, para os
serviços  de  drenagem  (colchão  drenante),  conforme  detalhado  no  Laudo  de
Perícia n. 1088/2017. 

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

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. 342

Constam como serviços efetivamente executados e passíveis de pagamento pelo BNDES
os Boletins  de  Medição  n.  7,  n.  8  e  n.  9 (MS-040  –  Lote  1),  que  apresentam
serviços indevidamente atestados em terraplanagem e enleivamento, conforme
detalhado no Laudo de Perícia n. 1088/2017. 

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

40 Consta do Volume III do Processo n. 19/101437/2012 (AGESUL).
41 Consta do Volume IV do Processo n. 19/101437/2012 (AGESUL).
42 Consta do Volume V do Processo n. 19/101437/2012 (AGESUL).
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em dados apresentados no RED n. 3 através do Oficio n. 3614/GAB/SEOP/2014, de
21/07/2014,  e  do  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. 443 

Constam como serviços efetivamente executados e passíveis de pagamento pelo BNDES
os Boletins de Medição n. 10 e n. 11 (MS-40 – Lote 1), que apresentam serviços
indevidamente  atestados  em  enleivamento,  conforme  detalhado  no  Laudo  de
Perícia n. 1088/2017. 

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. 544

Constam como serviços efetivamente executados e passíveis de pagamento pelo BNDES
os  Boletins de Medição n. 13 e 14 (MS-040 – Lote 1), que apresentam  serviços
indevidamente atestados em enleivamento, conforme detalhado no Laudo Pericial
n. 1088/2017. 

Foi solicitada a liberação de recursos pelo BNDES, cuja prestação de contas baseia-se
em dados apresentados no RED n. 5 através do Ofício n. 3614/GAB/SEOP/2014, de
21/07/2014, por EDSON GIROTO, à época Secretário de Estado de Obras Públicas e
Transportes;  e do  Ofício  n.  5999/GOV/AGESUL/2014,  de  17/11/2014,  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. 

Relatório de Desempenho n. 645

Com  serviços  efetivamente  executados  e  passíveis  de  pagamento  pelo  BNDES  o
Boletim  de  Medição  n.  16 (MS-040  –  Lote  1),  que  apresenta  serviços
indevidamente atestados em enleivamento, conforme detalhado no Laudo Pericial
n. 1088/2017. 

Foi encaminhado ao BNDES pelo Ofício n. 993/GOV/AGESUL/2014, de 17/05/2015, em
nome de EDNEI MARCELO MIGLIOLI, à época Diretor-Presidente da AGESUL; assinado
por procuração, com assinatura não identificada46.

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

43 Consta do Volume V do Processo n. 19/101437/2012 (AGESUL). 
44 Consta do Volume V 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. 5. 
45 Consta do Volume VI do Processo n. 19/101437/2012 (AGESUL). 
46 Cumpre  registrar  que,  embora  o  RED  n.  6  tenha  sido  encaminhado  na  data  indicada,

corresponde ao período de 01/10/2014 a 31/12/2014. 
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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. 

➢Lote 2 da Rodovia MS-040 

Relatório de Desempenho n. 247 

Constam como serviços efetivamente executados e passíveis de pagamento pelo BNDES
os Boletins de Medição n. 4 e n. 6  (MS-040 – Lote 2), que apresentam serviços
indevidamente atestados em terraplanagem e drenagem (colchão drenante),
conforme detalhado no Laudo de Perícia n. 1094/2017. 

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

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. 348

Constam  como  serviços  efetivamente  executados  e  passíveis  de  pagamento  pelo
BNDES, no  Boletim de Medição n. 9 (MS-040 – Lote 2),  serviços indevidamente
atestados em drenagem (colchão drenante),  conforme detalhado no  Laudo de
Perícia n. 1094/2017.

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. 3614/GAB/SEOP/2014, de
21/07/2014,  e  do  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. 449 

Constam como serviços efetivamente executados e passíveis de pagamento pelo BNDES
os Boletins de Medição n. 11 e n. 12 (MS-40 – Lote 2), que apresentam serviços
indevidamente atestados em terraplanagem e drenagem (colchão drenante),
conforme detalhado no Laudo de Perícia n. 1094/2017. 

Encaminhados  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

47 Consta do Volume IV do Processo n. 19/101437/2012 (AGESUL).
48 Consta do Volume V do Processo n. 19/101437/2012 (AGESUL).
49 Consta do Volume V do Processo n. 19/101437/2012 (AGESUL). 
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Transportes.

Relatório de Desempenho n. 550

Constam como serviços efetivamente executados e passíveis de pagamento pelo BNDES
os Boletins de Medição n. 14 e n. 15 (MS-040 – Lote 2), que apresentam serviços
indevidamente atestados em terraplanagem e drenagem (colchão drenante),
conforme detalhado no Laudo Pericial n. 1094/2017. 

Foi solicitada a liberação de recursos pelo BNDES, cuja prestação de contas baseia-se
em dados apresentados no RED n. 5 através do Ofício n. 3614/GAB/SEOP/2014, de
21/07/2014, por EDSON GIROTO, à época Secretário de Estado de Obras Públicas e
Transportes,  e  do  Ofício  n.  5999/GOV/AGESUL/2014,  de  17/11/2-014,  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. 

Relatório de Desempenho n. 651

Constam como serviços efetivamente executados e passíveis de pagamento pelo BNDES
os Boletins de Medição n. 17 e n. 18 (MS-040 – Lote 2), que apresentam serviços
indevidamente  atestados em  enleivamento,  conforme  detalhado  no  Laudo
Pericial n. 1094/2017. 

Foi encaminhado ao BNDES pelo Ofício n. 993/GOV/AGESUL/2014, de 17/05/2015, em
nome de EDNEI MARCELO MIGLIOLI, à época Diretor-Presidente da AGESUL; assinado
por procuração, com assinatura não identificada52.

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 pelos investigadores que Relatórios
de  Desempenho (REDs)  foram apresentados  a  título  de  prestação  de contas  ao
BNDES por agentes do Governo Estadual  contendo falsas informações, sendo
tais informações de extrema relevância para a relação contratual. 

1.3. DAS FRAUDES EM OBRAS DO AQUÁRIO DO PANTANAL

Em 23/08/2010,  o Estado de  Mato  Grosso  do Sul,  por  meio da Agência
Estadual de Empreendimentos de Mato Grosso do Sul (AGESUL), deu início à
Concorrência  n.  031/2010  (Processo  n.  19/101.913/2010)53,  para  a

50 Consta do Volume V 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. 5. 

51 Consta do Volume VI do Processo n. 19/101437/2012 (AGESUL). Cumpre registrar que, embora
o RED n. 6 tenha sido encaminhado na data indicada, corresponde ao período de 01/10/2014 a
31/12/2014. 

52 Cumpre  registrar  que,  embora  o  RED  n.  6  tenha  sido  encaminhado  na  data  indicada,
corresponde ao período de 01/10/2014 a 31/12/2014. 

53 Os Volumes I  a  X  do Processo n.  19/101.913/2010 encontram-se digitalizados  no DVD 1,
Apenso II, no seguinte caminho: D:\DVD 1\Aquario\Aquário – Processo Licit apreendido.
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construção do prédio do Centro de Pesquisa e de Reabilitação da Ictiofauna
Pantaneira – Aquário do Pantanal, no valor estimado de R$ 89.469.814,20. 

Sagrou-se vencedora do certame a pessoa jurídica EGELTE ENGENHARIA
LTDA. (CNPJ  n.  03.684.699/0001-38),  firmando,  então,  o  Contrato  OC  n.
028/201154 com a AGESUL em 17/03/2011, no valor de R$ 84.749.754,23. 

A CONTROLADORIA-GERAL DA UNIÃO (CGU), no Relatório de Análise
de Material  Apreendido – IPL n.  530/2014 – Termo de Apreensão n.
315/2015 (Item 05) e Termo de Apreensão n. 35/2015 (Item 01), expõe
uma  análise  técnica  da  Concorrência  n.  031/2010  (Processo n.
19/101.913/2010), relativa a obras do Aquário do Pantanal55.

Passa-se à exposição das descobertas da CGU, com base nos citados
documentos:

(A) Das graves restrições ao caráter competitivo da Concorrência n.
031/2010  mediante  a  inclusão  de  diversas  cláusulas
ilegais/exorbitantes no edital 

1. Exigência  ilegal/exorbitante  de  comparecimento  dos
representantes dos licitantes na entrega dos envelopes, vedando o envio
dos documentos de habilitação e da proposta via postal (itens 2.7.3 e 4.4
do edital)

2. Exigência ilegal/exorbitante, como documento de habilitação dos
licitantes,  de  atestado  de  visita  técnica  realizada  em  dia  e  horário
previamente estabelecidos no edital (itens 5.3.1 e 2.2 do edital)

3.  Exigência  ilegal/exorbitante,  como  documento  de  qualificação
econômico-financeira,  de  certidão  da  Corregedoria-Geral  de  Justiça
indicando  o  número  de  cartórios  de  distribuição  de  falência  ou
recuperação judicial e extrajudicial da comarca do licitante (item 5.4.2
do edital)

4.  Exigência  ilegal/exorbitante,  como  documento  de  habilitação
jurídica, de declaração de sujeição aos termos do edital e à legislação
complementar (Anexo I do edital)

As exigências ilegais/exorbitantes acima identificadas pelos investigadores
no  edital  da  Concorrência  n.  031/2010,  como  visto  anteriormente,  também
estavam  presentes  nos  instrumentos  convocatórios  das  Concorrências  n.
029/2013-CLO/AGESUL  e  n.  030/2013-CLO/AGESUL,  relativas  à  Rodovia  MS-
040.

54 O Contrato OC n. 028/2011 encontra-se na f. 804-812 do PDF do Volume V do  Processo n.
19/101.913/2010.

55 O Relatório de Análise de Material Apreendido – IPL n. 530/2015 – TA n. 315/2015 (Item 05) e
TA n. 35/2015 (Item 01) encontram-se digitalizados no DVD anexo a presente denúncia. 
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Assim  sendo,  a  fim  de  evitar  repetições  desnecessárias,  remete-se  às
considerações já realizadas no tópico acima: “1.1. DAS FRAUDES EM OBRAS DA
RODOVIA  MS-040  –  (A)  Das  graves  restrições  ao  caráter  competitivo  dos
procedimentos  licitatórios  mediante  a  inclusão  de  diversas  cláusulas
ilegais/exorbitantes nos editais das Concorrências n. 029/2013-CLO/AGESUL e n.
030/2013-CLO/AGESUL”.

Quanto ao item 2 acima (“Exigência ilegal/exorbitante, como documento de
habilitação dos licitantes, de atestado de visita técnica realizada em dia e horário
previamente estabelecidos no edital (itens 5.3.1 e 2.2 do edital)”), note-se que a
exigência de certidão a ser expedida restritivamente pelo Diretor-Presidente da
AGESUL  após  visita  acompanhada  a  ser  realizada  em  um  prazo
injustificadamente curto (após o dia 01/10/2010 haveria ainda 14 (quatorze) dias
até  a  abertura  das  propostas  –  15/10/2010)  dificultou  sobremaneira  a
participação de empresas interessadas que tinham sede fora do Estado, ou que
dela tomaram conhecimento nas proximidades da data limite.

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

No  item  5.3.1.2  do  edital,  viu-se  a  seguinte  exigência  às  empresas
interessadas:

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.

Como a publicação do edital ocorreu, no mínimo, 49 dias antes da sessão de
julgamento das propostas, o responsável técnico já devia ter vínculo permanente
com o licitante pelo menos 139 dias antes da realização da licitação.

Tal  exigência  é  flagrantemente  limitadora  da  competitividade  do
certame.  O art.  30, § 1º, I,  da Lei  8.666/93 dispõe que a comprovação da
capacitação técnico-profissional pelo licitante deve ocorrer na data prevista para
a entrega da proposta;  e  o  § 5º do mesmo artigo  veda expressamente a
limitação de tempo ou época para essa comprovação:

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
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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.)

Como apontado pela CGU, nota-se, a propósito, que as futuras contratadas,
com base  no previsto  no §  10º do art.  30 da Lei  8.666/93,  poderiam vir  a
substituir  os  profissionais  indicados  na  fase  de  licitação  por  outros  com
experiência  equivalente  ou  superior,  mostrando-se,  então,  totalmente
arbitrária a exigência em tela.

Outra exigência ilegal/exorbitante foi verificada no item 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 n. 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.

De  novo,  foram  absolutamente  extrapoladas,  arbitrariamente,  as
regras da Lei 8.666/93, a qual, no ponto em questão, limita-se a obrigar a
“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” (v. transcrição acima). Não
há  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  mencionado  item  5.3.1.1
(condição estabelecida para a aceitação do contrato de prestação de serviço:
firmado até 20/06/2001), registrou a  CGU: todo e qualquer contrato firmado
após aquela data, que é o caso da concorrência em questão, não seria aceito
como prova da existência do profissional capacitado no quadro permanente dos
possíveis interessados.

Relativamente à Decisão n. 216/2001 do Conselho Regional de Engenharia,
Arquitetura  e  Agronomia  de  Mato  Grosso  do  Sul  (CREA-MS),  sob  a  qual  se
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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,
destacou  a  CGU que,  em  função  dos  inúmeros  julgados  do  TCU  que  a
consideravam restritiva ao caráter competitivo licitatório, o referido normativo foi
revogado pelo CREA-MS em 10/08/2011.

Citou a CGU, por fim, diversos acórdãos nos quais o TCU já se posicionava,
desde  2007,  contrário  às  exigências  em questão  como  itens  de  qualificação
técnica:

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 diligência 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.

[…]  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. 

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.

[…] Observe, na contratação de obras e serviços contemplados
com recursos  federais,  o  disposto  na  Lei  n.  8.666/1993  e  na
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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.

O conjunto de graves ilegalidades verificado pela CGU, composto por uma
série de cláusulas editalícias totalmente arbitrárias – sem qualquer fundamento
legal; muito pelo contrário: frustrando os objetivos mais básicos da lei – é, por si
só, um sério indicativo do intuito fraudulento dos agentes envolvidos.

Tal indicativo é fortemente corroborado pela escusa relação que se revelou
entre a AGESUL e a EGELTE sucedendo a etapa licitatória – ou seja, durante a
execução contratual – na medida que a empresa foi extremamente favorecida
economicamente  mediante  sucessivas  “reprogramações”  que  acabaram  por
inserir uma série de serviços não licitados na composição do contrato. Digno de
nota,  ademais,  que,  por  ocasião  da  sub-rogação  ilegal  do  Contrato  OC  n.
028/2011, pressionada pela AGESUL em favor da PROTECO, terem os agentes
envolvidos expressado, em telefonas interceptados pela  POLÍCIA FEDERAL, a
sua preocupação com a ardileza maliciosa do dono da EGELTE (EGÍDIO VILANI
COMIN), o que denota, uma vez mais, o prévio relacionamento escuso existente
entre aquela empresa e a AGESUL.

Esses  pontos  serão  tratados  mais  adiante,  nos  tópicos  (B)  1.  Da  sub-
rogação ilegal do Contrato OC n. 028/2011 à PROTECO e (B) 3. Das alterações
do objeto originalmente licitado: 63,08% (R$ 66.767.146,91) dos itens/serviços,
no total, não foram licitados.

Além da  expressiva lesão jurídica verificada,  restou claro,  também, o
nocivo  efeito  prático das  graves  restrições  ao  caráter  competitivo  do
procedimento  licitatório  mediante  a  inclusão  de  diversas  cláusulas
ilegais/exorbitantes no edital: apesar  de 16 empresas terem retirado o edital
junto  à  AGESUL,  apenas  7  delas  compareceram  à  sessão  de  abertura  da
Concorrência n. 031/2010-CLO/AGESUL; sendo que 1 delas teve seus envelopes
recusados pela ausência do representante durante a sessão e nenhuma delas foi
habilitada  na  primeira  análise  dos  documentos  pela  CPL,  sendo  necessária  a
reapresentação dos documentos pelas participantes, conforme registrado na Ata
CO n. 031/2010, lavrada no dia 16/11/2010. 

Posteriormente à análise dos recursos apresentados pelos licitantes, foram
consideradas habilitadas pela CPL apenas a  EGELTE ENGENHARIA LTDA. e o
consórcio formado por AZEVEDO & TRAVASSOS S/A e DM CONSTRUTORA LTDA.,
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tendo vencido a primeira.

(B) Das fraudes no Contrato OC n. 028/2011

Antes de adentrar propriamente na descrição das fraudes descobertas pela
POLÍCIA FEDERAL e pela CONTROLADORIA-GERAL DA UNIÃO na execução
do Contrato OC n. 028/2011, auxilia fazer um breve resumo do contexto geral. 

A  EGELTE ENGENHARIA LTDA.  firmou com a AGESUL o Contrato OC n.
028/2011 em 17/03/2011, no valor de R$ 84.749.754,23, para a execução do
objeto da Concorrência n. 031/2010 no prazo inicial de 900 dias (11/10/2013). 

A  ordem de  início  dos  serviços  foi  emitida  em 14/04/2011,  tendo  sido
recebida pela EGELTE em 25/04/2011. 

O  Primeiro  Termo  Aditivo  ao  Contrato  OC  n.  028/2011  foi  firmado  em
09/10/2013, tendo como objeto a prorrogação do seu prazo de vigência em 360
dias (05/10/2014).

O  Segundo  Termo  Aditivo  ao  Contrato  OC  n.  028/2011  foi  firmado  em
27/02/2014, tendo como objeto o acréscimo de R$ 21.090.324,81 (24,89%) em
serviços. 

Os demais  termos aditivos  ao  Contrato  OC n.  028/2011 foram firmados
tendo como objeto a prorrogação do seu prazo de vigência, nos termos a seguir: 
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Termo Aditivo Prazo de vigência 
Terceiro 31/12/2014
Quarto 30/05/2015
Quinto 16/12/2015

O Contrato OC n. 028/2011 também teve o seu valor reajustado pelo índice
INCC – Coluna 35 da Fundação Getúlio Vargas, por meio de apostilamento, nos
termos a seguir: 

Apostilamento Valor (R$) Valor Final Contrato (R$)
04/07/201256 5.683.175,80 90.432.930,03

Não acostado aos autos 3.741.383,36 94.174.313,29
24/01/201457 2.200.105,97 96.374.419,26

Segundo Termo Aditivo 21.090.324,81 117.464.744,07
14/07/201458 5.306.325,72 122.771.069,79
29/12/201459 695.968,29 123.467.038,08

Assim  sendo,  tem-se  que  o  valor  do  Contrato  OC  n.  028/2011  em
29/12/2014 é de R$ 123.467.038.08, sendo R$ 105.840.079 a preços iniciais e
R$ 17.626.959,04 de reajustamento pelo índice INCC – Coluna 35 da Fundação
Getúlio Vargas. 

Ao  longo do Contrato  OC n.  028/2011 – até  a  paralisação  das  obras  –
ocorreram 11 reprogramações de serviços, que negativaram itens constantes da
planilha  orçamentária  contratada60 e  incluíram  serviços  extracontratuais  não
licitados, acarretando a alteração do projeto básico/executivo licitado com um
acréscimo financeiro 63,08% sobre o valor contratado. Esse ponto será tratado
em tópico adiante.

As 10 primeiras reprogramações foram incluídas durante o período em que a
EGELTE era a contratada; e a 11ª reprogramação foi incluída no período em que
a PROTECO já havia assumido as obras do Aquário do Pantanal. 

A segunda planilha da 11ª primeira reprogramação trouxe uma modificação
estrutural na planilha contratada e utilizada para as medições pela AGESUL. A
modificação estrutural no boletim de medição foi a retirada dos itens 27 a 35,
que  continham  o  conjunto  de  serviços  incluídos  pelas  reprogramações,  e
introdução desses serviços em seus respectivos itens correlatos (01 – serviços
gerais de canteiro, 02 – demolições e retiradas, 03 – fundações etc.). Assim, a
planilha do boletim de medição voltou a ter  os 26 itens originais da planilha
contratada  acrescida  do  item  27  –  Construção  do  Stand,  no  valor  de  R$
359.554,06, introduzido na 11ª reprogramação. Os serviços começaram a ser
medidos com essa nova estrutura a partir do Boletim de Medição n. 32. 

Durante a execução do Contrato n. 028/2011 – até a paralisação das obras

56 V. f. 846 do PDF do Volume IV do Processo n. 19/101.913/2010.
57 V. f. 474 do PDF do Volume VIII do Processo n. 19/101.913/2010.
58 V. f. 359 do PDF do Volume IX do Processo n. 19/101.913/2010.
59 V. f. 829 do PDF do Volume IX do Processo n. 19/101.913/2010.
60 A planilha contratada encontra-se na f. 460-582 do Volume V do Processo n. 19/101.913/2010.

As reprogramações encontram-se digitalizadas no DVD 1 (Apenso II), no seguinte caminho:
D:\DVD 1\Aquario\DVD anexo ao Of 21618-17 CGU ref Aquario.
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– ocorreram 51 medições61. 

O  Boletim  de  Medição  n.  35,  com  período  de  referência  de  11/02  a
10/03/2014, traz os valores aditivados por meio do  Segundo Termo Aditivo ao
Contrato OC n. 028/2011, na seguinte conformidade:

Item Valor (R$)
Valor total de serviços executados acumulados 69.029.657,55

Valor do contrato atual 105.840.079,04
Saldo contratual 36.810.421,49

Com a sub-rogação ilegal do Contrato OC n. 028/2011 – que será tratada
em tópico adiante – firmada em 10/03/2014, o saldo contratual foi totalmente
repassado à PROTECO CONSTRUÇÕES LTDA. e, a partir do Boletim de Medição
n. 36, as notas fiscais passaram a ser emitidas pela mencionada pessoa jurídica. 

1. Da sub-rogação ilegal do Contrato OC n. 028/2011 à PROTECO 

Segundo  consta,  em  06/03/2014,  o  Diretor-Presidente  da  EGELTE
ENGENHARIA  LTDA. solicitou  à  AGESUL  autorização  e  anuência  para  a
subcontratação  da  PROTECO  CONSTRUÇÕES  LTDA.,  sob  o  argumento  da
necessidade  de  garantir  o  cumprimento  do  cronograma  físico-financeiro  do
Contrato OC n. 028/201162. 

No dia 10/03/2014, consta ter sido assinado o instrumento particular de
contrato  de  subempreitada  entre  a  contratante  EGELTE e  a  contratada
PROTECO, contando como interveniente anuente a AGESUL e tendo por objeto a
execução “parcial” do Contrato OC n. 028/2011, no valor de R$ 36.810.421, 49 –
esse, porém e na verdade, o saldo total do Boletim de Medição n. 3563. 

A  fim  de  justificar  a  subcontratação,  a  EGELTE argumentou,
especificamente, que:

[…] conforme entendimentos mantidos e, em razão da necessidade
de se garantir o cumprimento do cronograma físico-financeiro do
Contrato  Administrativo  n.  028/2011,  cujo  objeto  consiste  na
construção  do  prédio  do  Centro  de  Pesquisa  e  Reabilitação  da
Ictiofauna  Pantaneira  –  Aquário  do  Pantanal  no  Município  de
Campo Grande/MS, de acordo com as especificações do Edital de
Concorrência  n.  31/2010-CLO,  solicito  a  Vossa  Senhoria
autorização e anuência a subcontratação pretendida,  que visa a
concessão parcial dos serviços necessários a conclusão do contrato.
(g.n.) 

61 Os Boletins de Medição do n. 1 ao n. 50 encontram-se acostados aos autos do  Processo n.
19/101.913/2010. O Boletim de Medição n. 51 encontra-se digitalizado no DVD 1 (Apenso II),
no seguinte caminho: D:\DVD 1\Aquario\Of 5569 Agesul 51 med.

62 Tal solicitação encontra-se na f. 766 do PDF do Volume VIII do Processo n. 19/101.913/2010.
63 O contrato encontra-se nas f. 785-792 do PDF do Volume VIII do Processo n. 19/101.913/2010.

As 11 reprogramações encontram-se digitalizadas no DVD 1 (Apenso II), no seguinte caminho:
D:\DVD 1\Aquario\DVD anexo ao Of 21618-17 CGU ref Aquario. 
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Na formalização  processual,  teve-se,  então,  uma dita  subcontratação da
PROTECO pela EGELTE, com a anuência do Governo do Estado de Mato Grosso
do Sul,  por  meio  da AGESUL,  supostamente visando agilizar  a  execução das
obras.

Todavia,  os  motivos  “necessidade  de  se  garantir  o  cumprimento  do
cronograma físico-financeiro”  e  “concessão parcial  dos  serviços  necessários  a
conclusão do contrato” não foram cumpridos no contrato de subempreitada. Pois
o valor total do Contrato OC n. 028/2011 a ser executado na data de assinatura
do contrato de subempreitada (10/03/2014), isto é, o saldo da 35ª Medição, foi
totalmente repassado  à  PROTECO.  Outrossim,  o  repasse  do  saldo  total  do
contrato  pela  EGELTE à  PROTECO em  nada  agilizaria  o  cumprimento  do
cronograma físico-financeiro, pois se estava substituindo uma empresa por outra,
e  não  agregando  forças  para  a  celeridade  nos  serviços  a  fim  de  que  fosse
obedecido o cronograma. 

A concessão total dos serviços restantes à  PROTECO tornou a  EGELTE,
vencedora da licitação, mera espectadora das obras a partir de 10/03/2014, data
do contrato de subempreitada. 

Assim sendo, o cronograma físico-financeiro teria de ser cumprido somente
pela  PROTECO,  não  havendo  ganho  algum  em  termos  de  adicional  de
capacidade construtiva (equipamentos) e/ou de acréscimo de mão de obra na
execução  das  obras,  já  que  a  EGELTE não  mais  participou  da  execução  do
Contrato OC n. 028/2011. 

Em verdade, trocou-se a EGELTE pela PROTECO, indicando que os ganhos
porventura possíveis seriam decorrentes de uma suposta melhor execução das
obras pela  PROTECO, em substituição à  EGELTE, inicialmente contratada por
certame para a sua execução. 

Tanto houve uma verdadeira troca que, a partir do Boletim de Medição n. 36
(período de referência: 11/03/2014 a 10/04/2014), as notas fiscais passaram a
ser  emitidas  pela  PROTECO64,  em  função  da  cláusula  3.2  do  contrato  de
subempreitada ajustado entre a EGELTE e a PROTECO, a seguir reproduzida:

 

3.2 Os pagamentos serão realizados diretamente pela AGÊNCIA
ESTADUAL  DE  GESTÃO  DE  EMPREENDIMENTOS  –  AGESUL,  por
depósito em conta corrente da CONTRATADA, sendo, mensalmente,
deduzidos  os  valores  devidos  em  subempreita,  das  parcelas  a
serem pagas na execução do contrato principal.

Relativamente a esse ajuste pactuado entre a  EGELTE e a  PROTECO, a
CGU verificou, pelas peculiaridades de algumas de suas cláusulas chaves, que,
na realidade,  efetivamente  se  tratava  de  um instrumento  de  cessão/sub-
rogação do contrato original, por parte da primeira em favor da segunda –
com a atuação do Governo do Estado/AGESUL – conforme demonstrado a seguir:

64 O Boletim de Medição n. 36 e a nota fiscal correspondente encontram-se nas f. 178-201 do
Volume IX do Processo n. 19/101.913/2010. 
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4.1. A CONTRATADA se compromete:
[…]
g) Responder por qualquer dano que vier a causar à CONTRATANTE
ou  terceiros,  praticado  por  preposto,  funcionários  ou
subcontratados,  decorrente  da  execução  imperfeita  ou  em
desobediência  às  determinações  da  AGÊNCIA  ESTADUAL  DE
GESTÃO DE EMPREENDIMENTOS – AGESUL;
h) Excluir  a  contratante  e a AGESUL do polo  passivo de toda e
qualquer  ação  trabalhista  impetrada  por  seus  empregados
vinculados a este contrato;
[…]
k)  Responder  diretamente  ao  Ministério  Público  do  Trabalho  por
eventuais  inobservâncias  à  legislação  trabalhista  pertinente,
isentando  a  contratante  de  toda  e  qualquer  responsabilidade
decorrente de sua ação ou omissão em relação, especialmente, às
normas trabalhistas e de segurança no trabalho;
l) Responder diretamente ao Ministério Público do Meio-Ambiente
por  eventuais  inobservâncias  à  legislação  trabalhista  pertinente,
isentando  a  contratante  de  toda  e  qualquer  responsabilidade
decorrente de sua ação ou omissão em relação, especialmente, às
normas ambientais;

4.2. A CONTRATANTE se compromete:
a) Fornecer toda a documentação necessária para a execução dos
serviços objeto deste contrato;
b) Supervisionar, acompanhar e dar suporte técnico qualificado a
prestação dos serviços de construção
[…]
Cláusula Quinta: Condições Específicas.

5.1. A  CONTRATADA  responde  pela  segurança  de  seus
equipamentos ou de terceiros em sua posse, durante a execução
dos  serviços  contratados,  não  cabendo  qualquer  direito  de
reparação em caso de dano decorrente de culpa exclusiva.
[…]

5.3. A CONTRATADA arcará com os cistos de eventuais reparos e
correções necessários à satisfação das exigências e especificações
técnicas  reguladas  pela  AGÊNCIA  ESTADUAL  DE  GESTÃO  DE
EMPREENDIMENTOS –AGESUL e normas aplicáveis, exclusivamente,
sob o serviço executado sob sua responsabilidade.

Pelas características que se revestem as cláusulas retrotranscritas, a  CGU
verificou  que  efetivamente  a  finalidade  do  instrumento  combinado  entre  a
EGELTE e a PROTECO era a cessão/sub-rogação do Contrato OC n. 028/2011.
Algo totalmente distinto da subcontratação/subempreitada, conforme se verifica
nos conceitos constantes do Novo Dicionário Eletrônico Aurélio e do Manual de
Licitações  e  Contratos  do  Tribunal  de  Contas  da  União  (4ª  edição),  a  seguir
reproduzidos:

Sub-rogar: por em lugar de alguém; substituir; transferir direito
ou encargo a; assumir tomar o lugar de outrem (Novo Dicionário
Eletrônico Aurélio, versão 5.11ª).
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Subcontratação:  entrega  de  parte  de  fornecimento  de  bem,
execução de obra ou prestação de serviço a terceiro, estranho ao
contrato, para que execute em nome do contratado item, etapa ou
parcela do objeto avençado, respondendo o contratado, perante a
Administração, também pela parte que subcontratou (Manual de
Licitações e Contratos – TCU, 4ª edição).

Subrogação:  entrega  da  totalidade  do  objeto  contratado  pela
Administração a terceiro alheio à avença que, sem ter participado
da licitação, assume todos os direitos e deveres consignados no
contrato  inicialmente  celebrado,  afastando  qualquer
responsabilidade do contratado (Manual de Licitações e Contratos –
TCU, 4ª edição).

Ainda  de  acordo  com o  Manual  de  Licitações  e  Contratos  do  TCU –  4ª
edição, a subcontratação de parte do objeto não libera o contratado de quaisquer
responsabilidades legais e contratuais assumidas perante a Administração.

Assim, embora o contrato ajustado entre a EGELTE e a PROTECO, com o
expresso apoio do Governo do Estado de Mato Grosso do Sul, por intermédio da
AGESUL, tenha sido travestido de uma subcontratação ou subempreitada,  na
verdade, destinou-se única e exclusivamente a transferir (ilegalmente), a
partir  daquela  data,  todos  os  direitos  e  deveres  da  primeira  pessoa
jurídica para a segunda, relativos à execução das obras do Aquário do
Pantanal. Consumando, como se verá mais adiante, as pretensões manifestadas
pelos denunciados nas conversas legalmente interceptadas. 

Essas pretensões baseavam-se na certeza dos denunciados da pactuação,
entre o Governo do Estado de Mato Grosso do Sul/AGESUL e a então executora
da obra (EGELTE), de um termo aditivo de valor ao Contrato OC N. 028/2011, o
que veio  a se  confirmar  no dia 28/02/2014,  quando da publicação no Diário
Oficial do Estado de Mato Grosso do Sul do Segundo Termo Aditivo65, no valor
de R$ 21.090.324,81, pactuado no dia anterior (27/02/2014), que aumentou
o  saldo  do  contrato  para  R$  36.810.421,49,  saldo  esse  que  seria
recebido pela PROTECO a partir da transferência – absolutamente ilegal
– da obra pela EGELTE em 10/03/2014. 

Com efeito, como pontuado pela CGU, o que a Lei 8.666/93 prevê sim, em
seu art. 72, é a possibilidade de subcontratação de partes de uma obra pública,
dentro dos limites estabelecidos pela Administração; e enumera, no inciso VI do
seu art. 78, como um dos motivos para a rescisão unilateral do contrato pela
Administração, a cessão ou transferência parcial ou total de  obra pública não
autorizada no edital e no contrato. Não há, em nenhum dispositivo da Lei de
Licitações,  autorização  ou  sequer  menção/referência  sobre  a  possibilidade  de
sub-rogação do  objeto  contratado  para  terceiro  alheio  à  avença  estabelecida
entre a Administração e a contratada por procedimento licitatório.

Nem  poderia  ser  diferente,  já  que  uma  licitação  tem  por  objetivo
precisamente a seleção da proposta mais vantajosa para a Administração e a
garantir a observância do princípio constitucional da isonomia (art. 37, XXI, CF;
art.  3º,  caput,  Lei  8.666/93).  A  possibilidade  de  sub-rogação  contratual

65 O Segundo Termo Aditivo encontra-se nas f. 763/764 do PDF do volume VIII do  Processo n.
19/101.913/2010.
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representaria, na prática, uma forma de burla ao procedimento licitatório imposto
pela própria Constituição.

O ajuste firmado entre a  EGELTE e a  PROTECO, com a concordância da
AGESUL,  está  totalmente  maculado  por  vício  insanável,  tornando  nula  a
relação  estabelecida  entre  ambas  as  pessoas  jurídicas  perante  a
Administração,  que  não  deveria,  absolutamente,  ter  autorizado  a
substituição de uma pela outra no Contrato OC n. 028/2011.

A  CGU  trouxe,  em sua análise  técnica,  alguns julgados do TCU sobre a
ilegalidade ora verificada:

Subcontratação  não  autorizada  e  sub-rogação  constituem  motivos
para rescisão unilateral do contrato pela Administração, sem embargo
das penalidades cabíveis. Manual de Licitações e Contratos, 4ª edição,
pág. 792.

Não inclua cláusulas prevendo a hipótese de sub-rogação da figura da
contratada  ou  a  divisão  das  responsabilidades  por  ela  assumidas,
ainda que de forma solidária, a exemplo da sub-empreitada, uma vez
que a partir da Decisão 420/2002 Plenário, o TCU passou a considerar
ilegal  e  inconstitucional  tal  procedimento.  Acórdão  554/2005  –
Plenário. 

O que podemos concluir a essa altura do exame é que, embora se
possa defender a cessão ou transferência da posição da contratada,
desde que devidamente motivada, por propiciar uma maior agilidade à
Administração, a verdade é que a única interpretação possível da lei é
de  que  a  regra  geral  a  veda,  por  conflitar  frontalmente  com  os
princípios  de  contratação  da Administração Pública,  consignados  no
art. 37, inciso XXI, da Carta Magna e no art. 2º da Lei n. 8.666/93.
[…]. 
Devido  ao  caráter  personalíssimo  dos  contratos,  defendemos  que
admitir  a  hipótese  de  cessão  da  posição  da  contratada  significa
contratar diretamente, sem que esteja tal hipótese contemplada na Lei
n.  8.666/93,  particularmente  nos  seus  arts.  24  e  25.  Em  outras
palavras,  constitui  fuga ao devido processo licitatório, inclusive com
perda das garantias dele  decorrentes,  contrariando os princípios de
contratação  da  Administração  Pública,  consignados  na  Constituição
Federal e no Estatuto de Licitações e Contratos. Decisão TCU 420/2002
– Plenário – Análise Técnica constante do Voto do Relator. 
8.5 – firmar o entendimento de que, em contratos administrativos, é
ilegal e inconstitucional a sub-rogação da figura da contratada ou a
divisão das responsabilidades por ela assumidas, ainda que de forma
solidária, por contrariar os princípios constitucionais da moralidade e
da eficiência (art. 37,  caput, da Constituição Federal), o princípio da
supremacia do interesse público, o dever geral de licitar (art. 37, XXI,
da Constituição Federal) e os arts. 2º, 72 e 78, inciso VI, da Lei n.
8.666/93. Decisão TCU 420/2002 – Plenário.

Conversas interceptadas pela POLÍCIA FEDERAL com autorização da
Justiça66 mostram a movimentação dos denunciados para concretizar a

66 Os  autos  da  medida  cautelar  de  interceptação  telefônica  n.  0011841-24.2014.403.6000
encontram-se  digitalizados  no  DVD  juntado  a  f.  1.421  do  IPL  0525/2017.  Os  diálogos
mencionados neste tópico estão transcritos no bojo do Relatório Circunstanciado – RC 02, que
se encontra digitalizado no DVD 5 (Apenso II), no seguinte caminho: D:\DVD 5 – Lama Asf I IV
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sub-rogação ilegal do Contrato OC n. 028/2011 pela EGELTE à PROTECO
com o apoio da AGESUL. Veja-se:

(a)  Em 26/02/2014, às 13:20, entre  JOÃO ALBERTO KRAMPE AMORIM
DOS SANTOS (67 – 9981-4922) e LUIZ MÁRIO MENDES LEITE PENTEADO
(67 – 9982-4755): 

JOÃO AMORIM diz “LUIZ MARIO tudo bem com você? bicho, eu tava falando com o
SANDRO, parece que tá tendo uma dificuldadezinha de nós entrarmos na obra, né,
pelo menos pra começá a se instalar pra não perder tempo né LUIZ, o que que você
me sugere?”. LUIZ MARIO diz “eu ia conversar isso aí com o GIROTO ou com o
OSMAR para gente conversa porque tão preocupado lá questão de que tão tendo
muita batida do Ministério do Trabalho lá, sabe, e essa foi  uma desculpa que o
ATANÁSIO, uma justificativa que o ATANÁSIO falou, eu falei pô mas ele pode ir
mobilizando,  ajeitando  pra  ficar  aí  dentro  pra  ganhar  tempo  a  hora  que  tiver
formalizada essa papelada ele já tá lá dentro né, pra não perder esse tempo todo, e
eu não conseguia falar com o GIROTO que eu ia falar pro GIROTO ligar pro EGÍDIO”.
JOÃO AMORIM pergunta “como é que tá a papelada LUIZ?”. LUIZ  diz “a
papelada eu já mandei pro jurídico pra fazer o aditivo”. JOÃO AMORIM diz
“vai  fazer  simultâneo?”.  LUIZ diz  “simultâneo,  por  exemplo,  vai  fazer  o
aditivo e ao mesmo tempo a EGELTE vai mandar a planilha pra gente pra
pedir a sublocação né”. JOÃO AMORIM diz “é, não deixa ele assinar isolado
que depois é capaz dele não aceitar ô LUIZ.” LUIZ diz “Ha, entendi”. JOÃO
AMORIM diz “porque você vê, o pessoal ali não é fácil”. LUIZ diz “não é fácil
mesmo, viu cara e pelo amor de Deus, tá estressante esse troço viu João.
Orra, tá loco cara! Uma pilha só em cima da gente aqui. Mas tomá essa obra
… (incompreensível).” JOÃO AMORIM pergunta “o GIROTO viajou?”. LUIZ diz “não
consigo falar com ele, rapaz, eu não vi ele hoje na secretaria, eu acho que hoje ele
não apareceu na secretaria”.  JOÃO AMORIM diz “eu vou tentar falar com o
EDMIR pra orientar pra fazer tudo ao mesmo tempo, amarrar tudo de uma
vez só viu Luiz”.

(b) Em 26/02/2014, às 13:23, entre JOÃO AMORIM (67 – 9981-4922) e
EDMIR FONSECA RODRIGUES (67 – 8113-1022):

EDMIR diz “o que você manda?”. JOÃO AMORIM diz “eu não mano nada, eu peço.
EDMIR é o seguinte, esse contrato da EGELTE é importante eu acho, a gente
fazer  tudo  simultâneo”.  EDMIR  diz  “uma  coisa  depende  da  outra,  talvez  a
assinatura do documento não dá pra ser assim concomitante, entendeu”. JOÃO diz
“por  que  EDMIR?”.  EDMIR  diz  “ué  porque  a  subcontratação  depende  da
efetivação da pretensão de aditamento, entendeu?”. JOÃO AMORIM diz “Mas
EDMIR  eles  não…”.  EDMIR  diz  “salvo  engano  eles  não  concluíram  o
levantamento ainda”. JOÃO AMORIM diz “me falaram que tá com você já aí, não
tá?”.  EDMIR diz  “comigo não!”.  JOÃO AMORIM diz  “acabei  de falar  com o LUIZ
MARIO diz  que taria aí  no jurídico”. EDMIR diz  “não está, eu vou ligar pra ele,
ontem ele falou tô terminando, mas ele não me disse nada hoje”. JOÃO AMORIM diz
“eu acho importante fazer tudo ao mesmo tempo porque esse cara pode
nos enrolar depois viu  EDMIR”. EDMIR diz “é né”. JOÃO AMORIM diz “a
gente não tá conseguindo entrar na obra e isso vai atrapalhar, vai atrasar”.

e desm\Rep Lama Asf – Fase 1\Relats Circ Intercep Telef e Representacoes. Os áudios podem
ser ouvidos através do arquivo “relatório”, dentro da pasta “Áudios Op. Lama Asfáltica”, no DVD
anexo a esta denúncia. 
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EDMIR diz “eu vou verificar isso”. JOÃO AMORIM diz “tudo bem, eu sei que
você não pode fazer uma peça independente, mas pode fazer simultânea
que  se  não  esse  NEGO pode  nos  enrolar  que  os  caras  são  difíceis  viu
EDMIR”.  EDMIR diz  “é,  eu  tinha  imaginado  que  eles  iam segurar  isso”.  JOÃO
AMORIM diz  “entendeu, mas eu digo assim, mesmo no meio de tanta confusão
como está tendo, eles não tão preocupados se vai atrasar ou não”. EDMIR diz “isso
aí  com  certeza,  a  preocupação  deles  não  é  essa  aí,  eu  vô  verificar  isso,  fica
tranquilo”. JOÃO AMORIM diz “você me retorna?”. EDMIR diz “eu retorno, tá”.

(c) Em 26/02/2014, às 14:13, entre JOÃO AMORIM (67 – 9981-4922) e
EDMIR FONSECA RODRIGUES (67 – 8113-1022):

EDMIR diz “olha não chegou lá no meu setor ainda não, tá?”. JOÃO AMORIM diz “tá
bom!”.  EDMIR  diz  “o  que  acontece:  eles  concluíram  o  orçamento…  a
planilha,  agora  no  final  da  manhã,  mas  eles  vão  chamar  o  pessoal  da
contratada pra dar um de acordo, é obvio que aí faz o aditivo, chega lá eles
não concordam, você concorda?”. JOÃO AMORIM diz “ha, entendi! Entendi.”
EDMIR diz “mas eu já… pode deixar que  eu vou estruturar uma situação
pra ser assinado junto, tá”. JOÃO AMORIM diz “é, porque eles são… são”. EDMIR
diz “é, já entendi! Você tem razão!”. JOÃO AMORIM diz “são manhosos viu EDMIR”.
EDMIR diz “depois que eles tiverem com esse aditivo aí acabou, eles vão
sentar  em  cima  e  falar  ó…  (incompreensível).  JOÃO  AMORIM  diz
“exatamente!”. EDMIR diz “é assim… é assado… eles vão botar um monte
de coisa entendeu? Já entendi tá!”. 

(d) Em 27/02/2014, às 07:03, entre JOÃO AMORIM (67 – 9981-4922) e
EDSON GIROTO (67 – 8419-6767):

JOÃO  AMORIM  diz  “deixa  eu  te  demonstrar  algumas  preocupações,
seguinte, eu tô seguindo as coisas aí do Aquário, o EGÍDIO é difícil vim, viu
GIROTO”. GIROTO diz “é”. JOÃO AMORIM diz “mas assim, tô conversando
com você,  a gente tem que ter  calma na cabeça,  não adianta,  mas nós
precisarmos  entrar  lá  pra  ir  se  organizando  sem  avançar  em  nada,  os
papéis ainda não saíram né?”.  GIROTO diz “não, parece que o empenho é
hoje, publica sexta-feira à noite, falei ontem à noite com ele, eu cheguei fui
pra secretaria, falei com ele era umas 9 (ou algo parecido) horas da noite,
liguei pra ele”. JOÃO AMORIM diz “ô GIROTO eu acho que o importante com
o EDMIR fazer tudo simultâneo viu,  o aditivo”.  GIROTO diz  “não,  já vai
fazer simultâneo, JOÃO, simultâneo, até eu falei com ele ontem que eu vou
fazer o aditivo, vou fazer a cessão, tá, ele falou que vai viajar hoje, falei
então você avisa o MARCIO pra assinar”.  JOÃO AMORIM pergunta “quem que
vai viajar o EDMIR?”. GIROTO diz “o EGÍDIO”. JOÃO AMORIM diz “tá, engraçado,
ontem eu liguei pra ele falei EGÍDIO deixa eu entrar na obra lá, não é pra eu fazer
nada, é pra gente depois não perder mais tempo, há vou falar com o ATANÁSIO”.
GIROTO diz “tô falando que é enrolado”. JOÃO AMORIM diz “rapaz, passou umas
três horas, o homem não me ligava, liguei pra ele, mas nem atendeu o telefone”.
GIROTO diz “enrolado, enrolado, o cara vou te contar não é brincadeira não”. JOÃO
AMORIM diz  (aos  04:22)  “de qualquer  forma sendo simultâneo  acabou,
porque se não é capaz de ficar enrolando a gente”. GIROTO diz “não, se não
for simultâneo JOÃO não dá, lá atrás tinha que ter uma   decisão unilateral,
romper e acabou, sabe”. JOÃO AMORIM diz “é isso aí tinha que ter rompido,
viu GIROTO!”. GIROTO diz “Lá atrás viu!”. JOÃO AMORIM diz “essas coisas é
que falta coragem pro nosso povo e depois fica que, não adianta, a gente não pode
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ter medo de tomar decisão. e você como é que tá? alguma novidade?”. (…) JOÃO
AMORIM diz “tá bom. eu vou deixar para chegar oito horas da manhã! Vou ligar
para o EGÍDIO, incomodar ele, pra ver se pode entrar na obra, conversando numa
boa,  sabe  educadamente,  mas  o  homenzinho  é  malandro  mesmo  viu  Giroto.”
GIROTO diz “Não é sim João, malandro mesmo, malandro e dos grande!”. 

(e)  Em 27/02/2014, às 16:02, entre  JOÃO AMORIM (67 – 9981-4922) e
EDMIR FONSECA RODRIGUES (67 – 8113-1022):

EDMIR diz  “o aditivo tá pronto, já falei com o SERGINHO de manhã, passei
todas as coordenadas, o problema é que o povo sumiu né”. JOÃO AMORIM diz
“como assim?”.  EDMIR diz  “nós  tamo atrás do MARCIO lá  que o  EGÍDIO
deixou ele pra assinar”. EDMIR diz à frente “tô achando que não vai acabar
bem não viu JOÃO, corremos a toa”. JOÃO AMORIM diz “deixa eu te fazer
uma  pergunta,  e  pra  rescisão  qual  seria  o  procedimento,  tô  te
perguntando”.  EDMIR  diz  “nós  construiríamos  uma  situação  de
caracterização  de  inadimplência,  rescindiríamos  unilateralmente,
aplicaríamos multa”. A ligação cai.

O  telefonema  prossegue  às  16:05  (entre  as  mesmas  linhas  referidas).  JOÃO
AMORIM diz “e daí o que que poderia fazer, fazê em regime de emergência
ou não”. EDMIR diz “eu vejo como discutível aí, só que não teríamos outro
caminho a empurrar essa discussão de emergência pro futuro né JOÃO,
entendeu, e defender isso incansavelmente que trata-se de uma situação
emergencial em cima de que quanto mais tempo passar mais caro ficaria a
obra, porque tem muitos produtos lá que são indexados à moeda americana
e européia né”. JOÃO AMORIM pergunta “o que falta deles a gente daria
jeito de pagar?”. EDMIR diz “olha o que falta deles a gente poderia assumir
e executar a garantia dele e cobrar perdas e danos judicialmente né”. JOÃO
AMORIM diz “isso aí é o que devia ter feito lá atrás viu EDMIR”. EDMIR diz
“não, não foi feito depois por uma série de circunstâncias no intuito de que
num tinha também outra pra fazer né JOÃO, entendeu, nós estávamos em
um momento de disputa na campanha, acho que tudo isso foi ponderado
entendeu”. EDMIR diz “SERGINHO já ligou mais de trinta vezes lá pra assinar o
contrato de subempreita e ninguém atende”. EDMIR diz “eu mandei publicar o
extrato do termo aditivo viu”. JOÃO AMORIM diz “e daí, ele pode se recusar
não  assinar  com  a  gente,  pode  né?”.  EDMIR  diz  “se  ele  recusar  vai
demonstrar que quer rescindir o contrato né JOÃO, porque a conta dele não
é aquela do aditivo, cê sabe né, na cabeça deles o aditivo é muito superior
àquilo né”. EDMIR diz “eu acho que isso aí tá caminhando pra não acabar
bem… nós vamos ter que para isso”.

Retoma-se que, de fato, como planejado pelos denunciados ao logo dos dias
citados, em 27/02/2014, foi firmado o Segundo Termo Aditivo ao Contrato OC n.
028/2011 por EDSON GIROTO – na condição de Secretário de Estado de Obras
Públicas e Transportes – e por EGÍDIO VILANI COMIN – Diretor-Presidente da
EGELTE – no valor de R$ 21.090.324,81; com a justificativa técnica firmada por
LUIZ  MÁRIO MENDES LEITE  PENTEADO,  fiscal  da  AGESUL e  membro  da
Comissão Especial  de Trabalho constituída pelo Decreto n. 13.825/2013, bem
assim por DOMINGOS SÁVIO DE SOUZA MARIÚBA, LUIZ JORGE BOSSAY e
MARI  EMÍLIA  BRANCHER,  membros  da  Comissão  de  Fiscalização  n.
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149/201267. 

