Autos J F nº :

0001439-18.2018.4.03.6104

MANIFESTAÇÃO MINISTERIAL

O MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL, pelo procur ador da
República infr a-assi nado, no ex ercício de s uas at ribuições constitucionais e
legais, vem, nos autos em epígraf e, man ifestar-se nos seg uint es termos.

I.

SÍNTESE DA INVE STIGAÇÃO
Trata-se de i nquérit o policial instaur ado para a investigação

de grav es i rregul ar idades no âmbito da Companhia Docas do Estado de S ão
Paulo (CODESP), envolvendo div ersos servidores públicos e empresár ios,

notadamente com relação a licitações e cont ratos firmados nos anos de 2013
a 2016, dentre eles a dragagem do canal do Porto de Santos , o que
caracter izaria, em t ese, a pratica dos del itos tipi fi cados nos artigos 317 e 333
do Código Penal, ar tigo 90 da Lei 8666/93 e artigo 2º d a Lei 12.850/2013,
sem prejuízo de out ros ilícitos.
Conforme const a dos autos, no mês de setem bro de 2016 foi
postado um vídeo na int ernet no q ual Carl os Antônio de Souza (Carl inhos),
então assessor de Jo sé Alex Botelho de Oliva (ent ão Presidente da Companhia
Docas do Estado de São Paulo), afir mav a a seu interlocutor – poster iormente
con hecido como Ulisses Stonaga de Moraes – a realização de divers as f raudes
no âmbito da CODE SP, que culminari a em prejuíz o da ordem de milhões de
reais.
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IPL nº : 0072/2018

De poss e dos el ementos, a Controladoria Ger al da
Uni ão em São Paulo, após soli citação do Mini stério Público Federal,
a

Nota

Técnica

n°

1422 /2017 /GA B/CGUSP/CGU-PR

donde

constar am div ersos elem entos pr elim in ares de supostas irregul aridades.
Devido às gr aves condutas i nvestigadas e ao sigil o
necessário à apur ação do caso, embora tombado perante a Delegacia de
Polícia Feder al em
posteriorm ente,

à

Santos, o m encionado apuratório foi
Delegacia

de

Com bate

à

Corrupção

rem etido,
e

Crim es

Financei ros junto à Superi ntendência R egional do Estado de São Paul o
da Polí cia Federal.
Com

a

evolução

das

invest igações,

ai nda

mais

elementos foram lev antado s d e modo a corroborar a prática de cri mes e
a del imit ar a autoria dos ilícitos, cul minando na deflagração da pri mei ra
fase ostensiv a da operação, em 31 de outubro d e 2018 – denominada
Operação Tritão.
Na aludida operação, que se desenvolveu por meio de
trabalho conjunto entre diversos órgãos de cont rol e (notadament e:
Minist éri o Públi co Federal, Polícia Feder al, Trib unal de Cont as da União,
Receit a Federal do Br asil e a Control adori a Geral da União em São
Paulo) foram exped idos diversos mand ados de prisão e de busca e
apreen são, que culminou em v asto m ater ial probatór io arrecadado.
Nesse í nterim, tamb ém, MÁRIO JORGE PALADINO, u m
dos principais inv estigados naquel e momento, acabou por celebrar
acordo de col aboração premi ada com o Ministério Públ ico Federal e a
Polícia Federal, d escortinando alguns fatos até ent ão não esclarecidos.
Além

disso,

a

nov a

direto ria

da

companhia

Docas

(atualment e denom inada Sant os Port Authority ) trouxe ao conheci mento
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elabo rou

das

autoridades

policiais

outros

cont ratos

com

fort es

i ndícios

de

direcionamento e fraudes na celebração e durante a sua ex ecução.
Dentre os co ntratos fornecidos, um de gr ande destaque
programas de s egurança ligados ao IPSP-CODE.
As

novas

inform ações,

juntam ente

com

os

fatos

trazidos pela col aboração, for neceram substr ato para a defl agração da
segunda

fase

ostensiva

da

oper ação

Tritão,

denomi nada

“Círculo

Vicioso”, defl agr ada em agosto de 2 019. Na ocasião, foram expedidos
diversos

mandados

de

p risão

e

de

bus ca

e

apr eensão,

gerando

arr ecadação de vas to material, qu e foi catalogado, embora, ao que
pareça, não tenha sido todo periciado.
Foi procedida a oitiva de diver sas testemunhas e a
inqui ri ção