(f) Em 09/03/2014, às 09:49, entre  JOÃO AMORIM (67 – 9981-4922) e
seu irmão SANDRO BEAL – responsável técnico pelo contrato de subempreitada
do Contrato OC n. 028/2011 (67 – 9906-5953):

JOÃO AMORIM diz “acabou a novela e que estará amanhã às 8h da manhã”.
JOÃO AMORIM diz “que está com LUIZ e que fica tudo com a PROTECO, mas
eles (EGELTE) passam tudo para a PROTECO, mas fica tudo em harmonia”.
JOÃO AMORIM diz “que PROTECO fica subempreiteira de tudo que falta. De
fato, eles saem e nós ficamos com a assessoria técnica deles”. 

(g) Em 09/03/2014, às 11:17, entre JOÃO AMORIM (67 – 9981-4922) e
seu irmão SANDRO BEAL (67 – 9906-5953):

 

JOÃO AMORIM diz “que atrasará encontro na obra no dia seguinte com LUIZ MARIO,
porque irá com GIROTO na Governadoria e de lá vão para a obra com eles.” 

(h) Em 09/03/2014, às 11:22, entre JOÃO AMORIM (67 – 9981-4922) e
SERGINHO (67 – 8114-7000):

 

JOÃO  AMORIM  diz  “que  EDMIR  vai  procurá-lo  porque  aquele  contrato
(EGELTE – AQUÁRIO) vai mudar porque estamos assumindo tudo, vai ser
uma gestão compartilhada, acabamos de fechar agora… vamos ficar com os
técnicos deles, mas o que tem pra fazer vai ficar tudo com a PROTECO. Nem
consegui entrar na obra ainda”. SERGINHO diz “que mandou o antigo combinado
para o jurídico deles”. JOÃO AMORIM diz “não importar mais, porque agora
tem que ver com o EDMIR como é que faz o valor vai ser outro”. 

(i)  Em 10/03/2014, às 15:21, entre  JOÃO AMORIM (67 – 9981-4922) e
EDSON GIROTO (67 – 8419-6767):

EDSON GIROTO diz para JOÃO AMORIM atropelar “seus meninos” com o
contrato. JOÃO AMORIM diz que já está com eles lá. 

(j)  Em 11/03/2014, às 09:14, entre  JOÃO AMORIM (67 – 9981-4922) e
EGÍDIO VILANI COMIN, proprietário da EGELTE (67 – 9981-2099):

 

JOÃO  diz  que  estão  medindo  o  remanescente  e  dá  "3  bruto",  com  o
reajuste. Ele cobra o bendito contrato assinado. EGIDIO propôs alterações
no contrato e diz não quer conversar muito com JOÃO sobre o assunto.

67 O termo de designação da Comissão de Fiscalização n 149/2012 e a publicação do Decreto n.
13.825/2013 encontram-se digitalizados no DVD 1 (Apenso II), no seguinte caminho: D:\DVD
1\Aquario\DVD anexo ao Of 21618-17 CGU ref Aquario. 
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(k) Em 11/03/2014, às 14:36, entre JOÃO AMORIM (67 – 9981-4922) e
EGÍDIO VILANI COMIN (67 – 9981-2099):

EGIDIO pergunta se JOÃO falou com os meninos para “ampliar aquilo lá”.
JOÃO  diz  que  sim,  mas  que  fala  depois.  EGIDIO  diz  que  detalhes  não
falarão agora, mas depois.

(l) Em 11/03/2014, às 15:34, entre  JOÃO AMORIM (67 – 9981-4922) e
LUIZ MÁRIO MENDES LEITE PENTEADO (67 – 9982-4755):

 

LUIZ  MARIO  diz  que  valor  da  medição  relativa  a  obras  do  AQUARIO
PANTANAL  foi  alterado  conforme  combinado  domingo,  para  não  ter
desculpa perante EGIDIO, que deu uma alteração de “cento e poucos mil a
mais”. A medição está assinada por todos.

(m) Em 11/03/2014, às 16:00, entre JOÃO AMORIM (67 – 9981-4922) e
EGÍDIO VILANI COMIN, proprietário da EGELTE (67 – 9981-2099):

EGIDIO pede para JOÃO mandar contrato para ele por e-mail para ele assinar. JOÃO
diz que há problema no valor. EGIDIO diz que havia medição e tinha que arrumar.
Pede para mandar no e-mail  “egidio@egelte.com.br”. EDMIR diz que medição de
manhã gerou dedução no valor anteriormente combinado.

(n) Em 11/03/2014, às 16:14, entre JOÃO AMORIM (67 – 9981-4922) e
EGÍDIO VILANI COMIN (67 – 9981-2099):

JOÃO lembra que contrato demanda carta. Passa para EDMIR que explica
pedido prévio ao contrato, que ele orienta fazer minuta e carta com data do
dia 6 para o contrato ficar com data do dia 10. Manda fazer em 3 vias.

(o) Em 13/03/2014, às 08:52, entre JOÃO AMORIM (67 – 9981-4922) e
EGÍDIO VILANI COMIN (67 – 9981-2099):

JOÃO diz que “já está lá, tá me esperando e estou subindo”. EGIDIO pede para
ele ver o pagamento para amanhã. JOÃO diz que vai conversar. EGIDIO diz
que a nota foi entregue hoje cedo.

Fica claro que os contatos entre PROTECO e AGESUL e, depois, EGELTE,
foram para pressionar a última a “passar” as obras do Aquário do Pantanal à
primeira na sua totalidade (sub-rogação); quer dizer, que não se estava a fazer,
de fato, uma subempreitada. Fala-se, inclusive, em “tomada” das obras e “eles
[EGELTE]  passam  tudo  para  a  PROTECO”.  Embora  tenha  ficado  claro,
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igualmente,  que a  PROTECO não tinha condições,  na prática,  de assumir as
obras sozinha: “De fato, eles saem e nós ficamos com a assessoria técnica deles”
(JOÃO AMORIM).

Também, que a ideia inicial era que o Segundo Termo Aditivo ao Contrato
OC n. 028/2011 fosse assinado junto com o Contrato de Subempreitada entre
EGELTE e  PROTECO. Fala-se: “simultâneo […] vai fazer o aditivo e ao mesmo
tempo a EGELTE vai mandar a planilha pra gente pra pedir a sublocação né”.

Ainda, que havia um receio de que a EGELTE, em contragolpe, desistisse da
sub-rogação dela exigida após a aditivação do contrato (i.e.: aumento do valor
em R$ 21.090.324,81) – por isso a ideia de fazer “simultâneo”. Veja-se: JOÃO
AMORIM diz “eu acho importante fazer tudo ao mesmo tempo porque esse cara
[EGÍDIO]  pode  nos  enrolar  depois  viu  EDMIR”;  JOÃO  AMORIM diz  “de
qualquer forma sendo simultâneo acabou, porque se não é capaz de [EGÍDIO]
ficar enrolando a gente […] o homenzinho é malandro mesmo viu  GIROTO”.
GIROTO responde:  “Não  é  sim  JOÃO,  malandro  mesmo,  malandro  e  dos
grande!”.

Vê-se  até  mesmo  a  especulação  de  uma  alternativa  caso  a  EGELTE
desistisse do que havia sido chamada a fazer:  EDMIR diz “nós construiríamos
uma situação de caracterização de inadimplência, rescindiríamos unilateralmente,
aplicaríamos multa”. JOÃO AMORIM cogita “e daí o que que poderia fazer, fazê
em regime de emergência ou não”.

Mas  as  últimas  conversas  transcritas  indicam  que  JOÃO  AMORIM e
EGÍDIO acabaram chegando a uma espécie de “acordo” sobre valores para o
último aceitar sair das obras do Aquário “numa boa”, “tudo em harmonia”, “sem
desculpa”. Isso envolveu “ampliar aquilo lá” (algo que fica claro não se querer
falar ao telefone) e, nota-se, a própria alteração de medições. 

Registra-se ter sido constatado pela POLÍCIA FEDERAL, v. Informação n.
008/2017  –  BIP/DELECOR/CRCOR/SR/PF/MS68,  que  a  PROTECO,  logo
após assumir as obras do Aquário do Pantanal (10/03/2014, no papel - “contrato
ficar com data do dia 10”), transferiu de sua conta bancária – em 24/03/2014,
26/03/2014 e  03/04/2014 –  para  a  EGELTE um montante  que  totalizou  R$
1.978.493,9469. 

2. Do prejuízo efetivo de R$ 1.446.459,37 decorrente do pagamento
indevido  à  PROTECO  por  serviços  não  executados,  conforme
levantamento realizado pela própria AGESUL constante do 51º Boletim
de Medição atualizado das obras

Consoante  levantado  pela  equipe  da  CONTROLADORIA-GERAL  DA
UNIÃO, após a deflagração da Operação Lama Asfáltica, com o afastamento da

68 A  Informação  n.  008/2017-BIP/DELACOR/PF/MS  encontra-se  digitalizada  no  DVD  n.  5,  no
apenso II do IPL n. 0525/2017-SR/PF/MS, no seguinte caminho: D:\DVD 5 – Lama Asf I IV e
desm\Rep Maquinas de Lama – Fase 4\Relatorios PF. 

69 V.  f.  29-31  da  Informação  n.  008/2017-BIP/DELACOR/PF/MS.  Do  que  consta  na  citada
Informação, extrai-se que a quantia repassada pela  PROTECO à  EGELTE teve lastro em um
crédito anterior feito pela LD CONTRUÇÕES LTDA.; tendo esse crédito da LD sido proveniente,
por sua vez, de um crédito anterior oriundo da CG SOLURB SPE LTDA. 
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PROTECO  CONSTRUÇÕES  LTDA.  das  obras  do  Aquário  do  Pantanal,  a
Secretaria  de  Estado  de  Infraestrutura  (SEINFRA)  encaminhou  à  EGELTE
ENGENHARIA  LTDA.  o  Ofício  n.  4.912/GAB/CAJ/SEINFRA/2015,  datado  de
04/09/201570, para  “a imediata rescisão do instrumento Particular de Contrato
de Subempreitada” e, em anexo, um levantamento da situação das obras, o que
resultou no Boletim de Medição n. 51, referente ao período de 11/06/2015 a
10/07/2015, no qual constaram as seguintes informações:

(segue tabela)

70 Cópias  do  Ofício  n.  4.912/GAB/CAJ/SEINFRA/2015 e  anexo encontram-se no DVD anexo  a
presente denúncia. 
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Item Valor (R$)
Valor total de serviços executados acumulados 99.331.236,09

Valor Executado Acumulado até o período anterior 100.962.368,46
Executado no período -1.631.132,37
Valor do contrato atual 105.840.079,04
Percentual executado 93,90%

Saldo contratual 6.449.019,06

A  CGU também verificou que, em 07/10/2015, a AGESUL encaminhou à
POLÍCIA  FEDERAL  o  Ofício  n.  5.569/2015/GAB/CAJ/SEINFRA/AGESUL71,  de
06/10/2015, contendo como anexo a versão digital do Boletim da 51ª Medição
das  obras  (BM-51),  realizada  no  dia  28/09/2015,  com  valores  atualizados
referentes à situação das obras, constando as seguintes informações:

Ao  analisar  as  informações  citadas  –  as  constantes  do  Ofício  n.
4.912/GAB/CAJ/SEINFRA/2015  e  as  constantes  do  Ofício  n.
5.569/2015/GAB/CAJ/SEINFRA/AGESUL, bem assim Boletim de Medição n. 51 –
a  CGU constatou que  a     AGESUL     pagou indevidamente à PROTECO,  que
executava  as  obras  até  aquele  momento,  o  valor  total  de  R$
1.446.459,37 por serviços não realizados. 

Considerando que as obras ainda se encontravam em execução, os valores
pagos  indevidamente  poderiam,  em  teoria,  ser  compensados  em  futuras
medições  a  serem  efetuadas  pela  contratada  (EGELTE),  configurando-se,  a
princípio, “apenas” pagamentos antecipados. Contudo, como os valores indevidos
foram  pagos  diretamente  à  “subcontratada”  (PROTECO),  que  já  havia  se
desmobilizado do local do empreendimento e paralisado as obras, constata-se a
concretização de prejuízo, sem a possibilidade de compensação de valores à
Administração.

Em  verdade,  verificou-se  o  atesto  e  pagamento  de  serviços  não
realizados.

 

3.  Das  alterações do  objeto  originalmente  licitado:  63,08%  (R$
66.767.146,91) dos itens/serviços, no total, não foram licitados 

71 Cópias do Ofício  n. 5.569/2015/GAB/CAJ/SEINFRA/AGESUL e anexo encontram-se no DVD 1,
no apenso II do IPL n. 0525/2017-SR/PF/MS, no seguinte caminho: D:\DVD 1\Aquario\Of 5569
Agesul 51 med. 
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A  CONTROLADORIA-GERAL  DA  UNIÃO constatou  que  o  objeto
originalmente licitado por  meio da Concorrência n. 031/2010-CLO passou por
uma série de alterações por parte da AGESUL, sendo que, no total, 63,08% (R$
66.767.146,91) dos itens/serviços não estavam previstos inicialmente – e, desse
modo, não passaram por licitação.

As  referidas  alterações  foram  feitas  mediante  a  negativação  de  itens
constantes da planilha contratada e a inclusão de itens não licitados, conforme
quadro abaixo:

Fonte: Contrato OC n. 028/2011, Reprogramações da AGESUL e
Boletim de Medição n. 5172.

Conforme levantamento da  CGU,  do valor  do Contrato OC n. 028/2011,
qual seja, R$ 105.840.079,04, somente o total de R$ 39.072.932,13 permaneceu
correspondente  a  itens/serviços  contratados  originalmente  por  meio  da
Concorrência  n.  031/2010.  A  maior  parte,  no  total  de  R$  66.767.146,91  –
equivalente  a  63,08%,  quase  2/3  (dois  terços) –  correspondeu  a
itens/serviços incluídos por  meio de reprogramações aprovadas pela AGESUL.

72 Rememore-se  que,  conforme  já  citado  acima,  a segunda  planilha  da  11ª  primeira
reprogramação trouxe uma modificação estrutural na planilha contratada e utilizada para as
medições pela AGESUL. A modificação estrutural no boletim de medição foi a retirada dos itens
27 a 35, que continham o conjunto de serviços incluídos pelas reprogramações, e a introdução
desses serviços em seus respectivos itens correlatos (01 – serviços gerais de canteiro, 02 –
demolições e retiradas, 03 – fundações etc.). Assim, a planilha do boletim de medição voltou a
ter os 26 itens originais da planilha contratada acrescida do item 27 – Construção do Stand, no
valor de R$ 359.554,06, introduzido na 11ª Reprogramação. Os serviços começaram a ser
medidos com essa nova estrutura a partir do Boletim de Medição n. 32. 

Av. Afonso Pena, 4444 – Vila Cidade – Campo Grande-MS – CEP 79.020-907 – PABX (67) 3312-7200
81



Sem licitação, portanto – contratação direta.

Observe-se que, ao negativar itens/serviços licitados e incluir itens/serviços
não licitados por meio de reprogramações, a AGESUL, na prática, acabou por
descaracterizar  as  especificações  inicialmente  contratadas  e  promoveu  novos
parâmetros para a execução do objeto. 

Vale dizer: o objeto efetivamente executado foi outro e, nesse cenário, é
impossível  saber  se  o  licitante  vencedor  seria  o  mesmo  para  as  condições
apresentadas após as reprogramações autorizadas pela AGESUL. 

Como  se  sabe,  a  realização  de  um  procedimento  licitatório  objetiva  a
contratação da melhor proposta à Administração. A partir de um preço orçado
como referência, os licitantes, competindo entre si, ofertam o maior desconto
possível,  a fim de minimizar os preços e, com isso,  potencializa-se a melhor
contratação à Administração.

No  caso  em  tela,  ao  tornar  rotineira  a  inclusão  de  itens/serviços  não
licitados  na planilha  contratada,  a  Administração  não  submete  os  respectivos
preços à livre concorrência entre licitantes, assim deixando de obter o desconto a
ser ofertado pelos licitantes quando de uma concorrência. O que, naturalmente,
acaba por encarecer os custos totais das obras. E, evidentemente, afronta todos
os princípios norteadores da Lei de Licitações e Contratos. 

O raciocínio não é complicado e, em última análise, é uma questão de bom
senso e honestidade.

Na  legislação,  tem-se  o  Decreto  7.983/13,  o  qual  estabelece  regras  e
critérios para a elaboração do orçamento de referência de obras e serviços de
engenharia, contratados e executados com recursos dos orçamentos da União.

O art. 14,  caput, desse regulamento estabelece que, qualquer que seja o
regime de execução adotado – a fim de evitar que haja a ocorrência dos efeitos
prejudiciais do chamado “jogo de planilhas” nos contratos de obras e serviços de
engenharia,  por ocasião de eventuais aditamentos que modifiquem a planilha
orçamentária – “a diferença percentual entre o valor global do contrato e o preço
global de referência não poderá ser reduzida em favor do contratado”. 

O dever de observar essa condição foi, inclusive, ressaltado pelo TCU no
Acórdão 1.977/2013 – Plenário, tendo definido os limites para as alterações nas
contratações  de  obras  e  serviços  de  engenharia  firmadas  pelos  regimes  de
execução de empreitada por preço global73.

Desse  modo,  como forma ao menos de  tentar  “minimizar” a  ilegalidade
(inclusão de itens não licitados na planilha contratada), seria cabível a exigência,
pela AGESUL, da aplicação de desconto médio semelhante ao obtido quando da
licitação com a proposta vencedora (EGELTE). 

73 “9.1.8. excepcionalmente, de maneira a evitar o enriquecimento sem causa de qualquer das
partes, como também para garantia do valor fundamental da melhor proposta e da isonomia,
caso, por erro ou omissão no orçamento, se encontrarem subestimativas ou superestimativas
relevantes nos quantitativos da planilha orçamentária, poderão ser ajustados termos aditivos
para restabelecer a equação econômico-financeira da avença, situação em que se tomarão os
seguintes  cuidados:  […]  9.1.8.2.  examinar  se  a  modificação  do  ajuste  não  ensejará  a
ocorrência do “jogo de planilhas”, com redução injustificada do desconto inicialmente ofertado
em relação ao preço base do certame no ato  da assinatura do contrato,  em prol  do  que
estabelece  o  art.  14  do  Decreto  7.983/2013,  como  também  do  art.  37,  inciso  XXI,  da
Constituição Federal; [...]” (g.n.).
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No entanto, nos autos do  Processo n. 19/101.913/2010, não há  nenhuma
pesquisa  de preços ou  comparação de  preços  de  mercado dos  itens/serviços
incluídos para legitimar seus valores e comprovar que atendiam aos valores de
mercado; bem como não foi comprovada a aplicação de desconto nos preços dos
serviços unitários incluídos pela AGESUL na planilha contratada, desconto mínimo
esse obtido durante o procedimento licitatório. 

Diante dessas explicações, não há qualquer dúvida de que,  no caso em
análise, houve significativa majoração dos custos totais das obras, que tiveram
63,08% de seus itens/serviços – de seu valor – sem a base de comparação com
o mercado e sem a aplicação do desconto dado pela proposta vencedora da
licitação.

A fim de melhor ilustrar a situação, a equipe da  CGU elaborou a tabela
abaixo: 

 

Variação entre os serviços contratados e vigentes

Fonte:  Contrato  OC  N.  028/2011,  Reprogramações  da  AGESUL  e
Boletim de Medição n. 51.

Como se pode observar, somente em quatro itens (9, 13, 21, 27) houve
variação abaixo de 10%, sendo que o item 27 (Limpeza) será executado ao fim
da obra; portanto, sujeito a modificações. 

Analisando os itens modificados, em valores monetários, descritos nas duas
tabelas acima, a CGU constatou o que segue:

(a)  no  item  1  –  Serviços  Gerais  de  Canteiro,  o  valor  dos  serviços  foi
elevado em 1.349,47% e deste valor final somente 16,85% são de serviços
contratados,  sendo  o  restante  83,15% adicionados por  meio  de
reprogramações da AGESUL;
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(b) no item 2 – Demolições e Retiradas, o valor dos serviços foi  elevado
em 837,04% e deste valor final somente 35,24% são de serviços contratados,
sendo  o  restante  64,76%  adicionados por  meio  de  reprogramações  da
AGESUL;

(c) no item 3 – Fundação, o valor dos serviços foi elevado em 462,10% e
deste valor final somente 15,40% são de serviços contratados, sendo o restante
84,60% adicionados por meio de reprogramações da AGESUL;

(d) no item 8 – Estruturas Metálicas o valor dos serviços foi  elevado em
79,09% e neste valor final não há serviços contratados, sendo que  100,00%
dos  serviços,  ou  seja,  R$ 16.670.424,78 foram adicionados por  meio  de
reprogramações da AGESUL;

(e) no item 10 – Esquadrias e Ferragens, o valor dos serviços foi elevado
em 104,73% e deste valor final somente 3,86% são de serviços contratados,
sendo  o  restante  96,14%  adicionados por  meio  de  reprogramações  da
AGESUL;

(f) no item 18 – Serviços Complementares, o valor dos serviços foi elevado
em 297,55% e deste valor final somente 0,26% são de serviços contratados,
sendo  o  restante  99,74%  adicionados por  meio  de  reprogramações  da
AGESUL; e

(g) os itens 19 – Pavimentação Externa,  22 – Poltronas Auditório,  25 –
Sistema  de  Condicionamento  de  Ar  e  26  –  Sistema  de  Circuito  Fechado  de
Televisão – CFTV, que foram contratados no valor total de  R$ 5.304.135,64
(6,26% do contratado) não serão executados, pois foram  excluídos por
meio de reprogramações da AGESUL. 

Por  último,  uma  observação  importante.  Não  cabe,  aqui,  isentar  a
responsabilidade dos agentes envolvidos com base na má qualidade do projeto
básico e/ou executivo74, porquanto evidente a má-fé ou, pelo menos, o dolo
eventual.

A precisão de um projeto básico deve ser de 15% na pior das hipóteses
(Res.  CONFEA  361/91,  art.  3º,  “f”).  A  de  um  projeto  executivo,
aproximadamente 5% (OT – IBR 004/2012). 

Mas, no caso em vista, diversos itens/serviços foram alterados muito acima
dessas margens, o que pode ser visto nos exemplos fornecidos pela  CGU nos
itens (a)  a (g)  acima, com elevações de 104,73% a 1.349,47%; sendo que,
conforme já referido, 63,08% dos itens/serviços contratados (até o BM 51) – ou
seja: quase 2/3 (dois terços) de tudo – correspondeu a itens/serviços incluídos
por meio de reprogramações da AGESUL. Sem licitação, portanto – contratação
direta.

1.4.  DAS  FRAUDES  NAS  CONTRATAÇÕES  DIRETAS  DA  GRÁFICA
ALVORADA PARA AQUISIÇÕES DE MATERIAIS PARADIDÁTICOS

74 Sobre  os  projetos  básico  e  executivo,  para  mais  detalhes,  v.  explicações  da  CGU nos
documentos em referência, sendo citados, dentre outros: TCU, Ac. 510/2012-Plenário; Res.
CONFEA 361/91 (art. 3º, alínea “f”); IBRAOP, OT – IBR 001/2006 e OT – IBR 004/2012.
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No exercício de 2014, em especial ao seu final (novembro/dezembro), o
Estado  de  Mato  Grosso  do  Sul,  por  intermédio  da  Secretaria  de  Estado  de
Educação  (SED),  formalizou  os  Processos  n.  29/008.824/2014,
29/037.138/2014,  29/041.248/2014,  29/043.698/2014  e  29/043.699/2014,
todos tendo como objeto a aquisição de material paradidático: obras literárias
para apoio didático aos alunos da rede estadual de ensino.

Em todos esses procedimentos, invocou-se hipótese de inexigibilidade de
licitação  com base  no  art.  25,  caput,  da  Lei  n.  8.666/1993:  “É  inexigível  a
licitação quando houver inviabilidade de competição”.

Em todos os procedimentos, houve a contratação direta da pessoa jurídica
GRÁFICA E EDITORA ALVORADA LTDA. (CNPJ 03.226.131/0001-80).

Os  principais  dados  dos  procedimentos  em  questão  podem  ser  assim
resumidos75:

Processo n. 29/008.824/2014 – Contrato n. 880/2014

Valor R$ 4.000.000,00

Material adquirido 80.000 exemplares do livro “Caco” e 3.200 exemplares do
livro “Caco – Orientações Didáticas”, do autor Gilberto Mattje.

Período de tramitação 20/02/2014 a 28/03/2014

Processo n. 29/037.138/2014 – Contrato n. 935/2014

Valor R$ 61.000,00

Material adquirido 2.200 exemplares do livro “Planeta dos Carecas: integração,
tolerância e solidariedade”, da autora Ariadne Cantú. 

Período de tramitação 15/10/2014 a 14/11/2014

Processo n. 29/041.248/2014– Contrato n. 940/2014

Valor total R$ 6.524.625,00

Material adquirido 50.000 exemplares do livro “Caco” e 2.000 exemplares do
livro “Caco – Orientações Didáticas”, do autor Gilberto Mattje;
50.000 exemplares do livro “Cada um do seu jeito, cada jeito
é de um!”, da autora Lucimar Rosa Dias; 46.660 exemplares
do livro “O barato das baratas” e 1.867 exemplares do livro
“O barato das baratas –  Orientações Didáticas”,  da  autora
Ariadne Cantú.

Termo aditivo Incluiu 12.500 exemplares do livro “Cada um do seu jeito,
cada jeito é de um!”, da autora Lucimar Rosa Dias; e 11.665
exemplares  do  livro  “O  barato  das  baratas”,  da  autora
Ariadne  Cantú,  aumentando  o  valor  do  contrato  de  R$
5.719.000,00  para  R$  6.524.625,00  (acréscimo  de  R$
804.925,00).

75 Cópias  integrais  dos  processos  mencionados  encontram-se  digitalizadas  no  DVD n.  5,  no
Apenso II do IPL n. 0525/2017, no seguinte caminho: D:\DVD 5 – Lama Asf I IV e desm\Rep
Maquinas de Lama – Fase 4\Processos Gráfica Alvorada.
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Período de tramitação 18/11/2014 a 18/12/2014

Processo n. 29/043.698/2014 – Contrato n. 942/2014

Valor R$ 4.700.000,00

Material adquirido 40.000 exemplares do livro “Caco”, 1.600 exemplares do livro
“Caco – Orientações Didáticas”, 75.000 exemplares do livro
“Tosco”  e  3.000  exemplares  do  livro  “Compreendendo  o
Tosco”, do autor Gilberto Mattje.

Período de tramitação 10/12/2014 a 30/12/2014

Processo n. 29/043.699/2014 – Contrato n. 941/2014

Valor R$ 870.000,00

Material adquirido 30.000 exemplares do livro “Mãos ao Alto” Passa o boné”, da
autora Ariadne Cantú. 

Período de tramitação 10/12/2014 a 30/12/2014

A CONTROLADORIA-GERAL DA UNIÃO (CGU), nas Notas Técnicas n.
1.904/2015 e 523/201676,  expõe uma análise técnica conjunta dos valores
pagos pelo Governo do Estado de Mato Grosso do Sul à GRÁFICA E EDITORA
ALVORADA  LTDA.  (GRÁFICA  ALVORADA) no  período  de  maio/2010  a
dezembro/2014 pelo  fornecimento  de  materiais  impressos  de  distribuição
gratuita,  bem  como  dos  processos  acima  referidos,  a  partir  da  qual  ficam
evidentes  favorecimentos  indevidos  e  fraudulentos  à  GRÁFICA
ALVORADA, com o consequente  desvio de recursos públicos (mais de R$
16 milhões no total).

Passa-se  à  exposição  das  descobertas  da  CGU,  com  base  nas
mencionadas Notas Técnicas:

(A) Da relação privilegiada estabelecida pelo Governo Estadual com
a GRÁFICA ALVORADA entre 2010 e 2014

Em  sua  análise  técnica,  a  CONTROLADORIA-GERAL  DA  UNIÃO,
inicialmente, apresentou dados sobre os pagamentos do Governo do Estado de
Mato Grosso do Sul (por meio da SED) em favor da GRÁFICA ALVORADA no
período  de  maio/2010  a  dezembro/2014 pelo  fornecimento  de  materiais
impressos de distribuição gratuita, a saber, livros paradidáticos e de apoio aos
alunos e professores da rede estadual de ensino.

A partir de dados obtidos no Portal da Transparência do Governo do Estado
de Mato Grosso do Sul, foi possível realizar uma espécie de “raio X” das despesas

76 Cópia da Nota Técnica n. 1.904/2015 e da NT n. 523/2016 encontram-se no DVD n. 6, no
Apenso II do IPL 0525/2017, no seguinte caminho: D:\DVD 6 – Lama Asf II\Rep Lavagem
Lama – Fase 2\Relatorios CGU.
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realizadas  no  período  em  questão,  evidenciando-se  uma  absoluta
desproporcionalidade dos gastos com a GRÁFICA ALVORADA em relação
a outros fornecedores do mesmo ramo.

Para  melhor  expor  a  análise  realizada,  a  CGU elaborou  dois  gráficos77:
gráfico 1 – apresenta a evolução dos gastos do Governo Estadual com materiais
impressos de distribuição gratuita (livros)  de maio/2010 a dezembro/2014; e
gráfico 2 – apresenta os valores pagos pelo Governo Estadual especificamente à
GRÁFICA  ALVORADA em  comparação  com  os  gastos  totais  com  materiais
impressos de distribuição gratuita no período em questão.

Com base nas informações analisadas, condensadas nesses gráficos, a CGU
pode observar que:

1. De  maio/2010  a  dezembro/2014,  a  GRÁFICA  ALVORADA foi
contemplada com  54,24% de todos os gastos do Governo Estadual com
aquisições de materiais paradidáticos.

2. Ao  se  seccionar  esses  gastos  por  exercício,  observou-se  que  a
participação da GRÁFICA ALVORADA no fornecimento de materiais gráficos ao
Governo Estadual foi aumentando gradativamente, saindo de 0 em 2010 para
90,85% em 2014, enquanto que os demais fornecedores tiveram seus
fornecimentos reduzidos78.

3.  No  4º  trimestre  de  2014,  final  do  mandato  do  ex-Governador
ANDRÉ  PUCCINELLI,  ocorreram os  maiores  pagamentos  em favor  da
GRÁFICA  ALVORADA:  total  de  R$  11.286.225,00,  sendo  R$
11.224.625,00 somente no mês de dezembro/2014 e R$ 5.504.925,00
no dia 30/12/2014.

Os gastos do Governo Estadual com aquisições de materiais impressos de
distribuição gratuita no período de 2010 a 2014 totalizaram R$ 55.083.624,06,
sendo que os picos de tais gastos ocorreram no mês de março/2012 (em torno
de  R$  7.000.000,00)  e,  em  um  grau  mais  elevado,  no  mês  de
dezembro/2014 – como visto, R$ 11.224.625,00 (20,37% do total  do
período)  –  precisamente  o  último  mês  de  gestão  do  ex-Governador
ANDRÉ PUCCINELLI, iniciada em 2007. 

Tais  gastos,  concentrados  no  mês  de  dezembro/20014,  mostram-se
incompatíveis com a série histórica dos anos anteriores, principalmente
se  comparados  com  os  gastos  do  mês  de  dezembro  dos  demais
exercícios.

(B) Das contratações fraudulentas da GRÁFICA ALVORADA em 2014

1.  Da  falsidade  da  fundamentação  fática  e  jurídica  para  as
contratações diretas da GRÁFICA ALVORADA, sem licitação

Conforme referido acima, no exercício de 2014, em especial ao seu final
(novembro/dezembro),  o  Estado  de  Mato  Grosso  do  Sul,  por  intermédio  da

77 V. gráficos 1 e 2 de p. 2-3 da Nota Técnica n. 1.904/2015. 
78 V. tabela 1 e gráfico 3 de p. 4-5 da Nota Técnica n. 1.904/2015. 
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Secretaria  de  Estado  de  Educação  (SED),  formalizou  os  Processos  n.
29/008.824/2014,  29/037.138/2014,  29/041.248/2014,  29/043.698/2014  e
29/043.699/2014, todos tendo como objeto a aquisição de material paradidático:
obras literárias para apoio didático aos alunos da rede estadual de ensino.

Em todos  esses  procedimentos,  a  SED  realizou  a  contratação  direta  da
GRÁFICA ALVORADA.

Em  todos  os  procedimentos,  invocou-se  hipótese  de  inexigibilidade  de
licitação  com base  no  art.  25,  caput,  da  Lei  n.  8.666/1993:  “É  inexigível  a
licitação quando houver inviabilidade de competição”. Especificamente, invocou-
se o disposto no inciso I:

Art. 25.  É  inexigível  a  licitação  quando  houver  inviabilidade  de
competição, em especial:
I – para aquisição de materiais, equipamentos, ou gêneros que só
possam ser  fornecidos  por  produtor,  empresa  ou  representante
comercial  exclusivo,  vedada a preferência  de marca,  devendo a
comprovação  de  exclusividade  ser  feita  através  de  atestado
fornecido pelo órgão de registro do comércio do local em que se
realizaria  a  licitação  ou  a  obra  ou  o  serviço,  pelo  Sindicato,
Federação ou Confederação Patronal,  ou,  ainda,  pelas entidades
equivalentes;
[...]

Fica  claro  das  normas  acima  transcritas  que  o  que  torna  lícita  uma
contratação direta pela Administração Pública – quer dizer: uma contratação sem
licitação – é a inviabilidade de competição.

Inclui-se  nessa hipótese,  é  verdade,  a  situação do fornecedor exclusivo.
Mas, atente-se bem ao texto legal: é expressamente vedada a preferência de
marca – marca = sinal distintivo de produtos semelhantes entre si79. Isto é, em
síntese:  é  inviável  a  competição  na  hipótese  de  fornecedor  exclusivo  e  cujo
produto  não  tenha  semelhante  no  mercado.  De  modo  que  o  simples
fornecimento  com  exclusividade  não  é,  por  si  só,  motivo  idôneo  para  a
inexigibilidade de licitação. 

E é óbvio que a regra legal tem que ser assim: afinal, a exclusividade de
fornecimento  de  um  determinado  produto  não  decorre  das  características
intrínsecas desse produto, e sim de negócios jurídicos firmados entre produtores,
fornecedores e /ou comerciantes.

Importa fixar que – e isso é, na verdade, evidente – não pode o gestor
público  simplesmente  optar  por  adquirir  um  determinado  produto  de  sua
“preferência” na situação de existirem à disposição, no mercado, outros produtos
semelhantes, análogos, que tenham aptidão para atender a mesma finalidade
pública.  E  não  pode  assim  proceder,  muito  menos,  sem  consignar  os
fundamentos fáticos dessa sua “opção” de um determinado produto dentre os
outros disponíveis.

No caso em exposição, das contratações diretas da GRÁFICA ALVORADA,
restou bastante claro, a partir das análises da  CONTROLADORIA-GERAL DA

79 V. Lei 9.279/96, art. 122 e ss.
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UNIÃO e outros elementos probatórios, que os processos de inexigibilidade de
licitação (Processos  n.  29/008.824/2014,  29/037.138/2014,  29/041.248/2014,
29/043.698/2014 e  29/043.699/2014)  foram formalizados apenas para tentar
dar  uma  aparência  de  legalidade  a  atos  ilegais  de  contratação  direta,  sem
competição  (embora  plenamente  possível  a  competição),  de  pessoa  jurídica
previamente  determinada,  escolhida  pelos  envolvidos  como  meio  de
favorecimento  e/ou  obtenção  de  vantagens  indevidas.  Ou  seja:  trata-se,
claramente, de contratações fraudulentas para o desvio de recursos públicos. 

Isso  fica  bastante  claro  desde o  início  dos  processos.  Já  de  início  há o
direcionamento  à  contratação  da  GRÁFICA  ALVORA. Embora,  como  dito,
tenham os  agentes  tentado  dissimular  as  fraudes  por  meio  de  uma suposta
exclusividade – inexistente, na verdade, de produto.

Os processos em questão iniciam com um determinado “projeto básico”. Na
conhecida – pelo menos dos agentes públicos – dicção da Lei 8.666/93, projeto
básico é o: 

[…] conjunto de elementos necessários e suficientes, com nível de
precisão  adequado,  para  caracterizar  a  obra  ou  serviço,  ou
complexo de obras ou serviços objeto da licitação, elaborado com
base  nas  indicações  dos  estudos  técnicos  preliminares,  que
assegurem  a  viabilidade  técnica  e  o  adequado  tratamento  do
impacto  ambiental  do  empreendimento,  e  que  possibilite  a
avaliação do custo da obra e a definição dos métodos e do prazo de
execução, devendo conter os seguintes elementos: […]

Mais adiante, no que tange especificamente a aquisição de bens, a Lei de
Licitações estabelece o seguinte: 

Art.  14.  Nenhuma  compra  será  feita  sem  a  adequada
caracterização  de  seu  objeto  e  indicação  dos  recursos
orçamentários para seu pagamento, sob pena de nulidade do ato e
responsabilidade de quem lhe tiver dado causa.
Art. 15. […]
§ 7º Nas compras deverão ser observadas, ainda:
I – a especificação completa do bem a ser adquirido sem indicação
de marca;
II – a definição das unidades e das quantidades a serem adquiridas
em função do consumo e utilização prováveis, cuja estimativa será
obtida,  sempre  que  possível,  mediante  adequadas  técnicas
quantitativas de estimação; […].

Veja-se: ao projeto básico cabe caracterizar a obra ou o serviço que será o
objeto da licitação, ou seja, o que será objeto de competição – i.e.: tipo de obra
ou serviço, quantidades. Não cabe ao projeto básico, obviamente, já trazer o
próprio  resultado  da  licitação  (a  proposta  selecionada),  quer  dizer,  um
determinado e específico produto, já escolhido. Sendo expressamente vedada,
ademais,  a  indicação  de  marca,  quer  dizer,  de  um  determinado  produto
específico.
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Os processos em questão, entretanto, iniciam com um determinado “projeto
básico”80 que de projeto nada tem; tratando-se, na verdade, de uma proposta
pronta e acabada já com a exata indicação/escolha dos livros de apoio didático
que deveriam ser adquiridos pela SED, incluindo a editora que os forneceria, qual
seja, a GRÁFICA E EDITORA ALVORADA LTDA.

Na sequência da instrução dos processos, a Coordenadoria de Administração
e Apoio Escolar da SED, na pessoa de seu Coordenador, JODASCIL DA SILVA
LOPES81,  justificou  a  aquisição  dos  livros  na  absoluta  inviabilidade  fática  e
jurídica de competição que decorreria da exclusividade da GRÁFICA ALVORADA
para a edição, publicação e comercialização das obras literárias ali previamente
indicadas. Assim se manifestou o Coordenador nos processos: “[…] está acostado
o parecer técnico pedagógico para a aquisição dos livros objeto da aquisição,
demonstrando  que  a  licitação  é  impossível  pela  inviabilidade  de  competição,
caracterizado por haver apenas uma empresa que atende às necessidades da
administração contratante”. 

Todavia, quando se leem os pareceres técnicos pedagógicos82 citados pelo
Coordenador, neles não se encontra qualquer fundamento fático para extrair a
conclusão de inviabilidade de competição, ou seja, de que haveria apenas um
único  produto,  ou  uma  única  empresa,  que  atenderia  às  necessidades  da
Administração. Os citados pareceres limitam-se a expressar que o conteúdo das
obras previamente sugeridas aos professores (que firmaram tais pareceres) seria
compatível com o projeto estadual de educação. Não se afirma nos pareceres,
em  momento  algum,  que  aquelas  obras  são  as  únicas  que  atenderiam  às
necessidades da Administração.

Note-se a sutileza das fraudes: os pareceres citados, desde o início, são
utilizados  para  instruir  os  “projetos  básicos”  e,  depois,  são  usados  pelo
Coordenador  para  justificar  a  inexigibilidade  de  licitação.  Enquanto  que,  na
realidade, os pareceres em tela não embasam validamente os “projetos básicos”
nem  a  inexigibilidade.  Colocam-se,  sutilmente,  palavras  e  significados  nos
pareceres que neles não existem de forma alguma.

Seguindo adiante os processos, vem os pareceres jurídicos da Assessoria
Jurídica da SED83, etapa que deveria ser o controle interno da legalidade dos
procedimentos.

Ocorre que, além de não terem sequer abordado o claro direcionamento ab
initio dos processos a determinados produtos e a determinada empresa, bem
assim a sua acrítica confirmação pela Coordenadoria de Administração e Apoio
Escolar,  os  pareceres  jurídicos,  ao  mesmo  tempo  em  que  buscaram  se
fundamentar em precedentes de Tribunal de Contas, deixaram de observar eles

80 V. f. 4-5 do Processo n. 29/008.824/2014; f. 3-4 do Processo n. 29/037.138/2014; f. 4-5 do
Processo n. 29/041.248/2014; f. 4-5 do Processo n. 29/043.698/2014; e f. 3-4 do Processo n.
29/043.699/2014. 

81 V. f. 90-91 do Processo n. 29/008.824/2014; f. 54-55 do Processo n. 29/037.138/2014; f. 127-
128 do Processo n. 29/041.248/2014; f. 91-93 do Processo n. 29/043.698/2014; e f. 60-61 do
Processo n. 29/043.699/2014. 

82 V. f. 06-07 do Processo n. 29/008.824/2014; f. 05-06 do Processo n. 29/037.138/2014; f. 10-
11 do Processo n. 29/041.248/2014; f. 06-10 do Processo n. 29/043.698/2014; e f. 05-06 do
Processo n. 29/043.699/2014. 

83 V. f. 94-97 do Processo n. 29/008.824/2014; f. 64-67 do Processo n. 29/037.138/2014; f. 138-
141 do Processo n. 29/041.248/2014; f. 102-105 do Processo n. 29/043.698/2014; e f. 70-73
do Processo n. 29/043.699/2014. 
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próprios, nos processos analisados, os requisitos estabelecidos naqueles mesmos
precedentes invocados. Está-se a falar aqui, especificamente, dos requisitos do
art.  26,  parágrafo  único,  da  Lei  de  Licitações.  Expressamente  citado  no
precedente  do  TCE-SC84 invocado  pelos  pareceres  jurídicos,  é  –  o  art.  26,
parágrafo único – justamente ignorado pelos próprios pareceres nos processos
analisados.  Notadamente  o  requisito  da  justificativa  de  preço  (inciso  III),
necessário para a garantia da economicidade das contratações85. 

Sobre  o  direcionamento  ab  initio,  observe-se  que,  em  nenhum  dos
processos em questão, há documento a instruir os “projetos básicos” (ou, ainda
que posteriormente, as justificativas da Coordenadoria) registrando o porquê da
prévia  escolha  de  obras  precisamente  do  acervo  da  GRÁFICA  ALVORADA
(sempre ela, note-se), tanto em termos de qualidade quanto de preço. Não há
qualquer análise comparativa de um conjunto de obras semelhantes relacionadas
às temáticas desejadas (situações da juventude, bullying, drogas).

A  respeito  desse  ponto,  tem-se,  por  exemplo,  que  a  equipe  da  CGU
identificou, no Portal do Professor86 mantido pelo próprio Ministério da Educação
(MEC), pelo menos 7 (sete) livros recomendados que versam sobre os mesmos
temas abordados nos livros então fornecidos à SED (bullying e drogas). Além
disso,  a  CGU identificou,  em fontes  abertas,  outros  31 (trinta  e  um)  livros,
alguns de renomados autores, com a mesma temática87.

Ou seja: como já era de se esperar, os livros da GRÁFICA ALVORADA – e,
de resto, de qualquer editora – não eram as únicas opções viáveis para atender
às finalidades públicas da Administração Estadual. Afinal, nenhuma editora detém
nem pode deter a exclusividade de um determinado tema. O que as editoras
podem deter  –  e  geralmente  de  fato  detém –  é  a  exclusividade  de  edição,
publicação e comercialização de determinadas obras, o que decorre, porém, de
negócios jurídicos firmados com os respectivos autores.

Confirmando a evidente possibilidade de competição  no segmento e nas
temáticas em questão, tem-se ainda, conforme assinalado pela CGU, o Processo
n. 55/000.973/2015 (Pregão Presencial n. 008/2015), tendo por objeto o registro
de preços para a aquisição de kits de livros paradidáticos para a rede estadual de
ensino. Nesse processo, foram apresentadas propostas por 3 (três) distribuidoras
de livros88.

Finalizando  este  tópico,  em  síntese:  os  Processos  n.  29/008.824/2014,
29/037.138/2014,  29/041.248/2014,  29/043.698/2014  e  29/043.699/2014

84 Em todos os pareceres jurídicos, invoca-se como paradigma a Decisão 448/2002 do Tribunal
de Contas do Estado de Santa Catarina,  na qual se afirma que as aquisições de revistas,
periódicos  e  publicações  similares  são  passíveis  de  aquisição  direta  por  processo  de
inexigibilidade  de  licitação,  devendo,  porém,  serem observadas  as  exigências  contidas  no
parágrafo único do art.  26 da Lei 8.666/93.  Art.  26: “[…]  Parágrafo único. O processo de
dispensa, de inexigibilidade ou de retardamento, previsto neste artigo, será instruído, no que
couber, com os seguintes elementos: […] III – justificativa do preço; […]”.

85 No caso de uma inexigibilidade de licitação (se fosse, de fato, a hipótese), para zelar, em
especial,  pela  compatibilidade  dos  preços  propostos  com aqueles  praticados  no  mercado,
assim evitando que o contratado se enriqueça indevidamente à custa da Administração. Em se
tratando  de  livros,  pertine  saber,  p.  ex.,  o  preço  médio  de  mercado  de  um  livro  com
determinadas dimensões, confeccionado em determinado tipo de material (papel/tinta) e com
determinado número de folhas/páginas. 

86 http://portaldoprofessor.mec.gov.br.
87 V. f. 7-16 da Nota Técnica n. 523/2016. 
88 V. papéis de trabalho da CGU em mídia anexa. 
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foram montados  pró-forma,  com falsa  fundamentação  fática  e  jurídica,  para
encobrir a contratação direta absolutamente ilegal – fraudulenta – da GRÁFICA
E EDITORA ALVORADA LTDA. 

2.  Do  fracionamento  indevido  e  antieconômico  de  despesa  nas
contratações

Segundo o apurado, os exemplares das obras “Caco” e “Caco – Orientações
Didáticas”, do autor Gilberto Mattje, foram adquiridos em 3 (três) oportunidades
diferentes, mediante 3 (três) processos diferentes, dentro, porém, do mesmo
exercício financeiro/ano – 2014. Retoma-se:

Processo n. Tramitação N. de exemplares
da obra “Caco”

N. de exemplares
da obra “Caco –

Orientações
Didáticas”

29/008.824/2014 20/02 a 28/03/2014 80.000 3.200

29/041.248/2014 18/11 a 18/12/2014 50.000 2.000

29/043.698/2014 10/12 a 30/12/2014 40.000 1.600

Total em 2014 ---- 170.000 6.800

O fracionamento de uma mesma despesa licitável e previsível dentro de um
mesmo exercício financeiro é indicativo da ausência de intenção de preservar a
economicidade das aquisições (menores custos para a Administração e menor
preço possível) – para o que certamente contribuiriam, como se sabe, o menor
número  de  procedimentos  aquisitivos  e,  sobretudo,  a  chamada  economia  de
escala (esta presente no próprio senso comum e, por isso mesmo, com mais
razão, prestigiada pela lei das contratações públicas)89.

No caso em exame, observam-se, inclusive, 2 (dois) processos aquisitivos
dos mesmos produtos, em quantidades expressivas, praticamente em paralelo
(ao mesmo tempo), em novembro/dezembro de 2014.

Ocorre que, como exposto no tópico (A), acima -  “Da relação privilegiada
estabelecida pelo Governo Estadual com a GRÁFICA ALVORADA entre 2010 e
2014” - trata-se justamente da época em que ocorreram os maiores pagamentos
em favor da  GRÁFICA ALVORADA entre 2010 e 2014. Precisamente o último
mês  de  gestão  (dezembro/2014)  do  ex-Governador  ANDRÉ  PUCCINELLI,
iniciada em 2007. Sendo que – foi visto – tais gastos, concentrados no mês de
dezembro/20014,  mostram-se  incompatíveis  com  a  série  histórica  dos  anos
anteriores, principalmente se comparados com os gastos do mês de dezembro
dos demais exercícios.

3.  Da  privilegiada  celeridade  nos  trâmites  procedimentais  das
contratações diretas da GRÁFICA ALVORADA

89 Cf., p. ex., art. 23, § 1º, parte final, e § 5º, da Lei 8.666/93.
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Observem-se os dados organizados na tabela abaixo:

(segue tabela)

Av. Afonso Pena, 4444 – Vila Cidade – Campo Grande-MS – CEP 79.020-907 – PABX (67) 3312-7200
93



Processo Período de tramitação

 29/008.824/2014 Da data da solicitação da aquisição do material (CI n. 012/2014 –
SED/MS,  de  20/02/2014)  até  o  pagamento  à  GRÁFICA
ALVORADA (R$ 4.000.000,00 – TED n. 930.939, de 28/03/2014)
transcorreram 36 dias.

29/037.138/2014 Da data de solicitação da aquisição do material (CI n. 153/2014 –
SED/MS,  de  15/10/2014)  até  o  pagamento  à  GRÁFICA
ALVORADA (R$  61.600,00  –  2014OB9131,  de  24/11/2014)
transcorreram 39 dias. 

29/041.248/2014 Da data da solicitação da aquisição do material (CI n. 087/2014 –
SED/MS, de 18/11/2014) até o primeiro pagamento à GRÁFICA
ALVORADA (R$ 3.000.028,20 – 2014OB10175, de 18/12/2014)
transcorreram  30 dias, tendo sido firmado, inclusive, um termo
aditivo ao contrato, que aumentou a quantidade de exemplares de
146.660 para 170.825 (24.165 unidades a mais).

29/043.698/2014 Da data da solicitação da aquisição do material (CI n. 200/2014 –
SED/MS,  de  10/12/2014)  até  o  pagamento  à  GRÁFICA
ALVORADA (R$  870.000,00  –  2014OB10871,  de  30/12/2014)
transcorreram 20 dias. 

29/043.699/2014 Da data da solicitação da aquisição do material (CI n. 201/2014 –
SED/MS,  de  10/12/2014)  até  o  pagamento  à  GRÁFICA
ALVORADA (R$ 4.700.000,00 – 2014OB10913, de 30/12/2014)
transcorreram 20 dias.