dos

inv estigados,

al ém

da

juntada

de

notas

técnicas

produzidas p elo TCU e CGU.
Foi apresentado o rel atório fin al bastante volumoso
onde

a

autorid ade

investigação

no

policial

pres ente

abord a
inquérito

os

fatos

policial,

que

foram

b em

como

objeto

de

algum as

diligências qu e foram realizadas no curso do apur atór io.
Este e o relato do es senci al.
Pois bem, em que pese relat ado o inquérito po licial ,
veri fi ca-s e que exis tem fatos q ue, embora constant es dos autos, não
foram sequ er invest igados e, ainda, ou tros que não foram totalm ente
esclarecidos dur ant e a inv estigação.
Diante disso, t emos ser ess enci al a realiz ação de novas
diligências par a a complet a elu cidação dos fatos e for mação da opinio

delicti por este órgão Ministerial. Dentre as necessárias diligências
compl em entar es, elencamos as tratadas a seguir.
3

DE

25

PHC

Documento assinado via Token digitalmente por THIAGO LACERDA NOBRE, em 07/10/2020 21:16. Para verificar a assinatura acesse
http://www.transparencia.mpf.mp.br/validacaodocumento. Chave A06A9C6C.4B16A581.2BF033AC.2D185C0C

foi com a empres a SPHERA SECURITY LTDA., para a manutenção dos

II .

DAS DILIGÊNCIAS INICIAIS NECESSÁRIAS

detal hado, cumpre r elatar que não foram adot adas quaisquer diligênci as
investigatórias par a apurar irr egularidades nos contr atos de Dr agag em
no Canal do Porto d e Santos.
Embora

tais

fatos

est ejam,

inclus ive,

prev istos

na

Portaria de Instaur ação do presente Inquérito Policial, não foi possível
veri fi car a adoção de diligên cias investig atórias no curso do apuratório.
Alias, vale desde já frisar que exi stem documentos
junt ados

aos

pr es entes

pormenorizada

doravante

autos

(que

exposta)

que

serão

objetos

corrob oram

da

ainda

análise
mais

os

indicativos i ni ciais de ilícitos nos cont rat os de d ragagem, sendo que tal
investigação não foi levad a a cabo.
Assim,

desde

já,

sem

embargo

da

i ndi cação

de

diligências esp ecíficas, cham amos a atenção p ela não-inv estigação de
fatos qu e gerar am o presente inqu érito e que repres entam poten cial
prejuízo de mil hões de r eais.

III.

ANÁLISE DOS FATOS TRATADOS NO RELATORIO FINAL
Primeiramente,

seguiremos

a

ordem

propost a

no

rel atóri o pol ici al e abordaremos os fatos que, no pr es ente momento,
necessitam ai nda de algum esclareci mento de modo a m el hor delimitar
elementos de autori a e mat erialidade.
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Preli minarmente, sem embargo do q ue será adi ante

a)

Contratação

da

Empresa

MC3

e

os

fatos

narrado s

na

Colaboração Premiada de MARIO JOR GE PALADINO:
De

acordo

com

a

document ação

juntad a

pelo

que int eress am d e forma vital nas inv est igações por envolv erem o então
direto r-presidente d a CODESP, al ém de ter em relação com todo o
trâmite de contratações da SPA, expl icit aremos de forma pormenori zada
a seguir.
Veri fica-s e a existência de fortes indícios de possív el
recebimento d e vant agem ilícita por JOSÉ ALEX BOTELHO DE OLIVA na
contratação

da

em pres a

Catamar an

do

Brasil,

de

acord o

com

as

mensagens extr aídas do celul ar do inv estigado, teria s ido acert ado o
recebimento de 200. 000,00 – sem menção a qual moeda, real ou dólar,
por um co ntr ato com o empr esário Pablo Iram i B albis Garcia, do ramo
de embar cações, de acordo com o levant ado, o ent ão diretor-presid ente
receberi a os valores a títul o de consulto ri a e ou comissionamento.
Dessa fo rm a se faz necessária a an ális e pormenorizada
nos contratos celebrados entre a CODESP e a empr esa Cat amaran do
Brasil, bem como análise dos valores envolvidos e eventu al quebr a de
sigilo bancár io da empresa cont ratada, para fi ns de lo calização de
pagamentos de cons ultori as ou comissões ao ex -Diretor-Presi dent e.
Além

disso,

apresenta-s e

pertin ente

a

analise

da

moviment ação bancari a dos i nvestigados de modo a apur ar esse fato
que, s egundo const a, não foi sequer inv estigado.