Conforme apurado pela  CONTROLADORIA-GERAL DA UNIÃO, o tempo
de tramitação de tais processos foi absolutamente atípico, extremamente célere.

A  CGU observou um  tempo médio de tramitação de  97 dias para outros
processos do mesmo tipo com a contratação da própria GRÁFICA ALVORADA.
Esse tempo médio foi calculado, coerentemente, desde a data da solicitação da
aquisição do material até a da efetivação do primeiro (ou único) pagamento à
GRÁFICA ALVORADA em outros 25 processos nos quais aquela pessoa jurídica
também foi contratada pelo Governo Estadual.

Se considerados apenas os processos formalizados pela SED nos exercícios
anteriores (2011 a 2013), o tempo médio de tramitação cai para 71 dias, ainda
assim muito acima dos dias de tramitação dos processos em questão. 

No Processo n. 29/043.699/2014, a CGU identificou, ainda, outros três
elementos que demonstram claramente a pressa na execução da despesa90: 

i. Planejamento das escolas beneficiadas: apesar de o “projeto básico” do
processo estabelecer 30.000 unidades a serem adquiridas, o total de livros da
relação  de  escolas  a  serem beneficiadas  era  de  29.940  ou  29.820,  pois,  no
Município de Itaquiraí, constam 120 livros sem a identificação da escola que seria
beneficiada. Apesar desse erro, foram adquiridos os 30.000 exemplares.

ii. Liberação  da  cota  financeira  para  a  despesa:  foi  consignado
indevidamente na nota de liberação de cota financeira da despesa o Processo n.
29/041.248/2014 (f. 58 e 59 do processo). Consequentemente, foi necessário o
cancelamento da Cota Financeira 2014CF004702, de 15/12/2014, e a emissão da

90  As folhas mencionadas neste item dizem respeito ao Processo n. 29/043.699/2014.
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nova Cota Financeira 2014CF004712, em 16/12/2014 (f.  75, 76, 79 e 80 do
processo).

iii.  Ratificação  da  despesa: no  documento  de  ratificação  da  despesa
assinado pela ordenadora de despesa,  CHEILA CRISTINA VENDRAMI, e pela
Secretária  de  Estado  de  Educação,  MARIA  NILENE  BADECA (f.  91  do
processo), datado de 22/12/2014, consta que o Processo n. 29/043.699/2014 se
refere à  dispensa de licitação no valor de R$ 870.000,00 para a aquisição de
livros junto à  GRÁFICA ALVORADA, ao contrário da publicação constante do
Diário Oficial do Estado de MS n. 8.826, de 23/12/2014 (f. 92 do processo), no
qual  foi  ratificada  a  despesa  por  inexigibilidade de  licitação.  Não  consta  do
processo qualquer documento que demonstre que o despacho de ratificação da
despesa tenha sido substituído ou corrigido.

No  Processo  n.  29/041.248/2014,  a  CGU identificou  mais  um  iter
procedimental  absolutamente  atípico:  faturamento,  recebimento  de  materiais,
liquidação  de  despesa  e  pagamento  à  GRÁFICA  ALVORADA tudo  feito  no
mesmo dia.

Trata-se do quantitativo de 24.165 unidades de livros acrescido ao Contrato
n. 940/2014, firmado no Processo n. 29/041.248/2014. A CGU constatou que a
respectiva Nota Fiscal n. 6.368 foi emitida no dia 30/12/2014, mesma data em
que os referidos livros teriam sido recebidos pelos servidores do almoxarifado da
SED (atestos no verso do documento fiscal) e, ainda, em que se processou o
consequente pagamento em favor da  GRÁFICA ALVORADA (2014OB10913 –
R$ 804.925,00). Sendo que,  em um processo com trâmite normal/costumeiro,
tais etapas de faturamento, recebimento de materiais, liquidação e pagamento
de  despesa  dificilmente  seriam  cumpridas  em  um  único  dia.  Em  função,
principalmente, da quantidade de livros fornecidos, 24.165 unidades.

4. Da definição totalmente arbitrária dos quantitativos de materiais
a serem adquiridos

(a) Processo n. 29/008.824/2014:

A CGU  levantou  junto  ao  Instituto  Nacional  de  Estudos  e  Pesquisas
Educacionais Anísio Teixeira do Ministério da Educação – INEP/MEC e confirmou,
na página eletrônica da própria SED91, o quantitativo de alunos matriculados em
2013, nas escolas estaduais, das séries que seriam beneficiadas com os livros –
de acordo com as relações constantes das f. 115-122 do processo. Tal informação
deveria ter subsidiado a definição dos quantitativos de livros para a aquisição. 

Todavia,  comparando  os  dados  do  Censo  2013  –  considerando  que  o
processo iniciou-se em fevereiro de 2014 – com essa relação de escolas, a CGU
verificou que o quantitativo de exemplares adquiridos encontrava-se ou muito
acima ou muito abaixo do número de alunos matriculados92. 

(b) Processo n. 29/041.248/2014:

De igual modo, a CGU levantou junto ao INEP/MEC e confirmou, na página

91 www.sed.ms.gov.br/wp-content/uploads/sites/67/2015/05/nivel-da-rede-estadual.xls.
92 V. tabela de f. 10 da Nota Técnica n. 1.904/2015. 
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eletrônica da própria SED, o quantitativo de alunos matriculados em 2014, nas
escolas estaduais, das séries que seriam beneficiadas com os livros – de acordo
com as relações constantes das f. 12-55 do processo. Tal informação, como dito,
deveria ter subsidiado a definição dos quantitativos de livros para a aquisição.

Todavia, comparando os dados do Censo 2014 com essa relação de escolas,
a CGU verificou que o quantitativo de exemplares adquiridos encontrava-se, de
novo, ou muito acima ou muito abaixo do número de alunos matriculados93. 

(c) Processo n. 29/043.698/2014:

No mesmo proceder, a  CGU levantou junto ao INEP/MEC e confirmou, na
página  eletrônica  da  própria  SED,  o  quantitativo  de  alunos  matriculados  em
2014, nas escolas estaduais, das séries que seriam beneficiadas com os livros –
de acordo com as relações constantes das f. 11-30 do processo. Tal informação,
repita-se, deveria ter subsidiado a definição dos quantitativos de livros para a
aquisição.

Todavia, comparando os dados do Censo 2014 com essa relação de escolas,
a  CGU verificou  que  o  quantitativo  de  exemplares  adquiridos  encontrava-se,
novamente,  ou  muito  acima  ou  muito  abaixo  do  número  de  alunos
matriculados94.

A  definição  totalmente  arbitrária  dos  quantitativos  de  materiais  a  serem
adquiridos (sempre muito acima ou muito abaixo do necessário) é indicativo da
absoluta ausência de compromisso com a finalidade pública que deveria orientar
os processos aquisitivos.

Essa  circunstância  (definição  totalmente  arbitrária  dos  quantitativos  de
materiais a serem adquiridos), associada com a privilegiada celeridade (pressa)
nos trâmites procedimentais das contratações da GRÁFICA ALVORADA (item 3,
acima),  com  o  fracionamento  indevido  e  antieconômico  de  despesa  em  tais
contratações (item 2) e com a falsidade da fundamentação fática e jurídica para
as contratações diretas da  GRÁFICA ALVORADA, sem licitação (item 1),  não
deixa dúvida do caráter fraudulento dos procedimentos formalizados.

5.  Da  inspeção  física  realizada  pela  CONTROLADORIA-GERAL  DA
UNIÃO no almoxarifado central  da Secretaria de Estado de Educação:
constatação de aquisições desnecessárias

Com o  objetivo  de  verificar  a  efetiva  utilização  dos  livros  paradidáticos
adquiridos  pelo  Governo  Estadual  no  exercício  de  2014 junto  à  GRÁFICA
ALVORADA, a CGU realizou visita, no dia 24/02/2016, ao almoxarifado central
da SED.

Nessa  oportunidade,  a  equipe  da  CGU inspecionou os  exemplares  ainda
existentes em estoque e não entregues às escolas da rede estadual, constatando
in loco o estoque dos seguintes livros adquiridos por meio dos citados processos
de inexigibilidade de licitação (2014):

93 V. tabelas de f. 13-14 da Nota Técnica n. 1.904/2015.
94 V. tabelas de f. 13-14 da Nota Técnica n. 1.904/2015.
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Livro adquirido em 2014 Quantidade ainda
existente em 2016

Caco – Gilberto Mattje 45.720 unidades
Tosco – Gilberto Mattje 1.509 unidades
O barato das baratas – Ariadne Cantú 70 unidades
Cada um com seu jeito, cada jeito é de um – Lucimar
Rosa Dias 79 unidades

Mãos ao alto! Passa o boné! – Ariadne Cantú 0
TOTAL 47.378 unidades

Tais quantitativos de livros ainda existentes no almoxarifado central da SED,
verificados pela CGU em 24/02/2016, não guardam exata correspondência com
os  dados  informados  pela  SED  com  data  de  10/02/2016,  conforme  tabela
abaixo95:

Livro Entrada Saída Saldo
Caco 170.000 124.223 45.777
Tosco 75.000 75.000 853
O barato das Baratas 58.325 58.325 0
Cada um com seu jeito, cada jeito é de um. 62.500 62500 0
Mãos ao Alto! Passa o boné! 30.000 29.419 581

Total 395.825 349.467 47.211

De acordo com os dados fornecidos pela SED – formulários de requisição de
material e relatórios do inventário do almoxarifado central – a CGU verificou que
88,29% dos exemplares adquiridos em 2014 teriam sido entregues às escolas,
restando ainda em estoque em 2016 cerca de 12% (47.211 unidades) do total
adquirido, na sua maioria do livro “Caco”96.

Desse  modo,  tem-se  que  grande  parte  dos  livros  adquiridos  junto  à
GRÁFICA ALVORADA por meio dos processos de inexigibilidade de licitação em
questão  (Processos  n.  29/008.824/2014,  29/037.138/2014,  29/041.248/2014,
29/043.698/2014 e 29/043.699/2014) encontravam-se sem qualquer utilização
(47.211 unidades pelos dados da própria SED;  47.378 unidades verificadas na
inspeção  da  CGU),  mesmo  após  um período  de  15  (quinze)  meses  de  sua
entrega,  o que aponta sobremaneira para a ausência de necessidade de tais
aquisições à época. 

6.  Da  inspeção  física  realizada  pela  CONTROLADORIA-GERAL  DA
UNIÃO em escolas estaduais: constatação de aquisições sem propósito
real vinculado a interesse público

95 V. papéis de trabalho da CGU em mídia anexa, especificamente os arquivos denominados “SED
OF 433 2016 10 02 16”, “PT P 005 – Anexo Of. 433 – Requisição de Materiais I”, “PT P 005 –
Anexo Of. 433 – Requisição de Materiais II” e “PT P 005 – Anexo Of. 433 – Requisição de
Materiais III”. Segundo informação verbal do chefe do almoxarifado central da SED à época da
verificação in loco da CGU, as diferenças entre as quantidades físicas existentes (24/02/2016)
e os registros da SED (10/02/2016) decorreriam da entrega  a maior, pela fornecedora, de
exemplares de cada um dos livros. Ocorre que se podem notar diferenças significativas de
quantitativo e nem sempre coerentes com a explicação de entrega a maior.

96 V. imagem dos livros existentes no almoxarifado da SED, f. 4 da Nota Técnica n. 523/2016. 
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Em sequência, para fins de confirmação da distribuição, do recebimento e
da efetiva utilização dos livros paradidáticos adquiridos pelo Governo do Estado
de  Mato  Grosso  do  Sul  (via  SED)  no  exercício  de  2014  junto  à  GRÁFICA
ALVORADA, a CGU visitou, por amostragem, 5 (cinco) escolas da rede estadual
de ensino localizadas nas regiões norte, sul, leste, oeste e central do Município de
Campo Grande, dentre as que tiveram maior número de exemplares distribuídos.
As escolas visitadas, o que se deu no mês de março de 2016, foram:

• Escola  Estadual  Professor  Silvio  Oliveira  dos  Santos  –  Residencial  Aero
Rancho;

• Escola Estadual Lúcia Martins Coelho – Centro;

• Escola Estadual José Maria Hugo Rodrigues – Bairro Mata do Jacinto;

• Escola  Estadual  Professora  Maria  de  Lourdes  Toledo  Areias  –  Bairro
Recanto dos Rouxinóis; e

• Escola Estadual Professora Alice Nunes Zampiere – Bairro Jardim Panamá.

Inicialmente, registrou a  CGU que a SED justificou também as aquisições
dos livros paradidáticos junto à  GRÁFICA ALVORADA,  em 2014, nas metas
instituídas pelo Plano Estadual do Livro e Leitura – PELL-MS (Decreto Estadual n.
12.954/201097).  Ou  seja:  tais  aquisições  de  livros  paradidáticos  teriam  por
objetivo, no papel, implementar as “Estratégias para Democratização do Acesso
a Leitura” e o “Apoio à Criação e ao Consumo de bens de leitura” (eixos 1 e 4 do
PELL-MS). 

No  entanto,  contrariando  o  que seria  a  suposta  motivação da SED,  nas
inspeções físicas realizadas em 2016 nos acervos bibliográficos das mencionadas
escolas da rede estadual de ensino, a  CGU constatou a  não distribuição e não
utilização  aos/pelos  alunos  dos  livros.  E,  em  agravo,  como  exposto  acima,
considerável quantidade dos livros (cerca de 12%) ainda restava estocada no
próprio  almoxarifado  central  da  SED,  sem  sequer  terem  sido  entregues  às
escolas.

Segue  tabela  com  a  situação  constatada  pela  CGU em  cada  escola
visitada98: 

Escola Livro
Quantidade % livros não

Recebida Existente distribuídos

Prof. Silvio
Oliveira dos

Santos

Caco 495 200 40,40%
Tosco 138 227 164,49%
Cada  um  com  seu  jeito,  cada
jeito é de um

229 233 101,75%

O barato das baratas 109 102 93,58%
Mãos ao alto! Passa o boné 125 119 95,20%

Lúcia Martins
Coelho

Caco 465 426 91,61%
Tosco 542 586 108,12%
Cada  um  com  seu  jeito,  cada
jeito é de um

0 20 -

O barato das baratas 74 0 0,00%
Mãos ao alto! Passa o boné 162 0 0,00%

97 V. http://forumleitura.org.br/wp-content/uploads/2014/01/Plano-estadual-livro-leitura-MS.pdf.
98 V. imagens de f. 7-8 da Nota Técnica n. 523/2016, as quais demonstram a enorme quantidade 

de livros paradidáticos sem utilização nas escolas estaduais inspecionadas pela CGU. 
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Escola Livro
Quantidade % livros não

Recebida Existente distribuídos

José Maria Hugo
Rodrigues

Caco 976 227 23,26%
Tosco 142 430 302,82%
O barato das baratas 59 0 0,00%
Mãos ao alto! Passa o boné 332 159 47,89%

Prof.ª Maria de
Lourdes T.

Areias

Caco 421 220 52,26%
Tosco 222 120 54,05%
Cada um com seu jeito, cada
jeito é de um

373 388 104,02%

O barato das baratas 201 194 96,52%
Mãos ao alto! Passa o boné 96 21 21,88%

Prof.ª Alice
Nunes

Zampiere

Caco 504 135 26,79%
Tosco 447 608 136,02%
Cada um com seu jeito, cada
jeito é de um

101 107 105,94%

O barato das baratas 125 40 32,00%
Mãos ao alto! Passa o boné 151 102 67,55%

Com base nos dados colhidos pela CONTROLADORIA-GERAL DA UNIÃO,
bem  como  em  suas  observações,  verifica-se  que,  apesar  do  dispêndio  de
vultuosos  recursos  públicos  na  aquisição  de  livros  didáticos/paradidáticos  no
exercício de 2014 junto à GRÁFICA ALVORADA, com a alegada justificativa de
implementar as estratégias do PELL-MS, ditos objetivos não foram atingidos nem
perseguidos, veja-se o elevado percentual de exemplares ainda existentes nas
escolas visitadas em 2016 sem o devido uso e distribuição aos alunos, mesmo
após um período de 15 (quinze) meses da entrega pela SED.

Evidencia-se  claramente  a  total  desvinculação  das  aquisições
superestimadas realizadas pelo Governo do Estado com as ações efetivamente
executadas pelas escolas da rede estadual de ensino (ausência de propósito real
vinculado  a  interesse  público),  as  quais,  segundo  o  apurado  pela  CGU,  não
receberam  orientação  técnica  por  parte  da  SED  acerca  da  metodologia  de
implementação dos livros adquiridos em 2014 junto à GRÁFICA ALVORADA. 

Trata-se  de  mais  um  elemento  a  reforçar,  ainda  mais,  o  caráter
fraudulento das contratações diretas da GRÁFICA ALVORADA realizadas
no  ano  de  2014 (Processos  n.  29/008.824/2014,  29/037.138/2014,
29/041.248/2014, 29/043.698/2014 e 29/043.699/2014).

7.  Das  entrevistas  realizadas  pela  CONTROLADORIA-GERAL  DA
UNIÃO  com  os  diretores  e  coordenadores  pedagógicos  das  escolas
visitadas:  constatação  de  aquisições  desnecessárias  e  sem  propósito
real vinculado a interesse público 

Durante  as  visitas  às  citadas  escolas  (item  6,  acima),  a  CGU realizou
também entrevistas  com alguns  profissionais  da  educação  envolvidos  com a
gestão dos acervos bibliográficos e com a execução dos projetos de leitura dentro
das  escolas,  com  vistas  a  obter  a  percepção  deles  com  relação  aos  livros
adquiridos pela SED junto à GRÁFICA ALVORADA em 2014. 
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Do  relatado  pelos  profissionais  da  educação  entrevistados  pela  CGU,
conclui-se que os materiais adquiridos em 2014 junto à GRÁFICA ALVORADA o
foram  em  quantidades  muito  superiores ao  número  de  alunos  efetivamente
matriculados; sem que fossem levadas em consideração   as reais necessidades
dos estudantes da rede estadual de ensino; estando, inclusive, desassociados da
grade curricular das séries a que se destinavam99.

Ou seja: mais um relevante elemento a evidenciar a desnecessidade das
aquisições, a superestimativa dos quantitativos e a ausência de real vinculação
ao  interesse  público,  deixando  clarividente  o  caráter  fraudulento  dos
procedimentos  formalizados  em  2014  para  a  contratação  direta  da
GRÁFICA ALVORADA.

Em  linha  com  o  abordado  neste  tópico,  tem-se,  ainda,  o  Relatório
Circunstanciado n. 12/15-NIP/SR/MS100, o qual traz reportagem jornalística
do dia 22/01/2015 com o título “EX-GOVERNADOR PREFERIU PAGAR GRÁFICA A
COMPRAR KITS”, relatando que o mandatário que sucedeu ANDRÉ PUCCINELLI
no Governo do Estado de Mato Grosso do Sul teria dito que o pagamento à
GRÁFICA ALVORADA seria mais um ato do governo anterior sob suspeição,
inclusive pelo fato de que não se teriam deixado recursos para a compra de kits
escolares.

Encerrando  este  tópico  da  presente  denúncia,  introduz-se  que  tamanho
desvio de recursos públicos  (mais de R$ 16 milhões) por meio da  GRÁFICA
ALVORADA, levado a efeito às pressas precisamente no último ano de gestão do
ex-Governador  ANDRÉ PUCCINELLI (2014), não foi feito “a título gratuito”. A
POLÍCIA FEDERAL conseguiu apurar elementos probatórios a revelarem que
houve  o  efetivo  pagamento  de  vantagem  ilícita  (propina)  como  forma  de
retribuição ou participação nos desvios.

É o que se passa a expor.

(C)  Do  pagamento  de  vantagem  ilícita  (propina)  pela  GRÁFICA
ALVORADA  (MICHERD  JAFAR  JUNIOR)  a  ANDRÉ  PUCCINELLI,  com  a
participação de ANDRÉ LUIZ CANCE

O encadeamento de telefonemas legalmente interceptados pela  POLÍCIA
FEDERAL,  com a  devida  autorização  do  Poder  Judiciário  Federal101,  a  seguir
exposto, demonstra solidamente que as contratações fraudulentas da GRÁFICA
ALVORADA  (de  MICHERD JAFAR JUNIOR)  em 2014 – as  quais,  foi  visto,
deram causa a expressivos desvios de recursos públicos (mais de R$ 16 milhões)
– tiveram como contrapartida o  pagamento de vantagem ilícita (propina)
entregue ao então  Governador  de  Estado  ANDRÉ PUCCINELLI.  Revelam as

99 V. f. 9-12 da Nota Técnica n. 523/2016, contendo, inclusive, algumas declarações prestadas
pelos profissionais entrevistados. 

100V. f. 11 do Relatório Circunstanciado n. 12/15-NIP/SR/MS, que se encontra no DVD n. 5, no
Apenso  II  do  IPL  n.  0525/2017,  no  seguinte  caminho:  D:\DVD  5\Rep  Lama  Asf\Cópias
Documentos.

101Os  autos  da  medida  cautelar  de  interceptação  telefônica  n.  0011841-24.2014.403.6000
encontram-se  digitalizados  no  DVD  juntado  a  f.  1.421  do  IPL  0525/2017.  Os  áudios
mencionados neste tópico podem ser ouvidos no arquivo “relatório”, dentro da pasta “Áudios
Op. Lama Asfáltica”, no DVD anexo a esta denúncia. 
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interceptações telefônicas,  ademais,  que  tal  pagamento  foi  intermediado  pela
pessoa  de  ANDRÉ LUIZ  CANCE,  homem de  absoluta  confiança  de  ANDRÉ
PUCCINELLI,  ex-Secretário  Adjunto  de  Fazenda  e  também  seu
operador/intermediador para o acerto e recolhimento de propinas102.

Passa-se aos telefonemas interceptados pela POLÍCIA FEDERAL.

1. Em 04/12/2014, às 21:48, ANDRÉ LUIZ CANCE (linha 67 9983-8949)
conversa  com  MICHERD  JAFAR  JUNIOR (JUNIOR)  (linha  67  9230-3277),
dono da GRÁFICA ALVORADA.

Na conversa, mostram certo grau de intimidade – pois JUNIOR se oferece
para buscar CANCE no aeroporto (esse grau de intimidade pode ser confirmado
nas  demais  conversas  entre  os  dois,  v.  adiante)  –  e  tratam  de  assuntos
relacionados ao Governo do Estado – pois  JUNIOR pergunta se  CANCE falou
com NENO, o qual, à época, era assessor direto do então Governador de Estado
ANDRÉ PUCCINELLI. 

No telefonema ANDRÉ CANCE diz “oi JUNIOR”. JUNIOR diz “tá na
sua casa?”. CANCE diz “tô no aeroporto aqui, minha muié foi me
buscar no (incompreensível) ainda”. JUNIOR diz “não acredito, quer
que eu vou te buscar aí?”. CANCE diz “não, ela tá vindo aqui … se
não acha ruim”. JUNIOR diz “falou com o NENO, não, né?”. CANCE
diz “não, ia falar né”. JUNIOR diz “mas eu sei do que se trata”.
CANCE diz “passa aqui, pelo menos cê não me pega a gente fica
esperando ela aqui”. JUNIOR diz “tá bom, tô indo aí”.

2. Em 16/12/2014, às 11:13, ANDRÉ LUIZ CANCE (linha 67 9983-8949)
conversa com MICHERD JAFAR JUNIOR (linha 67 9230-3277).

CANCE diz “oi JUNIOR”. JUNIOR diz “senhor tá por onde?”. CANCE
diz “no escritório”. JUNIOR diz “posso ir aí rapidinho?”. CANCE diz
“pode mas tinha que ser rápido”. JUNIOR diz “é o tempo de eu
chegar aí”.

3. Em 17/12/2014, às 08:37, ANDRÉ LUIZ CANCE (linha 67 9983-8949)
conversa com MICHERD JAFAR JUNIOR (linha 67 9230-3277)103.

Na conversa, MICHERD (JUNIOR) pede a CANCE (“GORDO”) para pedir
a JOÃO AMORIM (JOÃO ALBERTO KRAMPE AMORIM DOS SANTOS, dono da
PROTECO CONSTRUÇÕES LTDA.) o seu avião emprestado. 

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

102Conforme detalhadamente explicado na primeira denúncia apresentada com base neste mesmo
IPL  n.  0525/2017-SR/PF/MS  (denúncia  datada  de  24/07/2018),  ANDRÉ  LUIZ  CANCE
despontou  nas  investigações  da  Operação  Lama Asfáltica  como  operador/intermediador do
então Governador de Estado ANDRÉ PUCCINELLI para o acerto e recolhimento de propinas,
homem de sua absoluta confiança. Com efeito, restou devidamente comprovado, no decorrer
das investigações, que, para ocultar a sua condição de comandante e beneficiário do esquema
criminoso, ANDRÉ PUCCINELLI utilizava-se de interpostas pessoas (permanecendo ele oculto,
distante  dos  fatos  e,  principalmente,  de  atos  executórios),  as  quais  exerciam a função de
operadores/intermediadores, pessoas essas dentre as quais IVANILDO DA CUNHA MIRANDA
(o qual veio a firmar acordo de colaboração premiada) e ANDRÉ LUIZ CANCE. 

103 V. Relatório Circunstanciado – RC 06 – Complementar, que se encontra digitalizado no DVD n.
5, no Apenso II do IPL n. 0525/2017, 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
101



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”.

4. Logo em seguida, dia 17/12/2014, às 08:41, ANDRÉ LUIZ CANCE (linha
67 9983-8949) conversa, então, com JOÃO AMORIM (linha 67 9230-3277).

Nessa conversa, como prometido, CANCE pede a JOÃO AMORIM o avião
para “o nosso AMIGO DA GRÁFICA” (MICHERD).

Acabam  conversando,  também  –  agora  dissimuladamente –  sobre
pagamentos  de  vantagens  ilícitas  (propinas)104,  inclusive  por  MICHERD
JAFAR JUNIOR (“esse que eu falei para você agora ae”), o que fica mais claro
nas conversas seguintes – v. adiante.

ANDRÉ  CANCE  diz  “O  nosso  amigo  da  GRÁFICA  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”. ANDRÉ 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”.
ANDRÉ  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?”.  ANDRÉ  diz  “Não  sei,  aí  que  é  o
problema”. JOÃO diz  “Por que?”.  ANDRÉ diz  “Não sei.  Eu
não sei o que ele vai fazer, porque”. JOÃO diz “Porque o
negócio  aí  tá  muito  violento  cara,  tá  louco”.  ANDRÉ  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”.

104 Conforme já mencionado em nota de rodapé anterior,  as investigações demonstraram que
ANDRÉ LUIZ CANCE atuava como  operador/intermediador do então Governador de Estado
ANDRÉ PUCCINELLI para o acerto e recolhimento de propinas.  JOÃO AMORIM  (dono da
PROTECO e  outras  empresas), por  seu  turno,  é  importante  retomar  aqui,  aparece  nas
investigações,  ao  lado  de  ANDRÉ  PUCCINELLI e  EDSON  GIROTO,  como  um  dos
comandantes do grupo criminoso – tecnicamente  falando,  organização criminosa – que se
formou  em  torno  do  Governo  Estadual  para  o  desvio  de  recursos  públicos  mediante  a
realização de fraudes em procedimentos licitatórios e na execução dos respectivos contratos
administrativos,  assim  como  mediante  o  pagamento  de  vantagens  indevidas  a  agentes
públicos  e,  também,  lavagem  do  dinheiro  desviado.  Cf.  Ação  Penal  n.  0008855-
92.2017.4.03.6000  e  outras  Ações  Penais  desencadeadas  com  base  na  Operação  Lama
Asfáltica. JOÃO AMORIM, além de atuar em fraudes em licitações e na execução de contratos
públicos (v. a citada AP 0008855-92.2017.4.03.6000, bem como a presente denúncia), auxilia
a organização criminosa no processo de lavagem do dinheiro desviado, isto por meio de suas
empresas, mediante emissão de notas fiscais frias e locações fictícias de máquinas. V. primeira
denúncia apresentada com base neste mesmo IPL 0525/2017-SR/PF/MS (denúncia datada de
24/07/2018).
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ANDRE diz “Valeu fio, abraço”.

5. Alguns minutos depois, em 17/12/2014, às 09:03, ANDRÉ LUIZ CANCE
(linha 67 9983-8949) conversa com MICHERD JAFAR JUNIOR (linha 67 9230-
3277)105.

Na conversa, CANCE retorna o telefonema para JUNIOR e informa – sobre
o empréstimo o avião - “Oi JUNIOR, tá liberado pra você, só que eu não consigo
falar com o GERSON porra”. JUNIOR pergunta “qual é o telefone do GERSON?”.
ANDRÉ CANCE diz “eu não tenho, o RONALDO tá viajando, liga pro LUCIANO
9984-9984, 9981-9981”.

6. Em 22/12/2014, às 18:03, ANDRÉ LUIZ CANCE (linha 67 9983-8949)
fala com seu chefe, o então Governador de Estado ANDRÉ PUCCINELLI (linha
67 3318-5300)106.

Nessa  conversa,  ANDRÉ  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 LUIZ CANCE –  como ficará  claro a seguir,
assunto  dizendo  respeito  à  GRÁFICA  ALVORADA,  de  MICHERD  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
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”.

Nota-se a preocupação de  CANCE com o uso reiterado e inadvertido do
código pelo chefe (PUCCINELLI) ao telefone: “já entendi, pode deixar que eu
faço”.

7. No  mesmo  dia  22/12/2014,  apenas  alguns  minutos  depois  do
telefonema com ANDRÉ PUCCINELLI, às 18:17,  ANDRÉ LUIZ CANCE fala
com MICHERD JAFAR JUNIOR, dono da GRÁFICA ALVORADA (linhas 67
9983-8949 e 67 9230-3277), e marcam de se encontrar imediatamente na

105 V. Relatório Circunstanciado – RC 06 – Complementar, que se encontra digitalizado no DVD n.
5, no Apenso II do IPL n. 0525/2017, no seguinte caminho: D:\DVD 5\Rep Lama Asf\Relats
Circ Intercep Telef e Representacoes.

106 V. Relatório Circunstanciado – RC 07, que se encontra digitalizado no DVD n. 5, no Apenso II
do IPL n. 0525/2017, no seguinte caminho: D:\DVD 5\Rep Lama Asf\Relats Circ Intercep Telef
e Representacoes.
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casa de CANCE107.

8. Em 26/12/2014 (depois, portanto, de CANCE já se ter reunido com
MICHERD JUNIOR na casa do primeiro),  às 15:52,  ANDRÉ LUIZ CANCE
(linha 67 9983-8949) fala com ANDRÉ PUCCINELLI (linha 67 3318-1000)108.

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”. 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”.

Mais  uma  vez,  pode-se  notar  a  preocupação  de  CANCE com  o  uso
descuidado dos códigos pelo chefe PUCCINELLI, tentando o primeiro abreviar a
conversa  (“pode  deixar”  [...]  “sim Senhor,  pode  deixar”).  Ao  mesmo  tempo,
nota-se a preocupação de PUCCINELLI em transmitir adequadamente a CANCE
a mensagem dissimulada, daí a repetição de determinados códigos. 

9. No dia seguinte, 27/12/2014, às 19:08 (ou seja, já depois do final da
tarde), ANDRÉ LUIZ CANCE (linha 67 9983-8949) consegue entrar em contato
telefônico com ANDRÉ PUCCINELLI (linha 67 3321-0366), falando novamente
com ele109.

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

107 V. Relatório Circunstanciado – RC 07, que se encontra digitalizado no DVD n. 5, no Apenso II
do IPL n. 0525/2017, no seguinte caminho: D:\DVD 5\Rep Lama Asf\Relats Circ Intercep Telef
e Representacoes.

108 V. Relatório Circunstanciado – RC 07, que se encontra digitalizado no DVD n. 5, no Apenso II
do IPL n. 0525/2017, no seguinte caminho: D:\DVD 5\Rep Lama Asf\Relats Circ Intercep Telef
e Representacoes.

109 V. Relatório Circunstanciado – RC 07, que se encontra digitalizado no DVD n. 5, no Apenso II
do IPL n. 0525/2017, no seguinte caminho: D:\DVD 5\Rep Lama Asf\Relats Circ Intercep Telef
e Representacoes.
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pouquinho”.

10. Em  29/12/2014,  às  10:54,  a  POLÍCIA  FEDERAL interceptou  uma
conversa entre  JOÃO AMORIM (linha 67 9981-4922) e  ANDRÉ LUIZ CANCE
(linha 67 9983-8949) que acaba sendo bastante reveladora110.

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”.

Como  apontado  pela  POLÍCIA  FEDERAL,  o  encadeamento  de  tais
telefonemas – notadamente os dos itens 4 em diante – apesar da tentativa dos
agentes de dissimular as tratativas escusas por meio de códigos, revela, sem
dúvida, que o então Governador de Estado ANDRÉ PUCCINELLI pede a ANDRÉ
LUIZ  CANCE –  ex-Secretário  Adjunto  de  Fazenda  e  seu  operador para
recebimento de propinas – para levar para ele, na realidade, a propina recebida
de MICHERD JAFAR JUNIOR, dono da GRÁFICA ALVORADA. 

Em telefonema, PUCCINELLI pede que 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 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 folhas”, o que, como bem pontuado pela  POLÍCIA
FEDERAL, é humanamente impossível, demonstrando tratar-se, de fato, de um
código.

Igualmente,  os  telefonemas  deixam  mostrar  que  MICHERD  JAFAR
JUNIOR,  dono  da  GRÁFICA  ALVORADA,  pagaria  a  propina  à  organização
criminosa, a princípio, por meio de   JOÃO AMORIM. Mas ANDRÉ LUIZ CANCE,
como se pode ver, informa a  JOÃO AMORIM que recebeu ordem de  ANDRÉ
PUCCINELLI para  entregar  o  dinheiro  de  propina da  GRÁFICA ALVORADA
recebido  por  ele,  CANCE,  diretamente  ao  próprio  PUCCINELLI;  ao  que
AMORIM estranha e passa a questionar “Porque? o que foi?” […] “Mas, porra, e
daí o cara não vai cumprir?” […] “não, mas esse ai que ele ficou” […] “ele que
vai  entregar?” e  CANCE responde  positivamente.  CANCE informa  que  já
entregou (o dinheiro da propina) a PUCCINELLI e que seria ele (PUCCINELLI)
quem iria “entregar”.

Observa-se, pelos diálogos interceptados, uma divergência entre os agentes
sobre quem deveria, no caso, receber o dinheiro pago como propina, conferi-lo e
dar-lhe destinação (incluindo a sua repartição entre os envolvidos). Segundo o
teor das conversas, a princípio essa tarefa caberia a JOÃO AMORIM, mas, nesse
caso  específico,  houve  ordem expressa  de  ANDRÉ PUCCINELLI (a  ANDRÉ
LUIZ CANCE) para a entrega da propina diretamente a ele. 

110 V. Relatório Circunstanciado – RC 07, que se encontra digitalizado no DVD n. 5, no Apenso II
do IPL n. 0525/2017, no seguinte caminho: D:\DVD 5\Rep Lama Asf\Relats Circ Intercep Telef
e Representacoes.
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Retoma-se que, precisamente naquele período – ano de 2014, último ano
de  gestão  do  então  Governador  de  Estado  ANDRÉ  PUCCINELLI;  e,
principalmente,  em  dezembro  daquele  ano  –  a  GRÁFICA  ALVORADA,  de
MICHERD JAFAR JUNIOR, foi fraudulentamente contratada por 5 (cinco) vezes
pelo Estado de Mato Grosso do Sul, via SED, em um total de mais de R$ 16
milhões (v. tópicos precedentes). Não havendo qualquer dúvida, por conseguinte,
sobre a existência de relação direta entre aquelas contratações fraudulentas e o
pagamento  de  propina  descoberto  pela  POLÍCIA  FEDERAL por  meio  das
interceptações telefônicas.

2. DA AUTORIA

Em que pesem os sólidos elementos de prova expostos até aqui, a seguir,
explicita-se, ainda mais, a autoria dos crimes objeto da presente denúncia.

2.1. Dos elementos de prova comuns à autoria dos crimes

2.1.1.  Dos  telefonemas  legalmente  interceptados  pela  POLÍCIA
FEDERAL,  com  autorização  da  Justiça,  que  demonstram  os
relacionamentos  escusos  e  o  esquema  criminoso  existentes  entre  a
PROTECO CONSTRUÇÕES LTDA. (JOÃO ALBERTO KRAMPE AMORIM DOS
SANTOS) e agentes públicos da AGESUL/Secretaria de Estado de Obras
Públicas e de Transportes

1. Em 10/03/2014, às 15:54, RÔMULO TADEU MENOSSI (linha 67 9675-
4859), engenheiro chefe da PROTECO, fala com FELIPE, funcionário de JOÃO
AMORIM-PROTECO111:

FELIPE  pergunta  “não  emitiram  nota  das  terceirizadas  por  que
ainda?”.  RÔMULO 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?”.  RÔMULO
pergunta “paga, você fala?”. FELIPE diz “é”. RÔMULO 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 430112”. FELIPE diz “tudo isso?”. RÔMULO 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

111V. Relatório Circunstanciado – RC 02, que se encontra digitalizado no DVD n. 5, no Apenso II
do IPL n. 0525/2017, no seguinte caminho: D:\DVD 5\Rep Lama Asf\Relats Circ Intercep Telef
e Representacoes. 

112 As  fraudes  relativas  à  Rodovia  MS-430,  conforme  já  exposto,  já  são  objeto  Ação  Penal
0008855-92.2017.4.03.6000, em trâmite na 3ª VF de Campo Grande-MS. As fraudes relativas
à Rodovia MS-040, também conforme já exposto, são objeto da presente denúncia. 
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Serra lá, mixaria, e vai ter o da  040113, vai dar uns 200 pra nós
aí”.

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, RÔMULO TADEU
refere-se 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 PROTECO.

2. Em 12/03/2014, às 15:08, RÔMULO TADEU MENOSSI (linha 67 9675-
4859) fala com  HÉLIO YUDI KOMIYAMA (linha 67 9604-9954),  Gerente de
Obras Viárias da AGESUL114:

HÉLIO 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?”. HÉLIO diz “não, ainda não, não chegou lá pra dar a
ordem de  serviço  não”.  RÔMULO 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”. HÉLIO YUDI diz “tá, não, mas já pode entrar
vai ser ela”. RÔMULO diz “ela né, tá bom, outra coisa, e aquele
fiscal  de  campo  lá  cê  conseguiu?”.  HÉLIO  diz  “não  entendi”.
RÔMULO diz “aquele fiscal pra gente por no campo lá”. HÉLIO ri e
diz “orra o único que eu tinha já contrataram ele rapaz, não tem
ninguém cara”. RÔMULO diz “nós temos que pensar ni um hein”.
HÉLIO diz  “é vamos pensar um”. RÔMULO 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”.  HÉLIO  diz  “é
verdade, verdade”. RÔMULO diz “tá, aí eu tenho que conversar com
você  depois  o  assunto  ééééé  IVINHEMA”.  HÉLIO 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  HÉLIO  YUDI  KOMIYAMA,  Gerente  de  Obras  Viárias  da
AGESUL,  integra  o  esquema criminoso,  tendo  em vista  que,  embora  diga  a
RÔMULO  TADEU que  a  obra  ainda  não  tem  fiscal,  imediatamente  após  a
sugestão de  RÔMULO de que seja 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 HÉLIO 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,
RÔMULO TADEU e FELIPE falam sobre as medições que a  PROTECO tem a
apresentar, sendo que são poucas obras citadas, dentre as quais as  Rodovias
MS-430 e MS-040, ambas com verbas federais.

3. Em 12/03/2014, às 16:59, RÔMULO TADEU MENOSSI fala com PAULO

113 V. nota de rodapé 110, acima.
114 V. Relatório Circunstanciado – RC 02, que se encontra digitalizado no DVD n. 5, no Apenso II

do IPL n. 0525/2017, no seguinte caminho: D:\DVD 5\Rep Lama Asf\Relats Circ Intercep Telef
e Representacoes. 
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(linha 67 9675-2225), também engenheiro da PROTECO115:

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 RÔMULO 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”. RÔMULO diz
“PAULO  aquilo  que  eu  te  falei,  agora  meu  amigo”.  PAULO  diz
adiante “aí tem que ver se dá né, pra fazer aquele valor”. RÔMULO
diz “aí  já muda a conversa, beleza, calma, deixa ele sofrer um
pouquinho agora”. Aos 02:47, RÔMULO 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 tratar-se, provavelmente, 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 com verbas federais) e citam o nome de MÁRCIA
que ligou da AGESUL, possivelmente se referindo à fiscal indicada por RÔMULO
TADEU a  HÉLIO YUDI em  telefonema  acima  transcrito,  indicando  possível
ilegalidade relacionada às obras da Rod. MS-040. 

4. Em 18/03/2014, às 15:22, RÔMULO TADEU MENOSSI novamente fala
com PAULO (linha 67 9675-2225)116:

PAULO diz  “RÔMULO 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”. RÔMULO 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”.  RÔMULO  diz  “cara  como  que  não  foi
lançada essa porra ainda bicho?”.  PAULO diz “então não sei, a
gente não tem acesso ao sistema né RÔMULO, 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  HÉLIO,  tal,  pedir  pra  alguém”.
RÔMULO diz “vô tá com o HÉLIO de manhã cedo”.

5. Em 19/03/2014, às 08:51, RÔMULO TADEU MENOSSI (linha 67 9675-

115 V. Relatório Circunstanciado – RC 02, que se encontra digitalizado no DVD n. 5, no Apenso II
do IPL n. 0525/2017, no seguinte caminho: D:\DVD 5\Rep Lama Asf\Relats Circ Intercep Telef
e Representacoes. 

116V. áudio desta conversa no DVD n. 5, no Apenso II do IPL n. 0525/2017, no seguinte caminho:
D:\DVD  5\Rep  Lama  Asf\Audios  de  Intercep  Tel  selecionados\AUDIOS  NA  REP  FINAL  E
OUTROS.
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4859) volta a falar com HÉLIO YUDI KOMIYAMA (linha 67 9604-9954)117:

HÉLIO diz “fala Doutor”. RÔMULO diz “bom HÉLIO 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”. HÉLIO diz “vix Maria, tá bom”. RÔMULO diz “aí
ele não consegue fazer a medição, cê dá uma mão pra mim aí?”.
HÉLIO diz “tá eu vou dar uma olhadinha”.

Nesse  telefonema,  fica  claro  que  HÉLIO  YUDI  KOMIYAMA  auxilia
RÔMULO TADEU MENOSSI no andamento de processo relativo às obras da
Rodovia MS-430.

6. Em 15/04/2014, às 18:53,  HÉLIO YUDI KOMIYAMA (linha 67 9604-
9954) fala com NEWTON STEFANO TAKAZONO (linha 67 9977-1575), Chefe da
7ª RR Naviraí da AGESUL118:

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”. HÉLIO 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”.
HÉLIO diz “puta que o pariu, contando tudo?”. NEWTON diz “não,
sem aquele, aí sem descontar o”. HÉLIO 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”. HÉLIO 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”. HÉLIO 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.  HÉLIO
YUDI diz “viu, e aí faz um favor, avisa o time aí tá”.

7. Em 15/04/2014, às 21:03,  HÉLIO YUDI KOMIYAMA (linha 67 9604-
9954)  fala  novamente  com  NEWTON  STEFANO  TAKAZONO  (linha  67  9977-
1575)119:

Aos  05:57  NEWTON  diz  “e  será  que,  não  teve  nenhuma

117V. áudio desta conversa no DVD n. 5, no Apenso II do IPL n. 0525/2017, no seguinte caminho:
D:\DVD  5\Rep  Lama Asf\Audios  de  Intercep  Tel  selecionados\AUDIOS  NA  REP  FINAL  E
OUTROS.

118 V. Relatório Circunstanciado – RC 03, que se encontra digitalizado no DVD n. 5, no Apenso II
do IPL n. 0525/2017, no seguinte caminho: D:\DVD 5\Rep Lama Asf\Relats Circ Intercep Telef
e Representacoes. 

119 V. Relatório Circunstanciado – RC 03, que se encontra digitalizado no DVD n. 5, no Apenso II
do IPL n. 0525/2017, no seguinte caminho: D:\DVD 5\Rep Lama Asf\Relats Circ Intercep Telef
e Representacoes. 
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conversa com o pessoal  nada não né?”.  HÉLIO 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
HÉLIO YUDI e NEWTON, pois, a respeito da medição,  HÉLIO YUDI diz “nós
não podemos chegar no que tão pedindo, mas alguma coisinha tem que
dar se não o bichinho” e NEWTON diz “eu não sei, não tô vindo na obra
né  (risos  de  ambos)”,  indicando  que  a  medição  a  ser  apresentada  é
fraudada, não reflete a realidade da obra tratada no telefonema.

São citadas as obras das Rodovias MS-040 e MS-430, financiadas com
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?”. HÉLIO 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”. Havendo fortes indícios, ao mesmo tempo, de que o assunto
tratado seja, na verdade, o  recebimento de propina,  pois os interlocutores
citam várias vezes o termo “conversar”, utilizado, conforme outros telefonemas
interceptados  ao  longo  da Operação  Lama Asfáltica,  a  que tudo indica,  para
dissimular ao telefone o assunto propina.

8. Em telefonema de 24/04/2014, às 14:37,  RÔMULO TADEU MENOSSI
(linha 67 9675-4859)  fala  com  ELZA CRISTINA ARAÚJO DOS SANTOS,  o
braço direito de JOÃO AMORIM na PROTECO (linha 67 9675-4859)120:

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. RÔMULO 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 RÔMULO 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, RÔMULO TADEU MENOSSI (linha 67 9675-
4859) volta a falar com HÉLIO YUDI KOMIYAMA (linha 67 9604-9954)121:

120 V. Relatório Circunstanciado – RC 04, que se encontra digitalizado no DVD n. 5, no Apenso II
do IPL n. 0525/2017, no seguinte caminho: D:\DVD 5\Rep Lama Asf\Relats Circ Intercep Telef
e Representacoes. 

121 V. Relatório Circunstanciado – RC 04, que se encontra digitalizado no DVD n. 5, no Apenso II
do IPL n. 0525/2017, no seguinte caminho: D:\DVD 5\Rep Lama Asf\Relats Circ Intercep Telef
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RÔMULO fala  “o RODRIGO tá aqui  eu vou conversar com ele  o
negócio  das  pontes  de  IVINHEMA”.  HÉLIO  diz  “na  ponte  de
Ivinhema ficou amarrado 1, 300 e 400”. RÔMULO diz “certo, aquela
medição  lá  né?”.  HÉLIO  diz  “isso,  isso,  dos  300  seria  aí  pra”.
RÔMULO diz “300 é ponte né?”. HÉLIO diz “pra ponte tá”. RÔMULO
diz posteriormente “a medição da 040 cê recebeu ela aí?”.
HÉLIO diz “040, 040”. RÔMULO diz “MÁRCIO”. HÉLIO diz “parece
que,  há  o  MARCIO,  levou  pra  mim”.  RÔMULO diz  “tem uma
coisinha lá viu HELINHO, mas é 15 dias tá?”. HÉLIO diz “15
dias” e riem juntos. RÔMULO diz “não tô mentindo, eu tô com o
responsável aqui na minha frente”. HÉLIO 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  (financiada  com recursos  federais  do  BNDES) foi
apresentada com itens que ainda nem haviam sido executados – ou seja:
medição superfaturada – sendo que RÔMULO TADEU pede a HÉLIO YUDI a
aprovação desde logo, falando de um prazo de 15 dias para a efetiva execução
dos serviços. 

10.  Em 20/05/2014, às 17:34,  JOÃO ALBERTO KRAMPE AMORIM DOS
SANTOS (linha 67 9981-4922) fala com RÔMULO TADEU MENOSSI (linha 67
9675-4859)122:

JOÃO pede a RÔMULO para ir a uma reunião na SECRETARIA com
HÉLIO 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
elementos  de  prova relativos  às  fraudes  nas obras  da  Rodovia MS-040 (v.
tópico  1.1,  acima: DAS  FRAUDES  EM  OBRAS  DA  RODOVIA  MS-040),
demonstra  que  JOÃO AMORIM tem conhecimento  de  que  as  medições
apresentadas pela PROTECO à AGESUL nas obras das Rodovias MS-430 e
MS-040 não correspondem à realidade do que foi executado; pois, como
as medições são justamente as planilhas que informam a execução das obras, e
JOÃO AMORIM diz “já 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 e serviços, mas sim a elaboração de medições
independentemente  do  que  for  executado,  apenas  para  poder  obter  os
pagamentos.

11. Em  22/05/2014,  às  11:31,  RÔMULO  TADEU  MENOSSI  (linha  67
9675-4859)  fala  com  RENILDA  (linha  67  9676-3760),  funcionária  da
PROTECO123:

No telefonema, RENILDA diz “Sobre… é… zero quarenta, a medição,
as medições estavam esperando uma análise de um… de um rapaz

e Representacoes. 
122 V. Relatório Circunstanciado – RC 04 – complementar, que se encontra digitalizado no DVD n.

5, no Apenso II do IPL n. 0525/2017, no seguinte caminho: D:\DVD 5\Rep Lama Asf\Relats
Circ Intercep Telef e Representacoes. 

123 V. Relatório Circunstanciado – RC 04 – complementar, que se encontra digitalizado no DVD n.
5, no Apenso II do IPL n. 0525/2017, no seguinte caminho: D:\DVD 5\Rep Lama Asf\Relats
Circ Intercep Telef e Representacoes. 
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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…”. RÔMULO  diz  “A  Juliana  não  assina  não”.  RENILDA
pergunta  “Hã?”.  RÔMULO  diz  “Juliana  não  assina  medição”.
RENILDA diz “Não a… não a medição, mas o processo, ele tá
parado por conta disso”. RÔMULO 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”. RÔMULO diz “Eu vou, eu vou, eu vou,
eu vou ligar pra ele agora”. 

Na sequência (11:33), RÔMULO TADEU MENOSSI (linha 67 9675-4859)
telefona para HÉLIO YUDI KOMIYAMA (linha 67 9604-9954):

RÔMULO 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?”. HÉLIO responde “Ah, então, a Renilda acabou de
passar aqui, eu procurei… vamos passar pra frente”. RÔMULO
diz “É, passa pra frente que eu tô… eu tô devendo essa…
cueca lá, e… lá é a conta separada e tá zerada”. HÉLIO diz
“Bom… não, e você falou que tinha saldo, porra”. RÔMULO ri e diz
“eu tô fudido, lá eu tô fudido”. HÉLIO diz “Tá bom, então”.
RÔMULO diz  “Lá,  então… zerou… eu  tô  precisando  botar
dinheiro na conta lá”. HÉLIO diz “Falou!”.  RÔMULO diz “Ok?
Abraço”. HÉLIO 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 RÔMULO TADEU MENOSSI e
que  quem  atende  RÔMULO  TADEU  para  “agilizar”  a  aprovação  das
medições é o Gerente da AGESUL HÉLIO YUDI KOMIYAMA.

Tal  constatação  resta  ainda  mais  clara  ao  se  comparar  tais
telefonemas  com  o  andamento  da  Concorrência  n.  029/2013-
CLO/AGESUL  (Processo  n.  19/100.442/2013  –  Lote  1  das  obras  da
Rodovia MS-040). Veja-se: exatamente um dia após os telefonemas acima
relatados  (23/05/2014),  HÉLIO  YUDE de  fato  “passa  pra  frente” o
pagamento da 9ª medição124, tendo a Coordenadora Executiva da AGESUL,
JULIANA MARIA AZEVEDO PEGOLO, solicitado a autorização para o pagamento e
HÉLIO YUDE  a atestado,  isso  tudo  nesse  mesmo  dia;  tendo,  ainda,  o
pagamento sido efetivado no dia 27/05/2014. 

12. Em 23/05/2014, às 8:41, RÔMULO TADEU MENOSSI (linha 67 9675-
4859) fala com EDSON GIROTO, Secretário de Estado de Obras Públicas e
de Transportes (linha 67 33185300)125.  Tal telefonema, apesar das claras
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 nas Rodovias MS-430 e MS-040. 

Uma assistente diz “Rômulo?”. RÔMULO diz “Oi”. A assistente diz

124 V. f. 2.289 e 2.294 (f. 199 e 204 do PDF) do Volume V do Processo n. 19/100.442/2013. 
125 V. Relatório Circunstanciado – RC 04 – complementar, que se encontra digitalizado no DVD n.

5, no Apenso II do IPL n. 0525/2017, no seguinte caminho: D:\DVD 5\Rep Lama Asf\Relats
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“O Giroto, só um instante”. RÔMULO diz “Tá”.  GIROTO diz “Ô,
engenheiro de escritório”. RÔMULO diz “Fala, meu doutor!”.
GIROTO diz “Cadê, cadê o… a minha iluminação do trevo da zero
oitenta com a quatrocentos e trinta?”. RÔMULO diz “Tá contratada
já”. GIROTO diz “Ah, tá”. RÔMULO diz “Tá contratada, mas o… mas
o… o cara… o cara”. GIROTO diz “Ah, tá, tá… quando é, mas é… tá
contratada”. RÔMULO diz “Não, tem uma historinha”. GIROTO diz
“Tá tendo resposta pra tudo, eu quero ver é fazer”. RÔMULO diz
“Não, tem uma historinha, depois eu te conto”. GIROTO diz “Hã…
tá”.  RÔMULO diz  “Mas  tá… vai…  tá  fa… tá  em linha  de  fazer”.
GIROTO diz  “Ah,  tá… ah,  tá…  tá… escuta”.  RÔMULO 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”. RÔMULO diz
“Hã”.  GIROTO  diz  “Em  São  Paulo,  terça  com  o  André,  quarta,
quinta, Brasília, tô fudido, tá?”. RÔMULO 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”. RÔMULO 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”. RÔMULO diz “Hã?”. GIROTO diz “Por quê que você não
terminou o… a iluminação daquele trevo, bicho?”.  RÔMULO 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”. RÔMULO diz
“Hã”.  GIROTO diz  “O… ali  cê  tem aquele… aquela  na… na  zero
oitenta, ficou aquela água cruzando ali  em cima da pista, né?”.
RÔMULO 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?”. RÔMULO diz “É”. GIROTO diz “O Beto falou, por que que
não faz ali uma caixa de… uma caixa de empréstimo grande
ali?”. RÔMULO 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”.  RÔMULO diz  “O Paulinho  lá  e  eles
decidem”.  GIROTO diz “Pra eles um bueiro de grade é mais
rápido e mais fácil, né?”. RÔMULO diz “É… ele fala com o Beto…
o que o”. GIROTO diz “Deixa eu ligar pro Hélio pra ver”. RÔMULO
diz “O que o Beto achar aí, manda ele ligar direto pro Paulinho, ele
resolve lá… Bom?”. GIROTO diz “Tá bom, tá”. RÔMULO diz “Valeu”.

Conforme apontado pela POLÍCIA FEDERAL, nesse telefonema, RÔMULO
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  sucessivas  fraudes  perpetradas  na
AGESUL/Secretaria  de Obras Públicas e  de Transportes em claro benefício  da
PROTECO, empresa de JOÃO AMORIM, aliado ao estreito relacionamento entre
este  último  e  EDSON GIROTO126,  quem,  em razão  da  função  pública  então

126 Sobre tal relacionamento, especificamente, ver adiante, item 2.1.2.
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exercida, chegou a beneficiar-se, por diversas vezes, de viagens em aeronave
particular  de propriedade  JOÃO AMORIM  – sobre tais  pontos,  remete-se  ao
capítulo  1  da  parte  II  da  denúncia  apresentada  nos  autos n.  0008855-
92.2017.4.03.6000 (v. cópia no DVD de f. 1.421 do IPL n. 0525/2017).

Observa-se, no telefonema supra transcrito, que GIROTO chama RÔMULO
TADEU de “engenheiro de escritório”, claramente uma piada relacionada ao
fato de RÔMULO apresentar medições sem de fato ir às obras, acertando tudo
de forma fraudulenta.

Também se pode entrever, nesse telefonema, GIROTO dando opinião sobre
o melhor tipo de serviço a ser colocado para fraudar as medições: GIROTO diz
“O Beto falou,  por que que não faz ali  uma caixa de… uma caixa de
empréstimo grande ali?”. RÔMULO diz “Grande… ali… é… eu acho que
até é a solução, […] GIROTO diz “Pra eles um bueiro de grade é mais
rápido e mais fácil, né?”. 

13. Em 23/05/2014, às 11:27,  ELZA CRISTINA ARAÚJO DOS SANTOS
(linha 67 9983-2484) fala com 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 CRISTINA deixa claro
que  recebe  tratamento  privilegiado  na  AGESUL127,  pois  consegue
“agilizar” os pagamentos feitos por aquela autarquia estadual, vinculada
à Secretaria de Obras comandada por 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”.

14. Apenas dez minutos após tal telefonema, em 23/05/2014, às 11:37,
ELZA CRISTINA ARAÚJO DOS SANTOS (linha 67 9983-2484) fala, então, com
MARIA WILMA CASANOVA ROSA,  Diretora Presidente da AGESUL (linha
67 9980-7669)128.  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

127 Constata-se que falam da AGESUL, pois, logo na sequência de tal telefonema, ocorre
telefonema  entre  ELZA  CRISTINA  e  MARIA  WILMA  CASANOVA  ROSA,  Diretora
Presidente  da  AGESUL,  conforme  prossegue  o  relato  desta  denúncia.  V.  Relatório
Circunstanciado – RC 04 – complementar, que se encontra digitalizado no DVD n. 5, no Apenso
II do IPL n. 0525/2017, no seguinte caminho: D:\DVD 5\Rep Lama Asf\Relats Circ Intercep
Telef e Representacoes. 

128 V. Relatório Circunstanciado – RC 04 – complementar, que se encontra digitalizado no DVD n.
5, no Apenso II do IPL n. 0525/2017, no seguinte caminho: D:\DVD 5\Rep Lama Asf\Relats
Circ Intercep Telef e Representacoes. 
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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!”.

15. Em  26/11/2014,  às  16:17,  interceptou-se  telefonema  entre  JOÃO
AMORIM (linha  67  9981-4922)  e EDSON GIROTO, Secretário  de  Estado
(linha 67 3318-5300)129. 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  HÉLIO, a que
tudo indica HÉLIO 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
HÉLIO”.

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 HÉLIO, 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.

A PF, em análise ao extrato telefônico obtido através do sistema da VIVO,
identificou que a ERB (estação rádio base) utilizada pelo terminal (67) 9981-4922
(JOÃO  AMORIM)  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 estava
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 isso 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  à  ligação  anterior,  às  16:19:07,  com
endereço na Rua Carvalho, 365, Cidade Jardim, Campo Grande-MS, latitude –
20.463344, longitude-54.567603, azimute 95.

Considerando que tais dados são compatíveis com a localização da sede da
PROTECO,  de  acordo  com o  apurado  pela  POLÍCIA FEDERAL,  a  que  tudo
indica, JOÃO AMORIM recebeu EDSON GIROTO, MARIA WILMA e HÉLIO
YUDI na sede da PROTECO em tal ocasião.

16. Em 18/11/2014, às 9:37, foi interceptada uma ligação telefônica entre
HÉLIO  YUDI  KOMIYAMA (linha  67  9604-9954)  e  MARCIA  MACHADO
CERQUEIRA  (linha  67  9628-8152),  possivelmente  servidora  da  AGESUL

129 V. Relatório Circunstanciado – RC 05, que se encontra digitalizado no DVD n. 5, no Apenso II
do IPL n. 0525/2017, no seguinte caminho: D:\DVD 5\Rep Lama Asf\Relats Circ Intercep Telef
e Representacoes. 
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encarregada de obras da PROTECO, de JOÃO AMORIM130:

HÉLIO YUDI diz “outra é o reajuste da PROTECO também, é, eu
acho que você já fez, não fez?”. MARCIA diz “não”. HÉLIO 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?”. HÉLIO 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-430
e MS-040, seriam feitos justamente nos últimos dias do Governo de  ANDRÉ
PUCCINELLI; e, segundo: que, conforme transcrito acima, em 12/03/2014, às
15:08, RÔMULO TADEU e HÉLIO YUDI falaram sobre a indicação de fiscal para
obra executada pela PROTECO como sendo MARCIA. HÉLIO inicialmente diz que
ainda  não  estava  definido,  mas,  com  a  indicação  de  RÔMULO,  responde
imediatamente “vai ser ela” (item 2, acima). Dessa forma, há fortes indícios de
que os reajustes citados nesse telefonema de 18/11/2014 envolvam desvio de
recursos públicos.

17. Em 01/12/2014, às 10:24, JOÃO AMORIM (linha 67 8881-4922) fala
com  RÔMULO  TADEU  MENOSSI  (linha  67  9675-4859)131.  Tal  telefonema
volta a evidenciar o tratamento privilegiado concedido pela AGESUL a
JOÃO AMORIM, pois ele 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  aponta,  HÉLIO  YUDI,
Gerente da AGESUL.

JOÃO AMORIM repete o que RÔMULO diz  para HÉLIO ouvir.  No
telefonema,  RÔMULO  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”. RÔMULO diz  “então  fala  que  tá  rodando  aí”.
JOÃO diz “já tá rodando a 040 aqui”. RÔMULO 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,  RÔMULO  TADEU  MENOSSI (linha  67
9675-4859) fala com HÉLIO YUDI KOMIYAMA (linha 67 9604-9954)132:

RÔMULO 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”. HÉLIO diz “quando você vai implantar

130 V. Relatório Circunstanciado – RC 05, que se encontra digitalizado no DVD n. 5, no Apenso II
do IPL n. 0525/2017, no seguinte caminho: D:\DVD 5\Rep Lama Asf\Relats Circ Intercep Telef
e Representacoes. 

131 V. Relatório Circunstanciado – RC 05, que se encontra digitalizado no DVD n. 5, no Apenso II
do IPL n. 0525/2017, no seguinte caminho: D:\DVD 5\Rep Lama Asf\Relats Circ Intercep Telef
e Representacoes. 

132 V. Relatório Circunstanciado – RC 06, que se encontra digitalizado no DVD n. 5, no Apenso II
do IPL n. 0525/2017, no seguinte caminho: D:\DVD 5\Rep Lama Asf\Relats Circ Intercep Telef
e Representacoes. 
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isso?”. RÔMULO diz “implantar, logo no começo do ano”.  HÉLIO
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”. RÔMULO 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”.  RÔMULO  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 PROTECO de
JOÃO AMORIM por HÉLIO YUDI KOMIYAMA, que vai mandar pagar por
serviços  não  executados  com  o  conhecimento  de  MARIA  WILMA
CASANOVA ROSA e  EDSON GIROTO;  assim como  evidencia,  uma vez
mais, o tratamento extremamente privilegiado dado por tais servidores
à PROTECO, agilizando os pagamentos.

2.1.2.  Dos  telefonemas  legalmente  interceptados  pela  POLÍCIA
FEDERAL,  com  autorização  da  Justiça,  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 Transportes133

1. Em 17/05/2014, às 14:28,  JOÃO AMORIM (linha 67 9981-4922) fala
com 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 [sobre “o grupo”, v. abaixo], 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”.

133V. Relatório Circunstanciado – RC 04 – complementar, que se encontra digitalizado no DVD n.
5, no Apenso II do IPL n. 0525/2017, 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 n. 5, no Apenso II do IPL n. 0525/2017, no seguinte
caminho: D:\DVD 5\Rep Lama Asf\Relats Circ Intercep Telef e Representacoes. 
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2. Em 18/05/2014, às 09:22,  JOÃO AMORIM (linha 67 9981-4922) fala
novamente com 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,  JOÃO AMORIM (linha 67 9981-4922) fala
com NELSINHO TRAD (linha 67 8156-1718): inicialmente, conversam sobre as
eleições para Governador do Estado em 2014, fazendo remissão à importância do
apoio  de  ANDRÉ  PUCCINELLI e  mencionam  a  existência  do  “grupo”
formando por eles (PUCCINELLI, GIROTO, TRAD e AMORIM). 

4. Em 28/11/2014, em 17:40, foi interceptado pela POLÍCIA FEDERAL um
telefonema 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 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 dono 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
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,
também, uma  relação de “toma lá dá cá” (quid pro quo) mantida entre
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EDSON  GIROTO  e  JOÃO  AMORIM.  Especificamente  (isto  é,  colocado  no
contexto  das  investigações  da  Operação  Lama  Asfáltica):  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
AMORIM,  enquanto  que  AMORIM retorna  vantagens  indevidas  a GIROTO,
como a  cedência  de  seu  jato  para  viagens  – sobre  tal  ponto,  remete-se  ao
capítulo  1  da  parte  II  da  denúncia  apresentada  nos  autos n.  0008855-
92.2017.4.03.6000 (v. cópia no DVD de f. 1.421 do IPL n. 0525/2017), bem
assim o uso de sua influência e seus contatos para buscar um novo cargo para
GIROTO no Poder Público. 

2.1.3. Dos telefonemas legalmente interceptados, com autorização
da  Justiça,  e  filmagem  pela  POLÍCIA  FEDERAL  que  evidenciam  o
envolvimento  determinante  de  ANDRÉ PUCCINELLI  nas  atividades  da
organização criminosa134

1. Em 22/12/2014, às 14:40,  JOÃO AMORIM (linha 67 9981-4922) fala
com 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  então
Governador  ANDRÉ  PUCCINELLI  estará  na  AGESUL, despachando  e
cuidando de alguns assuntos relativos a obras. No mesmo dia, a secretária de
EDSON GIROTO na Secretaria de Obras chama JOÃO AMORIM para este
encontro com o governador. Veja-se:

2. No mesmo dia, poucos minutos depois, em 22/12/2014, às 14:47, JOÃO
AMORIM (linha 67 9981-4922)  fala  com MARGARETH (linha 67 3318-5300),
secretária de EDSON GIROTO: MARGARETH chama JOÃO AMORIM para
reunião na AGESUL na qual estará o Governador (ANDRÉ PUCCINELLI).

3.  Em 24/12/2014, às 09:45,  JOÃO AMORIM (linha 67 9981-4922) fala
com a 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

134 V. Relatório Circunstanciado – RC 07, que se encontra digitalizado no DVD n. 5, no Apenso II
do IPL n. 0525/2017, 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
119



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  então  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.  No  mesmo  dia  24/12/2014,  poucos  minutos  após,  às  09:53,  ELZA
CRISTINA (linha  67  9917-2337)  fala  com  MARIA WILMA (linha  67  9980-
7669):  novamente,  MARIA  WILMA  demonstra  integrar  a  organização
criminosa  objeto  desta  denúncia,  trabalhando  para  que  a  PROTECO
receba imediatamente os pagamentos 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 07135 da POLÍCIA FEDERAL,
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 local136, o que evidencia a
pressa de PUCCINELLI 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,  ELZA CRISTINA (linha 67 9917-2337) fala
com 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
desse  telefonema  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 Estadual pagos, ao contrário das demais empresas de fora do

135 O  mencionado  relatório  encontra-se  digitalizado  no  DVD  n.  5,  no  Apenso  II  do  IPL  n.
0525/2017,  no  seguinte  caminho:  D:\Rep  Lavagem  Lama\Rep  Lama  Asfaltica\Relats  Circ
Intercep Telef e Representacoes.

136 O vídeo encontra-se no DVD n. 5, no Apenso II do IPL n. 0525/2017, no seguinte caminho:
D:\DVD 5\Rep Lama Asf\Vídeo citado RC 7 Gov na Agesul em 24-12-14. 
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grupo.

2.1.4.  Da  ascendência  de  ANDRÉ  PUCCINELLI  nas  atividades  da
organização criminosa

O conjunto  probatório  reunido  pela  Operação  Lama  Asfáltica  não  deixa
dúvida sobre a ascendência de ANDRÉ PUCCINELLI, ex-Governador de Estado,
nas atividades do grupo criminoso, o qual – ver-se-á adiante – devido à sua
estrutura  ordenada  e  permanente  (inclusive  mediante  o  aparelhamento do
Estado  de  Mato  Grosso  do  Sul),  associada  aos  graves  crimes  perpetrados
(fraudes,  peculato,  corrupção,  lavagem de  dinheiro,  dentre  outros)  de  modo
sistemático,  caracteriza-se  como  uma  verdadeira  organização  criminosa,  nos
exatos termos da Lei n. 12.850/2013.

Essa  posição  já  havia  sido  apontada  por  ocasião  da  denúncia  que  deu
origem à Ação Penal n. 0008855-92.2017.4.03.6000, na qual, inclusive, ANDRÉ
PUCCINELLI já  responde  pelo  crime  de  integrar  e  comandar  organização
criminosa  –  art.  2º,  caput e  §  4º,  inciso  II,  da  Lei  n.  12.850/2013;  com o
agravamento previsto no art. 2º, § 3º, da Lei 12.850/13.

Embora  PUCCINELLI apareça  no  comando  da  organização  ao  lado  de
EDSON GIROTO e JOÃO ALBERTO KRAMPE AMORIM DOS SANTOS, é nítida
a ascendência do primeiro nas decisões e vantagens indevidas amealhadas, até
mesmo em função do cargo público então ocupado e da influência política dele
decorrente.  Nesse  sentido,  podem ser  observados os  seguintes  elementos de
prova, por exemplo:

1.  Telefonemas  legalmente  interceptados,  com autorização  da  Justiça,  e
filmagem pela POLÍCIA FEDERAL que evidenciam o envolvimento determinante
de ANDRÉ PUCCINELLI nas atividades da organização criminosa (tópico 2.1.3,
parte II, supra). 

2. Telefonemas legalmente interceptados, com autorização da Justiça, que
evidenciam  o  pagamento  de  vantagem  ilícita  (propina)  pela  GRÁFICA
ALVORADA (MICHERD  JAFAR  JUNIOR)  a  ANDRÉ  PUCCINELLI,  com  a
participação de  ANDRÉ LUIZ CANCE e  JOÃO ALBERTO KRAMPE AMORIM
DOS SANTOS (tópico 1.4.(C), parte II, acima).

3.  Vantagens  indevidas  recebidas  por  ANDRÉ  PUCCINELLI e  EDSON
GIROTO –  viagens  no  avião  prefixo  PPJB,  de  JOÃO  ALBERTO  KRAMPE
AMORIM  DOS  SANTOS e  JOÃO  ROBERTO  BAIRD (tópico  1.5,  parte  II,
denúncia da Ação Penal n. 0008855-92.2017.4.03.6000).

4.  Colaborações  de  IVANILDO  DA  CUNHA  MIRANDA,  JOESLEY
MENDONÇA BATISTA, WESLEY M. BATISTA, DEMILTON ANTÔNIO DE CASTRO,
VALDIR  APARECIDO  BONI e  FLORISVALDO  CAETANO  DE  OLIVEIRA,  a
evidenciarem  a  posição  superior  de  ANDRÉ  PUCCINELLI no  comando  da
organização criminosa, bem assim o seu modus operandi de agir por interpostas
pessoas,  mantendo-se  sempre  distante  da  prática  de  atos  executórios.  Vide
primeira  denúncia  apresentada  com  base  no  IPL  0525/2017-SR/PF/MS,  em
24/07/2018.
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Com efeito, é nítida a constante preocupação e o contínuo cuidado dele,
PUCCINELLI, e de seus cúmplices de o preservarem (“esconderem”), quer dizer,
manter  a  sua  participação  a  mais  distante  e  dissimulada  possível  dentro  do
grupo. Um dos principais artifícios para tanto é justamente a figura do chamado
“operador”,  função  desempenhada,  p.  ex.,  por  IVANILDO  DA  CUNHA
MIRANDA  (COLABORADOR  pela  Lei  n.  12.850/2013  –  Autos  n.  0007250-
14.2017.403.6000) e ANDRÉ LUIZ CANCE.

Atento a situações semelhantes a destes autos – cada vez mais frequentes
na criminalidade moderna; especialmente quando uma atividade lícita é usada
como lastro de atividades ilícitas, exigindo do agente criminoso uma espécie de
“vida  dupla”  –  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). 

2.2. Da explicitação das condutas de cada um dos denunciados

Sem embargo  dos  sólidos  elementos  de  prova  descritos  por  ocasião  da
exposição da materialidade dos crimes praticados (capítulo 1 da parte II, acima),
além  dos  elementos  de  prova  comuns  à  autoria  desses  crimes  (tópico  2.1,
supra), passa-se à explicitação das condutas de cada um dos denunciados.

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:

(a)     Quanto às obras da Rodovia MS-040

(a.1)  Fraudar  a  legalidade  e  o  caráter  competitivo  dos  procedimentos
licitatórios Concorrência n. 029/2013-CLO/AGESUL (Lote 1 das obras da Rodovia
MS-040) e Concorrência n. 030/2013-CLO/AGESUL (Lote 2 das obras da Rodovia
MS-040), com o intuito de obter – como, de fato, foi obtido – para a PROTECO –
pertencente  a  JOÃO  AMORIM  – vantagem  decorrente  da  adjudicação  dos
objetos  daquelas  licitações.  Sendo  que,  além  de  ter  frustrado  o  caráter
competitivo dos procedimentos licitatórios, o esquema criminoso também visava
a possibilitar os posteriores desvios de dinheiro e recursos públicos ocorridos em
proveito daquela mesma pessoa jurídica.

(a.2) Proceder à contratação de serviços sem licitação no Contrato OV n.
120/2013  (Concorrência  n.  029/2013-CLO/AGESUL  –  Lote  1  das  obras  da
Rodovia  MS-040)  mediante  reprogramação  realizada  apenas  41  dias  após  a
assinatura do contrato com a inclusão de 18,96% em serviços não licitados137.

137 Conforme já foi explicado nesta mesma denúncia, em situações tais o objeto efetivamente
executado  acaba  sendo  outro,  diferente  daquele  originalmente  licitado,  sendo  que,  nesse
cenário,  é  impossível  saber  se  o  licitante  vencedor  seria  o  mesmo  para  as  condições
apresentadas  após  a  “reprogramação”.  Como  se  sabe,  a  realização  de  um  procedimento
licitatório objetiva a contratação da melhor proposta à Administração. A partir de um preço
orçado como referência, os licitantes, competindo entre si, ofertam o maior desconto possível,
a  fim  de  minimizar  os  preços  e,  com  isso,  potencializa-se  a  melhor  contratação  à
Administração. No caso em tela, ao incluir, logo após a assinatura do contrato, itens/serviços
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(a.3)  Induzir  e  manter  em  erro o  Banco  Nacional  de  Desenvolvimento
Econômico e Social (BNDES) mediante a apresentação de dados ideologicamente
falsos,  consistentes  em  boletins  de  medição  referentes  às  obras  de
implementação  e  pavimentação  da  Rodovia  MS-040  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.  12.2.1188.1  (Operação  n.  4.667.931)  e  aprovação  de
prestações de contas. 

(b)   Quanto às obras do Aquário do Pantanal

(b.1.)  Fraudar  a  legalidade  e  o  caráter  competitivo  do  procedimento
licitatório  Concorrência  n.  031/2010-CLO/AGESUL,  com  o  intuito  de  obter  –
como, de fato, foi obtido – para a EGELTE, vantagem decorrente da adjudicação
do  objeto  daquela  licitação.  Sendo  que,  além  de  terem  frustrado  o  caráter
competitivo  do  procedimento  licitatório,  as  condutas  do  denunciado  também
visavam a  possibilitar  os  posteriores desvios  de  dinheiro  e  recursos  públicos
ocorridos em proveito daquela mesma pessoa jurídica. 

(b.2)  Exigir  de  EGÍDIO  VILANI  COMIN,  proprietário  da  EGELTE,
vencedora da Concorrência n. 031/2010-CLO/AGESUL, em razão de seu cargo
público, vantagem indevida para a PROTECO, consistente na sub-rogação ilegal
do Contrato OC n. 028/2011, travestida de uma “subcontratação/subempreitada”
entre as empresas138. Sendo que, além da sub-rogação ilegal exigida da EGELTE,
as condutas do denunciado também visavam a possibilitar os posteriores desvios
de dinheiro e recursos públicos ocorridos em proveito da PROTECO. 

(b.3) Proceder à contratação de serviços sem licitação no Contrato OC n.
028/2011  (Concorrência  n.  031/2010-CLO/AGESUL)  mediante  11  (onze)
reprogramações com a inclusão ao todo de 63,08% em serviços não licitados139. 

(b.4)  Desviar dinheiro  e  recursos  públicos  em  proveito  da  PROTECO
posteriormente  à  sub-rogação  ilegal  das  obras  objeto  do  Contrato  OC  n.
028/2011,  oriundo  do  procedimento  licitatório  Concorrência  n.  031/2010-
CLO/AGESUL –  prejuízo efetivo de R$ 1.446.459,37 decorrente do pagamento
indevido à PROTECO por serviços não executados. 

(c) Quanto às contratações diretas da GRÁFICA E EDITORA ALVORADA

(c.1)  Inexigir licitação  fora  das  hipóteses  previstas  em lei,  efetuando  a
contratação direta ilegal da GRÁFICA E EDITORA ALVORADA LTDA., levada a
efeito nos Processos n. 29/008.824/2014, 29/037.138/2014, 29/041.248/2014,
29/043.698/2014  e  29/043.699/2014.  Sendo  que,  além  de  terem  fraudado
procedimentos  para  a  contratação  direta  de  pessoa  jurídica  previamente
escolhida pela  Administração,  as  condutas  do denunciado,  ao  mesmo tempo,
visavam a  possibilitar  os  posteriores  desvios  de  dinheiro  e  recursos  públicos
ocorridos em proveito da GRÁFICA E EDITORA ALVORADA LTDA.

(c.2) Receber para si, pelo menos por 1 (uma) vez, em razão de seu cargo

não licitados na planilha contratada, a Administração não submete os respectivos preços à livre
concorrência  entre  licitantes,  assim  deixando  de  obter  o  desconto  a  ser  ofertado  pelos
licitantes quando de uma concorrência. O que, naturalmente, acaba por encarecer os custos
totais  das  obras.  E,  evidentemente,  afronta  todos  os  princípios  norteadores  da  Lei  de
Licitações e Contratos. 

138 V. tópico “1. Da sub-rogação ilegal do Contrato OC n. 028/2011 à PROTECO”, acima.
139 V. nota de rodapé n. 137, acima.
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público  de  Governador  de  Estado,  por  meio  de  ANDRÉ  LUIZ  CANCE  (seu
operador para o acerto e recolhimento de propinas), vantagem ilícita paga pela
GRÁFICA  E  EDITORA  ALVORADA (de  MICHERD  JAFAR  JUNIOR)  em
contrapartida às contratações fraudulentas levadas a efeito no ano de 2014, as
quais, como visto, deram causa a expressivos desvios de recursos públicos (v.
item (c) Do pagamento de vantagem ilícita (propina) pela GRÁFICA ALVORADA
(MICHARD  JAFAR  JUNIOR)  a  ANDRÉ  PUCCINELLI,  com  participação  de
ANDRÉ LUIZ CANCE, supra).

Conforme  já  exposto  no  tópico  2.1.4,  acima,  as  provas  colhidas  pela
POLÍCIA FEDERAL na Operação Lama Asfáltica – indicadas nesta denúncia, na
primeira  denúncia  apresentada  com base  no  conjunto  probatório  colhido  nos
autos do IPL n. 0525/2017-SR/PF/MS (denúncia de 24/07/2018) e na denúncia
que deu origem à Ação Penal n. 0008855-92.2017.4.03.6000 – mostram que
ANDRÉ PUCCINELLI agia por interpostas pessoas, preservando-se afastado dos
atos executórios propriamente ditos – situação essa deveras favorecida pela sua
condição de chefe máximo do Governo Estadual140. 

Ademais, do conjunto probatório, restou clara a sua ascendência sobre o
esquema criminoso, mormente por meio de IVANILDO DA CUNHA MIRANDA
(COLABORADOR pela Lei n. 12.850/2013 – Autos n. 0007250-14.2017.403.6000)
e ANDRÉ LUIZ CANCE para o acerto e recolhimento de propinas, bem assim 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)141, livre  e  conscientemente,  auxiliou  ANDRÉ
PUCCINELLI no comando e na execução do esquema criminoso, acima descrito,
levado a efeito pelos demais denunciados: 

(a)     Quanto às obras da Rodovia MS-040

(a.1)  A  fraudar  a  legalidade  e  o  caráter  competitivo  dos  procedimentos
licitatórios Concorrência n. 029/2013-CLO/AGESUL (Lote 1 das obras da Rodovia
MS-040) e Concorrência n. 030/2013-CLO/AGESUL (Lote 2 das obras da Rodovia
MS-040), com o intuito de obter – como, de fato, foi obtido – para a PROTECO –
pertencente  a  JOÃO  AMORIM  – vantagem  decorrente  da  adjudicação  dos
objetos  daquelas  licitações.  Sendo  que,  além  de  ter  frustrado  o  caráter

140 Um  dos  poucos  atos  subscritos  diretamente  pelo  denunciado  foi  o  Ofício  n.
6063/GAB/SEOP/2014, que solicitou a liberação de recursos pelo BNDES, bem assim o Decreto
n. 13.825/2013 que constituiu a Comissão Especial de Trabalho para acompanhar as obras do
Aquário do Pantanal, formada por  EDSON GIROTO e  LUIZ MÁRIO MENDES PENTEADO.
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).

141Períodos: 01/01/2007 a 01/04/2010; e 03/04/2013 a 19/12/2014. 
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competitivo dos procedimentos licitatórios, o esquema criminoso também visava
a possibilitar os posteriores desvios de dinheiro e recursos públicos ocorridos em
proveito daquela mesma pessoa jurídica.

(a.2) A proceder à contratação de serviços sem licitação no Contrato OV n.
120/2013  (Concorrência  n.  029/2013-CLO/AGESUL  –  Lote  1  das  obras  da
Rodovia  MS-040)  mediante  reprogramação  realizada  apenas  41  dias  após  a
assinatura do contrato com a inclusão de 18,96% em serviços não licitados142.

(a.3)  A induzir  e manter em erro o Banco Nacional de Desenvolvimento
Econômico e Social (BNDES) mediante a apresentação de dados ideologicamente
falsos,  consistentes  em  boletins  de  medição  referentes  às  obras  de
implementação  e  pavimentação  da  Rodovia  MS-040  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.  12.2.1188.1  (Operação  n.  4.667.931)  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,  supra),  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:

1. Na Concorrência n. 029/2013-CLO/AGESUL e Concorrência n. 030/2013-
CLO/AGESUL:  S  ecretário  de  Obras  Públicas  e  de  Transportes quando  dos
Contratos n. 120/2013 e n. 121/2013, com a PROTECO, de JOÃO AMORIM. 

2. Na  condição  de  S  ecretário  de  Obras  Públicas  e  de  Transportes,  no
Relatório  de  Desempenho n.  1  –  responsável:  pelo  Ofício  n.

142 Conforme já foi explicado nesta mesma denúncia, em situações tais o objeto efetivamente
executado  acaba  sendo  outro,  diferente  daquele  originalmente  licitado,  sendo  que,  nesse
cenário,  é  impossível  saber  se  o  licitante  vencedor  seria  o  mesmo  para  as  condições
apresentadas  após  a  “reprogramação”.  Como  se  sabe,  a  realização  de  um  procedimento
licitatório objetiva a contratação da melhor proposta à Administração. A partir de um preço
orçado como referência, os licitantes, competindo entre si, ofertam o maior desconto possível,
a  fim  de  minimizar  os  preços  e,  com  isso,  potencializa-se  a  melhor  contratação  à
Administração. No caso em tela, ao incluir, logo após a assinatura do contrato, itens/serviços
não licitados na planilha contratada, a Administração não submete os respectivos preços à livre
concorrência  entre  licitantes,  assim  deixando  de  obter  o  desconto  a  ser  ofertado  pelos
licitantes quando de uma concorrência. O que, naturalmente, acaba por encarecer os custos
totais  das  obras.  E,  evidentemente,  afronta  todos  os  princípios  norteadores  da  Lei  de
Licitações e Contratos. 
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6731/GAB/SEOP/2013,  que  o  encaminhou  ao  BNDES;  e  pelo  Ofício  n.
6732/GAB/SEOP/2013,  que  solicitou  a  liberação  dos  recursos  pelo  BNDES  –
Laudos n. 1616 e 1617/2017/SR/PF/MS (Lote 1 e 2 das obras da Rodovia MS-
040).

3. Na  condição  de  S  ecretário  de  Obras  Públicas  e  de  Transportes,  no
Relatório  de  Desempenho n.  2  –  responsável:  pelo  Ofício  n.
5565/GAB/SEOP/2013,  que  solicitou  a  liberação  dos  recursos  pelo  BNDES–
Laudos n. 1616 e 1617/2017/SR/PF/MS (Lote 1 e 2 das obras da Rodovia MS-
040).

4.  Na  condição  de  S  ecretário  de  Obras  Públicas  e  de  Transportes,  no
Relatório  de  Desempenho n.  3  –  responsável:  pelo  Ofício  n.
3614/GAB/SEOP/2014,  que  o  encaminhou  ao  BNDES;  e  pelo  Ofício  n.
4959/GAB/SEOP/2014, para a liberação dos recursos pelo BNDES  – Laudos n.
1616 e 1617/2017/SR/PF/MS (Lote 1 e 2 das obras da Rodovia MS-040).

5.  Na  condição  de  S  ecretário  de  Obras  Públicas  e  de  Transportes,  no
Relatório  de  Desempenho n.  4  –  responsável: pelo Ofício  n.
2259/GAB/SEOP/2013,  que solicitou  a  liberação dos  recursos  pelo  BNDES  –
Laudos n. 1616 e 1617/2017/SR/PF/MS (Lote 1 e 2 das obras da Rodovia MS-
040).

6.  Na  condição  de  S  ecretário  de  Obras  Públicas  e  de  Transportes,  no
Relatório  de  Desempenho n.  5  –  responsável: pelo Ofício  n.
3614/GAB/SEOP/2014,  que solicitou  a  liberação dos  recursos  pelo  BNDES  –
Laudos n. 1616 e 1617/2017/SR/PF/MS (Lote 1 e 2 das obras da Rodovia MS-
040).

(b)   Quanto às obras do Aquário do Pantanal

(b.1)  A  exigir  de  EGÍDIO  VILANI  COMIN,  proprietário  da  EGELTE,
vencedora da Concorrência n. 031/2010-CLO/AGESUL, em razão de seu cargo
público, vantagem indevida para a PROTECO, consistente na sub-rogação ilegal
do Contrato OC n. 028/2011, travestida de uma “subcontratação/subempreitada”
entre as empresas143. Sendo que, além da sub-rogação ilegal exigida da EGELTE,
as condutas do denunciado também visavam a possibilitar os posteriores desvios
de dinheiro e recursos públicos ocorridos em proveito da PROTECO.

(b.2) A proceder à contratação de serviços sem licitação no Contrato OC n.
028/2011 (Concorrência  n.  031/2010-CLO/AGESUL)  mediante  reprogramações
com a inclusão ao todo de 63,08% em serviços não licitados144. 

(b.3)  A desviar  dinheiro  e  recursos  públicos  em proveito  da  PROTECO
posteriormente  à  sub-rogação  ilegal  das  obras  objeto  do  Contrato  OC  n.
028/2011,  oriundo  do  procedimento  licitatório  Concorrência  n.  031/2010-
CLO/AGESUL  –  prejuízo efetivo de R$ 1.446.459,37 decorrente do pagamento
indevido à PROTECO por serviços não executados.

Estes, especificamente, os principais atos executados pelo denunciado: 

Na Concorrência n. 031/2010-CLO/AGESUL – responsável: na condição de
Secretário  de  Estado  de  Obras  Públicas  e  de  Transportes e  integrante  da
Comissão Especial de Trabalho – constituída pelo Decreto n. 13.825/2013, por

143 V. tópico “1. Da sub-rogação ilegal do Contrato OC n. 028/2011 à PROTECO”, acima.
144 V. nota de rodapé n. 142, acima.
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autorizar a 9ª (06/12/2013), 10ª (25/02/2014 – que deu origem ao Segundo
Termo Aditivo ao Contrato OC n. 028/2011) e 11ª (09/10/2014) reprogramações
de  serviços  do  Contrato  OC  n.  028/2011;  pelo  Segundo  Termo  Aditivo  ao
Contrato OC n. 028/2011; pelo instrumento de “subempreitada” firmado entre a
EGELTE e a  PROTECO  na condição de interveniente anuente; pelo Terceiro e
Quarto Termos Aditivos ao Contrato OC n. 028/2011 – prorrogações de prazo
para a conclusão das obras; e por autorizar pagamentos. 

2.2.3. WILSON CABRAL TAVARES

Na  condição  de  Secretário  de  Estado  de  Obras  Públicas  e  de
Transportes     (substituindo  EDSON  GIROTO,  dava  continuidade  ao
esquema criminoso)  145,  livre  e  conscientemente, aderindo  às  condutas  dos
demais denunciados:

(a) Quanto às obras do Aquário do Pantanal

(a.1)  Participou  da  fraude  à  legalidade  e  ao  caráter  competitivo  do
procedimento licitatório Concorrência n. 031/2010-CLO/AGESUL, com o intuito de
obter – como, de fato, foi obtido – para a  EGELTE, vantagem decorrente da
adjudicação do objeto daquela licitação. Sendo que, além de terem frustrado o
caráter  competitivo  do  procedimento  licitatório,  as  condutas  do  denunciado
também visavam a  possibilitar  os  posteriores  desvios  de  dinheiro  e  recursos
públicos ocorridos em proveito daquela mesma pessoa jurídica. 

(a.2) Participou da contratação de serviços sem licitação no Contrato OC n.
028/2011 (Concorrência  n.  031/2010-CLO/AGESUL)  mediante  reprogramações
com a inclusão ao todo de 63,08% em serviços não licitados. 

Estes, especificamente, os principais atos executados pelo denunciado: 

Na Concorrência n. 031/2010-CLO/AGESUL – responsável: pela autorização
para  a  contratação  de  empresa  para  a  execução  das  obras  do  Aquário  do
Pantanal;  por  julgar  os  recursos  hierárquicos  interpostos  durante  a  fase  de
licitação; por adjudicar o objeto do certame à vencedora (EGELTE) e homologar
o  procedimento;  pelo  Contrato  OC n.  028/2011;  pela  Ordem de  Serviços  n.
077/2011; por designar a Comissão de Fiscalização n. 077/2011 e a Comissão de
Fiscalização n. 149/2012; por autorizar a 1ª (28/09/2011), 2ª (23/11/2011), 3ª
(03/02/2011), 4ª (10/08/2012) e 5ª (10/08/2012) reprogramações de serviços
do Contrato OC n. 028/2011; e por autorizar pagamentos. 

2.2.4. MARIA WILMA CASANOVA ROSA

Na condição de  Diretora-Presidente da AGESUL e Secretária-Adjunta
da  Superintendência  de  Gestão  Operacional  (SEOP),  designada  para
responder pela    Coordenadoria de Administração e Finanças da AGESUL
(por  isso,  chamada  de  “primeira-dama” da  AGESUL/SEOP  por  alguns  dos
integrantes do grupo criminoso; como visto, assegurava tratamento privilegiado
à  PROTECO na AGESUL), livre e conscientemente, aderindo às condutas dos
demais denunciados:

(a) Quanto às obras da Rodovia MS-040

(a.1)  Participou  da  fraude  à  legalidade  e  ao  caráter  competitivo  dos
procedimentos  licitatórios  Concorrência n. 029/2013-CLO/AGESUL (Lote 1 das

145 Períodos: 01/04/2010 a 03/04/2013; e 19/12/2014 a 31/12/2014. 
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obras da Rodovia MS-040) e Concorrência n. 030/2013-CLO/AGESUL (Lote 2 das
obras da Rodovia MS-040), com o intuito de obter – como, de fato, foi obtido –
para a  PROTECO – pertencente a  JOÃO AMORIM – vantagem decorrente da
adjudicação dos objetos daquelas licitações. Sendo que, além de ter frustrado o
caráter competitivo dos procedimentos licitatórios, o esquema criminoso também
visava  a  possibilitar  os  posteriores  desvios  de  dinheiro  e  recursos  públicos
ocorridos em proveito daquela mesma pessoa jurídica.

(a.2) Participou da contratação de serviços sem licitação no Contrato OV n.
120/2013  (Concorrência  n.  029/2013-CLO/AGESUL  –  Lote  1  das  obras  da
Rodovia  MS-040)  mediante  reprogramação  realizada  apenas  41  dias  após  a
assinatura do contrato com a inclusão de 18,96% em serviços não licitados.

(a.3)  Concorreu  efetivamente  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-040 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. 12.2.1188.1 (Operação n.
4.667.931) e aprovação de prestações de contas. 

Estes, especificamente, os principais atos executados pela denunciada: 

1. Na Concorrência n. 029/2013-CLO/AGESUL – responsável: 

Na condição de Secretária-Adjunta da SEOP, designada para responder pela
Coordenadoria de Administração e Finanças, por encaminhar o certame para a
emissão de cota financeira; e por encaminhar o certame para análise do edital de
licitação e parecer jurídico quanto ao seu conteúdo. 

Na  condição  de  Diretora-Presidente  da  AGESUL,  pela  adjudicação  e
homologação do certame; por encaminhar o certame para emissão de nota de
empenho conforme termo de homologação; por assinar o Contrato n. 120/2013;
por  emitir  a  Ordem  de  Serviço  n.  302/2013;  por  designar  a  Comissão  de
Fiscalização  n.  302/2013;  por  autorizar  a  1ª  Reprogramação  do  Contrato  n.
120/2013, que alterou os serviços contratados em 19,99% após apenas 41 dias
da assinatura do contrato, sendo que 18,96% se referiam à inclusão de serviços
não licitados; por autorizar as prorrogações de prazo do Contrato n. 120/2013;
por assinar o primeiro e o segundo termo aditivo ao Contrato n. 120/2013; e
pelas autorizações de pagamento à PROTECO. 

2. Na Concorrência n. 030/2013-CLO/AGESUL – responsável: 

Na condição de Secretária-Adjunta da SEOP, designada para responder pela
Coordenadoria de Administração e Finanças, por encaminhar o certame para a
emissão de cota financeira; e por encaminhar o certame para análise do edital de
licitação e parecer jurídico quanto ao seu conteúdo. 

Na  condição  de  Diretora-Presidente  da  AGESUL,  pela  adjudicação  e
homologação do certame; por encaminhar o certame para emissão de nota de
empenho conforme termo de homologação; por assinar o Contrato n. 121/2013;
por  emitir  a  Ordem  de  Serviço  n.  303/2013;  por  designar  a  Comissão  de
Fiscalização n. 303/2013; pelo primeiro e segundo termo aditivo ao Contrato n.
120/2013;  pelas autorizações  de  pagamento  à  PROTECO;  e termo  de
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reconhecimento de dívida referente ao Contrato n. 121/2013, em que a AGESUL
reconhece que deve à  PROTECO o montante de R$ 1.060.347,56, devido por
reajustamentos não realizados na época própria. 

3.  Na condição  de  Diretora-Presidente  da  AGESUL,  no  Relatório  de
Desempenho  n.  2  –  responsável:  pelo  Ofício  n.  864/GAB/SEOP/2014,  que  o
encaminhou ao BNDES – Laudos n. 1616 e 1617/2017/SR/PF/MS (Lote 1 e 2 das
obras da Rodovia MS-040).

4.  Na  condição  de  Diretora-Presidente  da  AGESUL,  no  Relatório  de
Desempenho n. 4 – responsável:  pelo Ofício  n. 4107/GAB/SEOP/2014, que o
encaminhou ao BNDES – Laudos n. 1616 e 1617/2017/SR/PF/MS (Lote 1 e 2 das
obras da Rodovia MS-040).

5.  Na  condição  de  Diretora-Presidente  da  AGESUL,  no  Relatório  de
Desempenho n. 5 – responsável: pelo Ofício n. 5999/GOV/AGESUL/2014, que o
encaminhou ao BNDES – Laudos n. 1616 e 1617/2017/SR/PF/MS (Lote 1 e 2 das
obras da Rodovia MS-040).

6.  Na  condição  de  Diretora-Presidente  da  AGESUL,  no  Relatório  de
Desempenho  n.  6  –  responsável:  pelo  Ofício  n.  6063/GAB/SEOP/2014,  que
solicitou  a  liberação  dos  recursos  pelo  BNDES  –  Laudos  n.  1616  e
1617/2017/SR/PF/MS (Lote 1 e 2 das obras da Rodovia MS-040).

(b)     Quanto às obras do Aquário do Pantanal

(b.1.)  Participou  da  fraude  à  legalidade  e  ao  caráter  competitivo  do
procedimento licitatório Concorrência n. 031/2010-CLO/AGESUL, com o intuito de
obter – como, de fato, foi obtido – para a  EGELTE, vantagem decorrente da
adjudicação do objeto  daquela licitação. Sendo que, além de terem frustrado o
caráter  competitivo  do  procedimento  licitatório,  as  condutas  da denunciada
também visavam a  possibilitar  os  posteriores desvios  de  dinheiro  e  recursos
públicos ocorridos em proveito daquela mesma pessoa jurídica. 

(b.2) Participou da contratação de serviços sem licitação no Contrato OC n.
028/2011 (Concorrência  n.  031/2010-CLO/AGESUL)  mediante  reprogramações
com a inclusão ao todo de 63,08% em serviços não licitados. 

(b.3)  Participou dos desvios de dinheiro e recursos públicos ocorridos em
proveito  da  PROTECO  mediante  a  sub-rogação  ilegal  do  Contrato  OC  n.
028/2011, travestida de uma “subcontratação/subempreitada” entre a EGELTE e
a PROTECO.

(b.4)  Participou do desvio de dinheiro e recursos públicos em proveito da
PROTECO posteriormente à sub-rogação ilegal das obras objeto do Contrato OC
n.  028/2011,  oriundo  do  procedimento  licitatório  Concorrência  n.  031/2010-
CLO/AGESUL  –  prejuízo efetivo de R$ 1.446.459,37 decorrente do pagamento
indevido à PROTECO por serviços não executados.

Estes, especificamente, os principais atos executados pela denunciada: 

Na condição de Secretária-Adjunta da SEOP, designada para responder pela
Coordenadoria  de  Administração  e  Finanças,  por  encaminhar  o  certame para
providências quanto à emissão da Ordem de Início dos Serviços. 

Na condição de Diretora-Presidente da AGESUL, por encaminhar o certame
para a emissão de cota financeira; por encaminhar o certame para análise do
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edital de licitação e parecer jurídico quanto ao seu conteúdo; pelo Primeiro Termo
Aditivo  ao  Contrato  OC  n.  028/2011;  por  autorizar  a  6ª  (08/05/2013),  7ª
(25/05/2013) e 8ª (02/08/2013) reprogramações de serviços do Contrato OC n.
028/2011; por encaminhar para análise e autorização à planilha contemplando as
adequações  propostas  pela  Comissão  de  Fiscalização  no  valor  de  R$
21.090.324,81 (que deu origem ao Segundo Termo Aditivo ao Contrato OC n.
028/2011)  e,  após,  por  encaminhar  o  certame  para  emissão  de  nota  de
empenho; e por autorizar pagamentos. 

2.2.5. HÉLIO YUDI KOMIYAMA

Na  condição  de  Diretor  Executivo,  Gerente  de  Obras  Viárias,
Coordenador de Empreendimentos Viários, Assessor Técnico e Membro
substituto  da  Comissão  de  Fiscalização  da  AGESUL  (cargos  de
chefia/assessoria  e  de  confiança),  livre  e  conscientemente,  aderindo  às
condutas dos demais denunciados:

(a) Quanto às obras da Rodovia MS-040

(a.1)  Participou  da  fraude  à  legalidade  e  ao  caráter  competitivo  dos
procedimentos  licitatórios  Concorrência n. 029/2013-CLO/AGESUL (Lote 1 das
obras da Rodovia MS-040) e Concorrência n. 030/2013-CLO/AGESUL (Lote 2 das
obras da Rodovia MS-040), com o intuito de obter – como, de fato, foi obtido –
para a  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  posteriores  desvios  de  dinheiro  e  recursos  públicos
ocorridos em proveito daquela mesma pessoa jurídica.

(a.2)  Concorreu  efetivamente  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-040 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. 12.2.1188.1  (Operação n.
4.667.931) e aprovação de prestações de contas. 

Estes, especificamente, os principais atos executados pelo denunciado: 

1. Na Concorrência n. 029/2013-CLO/AGESUL – responsável: 

Na condição de Gerente de Obras Viárias, pela solicitação de autorização de
licitação  da  obra,  através  da  Comunicação  Interna  n.  034/2013,  emitida  em
14/03/2013. 