b)

Contratação

da

empresa

DOMAIN

CONSULTORES

ASSOCIADOS EM INFORMÁTICA:
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colaborad or M ARIO JORGE PALA DINO, veri fica-s e a existência d e fatos

De

acordo

com

o

relatório

pol icial,

veri fi ca-s e

o

pagamento de um alto valor à empresa em coment o a título de
reequilíbrio-econômi co-fi nanceiro, consi derando a al egação de pr ejuí zo
contratado.
Além di sso, consta que esse pag am ento se deu após o
indeferiment o, pela diretoria técnica responsáv el, de 3 outras tentat ivas
sem elhant es pela empresa, e lapso temporal de 1 ano en tre a última
negativa e o pedido que foi autor izado.
Somando-se

à

estranha

insistên cia

da

empres a

no

suposto reequilíbrio, dest aca-se que na ata da r eu nião da Dir etori a
Executiv a na qual r estou autorizado o pagamento do valo r pleit eado,
constou que o v alor da di ferença seria de R $ 1.629.657,24, com u ma
consideráv el di ferença d e R$ 419.967,90.
O presente caso também foi objeto de anál ise p elo
TCU, o qual const atou diver sas irreg ularidad es no pagamen to que vão
desde a ausência do alegado pr ejuízo, bem como atuação i ndevida do
setor ju rídico da CODESP, q ue atuou como verdad eiro patrono dos
interesses da empr esa favor ecida.
A

irr egul aridade

na

aprov ação

do

mencionado

pagamento est a patente.
Entret anto, em que pese exi stam f ort es indícios do
pagamento de vant agens ind evidas aos servidores da CODESP que
atuaram na aprovação do v alor, pri ncipalment e GABR IEL NOGUEIRA
EUFRÁSIO

e

FREDERICO

SPAGNUOLO

DE

FREITAS,

v erifi ca-se

a

necessidade d e s erem traz idos aos autos outros elementos de prov a do
recebimento, de fato, de vantagem i ndevi da por agent es públi cos.
Diligênci a

como

a

adequada

an ális e

de

ev entuai s

transf erências bancárias real izad as entre os i nvestigados e a empresa
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pela desv alorização do câmbio no momento da aqui si ção do produto

contratada pod em ser suf icientes para melhor robustecer o quadro
probatór io e delimitação da autori a.
Ainda no tópi co que v er sa sobre a contratação da
atuação

indevida

e

ilegal

do

então

Super int endent e

Jurídi co

na

ren ovação do contr ato com a empresa MPE MONTAGENS de aco rdo com
o depoiment o da adv ogada Dra. Flavia Nasser.
De aco rdo com as declarações pr est adas, GABRIEL teria
emitido parecer favorável à r enovação do contrato durante seu p eríodo
de férias, al ém de r etirar, sem qualquer tipo de aviso o u fu ndamentação
razoável, a atr ibuição para confecção da peça ext rajudicial de outro
advogado, dando andamento à renov ação sem que fossem sanadas as
dúvidas sobr e a v ant ajosidade d a renov ação.
Assim, também ness e caso, há indí cio s de recebim ento
de vantagem indevi da para o ex -Superintendente, fato qu e dev e ser
mel hor esclar ecido. No caso, verifica-se possibil idade do uso do cargo e
da est rutura gov ernamental da estatal para benefi ci ar empresas qu e não
teriam, em tese, a mel hor oferta para a CODESP, em troca dos
interesses públicos e das obrigações legais da função exercida.
Fazem-se necess ári as diligências de modo a melhor
analisar

o

procedimento

administrativo

em

questão,

v erificando-se

irregularid ad es nos atos administrativ os ali praticados, bem co mo a
analise ban cari a dos investigado s de modo a verificar elem entos que
indiqu em per cebimento de v antagens ilícitas.
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empr esa DOMAIN, a ilustre autor idade policial narra uma suposta

ANÁLISE

IV .