Na condição de  Diretor Executivo, em 14/03/2013, pelo encaminhamento
para inserção de exigência editalícia ilegal/exorbitante (item 5.3.6 dos editais146),
que restringiu o caráter competitivo do certame, direcionando a contratação da
PROTECO; pelo encaminhamento para emissão da ordem de início dos serviços
e comissão de fiscalização, tendo indicado o fiscal, os membros e o substituto
dos  demais  (esse  último  o  próprio  denunciado);  por  atestar  a  solicitação  de

146 “Exigência  de  declaração  formal  do  licitante  para  atendimento  o  fornecimento  de  CBUQ,
especialmente quanto aos agregados, nas quantidades e condições previstas no projeto” (v.
item 3 da letra A do capítulo 1.1 – Das fraudes em obras da Rodovia MS-040). 
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autorização para pagamento do 2º, 3º, 4º, 5º, 6º, 7º, 8º, 9º, 10º, 11º, 12º, 13º,
14º e 15º Boletins de Medição147; e pela solicitação de autorização e efetivação
do primeiro e segundo termo aditivo de prazo. 

Na  condição  de  Assessor  Técnico,  pela  análise  técnica  dos  documentos
apresentados pelos licitantes com vistas ao atendimento de exigências edilícias,
dentre as quais, de apresentação como documento de habilitação de atestado de
visita técnica realizada em dia e horário previamente estabelecidos no edital, que
restringiu  o  caráter  competitivo  do  certame,  direcionando  a  contratação  da
PROTECO. 

Na condição de  Coordenador de Empreendimentos Viários, pelo atestado
final de implantação e pavimentação do Lote 1 das obras da Rodovia MS-040,
contendo planilha dos quantitativos que teriam sido executados pela PROTECO. 

Na condição de Membro substituto da Comissão de Fiscalização (Comissão
de Fiscalização n. 302/2013), pelo 7º Boletim de Medição, Cronograma Físico-
Financeiro e Planilhas de Medição, os quais possibilitaram pagamentos indevidos
por serviços não realizados. 

2. Na Concorrência n. 030/2013-CLO/AGESUL – responsável: 

Na condição de Gerente de Obras Viárias, pela solicitação de autorização de
licitação  da  obra,  através  da  Comunicação  Interna  n.  035/2013,  emitida  em
14/03/2013. 

Na condição de  Diretor Executivo, em 14/03/2013, pelo encaminhamento
para inserção de exigência editalícia ilegal/exorbitante (item 5.3.6 dos editais148),
que restringiu o caráter competitivo do certame, direcionando a contratação da
PROTECO; pelo encaminhamento para emissão da ordem de início dos serviços
e comissão de fiscalização, tendo indicado o fiscal, os membros e o substituto
dos  demais  (esse  último  o  próprio  denunciado);  por  atestar  a  solicitação  de
autorização para pagamento do 1º, 2º, 3º, 4º, 5º, 6º, 7º, 8º, 9º, 10º, 11º, 12º,
13º,  14º,  15º,  16º,  17º  e  18º  Boletins  de  Medição;  e  pela  solicitação  de
autorização e efetivação do primeiro e segundo termo aditivo de prazo. 

Na  condição  de  Assessor  Técnico,  pela  análise  técnica  dos  documentos
apresentados pelos licitantes com vistas ao atendimento de exigências edilícias,
dentre as quais, de apresentação como documento de habilitação de atestado de
visita técnica realizada em dia e horário previamente estabelecidos no edital, que
restringiu  o  caráter  competitivo  do  certame,  direcionando  a  contratação  da
PROTECO. 

2.2.6. EDMIR 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: 

147 Rememore-se que os telefonemas transcritos – especialmente os no item 11 referentes ao 9º
Boletim de Medição – no do tópico I dos elementos de prova comuns à autoria dos crimes,
acima –, demonstram com a clareza necessária que HÉLIO YUDE “agiliza” a aprovação de
medições na AGESUL no interesse da organização criminosa. 

148 “Exigência  de  declaração  formal  do  licitante  para  atendimento  o  fornecimento  de  CBUQ,
especialmente quanto aos agregados, nas quantidades e condições previstas no projeto” (V.
item 3 da letra A do capítulo 1.1 – Das fraudes em obras da Rodovia MS-040). 
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(a) Quanto às obras da Rodovia MS-040

(a.1)  Participou  da  fraude à  legalidade  e  ao  caráter  competitivo  dos
procedimentos  licitatórios  Concorrência n. 029/2013-CLO/AGESUL (Lote 1 das
obras da Rodovia MS-040) e Concorrência n. 030/2013-CLO/AGESUL (Lote 2 das
obras da Rodovia MS-040), com o intuito de obter – como, de fato, foi obtido –
para a  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  posteriores  desvios  de  dinheiro  e  recursos  públicos
ocorridos em proveito daquela mesma pessoa jurídica.

Estes, especificamente, os principais atos executados pelo denunciado: 

Na Concorrência n. 029/2013-CLO/AGESUL e na Concorrência n. 030/2013-
CLO/AGESUL – responsável: por atestar as análises favoráveis das minutas dos
editais dos certames, contendo as cláusulas ilegais/exorbitantes que restringiram
a competitividade. 

(b) Quanto às obras do Aquário do Pantanal

(b.1)  Participou  da  fraude  à  legalidade  e  ao  caráter  competitivo  do
procedimento licitatório Concorrência n. 031/2010-CLO/AGESUL, com o intuito de
obter – como, de fato, foi obtido – para a  EGELTE, vantagem decorrente da
adjudicação do objeto dessa licitação. Sendo que, além de terem frustrado o
caráter  competitivo  do  procedimento  licitatório,  as  condutas  do  denunciado
também visavam a  possibilitar  os  posteriores  desvios  de  dinheiro  e  recursos
públicos ocorridos em proveito daquela mesma pessoa jurídica.

(b.2)  Participou  da  exigência  à  pessoa  de  EGÍDIO  VILANI  COMIN,
proprietário da EGELTE, vencedora da Concorrência n. 031/2010-CLO/AGESUL,
em razão de seu cargo público e  dos cargos de seus cúmplices  (GIROTO e
PUCCINELLI),  vantagem  indevida  para  a  PROTECO,  consistente  na  sub-
rogação ilegal do Contrato OC n. 028/2011, travestida de uma “subcontratação/
subempreitada” entre as empresas149.  Sendo que, além da sub-rogação ilegal
exigida da EGELTE, as condutas do denunciado também visavam a possibilitar os
posteriores  desvios  de  dinheiro  e  valores  públicos  ocorridos  em proveito  da
PROTECO.

Estes, especificamente, os principais atos executados pelo denunciado: 

Na  Concorrência  n.  031/2010-CLO/AGESUL – responsável:  por  atestar  a
análise  favorável  da  minuta  do  edital  do  certame,  contendo  as  cláusulas
ilegais/exorbitantes  que  restringiram a  competitividade;  por  atestar  a  análise
favorável à cláusula ilegal/exorbitante 5.3.1.2 do edital, impugnada/questionada
a legalidade por uma das empresas interessadas em participar da licitação150; por
atestar a análise favorável à alteração do valor do Contrato OC n. 028/2011, bem
como da minuta do Segundo Termo Aditivo ao contrato (em 27/02/2014); e por
atestar  a  análise  favorável  à  “subcontratação/subempreitada”  do  objeto  do
Contrato OC n. 028/2011, que, na realidade, consistiu em sua sub-rogação ilegal.

149 V. tópico “1. Da sub-rogação ilegal do Contrato OC n. 028/2011 à PROTECO”, acima.
150 Rememore-se:  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.  Segundo consta,  a empresa que impugnou tal  cláusula  é a
DANLUZ INDÚSTRIA, COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA. 
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No  tópico  “1.  Da  sub-rogação  ilegal  do  Contrato  OC  n.  028/2011  à
PROTECO”, acima, restou evidente o dolo direto do denunciado em favorecer as
atividades  criminosas  do  grupo  comandado  por  PUCCINELLI,  GIROTO e
AMORIM,  tendo  atuado  ativamente,  inclusive,  para  “tomar”  o  contrato  do
Aquário  do  Pantanal  da  EGELTE,  isto  é:  para  pressionar  EGÍDIO  VILANI
COMIN,  proprietário  da  EGELTE,  vencedora  da  Concorrência  n.  031/2010-
CLO/AGESUL, a ceder o contrato, na sua integralidade, à PROTECO.

Recorde-se que, segundo o entendimento firmado pelo Supremo Tribunal
Federal  e  pelo  Tribunal  de  Contas  da União,  o  parecer  jurídico  proferido  em
atenção ao disposto no artigo 38, parágrafo único, da Lei n. 8.666/1993, não
trata-se  de  ato  meramente  opinativo,  mas  serve  de  fundamento  ao
posicionamento  adotado  pela  autoridade  competente,  razão  pela  qual  o
parecerista  pode  ser  responsabilizado  pelo  conteúdo  de  sua  manifestação151.
Como ocorre no presente caso,  em que  EDMIR FONSECA RODRIGUES,  na
condição de  Procurador Jurídico da AGESUL, com a função de Coordenador de
Assuntos  Jurídicos/SEOP,  avalizou  e  possibilitou,  livre  e  conscientemente,  as
fraudes acima detalhadas em detrimento dos interesses públicos. 

2.2.7. 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:

(a) Quanto às obras da Rodovia MS-040

(a.1)  Participou  da  fraude  à legalidade  e  ao  caráter  competitivo  dos
procedimentos  licitatórios  Concorrência n. 029/2013-CLO/AGESUL (Lote 1 das
obras da Rodovia MS-040) e Concorrência n. 030/2013-CLO/AGESUL (Lote 2 das
obras da Rodovia MS-040), com o intuito de obter – como, de fato, foi obtido –
para a  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  posteriores  desvios  de  dinheiro  e  recursos  públicos
ocorridos em proveito daquela mesma pessoa jurídica.

Estes, especificamente, os principais atos executados pelo denunciado: 

Na Concorrência n. 029/2013-CLO/AGESUL e na Concorrência n. 030/2013-
CLO/AGESUL  –  responsável:  pelo  edital  de  licitação  contendo  as  cláusulas
restritivas que resultaram no direcionamento em favor da  PROTECO; aviso de
lançamento  de licitação;  aviso  de  alteração de edital  –  que revogou cláusula
ilegal/exorbitante – sem a sua devida republicação nos veículos de comunicação

151Foi exatamente nessa direção o voto-vista do Ministro Joaquim Barbosa no bojo do MS 24.584-
DF: “[…] A exigência legal de aprovação das minutas pela assessoria jurídica da Administração
caracteriza, sem dúvida, vinculação do ato administrativo ao parecer jurídico favorável. Note-
se que a lei  não se contenta em estabelecer a obrigatoriedade da mera existência de um
parecer jurídico de conteúdo opinativo ou informativo. Não. Ela condiciona a prática dos atos
ao exame e à aprovação do órgão jurídico. […]”. (STF – MS 24.584-DF, Rel. Min. Marco Aurélio,
Tribunal Pleno, DJe 20/06/2008). Nesse mesmo sentido é a posição do TCU: “[…] Observe a
legislação pertinente quando da elaboração de pareceres, uma vez que a Corte de Contas tem
se pronunciado no sentido de que cabe responsabilização ao parecerista jurídico instado a se
manifestar acerca de termos de contrato, convênio etc., posição reafirmada pelo STF no MS no
24.584. (Acórdão 3923/2009 Primeira Câmara). Outros precedentes: Ac. 462/2003-Plenário;
Ac. 1.260/2003-Plenário; Ac. 342/2007, 1ª Câmara; e Ac. 2.199/2008-Plenário. 
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legalmente exigidos; aviso de convocação; encaminhamento para adjudicação e
homologação do objeto do certame; e aviso do resultado da licitação. 

(b) Quanto às obras do Aquário do Pantanal: 

(b.1)  Participou  da  fraude  à  legalidade  e  ao  caráter  competitivo  do
procedimento licitatório Concorrência n. 031/2010-CLO/AGESUL, com o intuito de
obter – como, de fato, foi obtido – para a  EGELTE, vantagem decorrente da
adjudicação do objeto dessa licitação. Sendo que, além de terem frustrado o
caráter  competitivo  do  procedimento  licitatório,  as  condutas  do  denunciado
também visavam a  possibilitar  os  posteriores  desvios  de  dinheiro  e  recursos
públicos ocorridos em proveito daquela mesma pessoa jurídica.

Na Concorrência n. 031/2010-CLO/AGESUL – responsável: pelo edital de
licitação contendo as cláusulas restritivas que resultaram no direcionamento em
favor da EGELTE; aviso de lançamento de licitação; aviso de prorrogação; aviso
de alteração do edital; avisos de esclarecimentos; aviso de convocação; aviso de
recursos  impetrados;  avisos  de  resultado  dos  recursos  e  convocação;
encaminhamento para adjudicação e homologação do objeto do certame; e aviso
do resultado da licitação. 

Enquanto  Coordenador  de  Litações  de  Obras,  cabia  ao  denunciado
precisamente zelar pela lisura dos certames licitatórios, sua plena adequação às
regras e aos princípios da Lei n. 8.666/1993. Bem o contrário do que se viu
ocorrer nos procedimentos relativos às obras em questão. 

2.2.8. MAURO DE FIGUEIREDO

Na condição de Presidente da Comissão de Licitação da AGESUL, livre
e conscientemente, aderindo às condutas dos demais denunciados:

(a) Quanto às obras da Rodovia MS-040

(a.1)  Participou da  fraude  à  legalidade  e  ao  caráter  competitivo  dos
procedimentos  licitatórios  Concorrência n. 029/2013-CLO/AGESUL (Lote 1 das
obras da Rodovia MS-040) e Concorrência n. 030/2013-CLO/AGESUL (Lote 2 das
obras da Rodovia MS-040), com o intuito de obter – como, de fato, foi obtido –
para a  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  posteriores  desvios  de  dinheiro  e  recursos  públicos
ocorridos em proveito daquela mesma pessoa jurídica.

Estes, especificamente, os principais atos executados pelo denunciado: 

Na Concorrência n. 029/2013-CLO/AGESUL e na Concorrência n. 030/2013-
CLO/AGESUL – responsável: pela conferência da documentação e julgamento das
propostas  apresentadas  pelos  licitantes  (Atas  029/2013  –  A,  B,  C  e  D,  da
Concorrência n. 029/2013 e Atas 030/2013 – A, B, C e D, da Concorrência n.
030/2013),  tendo  considerado  a  PROTECO habilitada  –  isto  é,  atestado  o
cumprimento  de  todas  as  formalidades  exigidas  no  edital  que  orientou  a
competição – mesmo diante da flagrante inobservância de exigências editalícias.

(b) Quanto às obras do Aquário do Pantanal: 

(b.1)  Participou  da  fraude  à  legalidade  e  ao  caráter  competitivo  do
procedimento licitatório Concorrência n. 031/2010-CLO/AGESUL, com o intuito de
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obter – como, de fato, foi obtido – para a  EGELTE, vantagem decorrente da
adjudicação do objeto dessa licitação. Sendo que, além de terem frustrado o
caráter  competitivo  do  procedimento  licitatório,  as  condutas  do  denunciado
também visavam a  possibilitar  os  posteriores  desvios  de  dinheiro  e  recursos
públicos ocorridos em proveito daquela mesma pessoa jurídica.

Na Concorrência n. 031/2010-CLO/AGESUL – responsável: pela conferência
da documentação e julgamento das propostas apresentadas pelos licitantes (Atas
031/2010, de 16/11/2010; 031/2010 – B, de 30/11/2012; 031/2010 – C, de
16/12/2012; 031/2010 – D, de 07/02/2011, 031/2010 – E, de 16/02/2011, esta
última que sagrou a  EGELTE vencedora do certame) e por julgar em primeira
instância  os  recursos  hierárquicos  interpostos  durante  a  fase  de  licitação,
inclusive em favor da EGELTE152. 

Considerando que o denunciado atuou como Presidente da Comissão de
Licitação da AGESUL tanto  nos  processos  licitatórios  das  obras  da  MS-040
(igualmente  eivados  de  fraudes  e  ilegalidades)  como  naquele  do  Aquário  do
Pantanal, denota-se o seu dolo, no mínimo na modalidade eventual, em cooperar
com  as  atividades  ilícitas  então  desenvolvidas,  claramente  contrárias  aos
princípios que devem nortear as funções públicas. 

Com efeito, não emitiu voz contrária na condução dos certames em tela,
mesmo  que  eivados  de  flagrantes  ilegalidades.  Pelo  contrário,  atendendo  a
interesses próprios e alheios, em prejuízo à sociedade, ao erário e de encontro às
normas  legais,  manifestou-se  favoravelmente  à  contratação  das  empresas
PROTECO e EGELTE. 

Como decorrência inafastável dessa eminente responsabilidade, está sujeito
o denunciado à responsabilidade solidária por eventuais irregularidades às quais
anuir ou mesmo fizer vista grossa no decorrer do certame público, salvo se tiver
registrado a sua posição individual divergente em ata lavrada na reunião em que
tiver sido tomada a decisão (artigo 51, § 3º, da Lei n. 8.666/1993). É inconteste,
pois,  a  finalidade  da  citada  regra  legal:  impedir  que  agentes  públicos  se
desvencilhem de sua responsabilidade mantendo-se dolosamente inertes.

2.2.9. EDSON CALVES e 2.2.10. LARISSA AZAMBUJA FERREIRA

Na condição de  Membros da Comissão de Licitação da AGESUL nas
obras da Rodovia MS-040, livres e conscientemente, aderindo às condutas dos
demais  denunciados,  participaram  da  fraude  à  legalidade  e  ao  caráter
competitivo  dos  procedimentos  licitatórios  Concorrência  n.  029/2013-
CLO/AGESUL (Lote 1 das obras da Rodovia MS-040) e Concorrência n. 030/2013-
CLO/AGESUL  (Lote 2 das obras da Rodovia MS-040), com o intuito de obter –
como,  de  fato,  foi  obtido  –  para  a  PROTECO,  vantagem  decorrente  da

152 V. 198-199 do PDF do Volume V da Concorrência n. 031/2010-CLO/AGESUL. O Presidente da
Comissão de Licitação, MAURO DE FIGUEIREDO, acatou justificativa da EGELTE quanto às
exigências contidas no item 5 da cláusula 5.3.2 do edital: “A empresa Egelte Engenharia Ltda.,
apresentou um único atestado contendo o fornecimento e aplicação de aço CA-50, médio e
grosso com 540.000,00 kg e a quantidade mínima solicitada no Edital é de 546.363,50 kg, o
que corresponde a uma diferença de 1,16 %, portanto uma diferença pequena que não traduz
a inaptidão da empresa para tal execução. Deste modo, calcada no irrelegável princípio da
razoabilidade, esta Comissão acata a justificativa apresentada”. Ocorre que, curiosamente,
a  mesma razoabilidade  não  foi  invocada  pelo  denunciado  para  obstar  que  fosse
levado a efeito um certame baseado em um edital repleto de cláusulas exorbitantes e
arbitrárias. 
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adjudicação dos objetos dessas licitações. Sendo que, além de terem frustrado o
caráter competitivo dos procedimentos licitatórios, as condutas dos denunciados
também  visavam  a  possibilitar  os  posteriores  desvios  de  dinheiro  e  valores
públicos ocorridos em proveito daquela mesma empresa.

Estes, especificamente, os principais atos executados pelos denunciados: 

Na Concorrência n. 029/2013-CLO/AGESUL e na Concorrência n. 030/2013-
CLO/AGESUL – responsáveis: pela conferência da documentação e julgamento
das propostas apresentadas pelos licitantes (Atas 029/2013 – A, B, C e D, da
Concorrência n. 029/2013 e Atas 030/2013 – A, B, C e D, da Concorrência n.
030/2013),  tendo  considerado  a  PROTECO habilitada  –  isto  é,  atestado  o
cumprimento  de  todas  as  formalidades  exigidas  no  edital  que  orientou  a
competição – mesmo diante da inobservância de exigências dos editais.

Com efeito, não emitiram voz contrária na condução dos certames em tela,
mesmo diante da flagrante inobservância de cláusulas constantes dos editais em
questão153. Pelo contrário, atendendo a interesses próprios e alheios, em prejuízo
à  sociedade,  ao  erário  e  de  encontro  às  normas  legais,  manifestaram-se
favoravelmente à contratação da PROTECO. 

Como  decorrência  inafastável  dessa  eminente  responsabilidade,  estão
sujeitos  à  responsabilidade  solidária  por  eventuais  irregularidades  às  quais
anuírem ou mesmo fizerem vista grossa no decorrer do certame público, salvo se
tiverem registrado a sua posição individual divergente em ata lavrada na reunião
em que tiver sido tomada a decisão (artigo 51, § 3º, da Lei n. 8.666/1993). É
inconteste, pois  – repita-se – a finalidade da citada regra legal: impedir que
agentes  públicos  se  desvencilhem  de  sua  responsabilidade  mantendo-se
dolosamente inertes.

2.2.11. JOSÉ MÁRCIO MESQUITA

Na  condição  de  Fiscal  da  Comissão  de  Fiscalização  de  Obras  da
AGESUL nas obras da Rodovia MS-040, livre e conscientemente, aderindo às
condutas dos demais denunciados:

(a)  Participou da contratação de serviços sem licitação no Contrato OV n.
120/2013  (Concorrência  n.  029/2013-CLO/AGESUL  –  Lote  1  das  obras  da
Rodovia  MS-040)  mediante  reprogramação  realizada  apenas  41  dias  após  a
assinatura do contrato com a inclusão de 18,96% em serviços não licitados.

(b) Participou do desvio de dinheiro e valores públicos ocorridos em proveito
da  PROTECO na  execução  das  obras  objeto  dos  contratos  administrativos
oriundos dos procedimentos licitatórios Concorrência n. 029/2013-CLO/AGESUL
(Lote 1 das obras da Rodovia MS-040) e Concorrência n. 030/2013-CLO/AGESUL
(Lote 2 das obras da Rodovia MS-040).

(c) Concorreu efetivamente 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-
040 com valores não correspondentes aos serviços efetivamente realizados, para

153V.  item  “(B)  Da  inobservância  de  cláusulas  constantes  dos  editais  das  Concorrências  n.
029/2013-CLO/AGESUL e n. 030/2013-CLO/AGESUL pela vencedora PROTECO CONSTRUÇÕES
LTDA”, acima.

Av. Afonso Pena, 4444 – Vila Cidade – Campo Grande-MS – CEP 79.020-907 – PABX (67) 3312-7200
136



a  obtenção  de  vantagens  ilícitas,  no  caso,  liberação  indevida  de  parcelas
seguintes do Contrato de Financiamento n. 12.2.1188.1 (Operação n. 4.667.931)
e aprovação de prestações de contas.

Estes, especificamente, os principais atos executados pelo denunciado: 

1. Na Concorrência n. 029/2013-CLO/AGESUL (Lote 1 das obras da Rodovia
MS-040), objeto de análise de execução física no Relatório de Análise de Material
Apreendido – IPL n. 530/2014 – Termo de Apreensão n. 315/2015 (item 12) e no
Laudo n. 1088/2017-SR/PF/MS – responsável: na condição de Fiscal (Comissão
de Fiscalização n. 302/2013), pelo 1º, 3º, 4º, 5º, 6º, 7º, 11º, 13º, 14º e 16º
Boletins de Medição, Cronograma Físico-Financeiro e Planilhas de Medição,  os
quais possibilitaram pagamentos indevidos por serviços não realizados; e pelo
termo de recebimento provisório e definitivo dos serviços objeto do Contrato n.
120/2013.

2. Na Concorrência n. 029/2013-CLO/AGESUL (Lote 1 das obras da Rodovia
MS-040), objeto de análise de execução física no Relatório de Análise de Material
Apreendido – IPL n. 530/2014 – Termo de Apreensão n. 315/2015 (item 12) –
responsável: na condição de Fiscal (Comissão de Fiscalização n. 302/2013), pela
justificativa  técnica,  relatório  de  revisão  de  projeto  em  fase  de  obras,
cronograma físico-financeiro e planilha de reprogramação, da 1ª Reprogramação
do Contrato n. 120/2013, que alterou os serviços contratados em 19,99%, após
apenas  41  dias  da  assinatura  do  contrato,  sendo  que  18,96% referem-se  à
inclusão de serviços não licitados.

3. Na Concorrência n. 030/2013-CLO/AGESUL (Lote 2 das obras Rodovia
MS-040), objeto de análise de execução física no Relatório de Análise de Material
Apreendido – IPL n. 530/2014 – Termo de Apreensão n. 315/2015 (item 11) e no
Laudo n. 1094/2017-SR/PF/MS – responsável: na condição de Fiscal (Comissão
de Fiscalização n. 303/2013), pelo 1º, 4º, 6º, 9º, 11º, 12º, 14º, 15º, 17º e 18º
Boletins de Medição, Cronograma Físico-Financeiro e Planilhas de Medição,  os
quais possibilitaram pagamentos indevidos por serviços não realizados; e pelo
termo de recebimento provisório e definitivo dos serviços objeto do Contrato n.
121/2013.

4. No  Relatório  de  Desempenho  n.  1,  encaminhado  ao  BNDES  –
responsável: na condição de Fiscal (Comissão de Fiscalização n. 302/2013), pelo
1º e 3º Boletins de Medição – Laudo n. 1616/2017/SR/PF/MS (Lote 1 das obras
da Rodovia MS-040).

5. No Relatório de Desempenho n. 2, encaminhado ao BNDES – responsável:
na condição de Fiscal (Comissão de Fiscalização n. 302/2013), pelo 4º Boletim de
Medição – Laudo n. 1616/2017/SR/PF/MS (Lote 1 das obras da Rodovia MS-040).

6. No Relatório de Desempenho n. 3, encaminhado ao BNDES – responsável:
na condição de Fiscal (Comissão de Fiscalização n. 302/2013), pelo 7º, 8º e 9º
Boletins  de  Medição  –  Laudo  n.  1616/2017/SR/PF/MS  (Lote  1  das  obras  da
Rodovia MS-040).

7. No Relatório de Desempenho n. 4, encaminhado ao BNDES – responsável:
na condição de  Fiscal (Comissão de Fiscalização n. 302/2013), pelo 10º e 11º
Boletins  de  Medição  –  Laudo  n.  1616/2017/SR/PF/MS  (Lote  1  das  obras  da
Rodovia MS-040).
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8. No Relatório de Desempenho n. 5, encaminhado ao BNDES – responsável:
na condição de Fiscal   (Comissão de Fiscalização n. 302/2013), pelo 13º e 14º
Boletins  de  Medição  –  Laudo  n.  1616/2017/SR/PF/MS  (Lote  1  das  obras  da
Rodovia MS-040).

9. No Relatório de Desempenho n. 6, encaminhado ao BNDES – responsável:
na condição de Fiscal (Comissão de Fiscalização n. 302/2013), pelo 16º Boletim
de Medição – Laudo n. 1616/2017/SR/PF/MS (Lote 1 das obras da Rodovia MS-
040).

10. No  Relatório  de  Desempenho  n.  2,  encaminhado  ao  BNDES  –
responsável: na condição de Fiscal (Comissão de Fiscalização n. 303/2013), pelo
4º e 6º Boletins de Medição – Laudo n. 1617/2017/SR/PF/MS (Lote 2 das obras
da Rodovia MS-040).

11. No  Relatório  de  Desempenho  n.  3,  encaminhado  ao  BNDES  –
responsável: na condição de Fiscal (Comissão de Fiscalização n. 303/2013), pelo
9º Boletim de Medição – Laudo n. 1617/2017/SR/PF/MS (Lote 2 das obras da
Rodovia MS-040).

12. No  Relatório  de  Desempenho  n.  4,  encaminhado  ao  BNDES  –
responsável: na condição de Fiscal (Comissão de Fiscalização n. 303/2013), pelo
11º e 12º Boletins de Medição – Laudo n. 1617/2017/SR/PF/MS (Lote 2 das
obras da Rodovia MS-040).

13. No  Relatório  de  Desempenho  n.  5,  encaminhado  ao  BNDES  –
responsável: na condição de Fiscal (Comissão de Fiscalização n. 302/2013), pelo
14º e 15º Boletins de Medição – Laudo n. 1617/2017/SR/PF/MS (Lote 2 das
obras da Rodovia MS-040).

14. No  Relatório  de  Desempenho  n.  6,  encaminhado  ao  BNDES  –
responsável: na condição de Fiscal (Comissão de Fiscalização n. 302/2013), pelo
17º e 18º Boletins de Medição – Laudo n. 1617/2017/SR/PF/MS (Lote 2 das
obras da Rodovia MS-040).

2.2.12. NADINE CHAIA

Na  condição  de  Membro  da  Comissão  de  Fiscalização  de  Obras  da
AGESUL nas obras da Rodovia MS-040, livre e conscientemente, aderindo às
condutas dos demais denunciados:

(a)  Participou da contratação de serviços sem licitação no Contrato OV n.
120/2013  (Concorrência  n.  029/2013-CLO/AGESUL  –  Lote  1  das  obras  da
Rodovia  MS-040)  mediante  reprogramação  realizada  apenas  41  dias  após  a
assinatura do contrato com a inclusão de 18,96% em serviços não licitados.

(b) Participou do desvio de dinheiro e valores públicos ocorridos em proveito
da  PROTECO na  execução  das  obras  objeto  dos  contratos  administrativos
oriundos dos procedimentos licitatórios Concorrência n. 029/2013-CLO/AGESUL
(Lote 1 das obras da Rodovia MS-040) e Concorrência n. 030/2013-CLO/AGESUL
(Lote 2 das obras da Rodovia MS-040).

(c) Concorreu efetivamente 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-
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040 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. 12.2.1188.1 (Operação n. 4.667.931)
e aprovação de prestações de contas.

Estes, especificamente, os principais atos executados pela denunciada: 

1. Na Concorrência n. 029/2013-CLO/AGESUL (Lote 1 das obras da Rodovia
MS-040), objeto de análise de execução física no Relatório de Análise de Material
Apreendido – IPL n. 530/2014 – Termo de Apreensão n. 315/2015 (item 12) e no
Laudo  n.  1088/2017-SR/PF/MS  –  responsável:  na  condição  de  Membro  da
Comissão de Fiscalização (Comissão de Fiscalização n. 302/2013), pelo 1º, 3º,
4º, 5º, 6º, 7º, 11º, 13º, 14º e 16º Boletins de Medição, Cronograma Físico-
Financeiro e Planilhas de Medição, os quais possibilitaram pagamentos indevidos
por serviços não realizados; e pelo termo de recebimento provisório e definitivo
dos serviços objeto do Contrato n. 120/2013.

2. Na Concorrência n. 029/2013-CLO/AGESUL (Lote 1 das obras da Rodovia
MS-040), objeto de análise de execução física no Relatório de Análise de Material
Apreendido – IPL n. 530/2014 – Termo de Apreensão n. 315/2015 (item 12) –
responsável: na condição de Membro da Comissão de Fiscalização (Comissão de
Fiscalização  n.  302/2013),  pela  justificativa  técnica,  relatório  de  revisão  de
projeto  em  fase  de  obras,  cronograma  físico-financeiro  e  planilha  de
reprogramação, da 1ª Reprogramação do Contrato n. 120/2013, que alterou os
serviços contratados em 19,99%, após apenas 41 dias da assinatura do contrato,
sendo que 18,96% referem-se à inclusão de serviços não licitados.

3. Na Concorrência n. 030/2013-CLO/AGESUL (Lote 2 das obras Rodovia
MS-040), objeto de análise de execução física no Relatório de Análise de Material
Apreendido – IPL n. 530/2014 – Termo de Apreensão n. 315/2015 (item 11) e no
Laudo  n.  1094/2017-SR/PF/MS  –  responsável:  na  condição  de  Membro  da
Comissão de Fiscalização (Comissão de Fiscalização n. 303/2013), pelo 1º, 4º,
6º, 9º, 11º, 12º, 14º, 15º, 17º e 18º Boletins de Medição, Cronograma Físico-
Financeiro e Planilhas de Medição, os quais possibilitaram pagamentos indevidos
por serviços não realizados; e pelo termo de recebimento provisório e definitivo
dos serviços objeto do Contrato n. 121/2013.

4.  No  Relatório  de  Desempenho  n.  1,  encaminhado  ao  BNDES  –
responsável: na condição de Membro da Comissão de Fiscalização (Comissão de
Fiscalização  n.  302/2013),  pelo  1º  e  3º  Boletins  de  Medição  –  Laudo  n.
1616/2017/SR/PF/MS (Lote 1 das obras da Rodovia MS-040).

5.  No  Relatório  de  Desempenho  n.  2,  encaminhado  ao  BNDES  –
responsável: na condição de Membro da Comissão de Fiscalização (Comissão de
Fiscalização  n.  302/2013),  pelo  4º  Boletim  de  Medição  –  Laudo  n.
1616/2017/SR/PF/MS (Lote 1 das obras da Rodovia MS-040).

6. No  Relatório  de  Desempenho  n.  3,  encaminhado  ao  BNDES  –
responsável: na condição de Membro da Comissão de Fiscalização (Comissão de
Fiscalização  n.  302/2013),  pelo  7º,  8º  e  9º  Boletins  de  Medição –  Laudo n.
1616/2017/SR/PF/MS (Lote 1 das obras da Rodovia MS-040).

7.  No  Relatório  de  Desempenho  n.  4,  encaminhado  ao  BNDES  –
responsável: na condição de Membro da Comissão de Fiscalização (Comissão de
Fiscalização  n.  302/2013),  pelo  10º  e  11º  Boletins  de  Medição  –  Laudo  n.
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1616/2017/SR/PF/MS (Lote 1 das obras da Rodovia MS-040).

8.  No  Relatório  de  Desempenho  n.  5,  encaminhado  ao  BNDES  –
responsável: na condição de Membro da Comissão de Fiscalização (Comissão de
Fiscalização  n.  302/2013),  pelo  13º  e  14º  Boletins  de  Medição  –  Laudo  n.
1616/2017/SR/PF/MS (Lote 1 das obras da Rodovia MS-040).

9.  No  Relatório  de  Desempenho  n.  6,  encaminhado  ao  BNDES  –
responsável: na condição de Membro da Comissão de Fiscalização (Comissão de
Fiscalização  n.  302/2013),  pelo  16º  Boletim  de  Medição  –  Laudo  n.
1616/2017/SR/PF/MS (Lote 1 das obras da Rodovia MS-040).

10. No  Relatório  de  Desempenho  n.  2,  encaminhado  ao  BNDES  –
responsável: na condição de Membro da Comissão de Fiscalização (Comissão de
Fiscalização  n.  303/2013),  pelo  4º  e  6º  Boletins  de  Medição  –  Laudo  n.
1617/2017/SR/PF/MS (Lote 2 das obras da Rodovia MS-040).

11. No  Relatório  de  Desempenho  n.  3,  encaminhado  ao  BNDES  –
responsável: na condição de Membro da Comissão de Fiscalização (Comissão de
Fiscalização  n.  303/2013),  pelo  9º  Boletim  de  Medição  –  Laudo  n.
1617/2017/SR/PF/MS (Lote 2 das obras da Rodovia MS-040).

12. No  Relatório  de  Desempenho  n.  4,  encaminhado  ao  BNDES  –
responsável: na condição de Membro da Comissão de Fiscalização (Comissão de
Fiscalização  n.  303/2013),  pelo  11º  e  12º  Boletins  de  Medição  –  Laudo  n.
1617/2017/SR/PF/MS (Lote 2 das obras da Rodovia MS-040).

13.  No  Relatório  de  Desempenho  n.  5,  encaminhado  ao  BNDES  –
responsável: na condição de Membro da Comissão de Fiscalização (Comissão de
Fiscalização  n.  303/2013),  pelo  14º  e  15º  Boletins  de  Medição  –  Laudo  n.
1617/2017/SR/PF/MS (Lote 2 das obras da Rodovia MS-040).

14. No  Relatório  de  Desempenho  n.  6,  encaminhado  ao  BNDES  –
responsável: na condição de Membro da Comissão de Fiscalização (Comissão de
Fiscalização  n.  303/2013),  pelo  17º  e  18º  Boletins  de  Medição  –  Laudo  n.
1617/2017/SR/PF/MS (Lote 2 das obras da Rodovia MS-040).

2.2.13. MARIA FERNNANDA DE LOPES E SANTOS

Na condição  de  Membro da Comissão de Fiscalização de Obras  da
AGESUL nas obras da Rodovia MS-040, livre e conscientemente, aderindo às
condutas dos demais denunciados:

(a)  Participou da contratação de serviços sem licitação no Contrato OV n.
120/2013  (Concorrência  n.  029/2013-CLO/AGESUL  –  Lote  1  das  obras  da
Rodovia  MS-040)  mediante  reprogramação  realizada  apenas  41  dias  após  a
assinatura do contrato com a inclusão de 18,96% em serviços não licitados.

(b) Participou do desvio de dinheiro e valores públicos ocorridos em proveito
da  PROTECO na  execução  das  obras  objeto  dos  contratos  administrativos
oriundos dos procedimentos licitatórios Concorrência n. 029/2013-CLO/AGESUL
(Lote 1 das obras da Rodovia MS-040) e Concorrência n. 030/2013-CLO/AGESUL
(Lote 2 das obras da Rodovia MS-040).

(c) Concorreu efetivamente 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
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medição referentes às obras de implementação e pavimentação da Rodovia MS-
040 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. 12.2.1188.1 (Operação n. 4.667.931)
e aprovação de prestações de contas.

Estes, especificamente, os principais atos executados pela denunciada: 

1. Na Concorrência n. 029/2013-CLO/AGESUL (Lote 1 das obras da Rodovia
MS-040), objeto de análise de execução física no Relatório de Análise de Material
Apreendido – IPL n. 530/2014 – Termo de Apreensão n. 315/2015 (item 12) e no
Laudo  n.  1088/2017-SR/PF/MS  –  responsável:  na  condição  de  Membro  da
Comissão de Fiscalização (Comissão de Fiscalização n. 302/2013), pelo 1º, 3º,
4º,  5º,  6º,  11º,  13º,  14º  e  16º  Boletins  de  Medição,  Cronograma  Físico-
Financeiro e Planilhas de Medição, os quais possibilitaram pagamentos indevidos
por serviços não realizados; e pelo termo de recebimento provisório e definitivo
dos serviços objeto do Contrato n. 120/2013.

2. Na Concorrência n. 029/2013-CLO/AGESUL (Lote 1 das obras da Rodovia
MS-040), objeto de análise de execução física no Relatório de Análise de Material
Apreendido – IPL n. 530/2014 – Termo de Apreensão n. 315/2015 (item 12) –
responsável: na condição de Membro da Comissão de Fiscalização (Comissão de
Fiscalização  n.  302/2013),  pela  justificativa  técnica,  relatório  de  revisão  de
projeto  em  fase  de  obras,  cronograma  físico-financeiro  e  planilha  de
reprogramação, da 1ª Reprogramação do Contrato n. 120/2013, que alterou os
serviços contratados em 19,99%, após apenas 41 dias da assinatura do contrato,
sendo que 18,96% referem-se à inclusão de serviços não licitados.

3. Na Concorrência n. 030/2013-CLO/AGESUL (Lote 2 das obras Rodovia
MS-040), objeto de análise de execução física no Relatório de Análise de Material
Apreendido – IPL n. 530/2014 – Termo de Apreensão n. 315/2015 (item 11) e no
Laudo  n.  1094/2017-SR/PF/MS  –  responsável:  na  condição  de  Membro  da
Comissão de Fiscalização (Comissão de Fiscalização n. 303/2013), pelo 1º, 4º,
6º, 9º, 11º, 12º, 14º, 15º, 17º e 18º Boletins de Medição, Cronograma Físico-
Financeiro e Planilhas de Medição, os quais possibilitaram pagamentos indevidos
por serviços não realizados; e pelo termo de recebimento provisório e definitivo
dos serviços objeto do Contrato n. 121/2013.

4.  No  Relatório  de  Desempenho  n.  1,  encaminhado  ao  BNDES  –
responsável: na condição de Membro da Comissão de Fiscalização (Comissão de
Fiscalização  n.  302/2013),  pelo  1º  e  3º  Boletins  de  Medição  –  Laudo  n.
1616/2017/SR/PF/MS (Lote 1 das obras da Rodovia MS-040).

5.  No  Relatório  de  Desempenho  n.  2,  encaminhado  ao  BNDES  –
responsável: na condição de Membro da Comissão de Fiscalização (Comissão de
Fiscalização  n.  302/2013),  pelo  4º  Boletim  de  Medição  –  Laudo  n.
1616/2017/SR/PF/MS (Lote 1 das obras da Rodovia MS-040).

6. No  Relatório  de  Desempenho  n.  3,  encaminhado  ao  BNDES  –
responsável: na condição de Membro da Comissão de Fiscalização (Comissão de
Fiscalização  n.  302/2013),  pelo  7º,  8º  e  9º  Boletins  de  Medição –  Laudo n.
1616/2017/SR/PF/MS (Lote 1 das obras da Rodovia MS-040).

7.  No  Relatório  de  Desempenho  n.  4,  encaminhado  ao  BNDES  –
responsável: na condição de Membro da Comissão de Fiscalização (Comissão de
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Fiscalização  n.  302/2013),  pelo  10º  e  11º  Boletins  de  Medição  –  Laudo  n.
1616/2017/SR/PF/MS (Lote 1 das obras da Rodovia MS-040).

8.  No  Relatório  de  Desempenho  n.  5,  encaminhado  ao  BNDES  –
responsável: na condição de Membro da Comissão de Fiscalização (Comissão de
Fiscalização  n.  302/2013),  pelo  13º  e  14º  Boletins  de  Medição  –  Laudo  n.
1616/2017/SR/PF/MS (Lote 1 das obras da Rodovia MS-040).

9.  No  Relatório  de  Desempenho  n.  6,  encaminhado  ao  BNDES  –
responsável: na condição de Membro da Comissão de Fiscalização (Comissão de
Fiscalização  n.  302/2013),  pelo  16º  Boletim  de  Medição  –  Laudo  n.
1616/2017/SR/PF/MS (Lote 1 das obras da Rodovia MS-040).

10. No  Relatório  de  Desempenho  n.  2,  encaminhado  ao  BNDES  –
responsável: na condição de Membro da Comissão de Fiscalização (Comissão de
Fiscalização  n.  303/2013),  pelo  4º  e  6º  Boletins  de  Medição  –  Laudo  n.
1617/2017/SR/PF/MS (Lote 2 das obras da Rodovia MS-040).

11.  No  Relatório  de  Desempenho  n.  3,  encaminhado  ao  BNDES  –
responsável: na condição de Membro da Comissão de Fiscalização (Comissão de
Fiscalização  n.  303/2013),  pelo  9º  Boletim  de  Medição  –  Laudo  n.
1617/2017/SR/PF/MS (Lote 2 das obras da Rodovia MS-040).

12.  No  Relatório  de  Desempenho  n.  4,  encaminhado  ao  BNDES  –
responsável: na condição de Membro da Comissão de Fiscalização (Comissão de
Fiscalização  n.  303/2013),  pelo  11º  e  12º  Boletins  de  Medição  –  Laudo  n.
1617/2017/SR/PF/MS (Lote 2 das obras da Rodovia MS-040).

13.  No  Relatório  de  Desempenho  n.  5,  encaminhado  ao  BNDES  –
responsável: na condição de Membro da Comissão de Fiscalização (Comissão de
Fiscalização  n.  303/2013),  pelo  14º  e  15º  Boletins  de  Medição  –  Laudo  n.
1617/2017/SR/PF/MS (Lote 2 das obras da Rodovia MS-040).

14.  No  Relatório  de  Desempenho  n.  6,  encaminhado  ao  BNDES  –
responsável: na condição de Membro da Comissão de Fiscalização (Comissão de
Fiscalização  n.  303/2013),  pelo  17º  e  18º  Boletins  de  Medição  –  Laudo  n.
1617/2017/SR/PF/MS (Lote 2 das obras da Rodovia MS-040).

2.2.14. FLÁVIO MIYAHIRA

Na condição de Gerenciador e Supervisor das obras de implantação e
pavimentação  asfáltica  de  todos  os  lotes  das  obras  da  Rodovia  MS-
040  154,  sendo  o  responsável  legal  pela  CPR  CONSULTORIA  E  PROJETOS
RODOFERROVIÁRIOS  LTDA. (CNPJ  03.796.810/0001-94)  –  contratada  pela
AGESUL (Contrato OV n. 070/2013 – Processo n. 19/102.182/2012155 - livre e

154 Tem-se  que  o  Gerenciamento  e  a  Supervisão  das  obras  de  implantação  e  pavimentação
asfáltica dos lotes das obras da Rodovia MS-040, segundo termo de referência constante do
Processo  n.  19/102.182/2012,  incluía,  dentre  outros:  a  verificação  da  qualidade  da  obra,
acompanhando o controle tecnológico e geométrico dos trabalhos; acompanhamento e análise
das medições de serviços e avaliação técnica de todos os serviços componentes do projeto;
acompanhamento e análise das reprogramações de serviços, aditivos e demais procedimentos
administrativos que se fizer necessário no decorrer da execução da obra; acompanhamento da
implantação  das  medidas  mitigadoras  e  de  proteção  ambiental  adotadas,  em particular  o
monitoramento ambiental; e acompanhamento das diversas etapas das obras verificando o
cumprimento integral das soluções dos projetos de engenharia. 

155 Cópia dos 3 volumes do Processo n. 19/102.182/2012, contendo o Contrato n. 070/2013,
encontra-se no DVD n. 2, no apenso II do IPL n. 0525/2017-SR/PF/MS, no seguinte caminho:
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conscientemente, aderindo às condutas dos demais denunciados:

(a) Participou do desvio de dinheiro e valores públicos ocorridos em proveito
da  PROTECO na  execução  das  obras  objeto  dos  contratos  administrativos
oriundos dos procedimentos licitatórios Concorrência n. 029/2013-CLO/AGESUL
(Lote 1 das obras da Rodovia MS-040) e Concorrência n. 030/2013-CLO/AGESUL
(Lote 2 das obras da Rodovia MS-040).

(b) Concorreu efetivamente 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-
040 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. 12.2.1188.1 (Operação n. 4.667.931)
e aprovação de prestações de contas.

Estes, especificamente, os principais atos executados pelo denunciado: 

1. Na Concorrência n. 029/2013-CLO/AGESUL (Lote 1 das obras da Rodovia
MS-040), objeto de análise de execução física no Relatório de Análise de Material
Apreendido – IPL n. 530/2014 – Termo de Apreensão n. 315/2015 (item 12) e no
Laudo n. 1088/2017-SR/PF/MS – responsável: na condição de  na condição de
Gerenciador e Supervisor (CPR Consultoria), pelo 1º, 3º, 4º, 5º, 6º, 7º, 11º, 13º,
14º  e  16º  Boletins  de  Medição,  Cronograma  Físico-Financeiro  e  Planilhas  de
Medição,  os  quais  possibilitaram  pagamentos  indevidos  por  serviços  não
realizados. 

2.  Na Concorrência n. 030/2013-CLO/AGESUL (Lote 2 das obras Rodovia
MS-040), objeto de análise de execução física no Relatório de Análise de Material
Apreendido – IPL n. 530/2014 – Termo de Apreensão n. 315/2015 (item 11) e no
Laudo n.  1094/2017-SR/PF/MS – responsável:  na condição de  Gerenciador  e
Supervisor (CPR Consultoria), pelo 1º, 4º, 6º, 9º, 11º, 12º, 14º, 15º, 17º e 18º
Boletins de Medição, Cronograma Físico-Financeiro e Planilhas de Medição,  os
quais possibilitaram pagamentos indevidos por serviços não realizados. 

3.  No  Relatório  de  Desempenho  n.  1,  encaminhado  ao  BNDES  –
responsável: na condição de Gerenciador e Supervisor (CPR Consultoria), pelo 1º
e 3º Boletins de Medição – Laudo n. 1616/2017/SR/PF/MS (Lote 1 das obras da
Rodovia MS-040).

4.  No  Relatório  de  Desempenho  n.  2,  encaminhado  ao  BNDES  –
responsável: na condição de Gerenciador e Supervisor (CPR Consultoria), pelo 4º
Boletim  de  Medição  –  Laudo  n.  1616/2017/SR/PF/MS  (Lote  1  das  obras  da
Rodovia MS-040).

5.  No  Relatório  de  Desempenho  n.  3,  encaminhado  ao  BNDES  –
responsável:  na condição de  Gerenciador e Supervisor (CPR Consultoria), pelo
7º, 8º e 9º Boletins de Medição – Laudo n. 1616/2017/SR/PF/MS (Lote 1 das
obras da Rodovia MS-040).

6.  No  Relatório  de  Desempenho  n.  4,  encaminhado  ao  BNDES  –
responsável:  na condição de  Gerenciador e Supervisor (CPR Consultoria), pelo

D:\DVD 2 – DVDs apreendidos\DVD anexo ao Of 4532-17 Agesul – Empresa CPR\19-102182-
2012 CPR. 
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10º e 11º Boletins de Medição – Laudo n. 1616/2017/SR/PF/MS (Lote 1 das
obras da Rodovia MS-040).

7.  No  Relatório  de  Desempenho  n.  5,  encaminhado  ao  BNDES  –
responsável:  na condição de  Gerenciador e Supervisor (CPR Consultoria), pelo
13º e 14º Boletins de Medição – Laudo n. 1616/2017/SR/PF/MS (Lote 1 das
obras da Rodovia MS-040).

8.  No  Relatório  de  Desempenho  n.  6,  encaminhado  ao  BNDES  –
responsável:  na condição de  Gerenciador e Supervisor (CPR Consultoria), pelo
16º Boletim de Medição – Laudo n. 1616/2017/SR/PF/MS (Lote 1 das obras da
Rodovia MS-040).

9.  No  Relatório  de  Desempenho  n.  2,  encaminhado  ao  BNDES  –
responsável: na condição de Gerenciador e Supervisor (CPR Consultoria), pelo 4º
e 6º Boletins de Medição – Laudo n. 1617/2017/SR/PF/MS (Lote 2 das obras da
Rodovia MS-040).

10.  No  Relatório  de  Desempenho  n.  3,  encaminhado  ao  BNDES  –
responsável: na condição de Gerenciador e Supervisor (CPR Consultoria), pelo 9º
Boletim  de  Medição  –  Laudo  n.  1617/2017/SR/PF/MS  (Lote  2  das  obras  da
Rodovia MS-040).