DOS

DOCUMENTOS

ENCARTADOS

NOS

AUTOS

PRINCIPA IS E NOS APENSOS
Diante do extenso material apr eendido nas duas f ases
a documentação junt ada nos autos principais e mais de 50 apensos.
Realizado o exam e, veri ficou-se a exi stência de f atos
que

necess itam

fund ament ar

a

ainda

de

opinio

alguns

delicti

ou

el ementos
mesmo

de

i nfo rmação

eventual

promoção

p ara
de

arquivamento.
A segui r s erão expostos os principais fatos, de acordo
com o respectivo vol ume de apenso em que se encontra, qu e necessitam
da realização de dili gências (qu e são in dicad as ) de modo a escl arecer
questões de autoria e mater ial idade:

a) Fatos e documentos localizados nos volumes principais

Consta nos autos prin cipais,

notadam ente da Nota

Técnica confeccionada p ela Control ador ia Ger al da União em São Paulo,
ref erência a potenciais irregularidades que dev em, cert amente, s er
mini mament e objeto de investig ação.
Há qu e citarmos ref erencias aos contratos fi rmados
entre a CODESP e a TERRACOM, que i nclusive e mencionad a no vídeo
que deu início a toda a apuração i nvesti gativa. De igual sorte, temos a
ref erência n a nota técni ca sobre ir regularidades nos contratos de
dragagem (que já foram mencion ados nesta m anifestação minist eri al) e
que m erecem analise e inv estigação no curso do p resente i nquér ito.
Nesse ponto, há que s er destacado, que a C GU e TCU
poderiam

contrib uir

com

elementos
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ostensivas da operação, foram analisados de forma m ais detal hada toda

inquérito, indicando, desde já, como diligênci a, o ofi ciamento àquel es
órgãos de cont role para que inform em se possuem m aterial para a
instr ução do pr esente inquérito pol icial .
prossegu im ento,

merece

destaque

a

necessária

apur ação acerca d e contrato cel ebrado entre a CODESP e o Consórcio
formado pelas emp resas A ndrade Guti errez/OAS/Brasfond /Novatecna,
que foi, i nclusive, objeto de ofíci o pela autoridade poli ci al presidente à
CGU 1.
Também consta dos autos que foi en caminhado u m
ofí cio à CGU, no qual era sol icitado que, no mom ento do planejament o
dos trabalhos de auditoria na CODESP, fosse avaliada a inclusão de
outras frentes de trabalho. Das menci onadas frentes, n ão pudemos
veri fi car avanço nas investigações de algumas delas, a citar:

a) A contratação de serviços advocatícios pela CODESP
(forma de contratação, serviços prestad os, necessidade
dos serviços, possível atuação concomit ante do corpo
jurídico
da
CODESP,
formas
de
fiscalização,
mensuração do objeto do contrato, dentre outros
aspectos);
b) A contratação de serviços de meio ambiente pela
CODESP (forma de contratação, serviços prestad os,
necessidade dos serviços, necessidad e de contratações
emergenciais e p lanejament o da empresa, dentre
outros aspectos);
(...)
d) O co ntrato celebrado entre a CODESP e a empresa
Geo T ag Engenharia para prestação d e serviços de
assessoramento quanto a pedido de licença de outorga
de uso de recursos hídricos;

Assim, v ez que apo ntadas, no início das investigações
(que já dist am mai s de 2 anos do pr esente), sem qu alquer análise
1

Fl. 64, volume 1, autos principais.
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Em

posterior ou indicação de evol ução i nvestigativa, temos ser necess ári a a
análise do mater ial apreendido e dos dados técn ico s (extração de
celul ares apreendidos, dados bancár io s, et c.) em con fro nto com as

Evidente que algumas apontad as irregularidades podem
vir não ser comp rov adas, mas mes mo esta não comprovação precis a ser
exposta na investigação, especial mente após a análise de material
abarcado no cur so d as invest igações.

b) Fatos e documentos localizados no Apenso V

Consta nos autos d o Apenso V a apreensão d e papel
manuscrito com informações bancárias de JOSÉ ALEX BOTELHO DE
OLIVA,

e

demais

pessoas

denomi nadas

EDLA,

AL DER,

VIV IA N

DORNELLAS e SANALU MARQUES DE LIMA, de acordo com o rel atório de
análise, foi det ectada rel ação das i nform ações contidas com o objeto da
investigação.
Entret anto, não s e tem notícia sobre quem são os
demais nomes list ados na rel ação, muito menos sobre a relação deles
com o i nvestigado José Al ex Botelho de Oliva.
Além disso, v erifi ca-se que eq uipamentos apreendidos
contid os no memor ando 11890/2018, ap arentemente, não foram objeto
de análise d e conteúdo em corr elação co m as i nvestigações deste
inquérito.

c) Fatos e documentos localizados no Apenso VI
No bojo do Apenso VI con stam os dados extraídos do
celul ar utilizado pelo inv estigado CARL OS A NTONIO DE SOUSA, dentre
10
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irregularid ad es apontadas.