11.  No  Relatório  de  Desempenho  n.  4,  encaminhado  ao  BNDES  –
responsável:  na condição de  Gerenciador e Supervisor (CPR Consultoria), pelo
11º e 12º Boletins de Medição – Laudo n. 1617/2017/SR/PF/MS (Lote 2 das
obras da Rodovia MS-040).

12.  No  Relatório  de  Desempenho  n.  5,  encaminhado  ao  BNDES  –
responsável:  na condição de  Gerenciador e Supervisor (CPR Consultoria), pelo
14º e 15º Boletins de Medição – Laudo n. 1617/2017/SR/PF/MS (Lote 2 das
obras da Rodovia MS-040).

13.  No  Relatório  de  Desempenho  n.  6,  encaminhado  ao  BNDES  –
responsável:  na condição de  Gerenciador e Supervisor (CPR Consultoria), pelo
17º e 18º Boletins de Medição – Laudo n. 1617/2017/SR/PF/MS (Lote 2 das
obras da Rodovia MS-040).

2.2.15. JOÃO ALBERTO KRAMPE AMORIM DOS SANTOS 

Na condição de  sócio-administrador, sócio majoritário e proprietário
de  fato  da  PROTECO  CONSTRUÇÕES  LTDA.,  livre  e  conscientemente,
aderindo às condutas dos demais denunciados:

(a) Quanto às obras da Rodovia MS-040

(a.1)  Participou  da  fraude  à  legalidade  e  ao  caráter  competitivo  dos
procedimentos  licitatórios  Concorrência n. 029/2013-CLO/AGESUL (Lote 1 das
obras da Rodovia MS-040) e Concorrência n. 030/2013-CLO/AGESUL (Lote 2 das
obras da Rodovia MS-040), 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 ter frustrado o caráter competitivo dos
procedimentos licitatórios, o esquema criminoso também visava a possibilitar os
posteriores desvios de dinheiro e recursos públicos ocorridos em proveito daquela
mesma pessoa jurídica.

(a.2) Participou da contratação de serviços sem licitação no Contrato OV n.
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120/2013  (Concorrência  n.  029/2013-CLO/AGESUL  –  Lote  1  das  obras  da
Rodovia  MS-040)  mediante  reprogramação  realizada  apenas  41  dias  após  a
assinatura do contrato com a inclusão de 18,96% em serviços não licitados.

(a.3)  Concorreu  efetivamente  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-040 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. 12.2.1188.1  (Operação n.
4.667.931) e aprovação de prestações de contas. 

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:

1. Na Concorrência n. 029/2013-CLO/AGESUL (Lote 1 das obras da Rodovia
MS-040)  –  responsável:  na  condição  de  representante  da  PROTECO, pela
primeira solicitação de prorrogação de prazo para execução das obras objeto do
Contrato n. 120/2013. 

2. Na Concorrência n. 030/2013-CLO/AGESUL (Lote 2 das obras da Rodovia
MS-040)  –  responsável:  na  condição  de  representante  da  PROTECO,  pela
primeira solicitação de prorrogação de prazo para execução das obras objeto do
Contrato n. 121/2013.

(b)   Quanto às obras do Aquário do Pantanal

(b.1.)  Participou  da  exigência  à  pessoa  de  EGÍDIO  VILANI  COMIN,
proprietário da EGELTE, vencedora da Concorrência n. 031/2010-CLO/AGESUL,
em razão dos cargos de seus cúmplices (PUCCINELLI e GIROTO), vantagem
indevida para a sua empresa  PROTECO, consistente na sub-rogação ilegal do
Contrato OC n. 028/2011, travestida de uma “subcontratação/ subempreitada”
entre as empresas156. Sendo que, além da sub-rogação ilegal exigida da EGELTE,
as condutas do denunciado também visavam a possibilitar os posteriores desvios
de dinheiro e valores públicos ocorridos em proveito da sua empresa PROTECO.

(b.2) Participou da contratação de serviços sem licitação no Contrato OC n.
028/2011  (Concorrência  n.  031/2010-CLO/AGESUL)  mediante  reprogramação
realizada em 09/10/2014, que, juntamente às demais reprogramações ocorridas
ao longo da execução do contrato, incluíram ao todo de 63,08% em serviços não
licitados. 

(b.3)  Participou do desvio de dinheiro e recursos públicos em proveito da
PROTECO posteriormente à sub-rogação ilegal das obras objeto do Contrato OC
n.  028/2011,  oriundo  do  procedimento  licitatório  Concorrência  n.  031/2010-
CLO/AGESUL  –  prejuízo efetivo de R$ 1.446.459,37 decorrente do pagamento
indevido à PROTECO por serviços não executados.

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

156 V. tópico “1. Da sub-rogação ilegal do Contrato OC n. 028/2011 à PROTECO”, acima.
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determinados atos, dentre os quais: 

Na Concorrência n. 031/2010-CLO/AGESUL – responsável: pelo contrato de
“subempreitada” firmado entre a EGELTE e a PROTECO; e pelas solicitações de
prorrogação de prazo para a conclusão das obras. 

As provas colhidas pela  POLÍCIA FEDERAL na Operação Lama Asfáltica,
indicadas nesta denúncia (v., em especial, tópico 2.1,  supra), 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 com
EDSON GIROTO, titular daquela pasta.

2.2.16. 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: 

(a) Quanto às obras da Rodovia MS-040

(a.1)  Participou  da  fraude  à  legalidade  e  ao  caráter  competitivo  dos
procedimentos  licitatórios  Concorrência n. 029/2013-CLO/AGESUL (Lote 1 das
obras da Rodovia MS-040) e Concorrência n. 030/2013-CLO/AGESUL (Lote 2 das
obras da Rodovia MS-040), 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 ter frustrado o caráter competitivo dos
procedimentos licitatórios, o esquema criminoso também visava a possibilitar os
posteriores desvios de dinheiro e recursos públicos ocorridos em proveito daquela
mesma pessoa jurídica.

(a.2) Participou da contratação de serviços sem licitação no Contrato OV n.
120/2013  (Concorrência  n.  029/2013-CLO/AGESUL  –  Lote  1  das  obras  da
Rodovia  MS-040)  mediante  reprogramação  realizada  apenas  41  dias  após  a
assinatura do contrato com a inclusão de 18,96% em serviços não licitados.

(a.3)  Concorreu  efetivamente  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-040 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. 12.2.1188.1  (Operação n.
4.667.931) e aprovação de prestações de contas. 

Estes, especificamente, os atos executados pela denunciada: 

1. Na Concorrência n. 029/2013-CLO/AGESUL (Lote 1 das obras da Rodovia
MS-040)  –  responsável:  na  condição  de  representante/procuradora  da
PROTECO, pelo Contrato n. 120/2013; pela Ordem de Início n. 302/2013; pelo
1º, 3º, 4º, 5º, 6º, 11º, 13º, 14º e 16º Boletins de Medição, Cronograma Físico-
Financeiro e Planilhas de Medição, os quais possibilitaram pagamentos indevidos
por serviços não realizados; pelo primeiro e segundo termo aditivo ao Contrato n.
120/2013;  pelos  atestos  de  recebimentos  de  pagamentos;  e  pelo  termo  de
recebimento provisório e definitivo dos serviços objeto do Contrato n. 120/2013.
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2. Na Concorrência n. 029/2013-CLO/AGESUL (Lote 1 das obras da Rodovia
MS-040), objeto de análise de execução física no Relatório de Análise de Material
Apreendido – IPL n. 530/2014 – Termo de Apreensão n. 315/2015 (item 12) –
responsável:  na  condição  de  representante/procuradora  da  PROTECO,  pelo
relatório de revisão de projeto em fase de obras, cronograma físico-financeiro e
planilha de reprogramação, da 1ª Reprogramação do Contrato n. 120/2013, que
alterou os serviços contratados em 19,99%, após apenas 41 dias da assinatura
do contrato, sendo que 18,96% referem-se à inclusão de serviços não licitados.

3. Na Concorrência n. 030/2013-CLO/AGESUL (Lote 2 das obras da Rodovia
MS-040)  –  responsável:  na  condição  de  representante/procuradora  da
PROTECO,  pelo  1º,  4º,  6º,  9º,  11º,  12º,  14º,  15º,  17º  e  18º  Boletins  de
Medição,  Cronograma  Físico-Financeiro  e  Planilhas  de  Medição,  os  quais
possibilitaram pagamentos indevidos por serviços não realizados; pelo primeiro e
segundo termo aditivo ao Contrato n. 120/2013; pelos atestos de recebimentos
de pagamentos; e pelo termo de recebimento provisório e definitivo dos serviços
objeto do Contrato n. 121/2013.

4.  No  Relatório  de  Desempenho  n.  1,  encaminhado  ao  BNDES  –
responsável: na condição de representante/procuradora da PROTECO, pelo 1º e
3º Boletins de Medição – Laudo n. 1616/2017/SR/PF/MS (Lote 1 das obras da
Rodovia MS-040).

5.  No  Relatório  de  Desempenho  n.  2,  encaminhado  ao  BNDES  –
responsável:  na condição de representante/procuradora da  PROTECO, pelo 4º
Boletim  de  Medição  –  Laudo  n.  1616/2017/SR/PF/MS  (Lote  1  das  obras  da
Rodovia MS-040).

6.  No  Relatório  de  Desempenho  n.  3,  encaminhado  ao  BNDES  –
responsável:  na condição de representante/procuradora da PROTECO, pelo 7º,
8º e 9º Boletins de Medição – Laudo n. 1616/2017/SR/PF/MS (Lote 1 das obras
da Rodovia MS-040).

7.  No  Relatório  de  Desempenho  n.  4,  encaminhado  ao  BNDES  –
responsável: na condição de representante/procuradora da PROTECO, pelo 10º
e 11º Boletins de Medição – Laudo n. 1616/2017/SR/PF/MS (Lote 1 das obras da
Rodovia MS-040).

8.  No  Relatório  de  Desempenho  n.  5,  encaminhado  ao  BNDES  –
responsável: na condição de representante/procuradora da PROTECO, pelo 13º
e 14º Boletins de Medição – Laudo n. 1616/2017/SR/PF/MS (Lote 1 das obras da
Rodovia MS-040).

9.  No  Relatório  de  Desempenho  n.  6,  encaminhado  ao  BNDES  –
responsável: na condição de representante/procuradora da PROTECO, pelo 16º
Boletim  de  Medição  –  Laudo  n.  1616/2017/SR/PF/MS  (Lote  1  das  obras  da
Rodovia MS-040).

10.  No  Relatório  de  Desempenho  n.  2,  encaminhado  ao  BNDES  –
responsável: na condição de representante/procuradora da PROTECO, pelo 4º e
6º Boletins de Medição – Laudo n. 1617/2017/SR/PF/MS (Lote 2 das obras da
Rodovia MS-040).

11.  No  Relatório  de  Desempenho  n.  3,  encaminhado  ao  BNDES  –
responsável:  na condição de representante/procuradora da  PROTECO, pelo 9º
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Boletim  de  Medição  –  Laudo  n.  1617/2017/SR/PF/MS  (Lote  2  das  obras  da
Rodovia MS-040).

12.  No  Relatório  de  Desempenho  n.  4,  encaminhado  ao  BNDES  –
responsável: na condição de representante/procuradora da PROTECO, pelo 11º
e 12º Boletins de Medição – Laudo n. 1617/2017/SR/PF/MS (Lote 2 das obras da
Rodovia MS-040).

13.  No  Relatório  de  Desempenho  n.  5,  encaminhado  ao  BNDES  –
responsável: na condição de representante/procuradora da PROTECO, pelo 14º
e 15º Boletins de Medição – Laudo n. 1617/2017/SR/PF/MS (Lote 2 das obras da
Rodovia MS-040).

14.  No  Relatório  de  Desempenho  n.  6,  encaminhado  ao  BNDES  –
responsável: na condição de representante/procuradora da PROTECO, pelo 17º
e 18º Boletins de Medição – Laudo n. 1617/2017/SR/PF/MS (Lote 2 das obras da
Rodovia MS-040).

(b)   Quanto às obras do Aquário do Pantanal

(b.1.) Participou dos desvios de dinheiro e recursos públicos ocorridos em
proveito  da  PROTECO mediante  a  sub-rogação  ilegal  do  Contrato  OC  n.
028/2011, travestida de uma “subcontratação/subempreitada” entre a EGELTE e
a PROTECO. 

(b.2) Participou da contratação de serviços sem licitação no Contrato OC n.
028/2011  (Concorrência  n.  031/2010-CLO/AGESUL)  mediante  reprogramação
realizada em 09/10/2014, que, juntamente às demais reprogramações ocorridas
ao longo da execução do contrato, incluíram ao todo de 63,08% em serviços não
licitados. 

(b.3)  Participou do desvio de dinheiro e recursos públicos em proveito da
PROTECO posteriormente à sub-rogação ilegal das obras objeto do Contrato OC
n.  028/2011,  oriundo  do  procedimento  licitatório  Concorrência  n.  031/2010-
CLO/AGESUL  –  prejuízo efetivo de R$ 1.446.459,37 decorrente do pagamento
indevido à PROTECO por serviços não executados.

Estes, especificamente, os atos executados pela denunciada: 

Na Concorrência n. 031/2010-CLO/AGESUL – responsável: na condição de
testemunha, pelo contrato de “subempreitada” firmando entre a  EGELTE e a
PROTECO; e na condição de representante/procuradora da   PROTECO, pelo 11ª
reprogramação de serviços do Contrato OC n. 028/2011 em (09/10/2014). 

As provas colhidas pela  POLÍCIA FEDERAL na Operação Lama Asfáltica,
indicadas nesta denúncia (v., em especial, tópico 2.1,  supra), 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”.

2.2.17. 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-040, livre e conscientemente, aderindo às condutas dos demais
denunciados:
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(a)  Participou da contratação de serviços sem licitação no Contrato OV n.
120/2013  (Concorrência  n.  029/2013-CLO/AGESUL  –  Lote  1  das  obras  da
Rodovia  MS-040)  mediante  reprogramação  realizada  apenas  41  dias  após  a
assinatura do contrato com a inclusão de 18,96% em serviços não licitados.

(b) Participou do desvio de dinheiro e valores públicos ocorridos em proveito
da  PROTECO na  execução  das  obras  objeto  dos  contratos  administrativos
oriundos dos procedimentos licitatórios Concorrência n. 029/2013-CLO/AGESUL
(Lote 1 das obras da Rodovia MS-040) e Concorrência n. 030/2013-CLO/AGESUL
(Lote 2 das obras da Rodovia MS-040).

(c) Concorreu efetivamente 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-
040 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. 12.2.1188.1 (Operação n. 4.667.931)
e aprovação de prestações de contas. 

Estes, especificamente, os atos executados pelo denunciado:

1. Na Concorrência n. 029/2013-CLO/AGESUL (Lote 1 das obras da Rodovia
MS-040), objeto de análise de execução física no Relatório de Análise de Material
Apreendido – IPL n. 530/2014 – Termo de Apreensão n. 315/2015 (item 12) e no
Laudo  n.  1088/2017-SR/PF/MS  –  responsável:  na  condição  de  Responsável
Técnico, pelo 1º, 3º, 4º, 5º, 6º, 7º, 11º, 13º, 14º e 16º Boletins de Medição,
Cronograma  Físico-Financeiro  e  Planilhas  de  Medição,  os  quais  possibilitaram
pagamentos indevidos por serviços não realizados; e pela 1ª Reprogramação do
Contrato n. 120/2013, que  alterou os serviços contratados em 19,99%, após
apenas  41  dias  da  assinatura  do  contrato,  sendo  que  18,96% referem-se  à
inclusão de serviços não licitados.

2. Na Concorrência n. 030/2013-CLO/AGESUL (Lote 2 das obras Rodovia
MS-040), objeto de análise de execução física no Relatório de Análise de Material
Apreendido – IPL n. 530/2014 – Termo de Apreensão n. 315/2015 (item 11) e no
Laudo  n.  1094/2017-SR/PF/MS  –  responsável:  na  condição  de  Responsável
Técnico, pelo 1º, 4º, 6º, 9º, 11º, 12º, 14º, 15º, 17º e 18º Boletins de Medição,
Cronograma  Físico-Financeiro  e  Planilhas  de  Medição,  os  quais  possibilitaram
pagamentos indevidos por serviços não realizados; e pelo termo de recebimento
provisório e definitivo dos serviços objeto do Contrato n. 121/2013.

3.  No  Relatório  de  Desempenho  n.  1,  encaminhado  ao  BNDES  –
responsável:  na  condição  de  Responsável  Técnico,  pelo  1º  e  3º  Boletins  de
Medição – Laudo n. 1616/2017/SR/PF/MS (Lote 1 das obras da Rodovia MS-040).

4.  No  Relatório  de  Desempenho  n.  2,  encaminhado  ao  BNDES  –
responsável: na condição de Responsável Técnico, pelo 4º Boletim de Medição –
Laudo n. 1616/2017/SR/PF/MS (Lote 1 das obras da Rodovia MS-040).

5.  No  Relatório  de  Desempenho  n.  3,  encaminhado  ao  BNDES  –
responsável:  na condição de  Responsável Técnico, pelo 7º, 8º e 9º Boletins de
Medição – Laudo n. 1616/2017/SR/PF/MS (Lote 1 das obras da Rodovia MS-040).

6.  No  Relatório  de  Desempenho  n.  4,  encaminhado  ao  BNDES  –
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responsável:  na condição de  Responsável Técnico, pelo 10º e 11º Boletins de
Medição – Laudo n. 1616/2017/SR/PF/MS (Lote 1 das obras da Rodovia MS-040).

7.  No  Relatório  de  Desempenho  n.  5,  encaminhado  ao  BNDES  –
responsável:  na condição de  Responsável Técnico, pelo 13º e 14º Boletins de
Medição – Laudo n. 1616/2017/SR/PF/MS (Lote 1 das obras da Rodovia MS-040).

8.  No  Relatório  de  Desempenho  n.  6,  encaminhado  ao  BNDES  –
responsável: na condição de Responsável Técnico, pelo 16º Boletim de Medição –
Laudo n. 1616/2017/SR/PF/MS (Lote 1 das obras da Rodovia MS-040).

9.  No  Relatório  de  Desempenho  n.  2,  encaminhado  ao  BNDES  –
responsável:  na  condição  de  Responsável  Técnico,  pelo  4º  e  6º  Boletins  de
Medição – Laudo n. 1617/2017/SR/PF/MS (Lote 2 das obras da Rodovia MS-040).

10.  No  Relatório  de  Desempenho  n.  3,  encaminhado  ao  BNDES  –
responsável: na condição de Gerenciador e Supervisor (CPR Consultoria), pelo 9º
Boletim  de  Medição  –  Laudo  n.  1617/2017/SR/PF/MS  (Lote  2  das  obras  da
Rodovia MS-040).

11.  No  Relatório  de  Desempenho  n.  4,  encaminhado  ao  BNDES  –
responsável:  na condição de  Gerenciador e Supervisor (CPR Consultoria), pelo
11º e 12º Boletins de Medição – Laudo n. 1617/2017/SR/PF/MS (Lote 2 das
obras da Rodovia MS-040).

12.  No  Relatório  de  Desempenho  n.  5,  encaminhado  ao  BNDES  –
responsável:  na condição de  Gerenciador e Supervisor (CPR Consultoria), pelo
14º e 15º Boletins de Medição – Laudo n. 1617/2017/SR/PF/MS (Lote 2 das
obras da Rodovia MS-040).

13.  No  Relatório  de  Desempenho  n.  6,  encaminhado  ao  BNDES  –
responsável:  na condição de  Gerenciador e Supervisor (CPR Consultoria), pelo
17º e 18º Boletins de Medição – Laudo n. 1617/2017/SR/PF/MS (Lote 2 das
obras da Rodovia MS-040).

2.2.18. LUIZ MÁRIO MENDES LEITE PENTEADO

Na  condição  de  Membro  da  Comissão  de  Licitação  da  AGESUL  e
Membro da Comissão Especial de Trabalho para acompanhamento das
obras do Aquário do Pantanal, na condição de Fiscal de Obras da AGESUL
– constituída pelo Decreto n. 13.825/2013 – livre e conscientemente, aderindo
às condutas dos demais denunciados:

(a)  Participou  da  fraude  à  legalidade  e  ao  caráter  competitivo  do
procedimento licitatório Concorrência n. 031/2010-CLO/AGESUL, com o intuito de
obter – como, de fato, foi obtido – para a  EGELTE, vantagem decorrente da
adjudicação do objeto dessa licitação. Sendo que, além de terem frustrado o
caráter  competitivo  do  procedimento  licitatório,  as  condutas  do  denunciado
também visavam a  possibilitar  os  posteriores  desvios  de  dinheiro  e  recursos
públicos ocorridos em proveito daquela mesma pessoa jurídica.

(b)  Participou da  contratação de serviços sem licitação no Contrato OC n.
028/2011 (Concorrência  n.  031/2010-CLO/AGESUL)  mediante  reprogramações
com a inclusão ao todo de 63,08% em serviços não licitados. 

(c)  Participou  da  exigência  à  pessoa  de  EGÍDIO  VILANI  COMIN,
proprietário da EGELTE, vencedora da Concorrência n. 031/2010-CLO/AGESUL,
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em razão do seu cargo público e dos cargos de seus cúmplices (PUCCINELLI e
GIROTO), vantagem indevida para a sua empresa  PROTECO,  consistente na
sub-rogação  ilegal  do  Contrato  OC  n.  028/2011,  travestida  de  uma
“subcontratação/ subempreitada” entre as empresas157. Sendo que, além da sub-
rogação ilegal exigida da EGELTE, as condutas do denunciado também visavam
a possibilitar os posteriores desvios de dinheiro e valores públicos ocorridos em
proveito da sua empresa PROTECO.

Estes, especificamente, os atos executados pelo denunciado – responsável:

Na  condição  de  Membro  da  Comissão  de  Licitação, pela  conferência  da
documentação e julgamento das propostas apresentadas pelos licitantes (Atas
031/2010, de 16/11/2010; 031/2010 – B, de 30/11/2012; 031/2010 – C, de
16/12/2012; 031/2010 – D, de 07/02/2011, 031/2010 – E, de 16/02/2011, esta
última que sagrou a EGELTE vencedora do certame).

Na condição de Fiscal e Membro da Comissão Especial de acompanhamento
das obras do Aquário do Pantanal, por atestar as justificativas técnicas da 9ª
(06/12/2013), 10ª (25/02/2014 – que deu origem ao Segundo Termo Aditivo ao
Contrato OC n. 028/2011) e 11ª reprogramações de serviços do Contrato OC n.
028/2011; por encaminhar o processo licitatório para providências com relação à
reprogramação de serviços com alteração do valor contratual; por encaminhar
medições para pagamento; e por atestar que os serviços constantes das notas
fiscais foram prestados em condições satisfatórias para o Estado. 

2.2.19. DOMINGOS SÁVIO DE SOUZA MARIÚBA

Na  condição  de  Fiscal  da  Comissão  de  Fiscalização  de  Obras  da
AGESUL  nas  obras  do  Aquário  do  Pantanal, livre  e  conscientemente,
aderindo às condutas dos demais denunciados:

(a) Participou da  contratação de serviços sem licitação no Contrato OC n.
028/2011 (Concorrência  n.  031/2010-CLO/AGESUL)  mediante  reprogramações
com a inclusão ao todo de 63,08% em serviços não licitados. 

(b)  Participou do desvio de dinheiro e  recursos públicos  em proveito  da
PROTECO posteriormente à sub-rogação ilegal das obras objeto do Contrato OC
n.  028/2011,  oriundo  do  procedimento  licitatório  Concorrência  n.  031/2010-
CLO/AGESUL  –  prejuízo efetivo de R$ 1.446.459,37 decorrente do pagamento
indevido à PROTECO por serviços não executados.

Estes, especificamente, os atos executados pelo denunciado – responsável:
pela 1ª (28/09/2011), 2ª (23/11/2011), 3ª (03/02/2012), 4ª (10/08/2012), 5ª
(10/08/2012),  6ª  (08/05/2013),  7ª  (25/05/2013),  8ª  (02/08/2013),  9ª
(06/12/2013), 10ª (25/02/2014 – que deu origem ao Segundo Termo Aditivo ao
Contrato OC n. 028/2011) e 11ª (09/10/2014) reprogramações de serviços do
Contrato  OC n.  028/2011;  por  atestar  que os  serviços  constantes  das notas
fiscais  foram prestados em condições satisfatórias para o Estado; e pelo 51º
Boletim de Medição, Cronograma Físico-Financeiro e Planilhas de Medição, o qual
possibilitou pagamento indevido à PROTECO por serviços não realizados. 

2.2.20. LUIZ JORGE BOSSAY

Na condição  de  Membro da Comissão de Fiscalização de Obras  da
AGESUL  nas  obras  do  Aquário  do  Pantanal, livre  e  conscientemente,

157 V. tópico “1. Da sub-rogação ilegal do Contrato OC n. 028/2011 à PROTECO”, acima.
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aderindo  às  condutas  dos  demais  denunciados,  participou  da  contratação  de
serviços sem licitação no Contrato OC n. 028/2011 (Concorrência n. 031/2010-
CLO/AGESUL) mediante reprogramações com a inclusão ao todo de 63,08% em
serviços não licitados. 

Estes, especificamente, os atos executados pelo denunciado – responsável:
pela 1ª (28/09/2011), 2ª (23/11/2011), 3ª (03/02/2012), 4ª (10/08/2012), 5ª
(10/08/2012),  6ª  (08/05/2013),  7ª  (25/05/2013),  8ª  (02/08/2013),  9ª
(06/12/2013), 10ª (25/02/2014 – que deu origem ao Segundo Termo Aditivo ao
Contrato OC n. 028/2011) e 11ª (09/10/2014) reprogramações de serviços do
Contrato  OC n.  028/2011;  por  atestar  que os  serviços  constantes  das notas
fiscais foram prestados em condições satisfatórias para o Estado. 

2.2.21. MARI EMÍLIA BRANHCER 

Na condição  de  Membro da Comissão de Fiscalização de Obras  da
AGESUL  nas  obras  do  Aquário  do  Pantanal, livre  e  conscientemente,
aderindo  às  condutas  dos  demais  denunciados,  participou  da  contratação  de
serviços sem licitação no Contrato OC n. 028/2011 (Concorrência n. 031/2010-
CLO/AGESUL) mediante reprogramações com a inclusão ao todo de 63,08% em
serviços não licitados. 

Estes, especificamente, os atos executados pela denunciada – responsável:
pela 4ª (10/08/2012), 5ª (10/08/2012), 6ª (08/05/2013), 7ª (25/05/2013), 8ª
(02/08/2013), 10ª (25/02/2014 – que deu origem ao Segundo Termo Aditivo ao
Contrato OC n. 028/2011) e 11ª (09/10/2014) reprogramações de serviços do
Contrato  OC n.  028/2011;  por  atestar  que os  serviços  constantes  das notas
fiscais foram prestados em condições satisfatórias para o Estado. 

2.2.22. HÉLIO LOUREIRO BATTILANI

Na condição  de  Membro da Comissão de Fiscalização de Obras  da
AGESUL  nas  obras  do  Aquário  do  Pantanal, livre  e  conscientemente,
aderindo  às  condutas  dos  demais  denunciados,  participou  da  contratação  de
serviços sem licitação no Contrato OC n. 028/2011 (Concorrência n. 031/2010-
CLO/AGESUL) mediante reprogramações com a inclusão ao todo de 63,08% em
serviços não licitados. 

Estes, especificamente, os atos executados pelo denunciado – responsável:
pela 1ª (28/09/2011), 2ª (23/11/2011), 3ª (03/02/2012), 4ª (10/08/2012), 5ª
(10/08/2012), 6ª (08/05/2013) e 7ª (25/05/2013) reprogramações de serviços
do Contrato OC n. 028/2011; e por atestar que os serviços constantes das notas
fiscais foram prestados em condições satisfatórias para o Estado. 

2.2.23. EGÍDIO VILANI COMIN

Na condição de  sócio-administrador, sócio majoritário e proprietário
de  fato  da  EGELTE  ENGENHARIA  LTDA.  e  responsável  técnico  na
execução das obras do Aquário do Pantanal (Contrato OC n. 028/2011),
livre e conscientemente, aderindo às condutas dos demais denunciados:

(a)  Participou  da  fraude  à  legalidade  e  ao  caráter  competitivo  do
procedimento licitatório Concorrência n. 031/2010-CLO/AGESUL, com o intuito de
obter  –  como,  de  fato,  foi  obtido  –  para  sua  empresa  EGELTE,  vantagem
decorrente da adjudicação do objeto dessa licitação. Sendo que, além de terem
frustrado  o  caráter  competitivo  do  procedimento  licitatório,  as  condutas  do
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denunciado também visavam a possibilitar  os posteriores desvios de dinheiro e
recursos públicos ocorridos em proveito daquela mesma pessoa jurídica. 

(b) Participou da  contratação de serviços sem licitação no Contrato OC n.
028/2011 (Concorrência  n.  031/2010-CLO/AGESUL)  mediante  reprogramações
com a inclusão ao todo de 63,08% em serviços não licitados. 

(c)  Participou  dos  desvios  de  dinheiro  e  recursos  públicos  ocorridos  em
proveito  da  PROTECO mediante  a  sub-rogação  ilegal  do  Contrato  OC  n.
028/2011, travestida de uma “subcontratação/subempreitada” entre a EGELTE e
a PROTECO158. 

Estes,  especificamente,  os  principais  atos  executados  pelo  denunciado –
responsável:  pelo  Contrato  OC  n.  028/2011;  pela  1ª  (28/09/2011),  2ª
(23/11/2011),  3ª  (03/02/2012),  4ª  (10/08/2012),  5ª  (10/08/2012),  6ª
(08/05/2013),  7ª  (25/05/2013),  8ª  (02/08/2013),  9ª  (06/12/2013),  10ª
(25/02/2014 – que deu origem ao Segundo Termo Aditivo ao Contrato OC n.
028/2011)  reprogramações  de  serviços  do  Contrato  OC  n.  028/2011; pelo
Primeiro  e  Segundo  Termo  Aditivo  ao  Contrato  OC  n.  028/2011;  e  pelo
instrumento de “subempreitada” firmado entre a EGELTE e a PROTECO.

2.2.24. MARIA NILENE BADECA DA COSTA

Na  condição  de  Secretária  de  Estado  de  Educação,  livre  e
conscientemente, aderindo  às  condutas  dos  demais  denunciados,  inexigiu
licitação fora das hipóteses previstas em lei, efetuando a contratação direta ilegal
da GRÁFICA E EDITORA ALVORADA LTDA., levada a efeito nos Processos n.
29/008.824/2014,  29/037.138/2014,  29/041.248/2014,  29/043.698/2014  e
29/043.699/2014.  Sendo que, além de terem fraudado procedimentos para a
contratação direta de pessoa jurídica previamente escolhida pela Administração,
as  condutas  da  denunciada,  ao  mesmo  tempo,  visavam  a  possibilitar  os
posteriores  desvios  de dinheiro  e  recursos  públicos  ocorridos  em proveito  da
GRÁFICA E EDITORA ALVORADA LTDA.

Estes, especificamente, os principais atos executados pela denunciada:

(a)  No  Processo  n.  29/008.824/2014  –  responsável:  por  autorizar  a
instrução de processo para aquisição de livros como apoio didático para alunos da
Rede Estadual de Ensino de Mato Grosso do Sul, nos termos da Comunicação
Interna n. 012/2014, de 21/02/2014,  contendo o denominado “projeto básico”,
tratando-se, na verdade, de uma proposta pronta e acabada já com a exata
indicação/escolha dos livros de apoio didático que deveriam ser adquiridos pela
SED, incluindo a editora que os forneceria, qual seja, a  GRÁFICA E EDITORA
ALVORADA LTDA; por atestar o parecer jurídico favorável à inexigibilidade, em
11/03/2014; pela ratificação da inexigibilidade de licitação, nos termos do art. 26
da Lei n. 8.666/93, em 25/03/2014; pelo Contrato n. 880/14, em 26/03/2014. 

(b)  No  Processo  n.  29/037.138/2014  –  responsável:  por  autorizar  a
instrução de processo para aquisição de livros como apoio didático para alunos da
Rede Estadual de Ensino de Mato Grosso do Sul, nos termos da Comunicação
Interna n. 153/2014, de 15/10/2014,  contendo o denominado “projeto básico”,
tratando-se, na verdade, de uma proposta pronta e acabada já com a exata
indicação/escolha dos livros de apoio didático que deveriam ser adquiridos pela

158 V. especial, tópico “1. Da sub-rogação ilegal do Contrato OC n. 028/2011 à PROTECO”, acima.
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SED, incluindo a editora que os forneceria, qual seja, a  GRÁFICA E EDITORA
ALVORADA LTDA. 

(c)  No  Processo  n.  29/041.248/2014  –  responsável:  por  autorizar  a
instrução de processo para aquisição de livros como apoio didático para alunos da
Rede Estadual de Ensino de Mato Grosso do Sul, nos termos da Comunicação
Interna n. 087/2014, de 18/11/2014,  contendo o denominado “projeto básico”,
tratando-se, na verdade, de uma proposta pronta e acabada já com a exata
indicação/escolha dos livros de apoio didático que deveriam ser adquiridos pela
SED, incluindo a editora que os forneceria, qual seja, a  GRÁFICA E EDITORA
ALVORADA LTDA; 

(d)  No  Processo  n.  29/043.698/2014  –  responsável:  pela  ratificação  da
“dispensa  de  licitação”,  nos  termos  do  art.  26  da  Lei  n.  8.666/93,  em
22/12/2014; e pelo Contrato n. 942/14, em 23/12/2014. 

(e)  No  Processo  n.  29/043.699/2014  –  responsável:  pela  ratificação  da
“dispensa  de  licitação”,  nos  termos  do  art.  26  da  Lei  n.  8.666/93,  em
22/12/2014; e pelo Contrato n. 941/14, em 23/12/2014.

É importante registrar, para além dos aspectos legais atinentes à inexigência
indevida  de  licitação,  a  relação  privilegiada  que  a  GRÁFICA  ALVORADA
mantinha  com o  Governo  do  Estado  via  Secretaria  de  Estado  de  Educação,
conforme  foi  demonstrado  pela  CONTROLADORIA-GERAL  DA  UNIÃO.
Também são dignos de nota: os valores milionários dos contratos em questão; os
“planejamentos” arbitrários, sem critérios, das aquisições; o fracionamento das
despesas; e a nítida pressa e/ou agilidade da Secretaria nas contratações da
GRÁFICA ALVORADA. Nada disso teria sido possível sem a anuência da titular
da pasta, cujo agir se mostra eivado, então, no mínimo, de dolo eventual.

2.2.25. CHEILA CRISTINA VENDRAMI

Na  condição  de  Secretária  Adjunta  de  Estado  de  Educação  e
Ordenadora de Despesa159, livre e conscientemente, aderindo às condutas dos
demais denunciados,  participou da inexigência  de  licitação fora  das hipóteses
previstas  em  lei,  efetuando-se  a  contratação  direta  ilegal  da  GRÁFICA  E
EDITORA ALVORADA  LTDA.,  levada  a  efeito  nos  Processos  n.
29/037.138/2014,  29/041.248/2014,  29/043.698/2014  e  29/043.699/2014.
Sendo que, além de terem fraudado procedimentos para a contratação direta de
pessoa  jurídica  previamente  escolhida  pela  Administração,  as  condutas  da
denunciada, ao mesmo tempo, visavam a possibilitar os posteriores desvios de
dinheiro e recursos públicos ocorridos em proveito da  GRÁFICA E EDITORA
ALVORADA LTDA.

Estes, especificamente, os principais atos executados pela denunciada:

(a)  No  Processo  n.  29/037.138/2014  –  responsável:  na  condição  de
Secretária Adjunta, por atestar o parecer jurídico favorável à inexigibilidade, em
30/10/2014; pela ratificação da inexigibilidade de licitação, nos termos do art. 26
da Lei n. 8.666/93, em 30/10/2014; e pelo Contrato n. 935/14, em 31/10/2014. 

(b)  No  Processo  n.  29/041.248/2014  –  responsável:  na  condição  de
Secretária Adjunta, por atestar o parecer jurídico favorável à inexigibilidade, em
04/12/2014; pela ratificação da inexigibilidade de licitação, nos termos do art. 26

159  V. Decreto “P” n. 4.383, de 29/10/2012, Diário Oficial n. 8.309, de 07/11/2012. 
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da Lei n. 8.666/93, em 10/10/2014; pelo Contrato n. 940/14, em 12/12/2014;
por autorizar a complementação do quantitativo de livros, solicitada por meio da
Comunicação  Interna  n.  094/2014,  em  17/12/2014;  e  pelo  Primeiro  Termo
Aditivo ao Contrato n. 940/14, em 23/12/2014. 

(c)  No  Processo  n.  29/043.698/2014  –  responsável:  na  condição  de
Secretária Adjunta, por autorizar a instrução de processo para aquisição de livros
como apoio didático para alunos da Rede Estadual de Ensino de Mato Grosso do
Sul, nos termos da Comunicação Interna n. 200/2014, de 10/12/2014, contendo
o denominado “projeto básico”, tratando-se, na verdade, de uma proposta pronta
e acabada já com a exata indicação/escolha dos livros de apoio didático que
deveriam ser adquiridos pela SED, incluindo a editora que os forneceria, qual
seja, a GRÁFICA E EDITORA ALVORADA LTDA; por atestar o parecer jurídico
favorável  à  inexigibilidade,  em  16/12/2014;  na  condição  de  Ordenadora  de
Despesa, pela ratificação de “dispensa de licitação”, nos termos do art. 26 da Lei
n. 8.666/93, em 22/12/2014.

(d)  No  Processo  n.  29/043.699/2014  –  responsável:  na  condição  de
Secretária Adjunta, por autorizar a instrução de processo para aquisição de livros
como apoio didático para alunos da Rede Estadual de Ensino de Mato Grosso do
Sul, nos termos da Comunicação Interna n. 201/2014, de 10/12/2014, contendo
o denominado “projeto básico”, tratando-se, na verdade, de uma proposta pronta
e acabada já com a exata indicação/escolha dos livros de apoio didático que
deveriam ser adquiridos pela SED, incluindo a editora que os forneceria, qual
seja, a GRÁFICA E EDITORA ALVORADA LTDA; por atestar o parecer jurídico
favorável  à  inexigibilidade,  em  16/12/2014;  na  condição  de  Ordenadora  de
Despesa, pela ratificação de “dispensa de licitação”, nos termos do art. 26 da Lei
n. 8.666/93, em 22/12/2014.

Assim como a Secretária de Estado titular da pasta da Educação, tem-se
que  essa  denunciada  também  agiu,  no  mínimo,  com  dolo  eventual,
deliberadamente  tolerando  que  atividades  criminosas  fossem  livremente
desenvolvidas sob a sua supervisão. Isso não só devido a sua ativa participação
registrada em cada um dos procedimentos, praticando e atestando atos, dando
impulso,  enfim,  às  aquisições  fraudulentas;  como  em  função  do  contexto
absolutamente atípico das compras, acima mencionado: a relação privilegiada
que a GRÁFICA ALVORADA mantinha com o Governo do Estado via Secretaria
de Estado de Educação; os valores milionários dos contratos em questão; os
“planejamentos” arbitrários, sem critérios, das aquisições; o fracionamento das
despesas; e a nítida pressa e/ou agilidade da Secretaria nas contratações da
GRÁFICA ALVORADA.

2.2.26. JODASCIL DA SILVA LOPES

Na  condição  de  Coordenador  de Administração e  Apoio  Escolar  da
Secretária  de  Estado  de  Educação,  livre  e  conscientemente, aderindo  às
condutas dos demais denunciados,  teve participação central,  fundamental,  no
processo  de  inexigência  de  licitação  fora  das  hipóteses  previstas  em  lei,
efetuando-se a contratação direta ilegal da GRÁFICA E EDITORA ALVORADA
LTDA.,  levada a efeito nos Processos n.  29/008.824/2014, 29/037.138/2014,
29/041.248/2014,  29/043.698/2014 e 29/043.699/2014.  Sendo que,  além de
terem  fraudado  procedimentos  para  a  contratação  direta  de  pessoa  jurídica
previamente  escolhida  pela  Administração,  as  condutas  do  denunciado,  ao
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mesmo  tempo,  visavam  a  possibilitar  os  posteriores  desvios  de  dinheiro  e
recursos públicos ocorridos em proveito da GRÁFICA E EDITORA ALVORADA
LTDA.

Estes, especificamente, os principais atos executados pelo denunciado:

(a)  No  Processo  n.  29/008.824/2014  –  responsável:  por  solicitar
autorização para aquisição de livros como apoio didático para alunos da Rede
Estadual de Ensino de Mato Grosso do Sul, em conformidade com “caput” do art.
25 da Lei n. 8.666/93 e posteriores alterações, em 21/02/2014; pela solicitação
de  compras,  em  28/02/2014;  pela  justificativa  para  a  aquisição  dos  livros
fundamentada  na  absoluta  inviabilidade  fática  e  jurídica  de  competição,  em
10/03/2014; por encaminhar o processo para parecer quanto a despesa a ser
realizada, em 10/03/2014; por encaminhar o processo para a emissão da nota de
empenho em favor da  GRÁFICA E EDITORA ALVORADA, em 26/03/2014; e
por declarar realizada a prestação do serviço/entrega dos materiais, solicitando a
liquidação da nota fiscal em favor da  GRÁFICA E EDITORA ALVORADA, em
27/03/2014. 

(b)  No  Processo  n.  29/037.138/2014  –  responsável:  por  solicitar
autorização para aquisição de livros como apoio didático para alunos da Rede
Estadual de Ensino de Mato Grosso do Sul, em conformidade com “caput” do art.
25 da Lei n. 8.666/93 e posteriores alterações, em 24/10/2014; pela solicitação
de  compras,  em  29/10/2014;  pela  justificativa  para  a  aquisição  dos  livros
fundamentada  na  absoluta  inviabilidade  fática  e  jurídica  de  competição,  em
29/10/2014; por encaminhar o processo para parecer quanto a despesa a ser
realizada,  em  29/10/2014;  por  encaminhar  o  processo  para  autorização  de
despesa, em 30/10/2014; por solicitação de cancelamento de cota financeira, em
30/10/2014;  por  solicitação  de  compra,  em  30/10/2014;  por  encaminhar
novamente  o  processo  para  autorização  de  despesa,  em  30/10/2014;  por
encaminhar  o  processo  para  a  emissão  da  nota  de  empenho  em  favor  da
GRÁFICA E EDITORA ALVORADA, em 31/10/2014; e por declarar realizada a
prestação do serviço/entrega dos materiais, solicitando a liquidação da nota fiscal
em favor da GRÁFICA E EDITORA ALVORADA, em 07/11/2014. 

(c)  No  Processo  n.  29/041.248/2014  –  responsável:  por  solicitações  de
compra, em 29/11/2014 e 03/12/2014; pela justificativa para a aquisição dos
livros fundamentada na absoluta inviabilidade fática e jurídica de competição, em
29/10/2014; por encaminhar o processo para parecer quanto a despesa a ser
realizada, em 04/12/2014; por encaminhar o processo para parecer quanto a
despesa  a  ser  realizada,  em  04/12/2014;  por  encaminhar  o  processo  para
autorização  de  despesa,  em 04/12/2014;  por  encaminhar  o  processo  para a
emissão da nota de empenho em favor da GRÁFICA E EDITORA ALVORADA,
em  11/12/2014;  por  declarar  realizada  a  prestação  do  serviço/entrega  dos
materiais,  solicitando  a  liquidação  da  nota  fiscal  em  favor  da  GRÁFICA  E
EDITORA  ALVORADA,  em  17/12/2014;  pela  justificativa  de  acréscimo
quantitativo  do  objeto  do  Contrato  n.  940/2014,  em  19/12/2014;  por
encaminhar o processo e solicitar a elaboração de parecer jurídico quanto ao
Termo Aditivo, em 19/12/2014; e por encaminhar o processo para emissão de
nota  de  empenho  em  favor  da  GRÁFICA  E  EDITORA ALVORADA,  em
22/12/2014.

(d)  No  Processo  n.  29/043.698/2014  –  responsável:  por  solicitar
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autorização para aquisição de livros como apoio didático para alunos da Rede
Estadual de Ensino de Mato Grosso do Sul, em conformidade com “caput” do art.
25 da Lei n. 8.666/93 e posteriores alterações, em 10/12/2014; pela solicitação
de  compras,  em  15/12/2014;  pela  justificativa  para  a  aquisição  dos  livros
fundamentada  na  absoluta  inviabilidade  fática  e  jurídica  de  competição,  em
16/12/2014; por encaminhar o processo para parecer quanto a despesa a ser
realizada,  em  16/12/2014;  por  encaminhar  o  processo  para  autorização  de
despesa, em 22/12/2014; por encaminhar o processo para a emissão da nota de
empenho em favor da  GRÁFICA E EDITORA ALVORADA, em 23/12/2014; e
por declarar realizada a prestação do serviço/entrega dos materiais, solicitando a
liquidação da nota fiscal em favor da  GRÁFICA E EDITORA ALVORADA, em
29/12/2014.

(e)  No  Processo  n.  29/043.699/2014  –  responsável:  por  solicitar
autorização para aquisição de livros como apoio didático para alunos da Rede
Estadual de Ensino de Mato Grosso do Sul, em conformidade com “caput” do art.
25 da Lei n. 8.666/93 e posteriores alterações, em 10/12/2014; pela solicitação
de  compras,  em  15/12/2014;  pela  justificativa  para  a  aquisição  dos  livros
fundamentada  na  absoluta  inviabilidade  fática  e  jurídica  de  competição,  em
16/12/2014; por encaminhar o processo para parecer quanto a despesa a ser
realizada,  em  16/12/2014;  por  encaminhar  o  processo  para  autorização  de
despesa, em 22/12/2014; por encaminhar o processo para a emissão da nota de
empenho em favor da  GRÁFICA E EDITORA ALVORADA, em 23/12/2014; e
por declarar realizada a prestação do serviço/entrega dos materiais, solicitando a
liquidação da nota fiscal em favor da  GRÁFICA E EDITORA ALVORADA, em
29/12/2014. 

É clara a centralidade da figura de JODASCIL no esquema com a GRÁFICA
ALVORADA.  Dele partem os principais atos que “respaldam” as contratações
diretas, sem licitação, sendo, seguramente, um dos agentes mais expostos por
ocasião das práticas fraudulentas.

Foi em função disso, muito provavelmente, que, após a deflagração da 4ª
fase  da  Operação  Lama  Asfáltica,  recebeu  especial  proteção  da  organização
criminosa, tendo sido autorizado o uso, em seu favor, da denominada “poupança
de propinas” (recursos de origem ilícita armazenados no INSTITUTO ÍCONE).

2.2.27. ROBERVAL ANGELO FURTADO

Na  condição  de  Superintendente  de  Políticas  de  Educação  da
Secretária  de  Estado  de  Educação,  livre  e  conscientemente, aderindo  às
condutas dos demais denunciados, concorreu para a inexigência de licitação fora
das  hipóteses  previstas  em  lei,  efetuando-se  a  contratação  direta  ilegal  da
GRÁFICA E EDITORA ALVORADA LTDA.,  levada a efeito  nos Processos n.
29/008.824/2014,  29/037.138/2014,  29/041.248/2014,  29/043.698/2014  e
29/043.699/2014.  Sendo que, além de terem fraudado procedimentos para a
contratação direta de pessoa jurídica previamente escolhida pela Administração,
as  condutas  do  denunciado,  ao  mesmo  tempo,  visavam  a  possibilitar  os
posteriores  desvios  de dinheiro  e  recursos  públicos  ocorridos  em proveito  da
GRÁFICA E EDITORA ALVORADA LTDA.

Estes, especificamente, os atos executados pelo denunciado:

(a) No Processo n. 29/008.824/2014: responsável por solicitar autorização
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para a instrução de processo para aquisição de livros como apoio didático para
alunos  da  Rede  Estadual  de  Ensino  de  Mato  Grosso  do  Sul,  por  meio  da
Comunicação  Interna  n.  012/2014,  de  21/02/2014,  contendo  o  denominado
“projeto básico”, tratando-se, na verdade, de uma proposta pronta e acabada já
com a exata indicação/escolha dos livros de apoio didático que deveriam ser
adquiridos pela SED, incluindo a editora que os forneceria, qual seja, a GRÁFICA
E EDITORA ALVORADA LTDA. 

(b) No Processo n. 29/037.138/2014: responsável por solicitar autorização
para a instrução de processo para aquisição de livros como apoio didático para
alunos  da  Rede  Estadual  de  Ensino  de  Mato  Grosso  do  Sul,  por  meio  da
Comunicação  Interna  n.  153/2014,  de  15/10/2014,  contendo  o  denominado
“projeto básico”, tratando-se, na verdade, de uma proposta pronta e acabada já
com a exata indicação/escolha dos livros de apoio didático que deveriam ser
adquiridos pela SED, incluindo a editora que os forneceria, qual seja, a GRÁFICA
E EDITORA ALVORADA LTDA. 

(c) No Processo n.  29/041.248/2014: responsável por solicitar autorização
para a instrução de processo para aquisição de livros como apoio didático para
alunos  da  Rede  Estadual  de  Ensino  de  Mato  Grosso  do  Sul,  por  meio  da
Comunicação  Interna  n.  087/2014,  de  18/11/2014,  contendo  o  denominado
“projeto básico”, tratando-se, na verdade, de uma proposta pronta e acabada já
com a exata indicação/escolha dos livros de apoio didático que deveriam ser
adquiridos pela SED, incluindo a editora que os forneceria, qual seja, a GRÁFICA
E  EDITORA  ALVORADA  LTDA;  e  pela  Comunicação  Interna  n.  094/2014,
solicitando a complementação do quantitativo de livros, em 17/12/2014.

(d) No Processo n. 29/043.698/2014: responsável por solicitar autorização
para a instrução de processo para aquisição de livros como apoio didático para
alunos  da  Rede  Estadual  de  Ensino  de  Mato  Grosso  do  Sul,  por  meio  da
Comunicação  Interna  n.  200/2014,  de  10/12/2014,  contendo  o  denominado
“projeto básico”, tratando-se, na verdade, de uma proposta pronta e acabada já
com a exata indicação/escolha dos livros de apoio didático que deveriam ser
adquiridos pela SED, incluindo a editora que os forneceria, qual seja, a GRÁFICA
E EDITORA ALVORADA LTDA. 