os dados extraído s, veri fi cou-se a exi stênci a de uma conv er sa com um
indivíduo identi fi cado como Q UEIROZ e nessa conv ersa foi cobrad o o
valor d e R$ 100.000,00 de MARIO JORGE PALADINO para pagamento de
MARCELO SQUA SSO NI.
Contudo,

o

interlocutor

em

com ento

não

restou

devidamente identi fi cado, sendo n ecessári a sua identifi cação, pois de
acordo com as conversas extr aídas, ele teri a env olviment o com os
ilícitos cometidos e i nvestigados nesse inquér ito.
Ainda no m esmo apenso, ver ifica-se a presença de
conversas d o investigado CARLO S A NTONIO DE SO USA com seu fil ho
ARTHUR L ICATE, o qual pelo teor das conv ers as era conhecedor dos
ilícitos cometidos, havendo inclus ive indício s de sua parti cipação nos
esquem as cri minosos em torno do Deputado MARCELO SQ UASSONI.
Nas convers as v eri fi cou -se que CARLOS recebia propi na
de contratos da CODESP e repassav a o valor para seu fil ho, ent retanto
não

foi

real izada

quebra

de

sigilo

ou

qualqu er

out ro

tipo

de

rastr eamento dos v al ores repass ados.
Na docum entação constante do apenso VI, verifica-se
que t ambém a esposa de “Car linhos” estava envolvida no esquema, em
trechos de co nversas extraídas, o investigado soli cita a MA RLENE PIRES
LICATE (esposa) a real ização d e transf erência pr a o deputad o MARCELO
SQUA SSO NI, e a troca de carros q ue seriam usados pelo Deputado. Este
fato sequer foi i nves tigado. Além disso, por se tratar de grup o crim inoso
organizado e que es teve atuando por tempo significat ivo, é impositivo
explor ar a exi stência de outras transf er ências bancári as, bem como
col etar

elem entos

que m elhor delim it em o pap el de M ARLENE no

esquem a.
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uma pessoa que t eria feito uma d en únci a contra o deputado feder al

Dessa

f orm a,

veri fica-s e

a

existência

de

robustos

indícios de que Mar lene também estava diretamente envolv ida com o
recebimento de propina p elos contratos e demai s trans ações ilícitas de

Por fim,

ainda no

mesmo apenso VI, consta

uma

conversa do inv est igado “Carli nhos” com pessoa chamada “OSEAS” na
conversa foi tr atado sobre o contrato da empresa VERT e a CODESP, na
mesma conversa ainda há indí cio de repasse d e propi na ao então
Deputado MARCELO SQUA SSO NI.
Nesse sentido, verifi ca-se qu e restam ai nda pendent es
de

esclarecim ento

investigado

sobr e

CARLOS

o

real

ANTO NIO

DE

envolviment o
SO USA,

o

dos

famil iar es

rastreio

d os

do

valores

transf erido a seus famil iar es, além da identifi cação dos interlocutores
“QUEIROZ” e “OSEAS”.

d) Fatos e documentos localizados no Apenso IX
Informações
material

apreendido

na

constantes

cas a

do

no

r el atório

invest igado

de

JOABE

anális e

do

FRA NCISCO

BARBOSA, com ano tações m anuscritas que i ndicam transferênci as de
mais de R$ 800 mil , realizad as apar entem ente por pessoa identifi cada
como “Contador Rob erto”. Faz-se necess ári a a análi se dos fatos que, ao
que const a, não foram tratados nos autos até o moment o, bem como u m
aprofundam ento

da

origem

dos

recursos

remetidos

e

contas

destinatári as dest es, bem como a identi ficação de quem é o “Contador
Roberto”, visto que há indi cativ o de qu e tais valores s e pr estaram ao
pagamento de propi na realizado por ele.
No mesmo apenso, também merece mel hor atenção o
RELATÓRIO DE ANÁLISE DE MATERIAL APREENDIDO realizado p el a
Controladoria-Geral da União, sendo necessário o aprofundamento da
12
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seu marido e do então Deputado MARCELO SQUA SSONI.

investigação

d os

fatos

ali

desvel ados,

após

anális e

de

mater ial

apreendido no curs o des sa operação como a outorga de procuração
indicando transações atípicas, a relação entre as empr esas N2O e Glob al

Segundo co nsta, não foram envidadas diligências para
investigar os fatos aqui tratados, s endo essenciais para deli mitação do s
envolv idos e das con dutas criminosas perpetradas.