(e) No Processo n. 29/043.699/2014: responsável por solicitar autorização
para a instrução de processo para aquisição de livros como apoio didático para
alunos  da  Rede  Estadual  de  Ensino  de  Mato  Grosso  do  Sul,  por  meio  da
Comunicação  Interna  n.  201/2014,  de  10/12/2014,  contendo  o  denominado
“projeto básico”, tratando-se, na verdade, de uma proposta pronta e acabada já
com a exata indicação/escolha dos livros de apoio didático que deveriam ser
adquiridos pela SED, incluindo a editora que os forneceria, qual seja, a GRÁFICA
E EDITORA ALVORADA LTDA. 

Observe-se  que os livros  propostos  pelo Superintendente  de Políticas de
Educação – em teoria, um especialista no assunto – eram sempre justamente
aqueles  editados  pela  GRÁFICA ALVORADA;  sendo  que,  em nenhuma  das
propostas de aquisição, sequer se considerou a possibilidade de haver produto
sucedâneo, ou mesmo mais apto para a finalidade pretendida – o que a  CGU,
com facilidade, demonstrou existir  (i.e.:  outras opções viáveis).  Além de não
terem sido considerados, absolutamente, os aspectos econômicos (verificação da
adequação  do  valor  aos  preços  praticados  no  mercado).  Nítido,  portanto,  o
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intuito fraudulento dos procedimentos desde o seu nascedouro.

2.2.28. MÁRCIA FABIANA DA SILVA

Na condição de Coordenadora de Políticas Específicas para Educação
da Secretária de Estado de Educação, livre e conscientemente, aderindo às
condutas dos demais denunciados, concorreu para a inexigência de licitação fora
das  hipóteses  previstas  em  lei,  efetuando-se  a  contratação  direta  ilegal  da
GRÁFICA E EDITORA ALVORADA LTDA.,  levada a efeito  nos Processos n.
29/008.824/2014,  29/037.138/2014,  29/041.248/2014,  29/043.698/2014  e
29/043.699/2014.  Sendo que, além de terem fraudado procedimentos para a
contratação direta de pessoa jurídica previamente escolhida pela Administração,
as  condutas  da  denunciada,  ao  mesmo  tempo,  visavam  a  possibilitar  os
posteriores  desvios  de dinheiro  e  recursos  públicos  ocorridos  em proveito  da
GRÁFICA E EDITORA ALVORADA LTDA.

Estes, especificamente, os atos executados pela denunciada:

(a) No Processo n. 29/008.824/2014: responsável por solicitar autorização
para a instrução de processo para aquisição de livros como apoio didático para
alunos  da  Rede  Estadual  de  Ensino  de  Mato  Grosso  do  Sul,  por  meio  da
Comunicação  Interna  n.  012/2014,  de  21/02/2014,  contendo  o  denominado
“projeto básico”, tratando-se, na verdade, de proposta pronta e acabada já com
a  exata  indicação/escolha  dos  livros  de  apoio  didático  que  deveriam  ser
adquiridos pela SED, incluindo a editora que os forneceria, qual seja, a GRÁFICA
E EDITORA ALVORADA LTDA. 

(b) No Processo n. 29/037.138/2014: responsável por solicitar autorização
para a instrução de processo para aquisição de livros como apoio didático para
alunos  da  Rede  Estadual  de  Ensino  de  Mato  Grosso  do  Sul,  por  meio  da
Comunicação  Interna  n.  153/2014,  de  15/10/2014,  contendo  o  denominado
“projeto básico”, tratando-se, na verdade, de uma proposta pronta e acabada já
com a exata indicação/escolha dos livros de apoio didático que deveriam ser
adquiridos pela SED, incluindo a editora que os forneceria, qual seja, a GRÁFICA
E EDITORA ALVORADA LTDA. 

(c) No Processo n.  29/041.248/2014: responsável por solicitar autorização
para a instrução de processo para aquisição de livros como apoio didático para
alunos  da  Rede  Estadual  de  Ensino  de  Mato  Grosso  do  Sul,  por  meio  da
Comunicação  Interna  n.  087/2014,  de  18/11/2014,  contendo  o  denominado
“projeto básico”, tratando-se, na verdade, de uma proposta pronta e acabada já
com a exata indicação/escolha dos livros de apoio didático que deveriam ser
adquiridos pela SED, incluindo a editora que os forneceria, qual seja, a GRÁFICA
E  EDITORA  ALVORADA  LTDA; e  pela  Comunicação  Interna  n.  094/2014,
solicitando a complementação do quantitativo de livros, em 17/12/2014.

(d) No Processo n. 29/043.698/2014: responsável por solicitar autorização
para a instrução de processo para aquisição de livros como apoio didático para
alunos  da  Rede  Estadual  de  Ensino  de  Mato  Grosso  do  Sul,  por  meio  da
Comunicação  Interna  n.  200/2014,  de  10/12/2014,  contendo  o  denominado
“projeto básico”, tratando-se, na verdade, de uma proposta pronta e acabada já
com a exata indicação/escolha dos livros de apoio didático que deveriam ser
adquiridos pela SED, incluindo a editora que os forneceria, qual seja, a GRÁFICA
E EDITORA ALVORADA LTDA.
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(e) No Processo n. 29/043.699/2014: responsável por solicitar autorização
para a instrução de processo para aquisição de livros como apoio didático para
alunos  da  Rede  Estadual  de  Ensino  de  Mato  Grosso  do  Sul,  por  meio  da
Comunicação  Interna  n.  201/2014,  de  10/12/2014,  contendo  o  denominado
“projeto básico”, tratando-se, na verdade, de uma proposta pronta e acabada já
com a exata indicação/escolha dos livros de apoio didático que deveriam ser
adquiridos pela SED, incluindo a editora que os forneceria, qual seja, a GRÁFICA
E EDITORA ALVORADA LTDA.

Quanto ao nítido intuito fraudulento da participação da denunciada, remete-
se às observações realizadas quando da exposição das condutas de ROBERVAL
ANGELO FURTADO (2.2.28), porquanto a participação de ambos é análoga.

2.2.29. HILDNEY ALVES DE OLIVEIRA

Na  condição  de  Coordenador  de  Políticas  para  Ensino  Médio  e
Educação  Profissional  da  Secretária  de  Estado  de  Educação,  livre  e
conscientemente, aderindo às condutas dos demais denunciados, concorreu para
a inexigência de licitação fora das hipóteses previstas em lei,  efetuando-se a
contratação direta ilegal da GRÁFICA E EDITORA ALVORADA LTDA., levada a
efeito nos Processos n. 29/008.824/2014, 29/041.248/2014, 29/043.698/2014 e
29/043.699/2014.  Sendo que, além de terem fraudado procedimentos para a
contratação direta de pessoa jurídica previamente escolhida pela Administração,
as  condutas  do  denunciado,  ao  mesmo  tempo,  visavam  a  possibilitar  os
posteriores  desvios  de dinheiro  e  recursos  públicos  ocorridos  em proveito  da
GRÁFICA E EDITORA ALVORADA LTDA.

Estes, especificamente, os atos executados pelo denunciado:

(a) No Processo n. 29/008.824/2014: responsável por solicitar autorização
para a instrução de processo para aquisição de livros como apoio didático para
alunos  da  Rede  Estadual  de  Ensino  de  Mato  Grosso  do  Sul,  por  meio  da
Comunicação  Interna  n.  012/2014,  de  21/02/2014,  contendo  o  denominado
“projeto básico”, tratando-se, na verdade, de uma proposta pronta e acabada já
com a exata indicação/escolha dos livros de apoio didático que deveriam ser
adquiridos pela SED, incluindo a editora que os forneceria, qual seja, a GRÁFICA
E EDITORA ALVORADA LTDA. 

(b) No  Processo  n.  29/041.248/2014:  responsável  pela  Comunicação
Interna n. 094/2014, solicitando a complementação do quantitativo de livros, em
17/12/2014. 

(c) No Processo n.  29/043.698/2014: responsável por solicitar autorização
para a instrução de processo para aquisição de livros como apoio didático para
alunos  da  Rede  Estadual  de  Ensino  de  Mato  Grosso  do  Sul,  por  meio  da
Comunicação  Interna  n.  200/2014,  de  10/12/2014,  contendo  o  denominado
“projeto básico”, tratando-se, na verdade, de uma proposta pronta e acabada já
com a exata indicação/escolha dos livros de apoio didático que deveriam ser
adquiridos pela SED, incluindo a editora que os forneceria, qual seja, a GRÁFICA
E EDITORA ALVORADA LTDA.

(d) No Processo n. 29/043.699/2014: responsável por solicitar autorização
para a instrução de processo para aquisição de livros como apoio didático para
alunos  da  Rede  Estadual  de  Ensino  de  Mato  Grosso  do  Sul,  por  meio  da
Comunicação  Interna  n.  201/2014,  de  10/12/2014,  contendo  o  denominado
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“projeto básico”, tratando-se, na verdade, de uma proposta pronta e acabada já
com a exata indicação/escolha dos livros de apoio didático que deveriam ser
adquiridos pela SED, incluindo a editora que os forneceria, qual seja, a GRÁFICA
E EDITORA ALVORADA LTDA.

Quanto ao nítido intuito fraudulento da participação do denunciado, remete-
se às observações realizadas quando da exposição das condutas de ROBERVAL
ANGELO FURTADO (2.2.28), porquanto a participação de ambos é análoga.

2.2.30. CARLA DE BRITTO RIBEIRO CARVALHO

Na condição de  Coordenadora de Políticas para Educação Infantil  e
Ensino  Fundamental  da  Secretária  de  Estado  de  Educação,  livre  e
conscientemente, aderindo às condutas dos demais denunciados, concorreu para
a inexigência de licitação fora das hipóteses previstas em lei,  efetuando-se a
contratação direta ilegal da GRÁFICA E EDITORA ALVORADA LTDA., levada a
efeito nos Processos n. 29/008.824/2014, 29/041.248/2014, 29/043.698/2014 e
29/043.699/2014.  Sendo que, além de terem fraudado procedimentos para a
contratação direta de pessoa jurídica previamente escolhida pela Administração,
as  condutas  da  denunciada,  ao  mesmo  tempo,  visavam  a  possibilitar  os
posteriores  desvios  de dinheiro  e  recursos  públicos  ocorridos  em proveito  da
GRÁFICA E EDITORA ALVORADA LTDA.

Estes, especificamente, os atos executados pela denunciada:

(a) No Processo n. 29/008.824/2014: responsável por solicitar autorização
para a instrução de processo para aquisição de livros como apoio didático para
alunos  da  Rede  Estadual  de  Ensino  de  Mato  Grosso  do  Sul,  por  meio  da
Comunicação  Interna  n.  012/2014,  de  21/02/2014,  contendo  o  denominado
“projeto básico”, tratando-se, na verdade, de uma proposta pronta e acabada já
com a exata indicação/escolha dos livros de apoio didático que deveriam ser
adquiridos pela SED, incluindo a editora que os forneceria, qual seja, a GRÁFICA
E EDITORA ALVORADA LTDA. 

(b) No Processo n. 29/041.248/2014: responsável por solicitar autorização
para a instrução de processo para aquisição de livros como apoio didático para
alunos  da  Rede  Estadual  de  Ensino  de  Mato  Grosso  do  Sul,  por  meio  da
Comunicação  Interna  n.  087/2014,  de  18/11/2014,  contendo  o  denominado
“projeto básico”, tratando-se, na verdade, de uma proposta pronta e acabada já
com a exata indicação/escolha dos livros de apoio didático que deveriam ser
adquiridos pela SED, incluindo a editora que os forneceria, qual seja, a GRÁFICA
E  EDITORA  ALVORADA  LTDA; e  pela  Comunicação  Interna  n.  094/2014,
solicitando a complementação do quantitativo de livros, em 17/12/2014. 

(c) No Processo n.  29/043.698/2014: responsável por solicitar autorização
para a instrução de processo para aquisição de livros como apoio didático para
alunos  da  Rede  Estadual  de  Ensino  de  Mato  Grosso  do  Sul,  por  meio  da
Comunicação  Interna  n.  200/2014,  de  10/12/2014,  contendo  o  denominado
“projeto básico”, tratando-se, na verdade, de uma proposta pronta e acabada já
com a exata indicação/escolha dos livros de apoio didático que deveriam ser
adquiridos pela SED, incluindo a editora que os forneceria, qual seja, a GRÁFICA
E EDITORA ALVORADA LTDA.

(d) No Processo n. 29/043.699/2014: responsável por solicitar autorização
para a instrução de processo para aquisição de livros como apoio didático para
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alunos  da  Rede  Estadual  de  Ensino  de  Mato  Grosso  do  Sul,  por  meio  da
Comunicação  Interna  n.  201/2014,  de  10/12/2014,  contendo  o  denominado
“projeto básico”, tratando-se, na verdade, de uma proposta pronta e acabada já
com a exata indicação/escolha dos livros de apoio didático que deveriam ser
adquiridos pela SED, incluindo a editora que os forneceria, qual seja, a GRÁFICA
E EDITORA ALVORADA LTDA.

Quanto ao nítido intuito fraudulento da participação da denunciada, remete-
se às observações realizadas quando da exposição das condutas de ROBERVAL
ANGELO FURTADO (2.2.28), porquanto a participação de ambos é análoga.

2.2.31. DAVI DE OLIVEIRA SANTOS

Na  condição  de  Coordenador  de  Políticas  para  Ensino  Médio  e
Educação  Profissional  da  Secretária  de  Estado  de  Educação,  livre  e
conscientemente, aderindo às condutas dos demais denunciados, concorreu para
a inexigência de licitação fora das hipóteses previstas em lei,  efetuando-se a
contratação direta ilegal da GRÁFICA E EDITORA ALVORADA LTDA., levada a
efeito nos Processos n. 29/037.138/2014 e 29/041.248/201. Sendo que, além de
terem  fraudado  procedimentos  para  a  contratação  direta  de  pessoa  jurídica
previamente  escolhida  pela  Administração,  as  condutas  do  denunciado,  ao
mesmo  tempo,  visavam  a  possibilitar  os  posteriores  desvios  de  dinheiro  e
recursos públicos ocorridos em proveito da GRÁFICA E EDITORA ALVORADA
LTDA.

Estes, especificamente, os atos executados pelo denunciado:

(a) No Processo n. 29/037.138/2014: responsável por solicitar autorização
para a instrução de processo para aquisição de livros como apoio didático para
alunos  da  Rede  Estadual  de  Ensino  de  Mato  Grosso  do  Sul,  por  meio  da
Comunicação  Interna  n.  153/2014,  de  15/10/2014,  contendo  o  denominado
“projeto básico”, tratando-se, na verdade, de uma proposta pronta e acabada já
com a exata indicação/escolha dos livros de apoio didático que deveriam ser
adquiridos pela SED, incluindo a editora que os forneceria, qual seja, a GRÁFICA
E EDITORA ALVORADA LTDA. 

(b) No Processo n. 29/041.248/2014: responsável por solicitar autorização
para a instrução de processo para aquisição de livros como apoio didático para
alunos  da  Rede  Estadual  de  Ensino  de  Mato  Grosso  do  Sul,  por  meio  da
Comunicação  Interna  n.  087/2014,  de  18/11/2014,  contendo  o  denominado
“projeto básico”, tratando-se, na verdade, de uma proposta pronta e acabada já
com a exata indicação/escolha dos livros de apoio didático que deveriam ser
adquiridos pela SED, incluindo a editora que os forneceria, qual seja, a GRÁFICA
E EDITORA ALVORADA LTDA.

Quanto ao nítido intuito fraudulento da participação do denunciado, remete-
se às observações realizadas quando da exposição das condutas de ROBERVAL
ANGELO FURTADO (2.2.28), porquanto a participação de ambos é análoga.

2.2.32. MELISSA APARECIDA MARTINELLI GABAN

Na  condição  de  Assessora  Jurídica  da  Secretária  de  Estado  de
Educação,  livre  e  conscientemente, aderindo  às  condutas  dos  demais
denunciados, teve participação decisiva para a inexigência de licitação fora das
hipóteses previstas em lei, efetuando-se a contratação direta ilegal da GRÁFICA
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E  EDITORA ALVORADA  LTDA.,  levada  a  efeito  nos  Processos  n.
29/008.824/2014,  29/037.138/2014,  29/041.248/2014,  29/043.698/2014  e
29/043.699/2014.  Sendo que, além de terem fraudado procedimentos para a
contratação direta de pessoa jurídica previamente escolhida pela Administração,
as  condutas  da  denunciada,  ao  mesmo  tempo,  visavam  a  possibilitar  os
posteriores  desvios  de dinheiro  e  recursos  públicos  ocorridos  em proveito  da
GRÁFICA E EDITORA ALVORADA LTDA.

Nos  Processos  n.  29/008.824/2014  (em  11/03/2014),  29/037.138/2014
(em 30/10/2014),  29/041.248/2014 (em 04/12/2014),  29/043.698/2014 (em
16/12/2014)  e  29/043.699/2014  (em  16/12/2014)  –  ou  seja:  em  todos  os
processos objeto desta denúncia – foi a responsável pelos pareceres jurídicos
que  avalizaram  as  justificativas  de  JODASCIL  DA  SILVA  LOPES para  as
inexigibilidades  de  licitação  promovidas.  Conforme  já  exposto,  tais  pareceres
sequer abordaram o claro direcionamento ab initio dos processos a determinados
produtos  e  a  determinada  pessoa  jurídica,  bem assim não  cuidaram da  sua
“acrítica” confirmação pela Coordenadoria de Administração e Apoio Escolar. Além
disso, fundamentaram-se nos requisitos do art. 26, parágrafo único, da Lei de
Licitações, sem, todavia, verificar a sua observância.

Desponta, nesse contexto, o dolo – ao menos na modalidade eventual – da
denunciada.  Devendo  ser  somado  ainda,  retome-se  novamente,  que  as
circunstâncias das contratações diretas da GRÁFICA ALVORADA foram deveras
incomuns,  valendo  repisar,  p.  ex.,  os  valores  milionários  dos  contratos  em
questão,  os  “planejamentos”  arbitrários,  sem  critérios,  das  aquisições;  o
fracionamento das despesas; e a nítida pressa e/ou agilidade da Secretaria nas
contratações.

Por fim, recorde-se, uma vez mais, que, segundo o entendimento firmado
pelo Supremo Tribunal Federal e pelo Tribunal de Contas da União, o parecer
jurídico proferido em atenção ao disposto no artigo 38, parágrafo único, da Lei n.
8.666/1993, não trata-se de ato meramente opinativo, mas serve de fundamento
ao  posicionamento  adotado  pela  autoridade  competente,  razão  pela  qual  o
parecerista  pode  ser  responsabilizado  pelo  conteúdo  de  sua  manifestação160.
Como ocorre no presente caso, em que  MELISSA APARECIDA MARTINELLI
GABAN, na condição de Assessora Jurídica da SED, por cinco vezes, avalizou e
possibilitou a contratação direta ilegal – fraudulenta – da GRÁFICA E EDITORA
ALVORADA. 

2.2.33. ANDRÉ LUIZ CANCE

Conforme  exposto  na  primeira  denúncia  apresentada  com  base  neste
mesmo IPL n. 0525/2017-SR/PF/MS (datada de 24/07/2018), o ex-Secretário

160Foi exatamente nessa direção o voto-vista do Ministro Joaquim Barbosa no bojo do MS 24.584-
DF: “[…] A exigência legal de aprovação das minutas pela assessoria jurídica da Administração
caracteriza, sem dúvida, vinculação do ato administrativo ao parecer jurídico favorável. Note-
se que a lei  não se contenta em estabelecer a obrigatoriedade da mera existência de um
parecer jurídico de conteúdo opinativo ou informativo. Não. Ela condiciona a prática dos atos
ao exame e à aprovação do órgão jurídico. […]”. (STF – MS 24.584-DF, Rel. Min. Marco Aurélio,
Tribunal Pleno, DJe 20/06/2008). Nesse mesmo sentido é a posição do TCU: “[…] Observe a
legislação pertinente quando da elaboração de pareceres, uma vez que a Corte de Contas tem
se pronunciado no sentido de que cabe responsabilização ao parecerista jurídico instado a se
manifestar acerca de termos de contrato, convênio etc., posição reafirmada pelo STF no MS no
24.584. (Acórdão 3923/2009 Primeira Câmara). Outros precedentes: Ac. 462/2003-Plenário;
Ac. 1.260/2003-Plenário; Ac. 342/2007, 1ª Câmara; e Ac. 2.199/2008-Plenário. 
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Adjunto  de  Estado  de  Fazenda  (SEFAZ)  aparece  atuando  como  um  dos
operadores     de ANDRÉ PUCCINELLI para o acerto e recolhimento de propinas.

De acordo com o apurado pelos investigadores da  POLÍCIA FEDERAL, o
denunciado, pelo menos por 1 (uma) vez, livre e conscientemente, concorreu
efetivamente para que ANDRÉ PUCCINELLI recebesse, em razão de seu cargo
público, vantagem ilícita paga pela GRÁFICA ALVORADA (de MICHERD JAFAR
JÚNIOR) em contrapartida às contratações fraudulentas levadas a efeito no ano
de 2014, as quais, como visto, deram causa a expressivos desvios de recursos
públicos. 

2.2.34.  MICHERD  JAFAR  JÚNIOR  e  2.2.35.  ROSSANA  PAROSCHI
JAFAR

Na  condição  de sócios  administradores  da  GRÁFICA  E  EDITORA
ALVORADA LTDA., livres e conscientemente, diretamente ou por meio de sua
representante  KATIUSI  ROMERO  CHAVES,  efetivamente  concorreram  para  a
inexigência de licitação fora das hipóteses previstas em lei, beneficiando-se da
contratação  direta  ilegal  da  sua  empresa,  levada  a  efeito  nos  Processos  n.
29/008.824/2014, 29/041.248/2014, 29/043.698/2014 e 29/043.699/2014, pela
Secretaria  de  Estado  de  Educação.  Sendo  que,  além  de  terem  simulado
procedimentos visando à contratação de pessoa jurídica previamente escolhida
pela Administração, as condutas dos denunciados, ao mesmo tempo, visavam a
possibilitar os posteriores desvios de dinheiro e recursos públicos ocorridos em
proveito da GRÁFICA E EDITORA ALVORADA LTDA.

Com efeito, as provas colhidas pela POLÍCIA FEDERAL na Operação Lama
Asfáltica, indicadas nesta denúncia, mostram que MICHERD JAFAR JÚNIOR e
sua  empresa,  de  fato,  receberam  tratamento  privilegiado  na  Administração
Estadual,  no  caso,  dentro  da  Secretaria  de  Estado  de  Educação,  mantendo,
ademais,  estreito  relacionamento  com  integrantes  da  cúpula  da  organização
criminosa,  a  saber,  ANDRÉ  PUCCINELLI,  ANDRÉ  LUIZ  CANCE e JOÃO
AMORIM. Até  porque,  como  visto,  com eles  era  acertado  o  pagamento  de
vantagens ilícitas (propinas) em contrapartida a contratações fraudulentas.

Na  condução  dos  negócios  ilícitos  da  GRÁFICA ALVORADA,  MICHERD
JAFAR  JÚNIOR aparece  auxiliado  por  sua  esposa,  ROSSANA  PAROSCHI
JAFAR,  também administradora da empresa e quem, nessa condição, outorgou
procuração a KATIUSI ROMERO CHAVES em 23/10/2014 com validade de 1 (um)
ano para “celebrar contratos de fornecimento de acervos bibliográficos de livros
perante o Estado de Mato Grosso do Sul”. 

3. DO CRIME DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA

Conforme mencionado na parte I da presente denúncia (I. DO INQUÉRITO
POLICIAL N. 0525/2017-SR/PF/MS E DA OPERAÇÃO LAMA ASFÁLTICA), na Ação
Penal n. 0008855-92.2017.4.03.6000, também em trâmite nessa 3ª Vara Federal
de Campo Grande,  ANDRÉ PUCCINELLI,  EDSON GIROTO,  JOÃO ALBERTO
KRAMPE AMORIM DOS SANTOS,  ELZA CRISTINA ARAÚJO DOS SANTOS,
MARIA  WILMA  CASANOVA  ROSA,  HÉLIO  YUDI  KOMIYAMA,  EDMIR
FONSECA RODRIGUES, LUIZ CÂNDIDO ESCOBAR, FAUSTO CARNEIRO DA
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COSTA  FILHO,  WILSON  ROBERTO  MARIANO  DE  OLIVEIRA  (BETO
MARIANO),  MARCOS TADEU ENCISO PUGA e  RÔMULO TADEU MENOSSI
respondem por, entre os anos de 2008 e 2014, livres e conscientemente, terem
integrado  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 a 4 (quatro) anos, sendo denunciados
pela  prática  do crime previsto  no art.  2º,  caput e  § 4º,  inciso  II,  da Lei  n.
12.850/2013.

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.

Com efeito, 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. 

O conjunto de fatos revelados pelo IPL n. 0525/2017-SR/PF/MS – expostos
em parte na primeira denúncia apresentada em 24/07/2018 e agora, no mais, na
presente  denúncia  –  reforçam  sobremaneira  a  existência  e  a  atuação  da
organização  criminosa  em  questão,  ademais  de  seguramente  demonstrarem
outras atividades criminosas levadas a cabo pelo grupo (atuante desde 2007, na
verdade),  assim  como  a  participação  de  outros  integrantes,  outrora  não
mencionados.

Mais:  as  investigações  promovidas  pela POLÍCIA  FEDERAL,
CONTROLADORIA-GERAL  DA  UNIÃO e  RECEITA  FEDERAL  DO  BRASIL
demonstram que a organização criminosa mantém-se atuante mesmo depois de
findo o mandato eletivo de  ANDRÉ PUCCINELLI; mais precisamente, até os
dias de hoje, sendo que algumas de suas ações, detectadas pelos investigadores,
só puderam ser interrompidas após o acionamento da Justiça.

Assim  é  que,  por  exemplo,  consoante  exposto  nos  Autos  n.  0001188-
21.2018.403.6000:

1. As  propinas pagas  pela  JBS  S/A  (CNPJ
02.916.265/0027-07) a  ANDRÉ PUCCINELLI por intermédio
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do INSTITUTO ÍCONE DE ENSINO JURÍDICO LTDA. (CNPJ
12.252.395/0001-07) –  crimes objeto de indiciamento no IPL
525/2017-SR/PF/MS, com denúncia do MPF em elaboração –
instituto esse propriedade  de fato de  ANDRÉ PUCCINELLI
JÚNIOR,  estão  sendo  usadas  em  benefício/nos
interesses do grupo criminoso,  através de seu  “testa de
ferro”, JOÃO PAULO CALVES:

a.  JOÃO  PAULO  CALVES  transferiu  do  INSTITUTO
ÍCONE o montante de R$ 170.000,00 para a conta corrente do
escritório  de  advocacia  denominado  ALVES  DE  ARRUDA  &
FLORES ADVOGADOS ASSOCIADOS, em benefício de JODASCIL
DA  SILVA  LOPES  –  preso  preventivamente  na  4ª  Fase  da
Operação  Lama  Asfáltica  (Máquinas  de  Lama);  mais
recentemente, veio a ser indiciado no IPL 525/2017-SR/PF/MS
em razão de sua decisiva atuação para a aquisição fraudulenta
de livros pelo Governo do Estado junto à empresa GRÁFICA
ALVORADA (denúncia do MPF em elaboração); e

b.  JOÃO  PAULO  CALVES  transferiu  do  INSTITUTO
ÍCONE o montante de R$ 180.000,00 para  o INSTITUTO DE
PERÍCIAS  (IPC  MS  PERÍCIAS  LTDA),  a  que  tudo  indica,  em
benefício  de  EDSON  GIROTO –  como  sabido  (v.  autos  n.
0001188-21.2018.403.6000),  um  dos  comandantes  do
esquema  criminoso,  já  denunciado  em  cinco  ações  penais
decorrentes da Operação Lama Asfáltica. 

2. O  INSTITUTO  ÍCONE recebia  outras  vantagens
indevidas, de outras empresas que detinham algum tipo de
relação  com  o  Governo  do  Estado  de  Mato  Grosso  do  Sul
durante  o  mandato  de  ANDRÉ  PUCCINELLI  e  mesmo
após o seu término, constituindo-se o citado instituo em um
verdadeiro “depositário” das propinas recebidas pelo ex-
Governador.

Observe-se,  então,  que,  a  par  da  extrema gravidade
concreta dos crimes e de sua inserção em uma  intrépida
ação criminosa organizada –  fatos já reconhecidos pelo
próprio SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL – tem-se, agora, a
descoberta de que  ANDRÉ PUCCINELLI usava e continua
usando  o  INSTITUTO  ÍCONE  (de  seu  filho,  ANDRÉ
PUCCINELLI JÚNIOR), como uma   verdadeira    “poupança
de propinas”,   as quais, por intermédio da ação do “testa
de  ferro”  JOÃO  PAULO  CALVES,  são  utilizadas  para
pagamentos em interesses do grupo. 

Posta essa situação, tem-se confirmado/corroborado o
entendimento externado pela SUPREMA CORTE no bojo
do HC 135.027/MS, no sentido de que a prisão preventiva
é  indispensável à garantia da ordem pública em razão
não só da extrema gravidade concreta dos crimes, como
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também  do  grande  fluxo  financeiro  oriundo  das
atividades  criminosas,  da  logística  da  organização
criminosa e  da  continuidade  das  articulações dos
agentes mesmo  depois  de  deflagrada  a  1ª  fase  da
Operação Lama Asfáltica. 

[…]

Os  investigadores  analisaram  atentamente  tais
documentos/materiais [documentos e materiais apreendidos na
quitinete  localizada  no  Distrito  de  Indubrasil  –  MS  em
08.12.2017],  que  dizem  respeito  a  parte  da  movimentação
financeira  de  ANDRÉ  PUCCINELLI,  de  sua  esposa,
ELIZABETTH  MARIA  MACHADO  PUCCINELLI,  e  de  MAURO
CAVALLI  –  a  que  tudo  indica,  seu  “  testa  de  ferro  ” –,
especialmente  sobre  atividades  rurais  e  pecuárias  exercidas
nas Fazendas Palanque, Estância Vanessa, São Jorge e Rancho
Itália; e imóveis transacionados no período de 1996 a 2013. 

Em suma,  os  elementos  colhidos,  como bem pontuado
pelos  investigadores  reforçam:  “  o    modus  operandi   de
ANDRÉ PUCCINELLI   e a continuidade delitiva dos crimes
perpetrados por ele e seu grupo, nos anos anteriores os
quais perduram até o atual contexto da Operação Lama
Asfáltica (2018)”. 

[…]

Observe-se,  por  fim  –  porém não  menos  importante  –
que os documentos e os materiais encontrados mostram-
se  claramente  vinculados  a  ANDRÉ  PUCCINELLI  e
apresentam  nítido  interesse  para  as  investigações  da
Operação  Lama  Asfáltica  (transações  financeiras,
imobiliárias,  agrárias  e  pecuárias  deveras
suspeitas/questionáveis),  motivo  pelo  qual  se  tem
caracterizado,  seguramente,  o  intuito  de  ocultar  da
polícia  e  do  Poder  Judiciário  relevantes  elementos  de
prova.

A exemplo do que já havia sido feito na denúncia que deu origem à Ação
Penal n. 0008855-92.2017.4.03.6000, passa-se à exposição,  em breve resumo,
da estrutura e da divisão de tarefas da organização criminosa ora denunciada à
Justiça, acrescentando-se, desta feita, os fatos e agentes desvelados por meio do
IPL n. 0525/2017-SR/PF/MS:

(segue tabela)
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ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA

Núcleo “político”

ANDRÉ
PUCCINELLI

Ex-Governador  do  Estado.  Comandante  do  esquema
criminoso.  Age  por  interpostas  pessoas.  Auxiliado
principalmente por EDSON GIROTO, ANDRÉ LUIZ CANCE e
IVANILDO DA CUNHA MIRANDA (COLABORADOR pela Lei
n.  12.850/2013  –  Autos  n.  0007250-14.2017.403.6000).
Manda  dar  tratamentos  privilegiados  e  ímprobos  a  JOÃO
AMORIM e sua empresa, a PROTECO. Chegou a viajar pelo
menos  3  vezes  no  avião  particular  de  JOÃO  AMORIM.
Recebeu  vantagem  ilícita  (propina)  em  função  das
contratações  fraudulentas  da  GRÁFICA  ALVORADA,  de
MICHERD  JAFAR  JÚNIOR.  Recebeu  vantagens  ilícitas
(propinas)  da  JBS –  em  espécie,  por  pessoas  jurídicas
interpostas  (notas  fiscais  frias)  ou  dissimuladas  de  doação
oficial  para  campanha  –  em  função  de  benefícios  fiscais
concedidos e mantidos.

ANDRÉ LUIZ
CANCE

Ex-Secretário  Adjunto  de  Fazenda.  Operador  de  ANDRÉ
PUCCINELLI para o acerto e recolhimento de propinas junto
à  JBS  a  partir  de  2014,  tendo  substituído  IVANILDO DA
CUNHA  MIRANDA  nessa  função.  Além  disso,  restou
comprovada  a  sua  atuação  também  junto  à  GRÁFICA
ALVORADA, de MICHERD JAFAR JÚNIOR, também para o
acerto e recolhimento de propinas.

IVANILDO
DA CUNHA MIRANDA

COLABORADOR
LEI N. 12.850/2013

(0007250-14.2017.403.6000)

Operador  de  ANDRÉ  PUCCINELLI para  o  acerto  e
recolhimento  de  propinas  em  função  de  benefícios  fiscais
concedidos e mantidos a frigoríficos instalados no Estado de
Mato Grosso do Sul, em especial junto à JBS, até o final do
ano de 2013, quando foi substituído por ANDRÉ LUIZ CANCE
nessa função.

EDSON
GIROTO

Ex-Secretário  Estadual  de  Obras  Públicas  e  de  Transportes
(SEOP).  Auxilia  no  comando  e  na  execução  do  esquema
criminoso. Para tanto, junto à AGESUL, conta com o apoio de
MARIA  WILMA,  Diretora-Presidente.  Mantendo  estreito
relacionamento  com  JOÃO AMORIM,  dono  da  PROTECO,
assegura  os  tratamentos  privilegiados  e  ímprobos  a  eles
conferidos  pela  administração  de  ANDRÉ  PUCCINELLI.
Chegou a viajar pelo menos 6 vezes no avião particular de
JOÃO AMORIM.

WILSON
CABRAL TAVARES

Ex-Secretário  Estadual  de  Obras  Públicas  e  de  Transportes
(SEOP)  nos  períodos  de  01/04/2010  a  03/04/2013  e  de
19/12/2014 a 31/12/2014. Assumiu a SEOP nos afastamentos
de  EDSON GIROTO  de modo a garantir a continuidade do
esquema criminoso, notadamente quanto às fraudes em obras
do Aquário do Pantanal. 

Núcleo “AGESUL”

MARIA WILMA
CASANOVA ROSA

Ex-Diretora-Presidente  da  AGESUL (“primeira-dama”  da
SEOP/AGESUL),  dentre  outras  funções.  Principal  auxiliar  de
EDSON  GIROTO.  Afinal,  naquela  autarquia  corriam  os
principais  procedimentos  licitatórios  fraudados  e  os
respectivos contratos administrativos, com medições também
fraudadas, sendo produzidos naquela entidade, desse modo,
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os documentos ideologicamente falsos a serem encaminhados
ao  BNDES.  Ademais,  fiel  ao  seu  chefe  imediato  (EDSON
GIROTO),  chegou a empenhar-se diretamente para agilizar
os pagamentos da PROTECO, empresa de JOÃO AMORIM.

HÉLIO YUDI
KOMIYAMA

Enquanto  Diretor  Executivo,  Gerente  de  Obras  Viárias,
Assessor Técnico e Membro de Comissão de Fiscalização, um
dos principais integrantes da organização criminosa dentro da
AGESUL.  Assina  diretamente  medições  superfaturadas,
designa fiscais escolhidos por  JOÃO AMORIM ou  RÔMULO
MENOSSI, procura agilizar andamentos para os pagamentos
da  PROTECO e  influencia  outros  servidores  em  proveito
daquela empresa.

EDMIR
FONSECA RODRIGUES

Enquanto Procurador Jurídico da  AGESUL, com a função de
Coordenador de Assuntos Jurídicos/SEOP, como chefe desse
setor, tem participação fundamental ao avalizar os diversos
editais contendo graves ilegalidades, com caráter fraudulento,
em benefício da PROTECO.

LUIZ CÂNDIDO
ESCOBAR

Enquanto  Coordenador  de  Litações  de  Obras  da  AGESUL,
como  chefe  desse  setor,  igualmente  tem  participação
fundamental  na elaboração e utilização dos diversos editais
contendo  graves  ilegalidades,  com caráter  fraudulento,  em
benefício da PROTECO.

MAURO
DE FIGUEIREDO

Enquanto Presidente das Comissões de Licitação da  AGESUL
relativas às obras da Rodovia MS-430, da Rodovia MS-040 e
do Aquário do Pantanal, tem participação decisiva para que
possam  ser  levadas  a  efeito  as  fraudes  em  benefício  de
pessoas jurídicas previamente escolhidas pela SEOP/AGESUL
(PROTECO/EGELTE). 

LUIZ MÁRIO
MENDES LEITE

PENTEADO

Enquanto  Membro  da  Comissão  de  Licitação  da  AGESUL  e
Membro  da  Comissão  Especial  de  Trabalho  para  o
acompanhamento  das  obras  do  Aquário  do  Pantanal  –  na
condição  de  Fiscal  da  AGESUL,  também  tem  participação
decisiva para que possam ser levadas a efeito as fraudes no
certame, bem assim na fase executória  do Contrato  OC n.
028/2011.

FAUSTO CARNEIRO
DA COSTA FILHO

Fiscais e integrantes de comissões de fiscalização de obras.
Nessas funções, tem 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,  vem  a  ser
usados pelos gestores para enganar o BNDES na liberação de
mais  recursos  e  na  prestação  de  contas  devida  pela
Administração Estadual.

WILSON ROBERTO
M. DE OLIVEIRA 

JOSÉ MÁRCIO
MESQUITA

NADINE
CHAIA

MARIA FERNNANDA
DE LOPES E SANTOS

DOMINGOS SÁVIO
DE SOUZA MARIÚBA

Também fiscais e integrantes de comissões de fiscalização de
obras.  Na  fase  executória  do  Contrato  OC  n.  028/2011
(Aquário do Pantanal), tem participação decisiva, em especial,
nas reprogramações fraudulentas. DOMINGOS SÁVIO, além
disso, aparece atestando obras e/ou serviços que nunca foram
executados (51º Boletim de Medição). 

JOSÉ JORGE
BOSSAY

MARI EMÍLIA
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BRANCHER 

MARCOS TADEU
ENCISO 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  pessoa  jurídica  MP
ENGENHARIA LTDA. Nessa função, também tem participação
decisiva  na  produção  de  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 (propina) em razão
da sua função.

FLÁVIO MIYAHIRA

Contratado  pela  AGESUL/SEOP  para  ser  o  gerenciador  e
supervisor das obras de implantação e pavimentação asfáltica
da  Rodovia  MS-040,  por  meio  da  pessoa  jurídica  CPR
CONSULTORIA E PROJETOS RODOVIÁRIOS LTDA. Assim como
PUGA na MS-430, nessa função, também tem participação
decisiva  na  produção  de  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.

Núcleo “PROTECO”

JOÃO KRAMPE
AMORIM DOS SANTOS

Dono  e  no  comando  da  PROTECO,  empresa  largamente
beneficiada  por  reiteradas  contratações  fraudulentas,
execuções  contratuais  igualmente  fraudulentas  e  outros
tratamentos  ímprobos  e  privilegiados  na  administração  de
ANDRÉ PUCCINELLI e EDSON GIROTO, especificamente na
SEOP/AGESUL, pasta titularizada pelo último (por nomeação
do  primeiro).  Segundo  o  apurado,  mantém relacionamento
próximo  e  de  confiança/cumplicidade  com  os  mesmos.
Chegou  a  emprestar  o  seu  avião  particular  para  que  eles
efetuassem  viagens  (v.  Ação  Penal  n.  0008855-
92.2017.4.03.6000).
A PROTECO aparece como um dos principais canais de saída
(desvios) de recursos públicos, a partir da qual (mas não só)
se  iniciam mecanismos  de  lavagem de  dinheiro,  objeto  de
outras denúncias apresentadas com base nas descobertas da
Operação Lama Asfáltica (v. parte I, acima).
A PROTECO aparece também sendo usada, ao lado de outras
pessoas  jurídicas,  para  o  recebimento  dissimulado  de
vantagens  indevidas  (propinas)  e  lavagem  de  dinheiro
relativamente  a  outras  fraudes  –  vide primeira  denúncia
apresentada  com  base  no  IPL  0525/2017-SR/PF/MS,  em
24/07/2018: propinas pagas pela JBS a ANDRÉ PUCCINELLI
via  PROTECO e contratos fictícios de locações de máquinas
com diversas outras empresas.

ELZA CRISTINA
ARAÚJO DOS SANTOS

Braço  direito  de  JOÃO  AMORIM,  fiel  às  suas  ordens  e
orientações, sua principal parceira dentro da  PROTECO nas
atividades criminosas em questão. Recebe procurações para
agir em nome da empresa, atesta medições fraudulentas, de
obras  e/ou  serviços  não  executados,  e  interage  com
servidores da AGESUL para agilizar pagamentos a PROTECO,
sendo  encarregada  do  pagamento  de  vantagens  indevidas
(propinas), para o que é usado o código “tomar um café”.
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RÔMULO TADEU
MENOSSI

Engenheiro  chefe  da  PROTECO.  Atesta  medições  de  obras
e/ou serviços que nunca foram executados, sendo certo que,
conforme  apurado  pela  PF (v.  Ação  Penal  n.  0008855-
92.2017.4.03.6000),  tem  plena  ciência  das  atividades
criminosas,  tendo  atuado  junto  a  AGESUL para  defender
interesses  escusos  da  PROTECO e  do  seu  chefe  JOÃO
AMORIM, a quem recorre quando necessário.

Núcleo “GRÁFICA ALVORADA”

JODASCIL
DA SILVA LOPES

Coordenador de Administração e Apoio Escolar da SED. Nessa
posição,  desponta  como  a  peça  central,  peça-chave,  para
garantir  as  contratações  fraudulentas  da  GRÁFICA
ALVORADA.  Mais  do  que  isso,  consoante  descoberto  nas
investigações  da  Operação  Lama  Asfáltica  e  exposto  na
primeira denúncia apresentada com base neste mesmo IPL n.
0525/2017-SR/PF/MS  (denúncia  datada  de  24/07/2018),  o
denunciado usufrui, a que tudo indica, de especial proteção do
grupo criminoso, tendo JOÃO PAULO CALVES (fiel testa de
ferro de  PUCCINELLI JÚNIOR), fazendo uso da  “poupança
de  propinas” de  ANDRÉ  PUCCINELLI no  INSTITUTO
ÍCONE, transferido R$  170.000,00  para  escritório  de
advocacia com o objetivo pagar por  habeas corpus em seu
favor.

MICHERD
JAFAR JÚNIOR

Dono da  GRÁFICA ALVORADA e  da  GRÁFICA JAFAR.  A
primeira, gozando de relação absolutamente privilegiada com
o  Governo  do  Estado,  foi  beneficiada  com  contratações
milionárias para o fornecimento de livros, sendo várias delas
claramente fraudulentas – para o que foram pagas vantagens
ilícitas  a  ANDRÉ  PUCCINELLI.  Além  disso,  “emprestava”
suas empresas para que PUCCINELLI recebesse propinas da
JBS – e, consequentemente,  assim também branqueasse o
dinheiro sujo – isso mediante a emissão de notas fiscais frias,
i.e., sem a prestação de qualquer serviço.

Núcleo “JBS”

ANDRÉ
PUCCINELLI JÚNIOR

PUCCINELLI JÚNIOR, proprietário de fato do  INSTITUTO
ÍCONE, com o auxílio direto de JOÃO PAULO CALVES (2010
até o presente) e  JODASCIL GONÇALVES LOPES (2013 a
2015),  seus  fiéis  testas  de  ferro, tem atuação  decisiva  no
recebimento de propinas (especialmente as pagas pela JBS)
por PUCCINELLI – e, consequentemente, atuação decisiva,
também, no branqueamento do dinheiro sujo – isso mediante
a  emissão  de  notas  fiscais  frias,  i.e.,  sem a  prestação  de
qualquer serviço. Para além disso, tem-se que o INSTITUTO
ÍCONE é usado por  PUCCINELLI e  PUCCINELLI JÚNIOR,
com o auxílio  direto dos  testas  de  ferro,  para  arrecadar  e
armazenar propinas,  assim formando, nos dizeres da  CGU,
uma espécie  de  “poupança de propinas”,  a  qual,  inclusive,
vem sendo utilizada conforme as necessidades da organização
criminosa.

JOÃO PAULO CALVES

JODASCIL
GONÇALVES LOPES

JOÃO ROBERTO
BAIRD

Dono da  ITEL INFORMÁTICA  e da MIL TEC. Assim como
MICHERD JÚNIOR,  aparece “emprestando” suas empresas
para  que  PUCCINELLI recebesse  propinas  da  JBS  –  e,
consequentemente,  assim  também  branqueasse  o  dinheiro
sujo – isso mediante a emissão de notas fiscais frias, i.e., sem
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a  prestação  de  qualquer  serviço. Para  além  disso, BAIRD
mostra-se  um importante integrante e, também, articulador
do grupo criminoso. P. ex., segundo o apurado, foi ele quem
apresentou  PUCCINELLI  e IVANILDO  aos irmãos BATISTA
da JBS, certamente já no intuito de que eles chegassem a um
entendimento  sobre  o  pagamento  de  propinas.  Outrossim,
tem-se que  a  ITEL era proprietária em conjunto com JOÃO
AMORIM (dono da PROTECO) da aeronave que foi utilizada
em diversas viagens por PUCCINELLI e GIROTO, vantagem
essa recebida em razão  dos rescpetivos cargos públicos (V.
Ação Penal n. 0008855-92.2017.4.03.6000).

ANTÔNIO CELSO
CORTEZ

Dono da  PSG.  Assim como  MICHERD JÚNIOR e  BAIRD,
aparece “emprestando” sua empresa para que  PUCCINELLI
recebesse  propinas  da  JBS  –  e,  consequentemente,  assim
também  branqueasse  o  dinheiro  sujo  –  isso  mediante  a
emissão  de  notas  fiscais  frias,  i.e.,  sem  a  prestação  de
qualquer  serviço. Para  além  disso, CORTEZ desponta nas
investigações como um verdadeiro coletor de propinas pagas
em  espécie,  tendo  recebido  ao  menos  quatro  vezes
“remessas” em espécie, no total de R$ 2.050.000,00. 

Danos causados

Com  base  nos  fatos  denunciados  à  Justiça  na  Ação  Penal  n.  0008855-
92.2017.4.03.6000,  na  denúncia  apresentada  em  24/07/2018  (Autos  n.  0000046-
79.2018.403.6000) e, agora, incluindo também os fatos objeto da presente denúncia;
considerando serem in re ipsa os danos envolvidos nas contratações fraudulentas e nos
pagamentos  de  vantagens  ilícitas  (propinas),  estimam-se,  até  o  momento  (fatos
denunciados à Justiça), danos mínimos de R$ 534.711.234,34 (quinhentos e trinta
e quatro milhões,  setecentos e onze mil,  duzentos e trinta e quatro reais e
trinta e quatro centavos) causados pelas atividades da organização criminosa ora em
tela. Isso sem contabilizar os danos imateriais, esses imensuráveis.

• 6ª denúncia (Autos n. 0008855-92.2017.4.03.6000): R$ 149.176.674,42 (valor
atualizado até esta data).

• 7ª  denúncia  (Autos  n.  0000046-79.2018.403.6000):  R$  76.711.036,19
(denúncia datada de 24/07/2018). 

• 8ª  denúncia  (Autos  n.  0000046-79.2018.403.6000):  R$  308.823.523,73
(presente denúncia). 

Na denúncia apresentada em 24/07/2018, foram denunciados crimes para
os  quais  concorreram,  entre  outros,  IVANILDO  DA  CUNHA  MIRANDA
(COLABORADOR),  ANDRÉ  LUIZ  CANCE,  ANDRÉ  PUCCINELLI  JÚNIOR,
JOÃO PAULO CALVES,  JODASCIL GONÇALVES LOPES,  MICHERD JAFAR
JÚNIOR, JOÃO ROBERTO BAIRD e ANTÔNIO CELSO CORTEZ. 

Nesta denúncia, são denunciados crimes para os quais concorreram, entre
outros, WILSON CABRAL TAVARES, MAURO DE FIGUEIREDO, LUIZ MÁRIO
MENDES PENTEADO, JOSÉ MÁRCIO MESQUITA, NADINE CHAIA, MARIA
FERNNANDA DE LOPES E SANTOS, FLÁVIO MIYAHIRA, DOMINGOS SÁVIO
DE SOUZA MARIÚBA,  JOSÉ JORGE BOSSAY,  MARI EMÍLIA BRANCHER,
ANDRÉ  LUIZ  CANCE, JODASCIL  DA  SILVA  LOPES  e  MICHERD  JAFAR
JÚNIOR.

Tais pessoas, conforme exposto, também integram a organização criminosa
inicialmente delineada na Ação Penal n. 0008855-92.2017.4.03.6000, também
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sendo ora denunciadas, por conseguinte, por terem incorrido na prática e nas
sanções do art. 2º, caput e § 4º, inciso II, da Lei n. 12.850/2013. 

Reitera-se o já afirmado na Ação Penal n. 0008855-92.2017.4.03.6000: não
se  cuida,  in  casu,  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 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.

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. DA CLASSIFICAÇÃO DOS DELITOS

Com base no conjunto de fatos relatados nesta denúncia, tem-se que: 
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4.1. ANDRÉ PUCCINELLI incorreu:

(a) Quanto às obras da Rodovia MS-040: 

(a.1)  Com  relação  às  Concorrências  n.  029/2013-CLO/AGESUL  e  n.
030/2013-CLO/AGESUL (fase licitatória), por  2 (duas) 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);

(a.2) Com relação à contratação de serviços sem licitação, por 1 (uma) vez,
na  prática  e  nas  sanções  dos  delitos  tipificados  no  art.  89,  caput,  da  Lei
n.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); 

(a.3)  Com  relação  à Concorrência  n.  029/2013-CLO/AGESUL  (execução
contratual), por 10 (dez) vezes, na prática e nas sanções do delito tipificado 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); 

(a.4)  Com  relação  à  Concorrência  n.  030/2013-CLO/AGESUL  (execução
contratual), por 10 (dez) vezes, na prática e nas sanções do delito tipificado 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); e 

(a.5) Com relação aos Relatórios de Desempenho (REDs) n. 1, n. 2, n. 3, n.
4, n. 5 e n. 6, por 6 (seis) 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). 

(b) Quanto às obras do Aquário do Pantanal:

(b.1)  Com  relação  à  Concorrência  n.  031/2010-CLO/AGESUL  (fase
licitatória), por 1 (uma) vez, 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.2) Com relação às contratações de serviços sem licitação, por 11 (onze)
vezes, na prática e nas sanções dos delitos tipificados no art. 89, caput, da Lei
n.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.3) Com relação à sub-rogação ilegal do Contrato OC n. 028/2011, por 1
(uma) vez, na prática e nas sanções dos delitos tipificados no art. 316, caput,
do Código Penal 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); e 

(b.4)  Com  relação  à  Concorrência  n.  031/2010-CLO/AGESUL  (execução
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contratual), após a sub-rogação ilegal do Contrato n. 028/2011 à PROTECO, por
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) Quanto às contratações diretas da GRÁFICA E EDITORA ALVORADA:

(c.1) Com relação aos Processos n. 29/008.824/2014, 29/037.138/2014,
29/041.248/2014, 29/043.698/2014 e 29/043.699/2014, por 5 (cinco) vezes, na
prática  e  nas  sanções  dos  delitos  tipificados  no  art.  89,  caput,  da  Lei
n.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); e 

(c.2)  Com  relação  ao  recebimento  de  vantagem  indevida  (propina)  em
contrapartida às contratações fraudulentas da GRÁFICA ALVORADA, levadas a
efeito no ano de 2014, por pelo menos 1 (uma) vez, na prática e nas sanções do
delito tipificado no art. 317, § 1º, do Código Penal, na forma do art. 29 do
Código Penal (concurso de pessoas). 

4.2. EDSON GIROTO incorreu:

(a) Quanto às obras da Rodovia MS-040: 

(a.1)  Com  relação  às  Concorrências  n.  029/2013-CLO/AGESUL  e  n.
030/2013-CLO/AGESUL (fase licitatória), por  2 (duas) 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);

(a.2) Com relação à contratação de serviços sem licitação, por 1 (uma) vez,
na  prática  e  nas  sanções  dos  delitos  tipificados  no  art.  89,  caput,  da  Lei
n.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); 

(a.3)  Com  relação  à  Concorrência  n.  029/2013-CLO/AGESUL  (execução
contratual), por 10 (dez) vezes, na prática e nas sanções do delito tipificado 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); 

(a.4)  Com  relação  à  Concorrência  n.  030/2013-CLO/AGESUL  (execução
contratual), por 10 (dez) vezes, na prática e nas sanções do delito tipificado 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); e

(a.5) Com relação aos Relatórios de Desempenho (REDs) n. 1, n. 2, n. 3, n.
4, n. 5 e n. 6, por 6 (seis) 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). 

(b) Quanto às obras do Aquário do Pantanal:

(b.1) Com relação às contratações de serviços sem licitação, por  3 (três)
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vezes, na prática e nas sanções dos delitos tipificados no art. 89, caput, da Lei
n.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.2) Com relação à sub-rogação ilegal do Contrato OC n. 028/2011, por 1
(uma) vez, na prática e nas sanções dos delitos tipificados no art. 316, caput,
do Código Penal 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); e 

(b.3)  Com  relação  à  Concorrência  n.  031/2010-CLO/AGESUL  (execução
contratual), após a sub-rogação ilegal do Contrato n. 028/2011 à PROTECO, por
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). 

4.3. WILSON CABRAL TAVARES incorreu:

(a) Quanto às obras do Aquário do Pantanal:

(a.1)  Com  relação  à  Concorrência  n.  031/2010-CLO/AGESUL  (fase
licitatória), por 1 (uma) vez, 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); e

(a.2) Com relação às contratações de serviços sem licitação, por  5 (cinco)
vezes, na prática e nas sanções dos delitos tipificados no art. 89, caput, da Lei
n.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).

4.4. MARIA WILMA CASANOVA ROSA incorreu:

(a) Quanto às obras da Rodovia MS-040: 

(a.1)  Com  relação  às  Concorrências  n.  029/2013-CLO/AGESUL  e  n.
030/2013-CLO/AGESUL (fase licitatória), por  2 (duas) 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);

(a.2) Com relação à contratação de serviços sem licitação, por 1 (uma) vez,
na  prática  e  nas  sanções  dos  delitos  tipificados  no  art.  89,  caput,  da  Lei
n.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); 

(a.3)  Com  relação  à  Concorrência  n.  029/2013-CLO/AGESUL  (execução
contratual), por 10 (dez) vezes, na prática e nas sanções do delito tipificado 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); 

(a.4)  Com  relação  à  Concorrência  n.  030/2013-CLO/AGESUL  (execução
contratual), por 10 (dez) vezes, na prática e nas sanções do delito tipificado no
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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); e

(a.5) Com relação aos Relatórios de Desempenho (REDs) n. 1, n. 2, n. 3, n.
4, n. 5 e n. 6, por 6 (seis) 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).

(b) Quanto às obras do Aquário do Pantanal:

(b.1)  Com  relação  à  Concorrência  n.  031/2010-CLO/AGESUL  (fase
licitatória), por 1 (uma) vez, 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.2) Com relação às contratações de serviços sem licitação, por  3 (três)
vezes, na prática e nas sanções dos delitos tipificados no art. 89, caput, da Lei
n.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.3)  Com relação  à  sub-rogação  ilegal  do  Contrato  OC  n.  028/2011  à
PROTECO, por 1 (uma) vez, na prática e nas sanções do delito tipificado no art.
312, caput, do Código Penal, na forma do art. 13, § 2º, a, do Código Penal e
do art. 29 do Código Penal (concurso de pessoas); e

(b.4)  Com  relação  à  Concorrência  n.  031/2010-CLO/AGESUL  (execução
contratual), após a sub-rogação ilegal do Contrato n. 028/2011 à PROTECO, por
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). 

4.5. HÉLIO YUDI KOMIYAMA incorreu:

(a) Quanto às obras da Rodovia MS-040: 

(a.1)  Com  relação  às  Concorrências  n.  029/2013-CLO/AGESUL  e  n.
030/2013-CLO/AGESUL (fase licitatória), por  2 (duas) 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); 

(a.2)  Com  relação  à  Concorrência  n.  029/2013-CLO/AGESUL  (execução
contratual), por 10 (dez) vezes, na prática e nas sanções do delito tipificado 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); 

(a.3)  Com  relação  à  Concorrência  n.  030/2013-CLO/AGESUL  (execução
contratual), por 10 (dez) vezes, na prática e nas sanções do delito tipificado 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); e
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(a.4) Com relação aos Relatórios de Desempenho (REDs) n. 1, n. 2, n. 3, n.
4, n. 5 e n. 6, por 6 (seis) 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).

4.6. EDMIR FONSECA RODRIGUES incorreu:

(a) Quanto às obras da Rodovia MS-040: 

(a.1)  Com  relação  às  Concorrências  n.  029/2013-CLO/AGESUL  e  n.
030/2013-CLO/AGESUL (fase licitatória), por  2 (duas) 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) Quanto às obras do Aquário do Pantanal:

(b.1)  Com  relação  à  Concorrência  n.  031/2010-CLO/AGESUL  (fase
licitatória), por 1 (uma) vez, 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); e

(b.2) Com relação à sub-rogação ilegal do Contrato OC n. 028/2011, por 1
(uma) vez, na prática e nas sanções dos delitos tipificados no art. 316, caput,
do Código Penal 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). 

4.7. LUIZ CÂNDIDO ESCOBAR incorreu:

(a) Quanto às obras da Rodovia MS-040: 

(a.1)  Com  relação  às  Concorrências  n.  029/2013-CLO/AGESUL  e  n.
030/2013-CLO/AGESUL (fase licitatória), por  2 (duas) 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) Quanto às obras do Aquário do Pantanal:

(b.1)  Com  relação  à  Concorrência  n.  031/2010-CLO/AGESUL  (fase
licitatória), por 1 (uma) vez, 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). 

4.8. MAURO DE FIGUEIREDO incorreu:

(a) Quanto às obras da Rodovia MS-040: 

(a.1)  Com  relação  às  Concorrências  n.  029/2013-CLO/AGESUL  e  n.
030/2013-CLO/AGESUL (fase licitatória), por  2 (duas) 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
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(concurso formal impróprio – desígnios autônomos) e do art. 29 do Código
Penal (concurso de pessoas).

(b) Quanto às obras do Aquário do Pantanal:

(b.1)  Com  relação  à  Concorrência  n.  031/2010-CLO/AGESUL  (fase
licitatória), por 1 (uma) vez, 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). 

4.9. EDSON CALVES incorreu:

(a) Quanto às obras da Rodovia MS-040: 

(a.1)  Com  relação  às  Concorrências  n.  029/2013-CLO/AGESUL  e  n.
030/2013-CLO/AGESUL (fase licitatória), por  2 (duas) 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).

4.10. LARISSA AZAMBUJA FERREIRA incorreu:

(a) Quanto às obras da Rodovia MS-040: 

(a.1)  Com  relação  às  Concorrências  n.  029/2013-CLO/AGESUL  e  n.
030/2013-CLO/AGESUL (fase licitatória), por  2 (duas) 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).

4.11. JOSÉ MÁRCIO MESQUITA incorreu:

(a) Quanto às obras da Rodovia MS-040: 

(a.1) Com relação à contratação de serviços sem licitação (Concorrência n.
029/2013-CLO/AGESUL), por 1 (uma) vez, na prática e nas sanções dos delitos
tipificados no  art. 89,  caput, da Lei n.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); 

(a.2)  Com  relação  à  Concorrência  n.  029/2013-CLO/AGESUL  (execução
contratual), por 10 (dez) vezes, na prática e nas sanções do delito tipificado 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); 

(a.3)  Com  relação  à  Concorrência  n.  030/2013-CLO/AGESUL  (execução
contratual), por 10 (dez) vezes, na prática e nas sanções do delito tipificado 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

(a.4) Com relação aos Relatórios de Desempenho (REDs) n. 1, n. 2, n. 3, n.
4, n. 5 e n. 6, por 6 (seis) vezes, na prática e nas sanções dos delitos tipificados
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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). 

4.12. NADINE CHAIA incorreu:

(a) Quanto às obras da Rodovia MS-040: 

(a.1) Com relação à contratação de serviços sem licitação (Concorrência n.
029/2013-CLO/AGESUL), por 1 (uma) vez, na prática e nas sanções dos delitos
tipificados no  art. 89,  caput, da Lei n.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);

(a.2)  Com  relação  à  Concorrência  n.  029/2013-CLO/AGESUL  (execução
contratual), por 10 (dez) vezes, na prática e nas sanções do delito tipificado 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); 

(a.3)  Com  relação  à  Concorrência  n.  030/2013-CLO/AGESUL  (execução
contratual), por 10 (dez) vezes, na prática e nas sanções do delito tipificado 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

(a.4) Com relação aos Relatórios de Desempenho (REDs) n. 1, n. 2, n. 3, n.
4, n. 5 e n. 6, por 6 (seis) 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).

4.13. MARIA FERNNANDA DE LOPES E SANTOS incorreu:

(a) Quanto às obras da Rodovia MS-040: 

(a.1) Com relação à contratação de serviços sem licitação (Concorrência n.
029/2013-CLO/AGESUL), por 1 (uma) vez, na prática e nas sanções dos delitos
tipificados no  art. 89,  caput, da Lei n.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);

(a.2)  Com  relação  à  Concorrência  n.  029/2013-CLO/AGESUL  (execução
contratual), por 10 (dez) vezes, na prática e nas sanções do delito tipificado 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); 

(a.3)  Com  relação  à  Concorrência  n.  030/2013-CLO/AGESUL  (execução
contratual), por 10 (dez) vezes, na prática e nas sanções do delito tipificado 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

(a.4) Com relação aos Relatórios de Desempenho (REDs) n. 1, n. 2, n. 3, n.

Av. Afonso Pena, 4444 – Vila Cidade – Campo Grande-MS – CEP 79.020-907 – PABX (67) 3312-7200
180



4, n. 5 e n. 6, por 6 (seis) 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).

4.14. FLÁVIO MIYAHIRA incorreu:

(a) Quanto às obras da Rodovia MS-040: 

(a.1)  Com  relação  à  Concorrência  n.  029/2013-CLO/AGESUL  (execução
contratual), por 10 (dez) vezes, na prática e nas sanções do delito tipificado 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); 

(a.2)  Com  relação  à  Concorrência  n.  030/2013-CLO/AGESUL  (execução
contratual), por 10 (dez) vezes, na prática e nas sanções do delito tipificado 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

(a.3) Com relação aos Relatórios de Desempenho (REDs) n. 1, n. 2, n. 3, n.
4, n. 5 e n. 6, por 6 (seis) 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).

4.15. JOÃO ALBERTO KRAMPE AMORIM DOS SANTOS incorreu:

(a) Quanto às obras da Rodovia MS-040: 

(a.1)  Com  relação  às  Concorrências  n.  029/2013-CLO/AGESUL  e  n.
030/2013-CLO/AGESUL (fase licitatória), por  2 (duas) 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);

(a.2) Com relação à contratação de serviços sem licitação, por 1 (uma) vez,
na prática e nas sanções dos delitos tipificados no art. 89, parágrafo único, da
Lei n.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); 

(a.3)  Com  relação  à  Concorrência  n.  029/2013-CLO/AGESUL  (execução
contratual), por 10 (dez) vezes, na prática e nas sanções do delito tipificado 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); 

(a.4)  Com  relação  à  Concorrência  n.  030/2013-CLO/AGESUL  (execução
contratual), por 10 (dez) vezes, na prática e nas sanções do delito tipificado 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); e

(a.5) Com relação aos Relatórios de Desempenho (REDs) n. 1, n. 2, n. 3, n.
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4, n. 5 e n. 6, por 6 (seis) 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).

(b) Quanto às obras do Aquário do Pantanal:

(b.1) Com relação à sub-rogação ilegal do Contrato OC n. 028/2011, por 1
(uma) vez, na prática e nas sanções dos delitos tipificados no art. 316, caput,
do Código Penal 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);

(b.2) Com relação às contratações de serviços sem licitação, por  1 (uma)
vez,  na prática  e  nas  sanções  dos  delitos  tipificados  no  art.  89,  parágrafo
único, da Lei n.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); e 

(b.3)  Com  relação  a  Concorrência  n.  031/2010-CLO/AGESUL  (execução
contratual), após a sub-rogação ilegal do Contrato n. 028/2011 à PROTECO, por
1 (uma) vez, na prática e nas sanções do delito tipificado no art. 312, caput, do
Código  Penal,  na  forma  dos  arts.  29  e  30  do  Código  Penal  (concurso  de
pessoas).

4.16. ELZA CRISTINA ARAUJO DOS SANTOS incorreu:

(a) Quanto às obras da Rodovia MS-040: 

(a.1)  Com  relação  às  Concorrências  n.  029/2013-CLO/AGESUL  e  n.
030/2013-CLO/AGESUL (fase licitatória), por  2 (duas) 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);

(a.2) Com relação à contratação de serviços sem licitação, por 1 (uma) vez,
na prática e nas sanções dos delitos tipificados no art. 89, parágrafo único, da
Lei n.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); 

(a.3)  Com  relação  à  Concorrência  n.  029/2013-CLO/AGESUL  (execução
contratual), por 10 (dez) vezes, na prática e nas sanções do delito tipificado 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); 

(a.4)  Com  relação  à  Concorrência  n.  030/2013-CLO/AGESUL  (execução
contratual), por 10 (dez) vezes, na prática e nas sanções do delito tipificado 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); e
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(a.5) Com relação aos Relatórios de Desempenho (REDs) n. 1, n. 2, n. 3, n.
4, n. 5 e n. 6, por 6 (seis) 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).

(b) Quanto às obras do Aquário do Pantanal:

(b.1)  Com relação  à  sub-rogação  ilegal  do  Contrato  OC  n.  028/2011  à
PROTECO, por 1 (uma) vez, na prática e nas sanções do delito tipificado no art.
312,  caput, do Código Penal, na forma dos arts. 29 e 30 do Código Penal
(concurso de pessoas); 

(b.2) Com relação às contratações de serviços sem licitação, por  1 (uma)
vez,  na prática  e  nas  sanções  dos  delitos  tipificados  no  art.  89,  parágrafo
único, da Lei n.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); e 

(b.3)  Com  relação  à  Concorrência  n.  031/2010-CLO/AGESUL  (execução
contratual), após a sub-rogação ilegal do Contrato n. 028/2011 à PROTECO, por
1 (uma) vez, na prática e nas sanções do delito tipificado no art. 312, caput, do
Código  Penal,  na  forma  dos  arts.  29  e  30  do  Código  Penal  (concurso  de
pessoas). 

4.17. RÔMULO TADEU MENOSSI incorreu:

(a) Quanto às obras da Rodovia MS-040: 

(a.1) Com relação à contratação de serviços sem licitação, por 1 (uma) vez,
na prática e nas sanções dos delitos tipificados no art. 89, parágrafo único, da
Lei n.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);

(a.2)  Com  relação  à  Concorrência  n.  029/2013-CLO/AGESUL  (execução
contratual), por 10 (dez) vezes, na prática e nas sanções do delito tipificado 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); 

(a.3)  Com  relação  à  Concorrência  n.  030/2013-CLO/AGESUL  (execução
contratual), por 10 (dez) vezes, na prática e nas sanções do delito tipificado 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); e

(a.4) Com relação aos Relatórios de Desempenho (REDs) n. 1, n. 2, n. 3, n.
4, n. 5 e n. 6, por 6 (seis) 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).
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4.18. LUIZ MÁRIO MENDES LEITE PENTEADO incorreu:

(a) Quanto às obras do Aquário do Pantanal:

(a.1)  Com  relação  à  Concorrência  n.  031/2010-CLO/AGESUL  (fase
licitatória), por 1 (uma) vez, 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); 

(a.2.) Com relação às contratações de serviços sem licitação, por  3 (três)
vezes, na prática e nas sanções dos delitos tipificados no art. 89, caput, da Lei
n.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); e 

(a.3) Com relação à sub-rogação ilegal do Contrato OC n. 028/2011, por 1
(uma) vez, na prática e nas sanções dos delitos tipificados no art. 316, caput,
do Código Penal 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). 

4.19. DOMINGOS SÁVIO DE SOUZA MARIÚBAincorreu:

(a) Quanto às obras do Aquário do Pantanal:

(a.1) Com relação às contratações de serviços sem licitação, por 11 (onze)
vezes, na prática e nas sanções dos delitos tipificados no art. 89, caput, da Lei
n.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); e

(a.2)  Com  relação  à  Concorrência  n.  031/2010-CLO/AGESUL  (execução
contratual), após a sub-rogação ilegal do Contrato OC n. 028/2011 à PROTECO,
por  1 (uma) vez,  na prática e  nas sanções do delito  tipificado 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).

4.20. LUIZ JORGE BOSSAY incorreu:

(a) Quanto às obras do Aquário do Pantanal:

(a.1) Com relação às contratações de serviços sem licitação, por 11 (onze)
vezes, na prática e nas sanções dos delitos tipificados no art. 89, caput, da Lei
n.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). 

4.21. MARI EMÍLIA BRANHCER incorreu:

(a) Quanto às obras do Aquário do Pantanal:

(a.1) Com relação às contratações de serviços sem licitação, por 11 (onze)
vezes, na prática e nas sanções dos delitos tipificados no art. 89, caput, da Lei
n.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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4.22. HÉLIO LOUREIRO BATTILANI incorreu:

(a) Quanto às obras do Aquário do Pantanal:

(a.1) Com relação às contratações de serviços sem licitação, por  7 (sete)
vezes, na prática e nas sanções dos delitos tipificados no art. 89, caput, da Lei
n.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). 

4.23. EGÍDIO VILANI COMIN incorreu:

(a) Quanto às obras do Aquário do Pantanal:

(a.1)  Com  relação  à  Concorrência  n.  031/2010-CLO/AGESUL  (fase
licitatória), por 1 (uma) vez, 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); 

(a.2) Com relação às contratações de serviços sem licitação, por  10 (dez)
vezes, na prática e nas sanções dos delitos tipificados no  art. 89, parágrafo
único, da Lei n.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); e 

(a.3)  Com relação  à  sub-rogação  ilegal  do  Contrato  OC  n.  028/2011  à
PROTECO, por 1 (uma) vez, na prática e nas sanções do delito tipificado no art.
312,  caput, do Código Penal, na forma dos arts. 29 e 30 do Código Penal
(concurso de pessoas).

4.24. MARIA NILENE BADECA DA COSTA incorreu:

(a) Quanto às contratações diretas da GRÁFICA E EDITORA ALVORADA:

(a.1) Com relação aos Processos n. 29/008.824/2014, 29/037.138/2014,
29/041.248/2014, 29/043.698/2014 e 29/043.699/2014, por 5 (cinco) vezes, na
prática  e  nas  sanções  dos  delitos  tipificados  no  art.  89,  caput,  da  Lei
n.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). 

4.25. CHEILA CRISTINA VENDRAMI incorreu:

(a) Quanto às contratações diretas da GRÁFICA E EDITORA ALVORADA:

(a.1) Com relação aos Processos n. 29/037.138/2014, 29/041.248/2014,
29/043.698/2014 e 29/043.699/2014, por  4 (quatro) vezes,  na prática e nas
sanções dos delitos tipificados no art. 89, caput, da Lei n.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). 

4.26. JODASCIL DA SILVA LOPES incorreu:

(a) Quanto às contratações diretas da GRÁFICA E EDITORA ALVORADA:
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(a.1) Com relação aos Processos n. 29/008.824/2014, 29/037.138/2014,
29/041.248/2014, 29/043.698/2014 e 29/043.699/2014, por 5 (cinco) vezes, na
prática  e  nas  sanções  dos  delitos  tipificados  no  art.  89,  caput,  da  Lei
n.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). 

4.27. ROBERVAL ANGELO FURTADO incorreu:

(a) Quanto às contratações diretas da GRÁFICA E EDITORA ALVORADA:

(a.1) Com relação aos Processos n. 29/008.824/2014, 29/037.138/2014,
29/041.248/2014, 29/043.698/2014 e 29/043.699/2014, por 5 (cinco) vezes, na
prática  e  nas  sanções  dos  delitos  tipificados  no  art.  89,  caput,  da  Lei
n.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). 

4.28. MÁRCIA FABIANA DA SILVA incorreu:

(a) Quanto às contratações diretas da GRÁFICA E EDITORA ALVORADA:

(a.1) Com relação aos Processos n. 29/008.824/2014, 29/037.138/2014,
29/041.248/2014, 29/043.698/2014 e 29/043.699/2014, por 5 (cinco) vezes, na
prática  e  nas  sanções  dos  delitos  tipificados  no  art.  89,  caput,  da  Lei
n.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). 

4.29. HILDNEY ALVES DE OLIVEIRA incorreu:

(a) Quanto às contratações diretas da GRÁFICA E EDITORA ALVORADA:

(a.1) Com relação aos Processos n. 29/008.824/2014, 29/041.248/2014,
29/043.698/2014 e 29/043.699/2014, por  4 (quatro) vezes,  na prática e nas
sanções dos delitos tipificados no art. 89, caput, da Lei n.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). 

4.30. CARLA DE BRITTO RIBEIRO CARVALHO incorreu:

(a) Quanto às contratações diretas da GRÁFICA E EDITORA ALVORADA:

(a.1) Com relação aos Processos n. 29/008.824/2014, 29/041.248/2014,
29/043.698/2014 e 29/043.699/2014, por  4 (quatro) vezes,  na prática e nas
sanções dos delitos tipificados no art. 89, caput, da Lei n.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). 

4.31. DAVI DE OLIVEIRA SANTOS incorreu:

(a) Quanto às contratações diretas da GRÁFICA E EDITORA ALVORADA:

(a.1) Com relação aos Processos n. 29/037.138/2014 e 29/041.248/2014,
por 2 (duas) vezes, na prática e nas sanções dos delitos tipificados no art. 89,
caput, da Lei n.666/1993 e no art. 312, caput, do Código Penal, na forma
do  art.  70,  caput  in  fine,  do  Código  Penal  (concurso  formal  impróprio  –
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desígnios autônomos) e do art. 29 do Código Penal (concurso de pessoas). 

4.32. MELISSA APARECIDA MARTINELLI GABAN incorreu:

(a) Quanto às contratações diretas da GRÁFICA E EDITORA ALVORADA:

(a.1) Com relação aos Processos n. 29/008.824/2014, 29/037.138/2014,
29/041.248/2014, 29/043.698/2014 e 29/043.699/2014, por 5 (cinco) vezes, na
prática  e  nas  sanções  dos  delitos  tipificados  no  art.  89,  caput,  da  Lei
n.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). 

4.33. ANDRÉ LUIZ CANCE incorreu:

(a) Quanto às contratações diretas da GRÁFICA E EDITORA ALVORADA:

(a.1)  Com relação  ao  recebimento  de  vantagem indevida  (propina)  em
contrapartida às contratações fraudulentas da GRÁFICA ALVORADA, levadas a
efeito no ano de 2014, por pelo menos 1 (uma) vez, na prática e nas sanções do
delito tipificado no art. 317, § 1º, do Código Penal, c/c arts. 29 e 30 do Código
Penal (concurso de pessoas). 

4.34. MICHERD JAFAR JUNIOR incorreu:

(a) Quanto às contratações diretas da GRÁFICA E EDITORA ALVORADA:

(a.1) Com relação aos Processos n. 29/008.824/2014, 29/037.138/2014,
29/041.248/2014, 29/043.698/2014 e 29/043.699/2014, por 5 (cinco) vezes, na
prática e nas sanções dos delitos tipificados no  art. 89, parágrafo único, da
Lei n.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). 

4.35. ROSSANA PAROSCHI JAFAR incorreu:

(a) Quanto às contratações diretas da GRÁFICA E EDITORA ALVORADA:

(a.1) Com relação aos Processos n. 29/008.824/2014, 29/037.138/2014,
29/041.248/2014, 29/043.698/2014 e 29/043.699/2014, por 5 (cinco) vezes, na
prática e nas sanções dos delitos tipificados no  art. 89, parágrafo único, da
Lei n.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). 

4.36.  CRIME DE INTEGRAR ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA: IVANILDO
DA CUNHA MIRANDA  (COLABORADOR pela  Lei  n.  12.850/2013 – Autos  n.
0007250-14.2017.403.6000),  ANDRÉ  LUIZ  CANCE,  ANDRÉ  PUCCINELLI
JÚNIOR, JOÃO PAULO CALVES, JODASCIL GONÇALVES LOPES, JODASCIL
DA  SILVA  LOPES,  MICHERD  JAFAR  JÚNIOR,  JOÃO  ROBERTO  BAIRD,
ANTÔNIO  CELSO  CORTEZ,  WILSON  CABRAL  TAVARES,  MAURO  DE
FIGUEIREDO,  LUIZ  MÁRIO  MENDES  PENTEADO,  JOSÉ  MÁRCIO
MESQUITA, NADINE CHAIA, MARIA FERNNANDA DE LOPES E SANTOS,
FLÁVIO MIYAHIRA, DOMINGOS SÁVIO DE SOUZA MARIÚBA, JOSÉ JORGE
BOSSAY  e MARI EMÍLIA BRANCHER também incorreram 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 permanente que é tal modalidade de associação
estável e permanente.
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4.37. OBSERVAÇÕES COMUNS A TODOS OS DENUNCIADOS:

• O crime do art. 312,  caput, do Código Penal não absorve a prática dos
crimes dos arts. 89 ou 90 da Lei n. 8.666/1993, porque a lesividade destes
não se exaure ou esgota na daquele (o desvio dos valores públicos). Ao
burlar ou 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  dos  delitos  e  de  seus
resultados,  ainda  que,  em  algum  dos  aspectos  mencionados,  na
modalidade eventual.

• Verifica-se o concurso material (art. 69, CP) entre os crimes dos arts. 89
ou 90 da Lei n. 8.666/1993 (+ 312, caput, CP – v. supra), os crimes do
art. 312, caput, do CP (+ art. 299, CP – consunção) na fase de execução
contratual, os crimes dos arts. 19 e 20 da Lei n. 7.492/1986, o crime do
art. 316 do CP (+ 312, caput, do CP – v. supra, mesma lógica) e o crime
do art. 317, § 1º, do CP, 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 dos respectivos contextos (e apenas se
exatamente no 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. DO VALOR MÍNIMO PARA A REPARAÇÃO DOS DANOS CAUSADOS
PELOS CRIMES (ART. 387, IV, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL)

Da narrativa exposta nesta denúncia, indicam-se, para fins do art. 387, IV,
do Código de Processo Penal,  os seguintes  valores,  conforme participação de
cada denunciado161:

161 1. Para os denunciados que participaram dos crimes dos arts. 89 ou 90 da Lei n. 8.666/93, considerou-se
para a indicação dos danos mínimos o valor total dos contratos objeto, respectivamente, de cada um dos
processos de contratação, a saber: Concorrência n. 029/2013, Concorrência n. 030/2013, Concorrência n.
031/2010, Processo n. 29/008.824/2014, Processo n. 29/037.138/2014, Processo n. 29/041.248/2014,
Processo n. 29/043.698/2014 e Processo n. 29/043.699/2014, tendo em vista serem in re ipsa os danos
envolvidos em contratações fraudulentas dessa espécie. Trata-se o conceito jurídico de dano in re ipsa de
aplicação frequente e consolidada na jurisprudência do STJ:  "(…) segundo entendimento consolidado no
âmbito das Turmas que compõem a Primeira Seção, o prejuízo decorrente da fraude ao certame licitatório
é presumido (dano in re ipsa), consubstanciado na impossibilidade da contratação pela Administração da
melhor proposta, não tendo o acórdão de origem se afastado de tal entendimento. (…)" (STJ – AgInt nos
EREsp 728.341/SP, Rel. Min. GURGEL DE FARIA, 1ª Seção, j. 28/02/2018, DJe 03/04/2018). Coerente com
isso, os valores foram atualizados a partir da data dos contratos de cada processo. 
2. Para EDSON GIROTO, JOÃO AMORIM e ELZA CRISTINA, considerou-se para a indicação dos danos
mínimos  causados  pelos  crimes  relacionados  às  obras  do  Aquário  do  Pantanal:  (i)  o  valor  do  saldo
contratual assumido integralmente pela PROTECO com a sub-rogação ilegal do Contrato OC n. 028/2011
(crime do art. 316 c/c art. 312, CP); e (ii) o valor correspondente aos serviços extracontratuais incluídos
pela 11ª reprogramação do Contrato OC n. 028/2011, extraído da planilha elaborada pela PF (DVD n. 1,
Apenso II do IPL n. 0525/2017-SR/PF/MS, no seguinte caminho: E:\DVD 1\Aquario\DVD anexo ao Of.
21618-17 CGU ref Aquario) (crime do art. 89, L 8.666/93, c/c art. 312, CP). Utilizou-se a planilha da PF
por tratar-se, aqui, de indicação para fins de danos mínimos. Valores atualizados, respectivamente, a partir
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5.1. ANDRÉ PUCCINELLI:

Crimes Danos materiais Danos imateriais

Fraudes em obras da
Rodovia MS-040

Concorrência n. 029/2013 R$ 35.859.828,91 ---------

Concorrência n. 030/2013 R$ 34.138.736,84 ---------

Fraudes em obras do
Aquário do Pantanal

Concorrência n. 031/2010 R$ 215.894.462,79 ---------

Contratações diretas
ilegais – GRÁFICA E
EDITORA ALVORADA

Processo n. 29/008.824/2014 R$ 5.917.600,00 R$ 5.917.600,00 

Processo n. 29/037.138/2014 R$ 86.467,50 R$ 86.467,50 

Processo n. 29/041.248/2014 R$ 9.131.212,69 R$ 9.131.212,69 

Processo n. 29/043.698/2014 R$ 6.577.650,00 R$ 6.577.650,00 

Processo n. 29/043.699/2014 R$ 1.217.565,00 R$ 1.217.565,00 

Totais parciais: R$ 308.823.523,73 R$ 22.930.495,19

Total R$ 331.754.018,92

5.2. EDSON GIROTO:

Crimes Danos materiais 

Fraudes em obras da
Rodovia MS-040

Concorrência n. 029/2013 R$ 35.859.828,91 

Concorrência n. 030/2013 R$ 34.138.736,84 

Fraudes em obras do
Aquário do Pantanal

Concorrência n. 031/2010 R$ 97.510.878,78

Total R$ 167.509.444,53

5.3. WILSON CABRAL TAVARES:

da data do contrato de “subempreitada” e da data da 11ª reprogramação.
3. Para  DOMINGOS SÁVIO DE SOUZA MARIÚBA, considerou-se para a indicação dos danos mínimos
causados  pelos  crimes  relacionados  às  obras  do  Aquário  do  Pantanal:  (i)  o  valor  do  prejuízo  efetivo
decorrente do pagamento indevido à PROTECO por serviços não executados (crime do art. 312 c/c art.
299,  CP);  e  (ii)  os  valores  correspondentes  aos  serviços  extracontratuais  incluídos  pelas  11  (onze)
reprogramações do Contrato OC n. 028/2011, extraídos da planilha elaborada pela PF (DVD n. 1, Apenso
II do IPL n. 0525/2017-SR/PF/MS, no seguinte caminho: E:\DVD 1\Aquario\DVD anexo ao Of. 21618-17
CGU ref Aquario) (crime do art. 89, L 8.666/93, c/c art. 312, CP). Utilizou-se a planilha da PF por tratar-
se, aqui, de indicação para fins de danos mínimos. Valores atualizados, respectivamente, a partir da data
da 51ª medição e da data de cada uma das reprogramações. 
4. Para LUIZ JORGE BOSSAY, MARI EMÍLIA BRANCHER e HÉLIO LOUREIRO BATTILANI considerou-
se  para  a  indicação  dos  danos  mínimos  causados  pelos  crimes  relacionados  às  obras  do  Aquário  do
Pantanal o valor  total correspondente aos serviços extracontratuais incluídos pelas reprogramações do
Contrato OC n. 028/2011 – conforme participação de cada um – extraído da planilha elaborada pela PF
(DVD n. 1, Apenso II do IPL n. 0525/2017-SR/PF/MS, no seguinte caminho: E:\DVD 1\Aquario\DVD anexo
ao Of. 21618-17 CGU ref Aquario) (crime do art. 89, L 8.666/93, c/c art. 312, CP). Utilizou-se a planilha
da PF por tratar-se, aqui, de indicação para fins de danos mínimos. Valores atualizados a partir das datas
das reprogramações. 
5. Quanto aos denunciados ANDRÉ PUCCINELLI  e ANDRÉ LUIZ CANCE, consideraram-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. 
6. Todos os valores foram atualizados conforme memórias de cálculos anexas. 
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Crimes Danos materiais 

Fraudes em obras da
Rodovia MS-040

Concorrência n. 029/2013 R$ 35.859.828,91 

Concorrência n. 030/2013 R$ 34.138.736,84 

Fraudes em obras do
Aquário do Pantanal

Concorrência n. 031/2010 R$ 215.894.462,79 

Total R$ 285.893.028,54

5.4. MARIA WILMA CASANOVA ROSA:

Crimes Danos materiais 

Fraudes em obras da
Rodovia MS-040

Concorrência n. 029/2013 R$ 35.859.828,91 

Concorrência n. 030/2013 R$ 34.138.736,84 

Fraudes em obras do
Aquário do Pantanal

Concorrência n. 031/2010 R$ 215.894.462,79 

Total R$ 285.893.028,54

5.5. HÉLIO YUDI KOMIYAMA:

Crimes Danos materiais 

Fraudes em obras da
Rodovia MS-040

Concorrência n. 029/2013 R$ 35.859.828,91 

Concorrência n. 030/2013 R$ 34.138.736,84 

Total R$ 69.998.565,75

5.6. EDMIR FONSECA RODRIGUES:

Crimes Danos materiais 

Fraudes em obras da
Rodovia MS-040

Concorrência n. 029/2013 R$ 35.859.828,91 

Concorrência n. 030/2013 R$ 34.138.736,84 

Fraudes em obras do
Aquário do Pantanal

Concorrência n. 031/2010 R$ 215.894.462,79 

Total R$ 285.893.028,54

5.7. LUIZ CÂNDIDO ESCOBAR:

Crimes Danos materiais 

Fraudes em obras da
Rodovia MS-040

Concorrência n. 029/2013 R$ 35.859.828,91 

Concorrência n. 030/2013 R$ 34.138.736,84 

Fraudes em obras do
Aquário do Pantanal

Concorrência n. 031/2010 R$ 215.894.462,79 

Total R$ 285.893.028,54

5.8. MAURO DE FIGUEIREDO:

Crimes Danos materiais 

Fraudes em obras da
Rodovia MS-040

Concorrência n. 029/2013 R$ 35.859.828,91 

Concorrência n. 030/2013 R$ 34.138.736,84 

Fraudes em obras do
Aquário do Pantanal

Concorrência n. 031/2010 R$ 215.894.462,79 

Total R$ 285.893.028,54

5.9. EDSON CALVES:
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Crimes Danos materiais 

Fraudes em obras da
Rodovia MS-040

Concorrência n. 029/2013 R$ 35.859.828,91 

Concorrência n. 030/2013 R$ 34.138.736,84 

Total R$ 69.998.565,75

5.10. LARISSA AZAMBUJA FERREIRA:

Crimes Danos materiais 

Fraudes em obras da
Rodovia MS-040

Concorrência n. 029/2013 R$ 35.859.828,91 

Concorrência n. 030/2013 R$ 34.138.736,84 

Total R$ 69.998.565,75

5.11. JOSÉ MÁRCIO MESQUITA:

Crimes Danos materiais 

Fraudes em obras da
Rodovia MS-040

Concorrência n. 029/2013 R$ 35.859.828,91 

Concorrência n. 030/2013 R$ 34.138.736,84 

Total R$ 69.998.565,75

5.12. NADINE CHAIA:

Crimes Danos materiais 

Fraudes em obras da
Rodovia MS-040

Concorrência n. 029/2013 R$ 35.859.828,91 

Concorrência n. 030/2013 R$ 34.138.736,84 

Total R$ 69.998.565,75

5.13. MARIA FERNNANDA DE LOPES E SANTOS:

Crimes Danos materiais 

Fraudes em obras da
Rodovia MS-040

Concorrência n. 029/2013 R$ 35.859.828,91 

Concorrência n. 030/2013 R$ 34.138.736,84 

Total R$ 69.998.565,75

5.14. FLÁVIO MIYAHIRA:

Crimes Danos materiais 

Fraudes em obras da
Rodovia MS-040

Concorrência n. 029/2013 R$ 35.859.828,91 

Concorrência n. 030/2013 R$ 34.138.736,84 

Total R$ 69.998.565,75

5.15. JOÃO ALBERTO KRAMPE AMORIM DOS SANTOS:

Crimes Danos materiais 

Fraudes em obras da
Rodovia MS-040

Concorrência n. 029/2013 R$ 35.859.828,91 

Concorrência n. 030/2013 R$ 34.138.736,84 

Fraudes em obras do
Aquário do Pantanal

Concorrência n. 031/2010 R$ 55.790.104,02

Total R$ 125.788.669,77

5.16. ELZA CRISTINA ARAUJO DOS SANTOS:

Crimes Danos materiais 
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Fraudes em obras da
Rodovia MS-040

Concorrência n. 029/2013 R$ 35.859.828,91 

Concorrência n. 030/2013 R$ 34.138.736,84 

Fraudes em obras do
Aquário do Pantanal

Concorrência n. 031/2010 R$ 55.790.104,02

Total R$ 125.788.669,77

5.17. RÔMULO TADEU MENOSSI:

Crimes Danos materiais 

Fraudes em obras da
Rodovia MS-040

Concorrência n. 029/2013 R$ 35.859.828,91 

Concorrência n. 030/2013 R$ 34.138.736,84 

Total R$ 69.998.565,75

5.18. LUIZ MÁRIO MENDES LEITE PENTEADO:

Crimes Danos materiais 

Fraudes em obras da
Rodovia MS-040

Concorrência n. 029/2013 R$ 35.859.828,91 

Concorrência n. 030/2013 R$ 34.138.736,84 

Fraudes em obras do
Aquário do Pantanal

Concorrência n. 031/2010 R$ 215.894.462,79 

Total R$ 285.893.028,54

5.19. DOMINGOS SÁVIO DE SOUZA MARIÚBA:

Crimes Danos materiais 

Fraudes em obras do
Aquário do Pantanal

Concorrência n. 031/2010 R$ 103.497.219,22

5.20. LUIZ JORGE BOSSAY:

Crimes Danos materiais 

Fraudes em obras do
Aquário do Pantanal

Concorrência n. 031/2010 R$ 101.606.118,24

5.21. MARI EMÍLIA BRANHCER:

Crimes Danos materiais 

Fraudes em obras do
Aquário do Pantanal

Concorrência n. 031/2010 R$ 75.918.491,07

5.22. HÉLIO LOUREIRO BATTILANI:

Crimes Danos materiais 

Fraudes em obras do
Aquário do Pantanal

Concorrência n. 031/2010 R$ 41.743.771,08

5.23. EGÍDIO VILANI COMIN:

Crimes Danos materiais 

Fraudes em obras do
Aquário do Pantanal

Concorrência n. 031/2010 R$ 215.894.462,79 

5.24. MARIA NILENE BADECA DA COSTA:

Crimes Danos materiais 
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Contratações diretas
ilegais – GRÁFICA E
EDITORA ALVORADA

Processo n. 29/008.824/2014 R$ 5.917.600,00 

Processo n. 29/037.138/2014 R$ 86.467,50 

Processo n. 29/041.248/2014 R$ 9.131.212,69 

Processo n. 29/043.698/2014 R$ 6.577.650,00 

Processo n. 29/043.699/2014 R$ 1.217.565,00 

Total R$ 22.930.495,19

5.25. CHEILA CRISTINA VENDRAMI:

Crimes Danos materiais 

Contratações diretas
ilegais – GRÁFICA E
EDITORA ALVORADA

Processo n. 29/037.138/2014 R$ 86.467,50 

Processo n. 29/041.248/2014 R$ 9.131.212,69 

Processo n. 29/043.698/2014 R$ 6.577.650,00 

Processo n. 29/043.699/2014 R$ 1.217.565,00 

Total R$ 17.012.895,19

5.26. JODASCIL DA SILVA LOPES:

Crimes Danos materiais 

Contratações diretas
ilegais – GRÁFICA E
EDITORA ALVORADA

Processo n. 29/008.824/2014 R$ 5.917.600,00 

Processo n. 29/037.138/2014 R$ 86.467,50 

Processo n. 29/041.248/2014 R$ 9.131.212,69 

Processo n. 29/043.698/2014 R$ 6.577.650,00 

Processo n. 29/043.699/2014 R$ 1.217.565,00 

Total R$ 22.930.495,19

5.27. ROBERVAL ANGELO FURTADO:

Crimes Danos materiais 

Contratações diretas
ilegais – GRÁFICA E
EDITORA ALVORADA

Processo n. 29/008.824/2014 R$ 5.917.600,00 

Processo n. 29/037.138/2014 R$ 86.467,50 

Processo n. 29/041.248/2014 R$ 9.131.212,69 

Processo n. 29/043.698/2014 R$ 6.577.650,00 

Processo n. 29/043.699/2014 R$ 1.217.565,00 

Total R$ 22.930.495,19

5.28. MÁRCIA FABIANA DA SILVA:

Crimes Danos materiais 

Contratações diretas
ilegais – GRÁFICA E
EDITORA ALVORADA

Processo n. 29/008.824/2014 R$ 5.917.600,00 

Processo n. 29/037.138/2014 R$ 86.467,50 

Processo n. 29/041.248/2014 R$ 9.131.212,69 

Processo n. 29/043.698/2014 R$ 6.577.650,00 

Processo n. 29/043.699/2014 R$ 1.217.565,00 

Total R$ 22.930.495,19

5.29. HILDNEY ALVES DE OLIVEIRA:

Crimes Danos materiais 
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Contratações diretas
ilegais – GRÁFICA E
EDITORA ALVORADA

Processo n. 29/008.824/2014 R$ 5.917.600,00 

Processo n. 29/041.248/2014 R$ 9.131.212,69 

Processo n. 29/043.698/2014 R$ 6.577.650,00 

Processo n. 29/043.699/2014 R$ 1.217.565,00 

Total R$ 22.844.027,69

5.30. CARLA DE BRITTO RIBEIRO CARVALHO:

Crimes Danos materiais 

Contratações diretas
ilegais – GRÁFICA E
EDITORA ALVORADA

Processo n. 29/008.824/2014 R$ 5.917.600,00 

Processo n. 29/041.248/2014 R$ 9.131.212,69 

Processo n. 29/043.698/2014 R$ 6.577.650,00 

Processo n. 29/043.699/2014 R$ 1.217.565,00 

Total R$ 22.844.027,69

5.31. DAVI DE OLIVEIRA SANTOS:

Crimes Danos materiais 

Contratações diretas
ilegais – GRÁFICA E
EDITORA ALVORADA

Processo n. 29/037.138/2014 R$ 86.467,50 

Processo n. 29/041.248/2014 R$ 9.131.212,69 

Total R$ 9.217.680,19

5.32. MELISSA APARECIDA MARTINELLI GABAN:

Crimes Danos materiais 

Contratações diretas
ilegais – GRÁFICA E
EDITORA ALVORADA

Processo n. 29/008.824/2014 R$ 5.917.600,00 

Processo n. 29/037.138/2014 R$ 86.467,50 

Processo n. 29/041.248/2014 R$ 9.131.212,69 

Processo n. 29/043.698/2014 R$ 6.577.650,00 

Processo n. 29/043.699/2014 R$ 1.217.565,00 

Total R$ 22.930.495,19

5.33. ANDRÉ LUIZ CANCE:

Crimes Danos materiais Danos imateriais

Contratações diretas
ilegais – GRÁFICA E
EDITORA ALVORADA

Processo n. 29/008.824/2014 R$ 5.917.600,00 R$ 5.917.600,00 

Processo n. 29/037.138/2014 R$ 86.467,50 R$ 86.467,50 

Processo n. 29/041.248/2014 R$ 9.131.212,69 R$ 9.131.212,69 

Processo n. 29/043.698/2014 R$ 6.577.650,00 R$ 6.577.650,00 

Processo n. 29/043.699/2014 R$ 1.217.565,00 R$ 1.217.565,00 

Totais parciais: R$ 22.930.495,19 R$ 22.930.495,19

Total R$ 45.860.990,38

5.34. MICHERD JAFAR JUNIOR e 5.35. ROSSANA PAROSCHI JAFAR:

Crimes Danos materiais 

Contratações diretas
Processo n. 29/008.824/2014 R$ 5.917.600,00 

Processo n. 29/037.138/2014 R$ 86.467,50 

Av. Afonso Pena, 4444 – Vila Cidade – Campo Grande-MS – CEP 79.020-907 – PABX (67) 3312-7200
194



ilegais – GRÁFICA E
EDITORA ALVORADA

Processo n. 29/041.248/2014 R$ 9.131.212,69 

Processo n. 29/043.698/2014 R$ 6.577.650,00 

Processo n. 29/043.699/2014 R$ 1.217.565,00 

Total R$ 22.930.495,19

6. DOS 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 ora denunciados à Justiça, incluindo-se a
fixação de valores mínimos para a reparação dos danos causados em montantes
não  inferiores  aos  acima  apontados,  a  serem  devidamente  atualizados  por
ocasião do pagamento.

Requer seja  observado o  disposto no artigo 514 do Código de Processo
Penal com relação aos funcionários públicos.

Requer, 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, 23 de agosto de 2018. 

Davi Marcucci Pracucho
Procurador da República 

JRRG

TESTEMUNHAS

1. KATIUSI ROMERO CHAVES – v. qualificação e depoimento a f. 268-270 do IPL
n. 0525/2017-SR/PF/MS. 

2. DEMILTON ANTÔNIO  DE  CASTRO –  v.  qualificação  presente  no  termo  de
declaração que se encontra no DVD n. 10, no Apenso II do IPL n. 0525/2017, no
seguinte caminho: D:\DVD 10 – Fase 5 Parte 1\DVD p Rep\Inquiricoes. 

3. VALDIR APARECIDO BONI – v. qualificação presente no termo de declaração
que se encontra no DVD n. 10, no Apenso II do IPL n. 0525/2017, no seguinte
caminho: D:\DVD 10 – Fase 5 Parte 1\DVD p Rep\Inquiricoes.

4. FLORISVALDO CAETANO DE OLIVEIRA – v. qualificação presente no termo de
declaração que se encontra no DVD n. 10, no Apenso II do IPL n. 0525/2017, no
seguinte caminho: D:\DVD 10 – Fase 5 Parte 1\DVD p Rep\Inquiricoes. 

5. JOESLEY MENDONÇA BATISTA – v. qualificação constante do termo de acordo
de  colaboração  premiada  que  se  encontra  no  DVD  de  f.  1.421  do  IPL  n.
0525/2017. 

6.  WESLEY  M.  BATISTA  –  v.  qualificação  constante  do  termo  de  acordo  de
colaboração premiada que se encontra no DVD de f. 1.421 do IPL n. 0525/2017.

7. IVANILDO  DA  CUNHA  MIRANDA  –  v.  qualificação  constante  do  termo  de
colaboração que se encontra no DVD n. 10, no Apenso II do IPL n. 0525/2017,

Av. Afonso Pena, 4444 – Vila Cidade – Campo Grande-MS – CEP 79.020-907 – PABX (67) 3312-7200
195



no seguinte caminho: D:\DVD 10 – Fase 5 Parte 1\DVD p Rep\Inquiricoes.

Conforme  denúncia  apresentada  em  24/07/2018,  as  testemunhas  acima
indicadas de 2 a 7 podem fornecer relatos sobre o funcionamento da organização
criminosa e seus integrantes.
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