e) Fatos e documentos localizados Apenso XII
Também nos fatos constant es no apenso XII, se faz
necessário apro fundar a inv estigação de modo a melhor delim itar o
papel de Vicent e Roberto Pav an, tratado no RELATÓRIO DE ANÁL ISE DE
MATERIAL DE MÍDIA – SP09, en cartado neste anexo. De acordo com a
detida anál is e de todo o Inquérito Polici al, não foi possível det ectar
investigação sobre o papel do mencionad o indivíd uo no esquema.
Além disso, também devem s er realizadas diligênci as
investigat ivas acerca da aquis ição do im óvel pelo inv estig ad o Francisco
Adriano,

constante

no

RELATÓRIO

DE

ANÁLISE

DE

MATERIAL

APREENDIDO — EQ STS 09, encartado nesse volu me.
Veri fica-s e

que

para

um a

m aior

efetividade

das

investigações dev e ser realizada, incl usive, anál ise do flux o finan ceiro
de Franci sco e sua esposa, visto qu e, aparentemente, n ão possuíam
capacidade eco nômi ca par a a aqui sição do i móvel dess e porte, o que
viria por i ndicar a aquisi ção com recursos de origem ilí cita.
Da

mesma

form a,

não

constam

diligências

de

aprofundam ento sobre o processo dis ci plinar instaurado internam ente
pela CO DESP em desf avor de Franci sco Adri ano (fl. 248), rest ando
documentos do procedimento até a data de sua juntada ao Inquérito
Policial, n ão s endo atualizado antes da con fecção do relatório final.
13
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BPO (em contr ato com subcontratação vedada).

Segundo co nsta, somente foi determinada a ju ntada d estes docu mentos,
sem qu alquer dil igência (no âmbito cr iminal) para amplificar o quadro

f) Fatos e documentos localizados no Apenso XIII
Necessário aprofundar i nvestigação de modo a elucidar
os

elementos

trazi dos

por

meio

da

conversa

entr e

FREDERICO

SPAGNOULO DE FREITAS com int erlocutor denominado “JAMA”.
Tal r eferência const a do RELATÓRIO DE ANÁL ISE DE
MÍDIA APREEND IDA (CELULÁ R ) SP 10

(FL.23). Segu ndo const a, não

houv e nenhum a diligência par a apurar a ident idad e e eventual pap el do
interlocutor no esquem a criminoso, embora o s próprios analist as do
material

tenham

externado

impressões

e

elementos

de

poten ci al

interesse das investigações.
Uma r ápida bus ca em fontes abertas, v erifi ca-se que o
interlocutor JAMA seria José Antonio Mar ques Almeida, diretor do portal
de

notí ci as

“Portogente”

(ht tps://www.port ogente.com.br),

especializado em not ícias do Porto d e Santos.
Na troca de m ensagens verifica-se a m enção direta a
prováv eis i rregul aridades em esp ecial ao procedimento no qual foi pago
o

valor

de

R$

1.209.686,34

à

empresa

DOMAIN

CONSULTO RES

ASSOCIADOS, objeto desta inv estigação.

g) Fatos e documentos localizados no Apenso XIX
Nesse

apenso,

merece

atenção

a

documentação

apreendida e tamb ém aquela present e no bojo do REL ATÓRIO DE
ANÁL ISE DE MATER IAL APREENDIDO – SP16.
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probatório ali indicado.

Veri fica-s e, aparentement e, que não houve o mí nimo
aprofundam ento da inv estigação com

relação

a estes

docu mentos.

Trata-se de material de aparent e rel evância para as i nvestigações, como

Tal mat eri al apresenta ind iciária i mportância para o
contexto das inv esti gaçõ es e pode vir a robustecer a prov a em desf avor
dos investigados já detectados bem como ampli ar o rol de in vestig ados.
A importânci a de análi se e aprofundamento do m aterial/f atos foi até
mencionad a pelos agentes que procederam a análise dos mat eri ais.
Também é essencial o ap rofundamento dos fatos e
elementos tr azidos por FLAVIA NASSER VILELA em suas gravações e
declarações. Suas gravações foram transcritas na Infor mação Poli cial
constant e do presen te apenso (fl . 120). Entretanto, segund o consta, os
fatos não foram apro fundados.
Nas declaraçõ es e gravaçõ es apresentad as, v erifi ca-se
indícios robustos de atuação criminosa do Ex-Sup eri ntenden te Jurídico
GABR IEL na renovação do contrato celeb rado pela CODESP com a
empr esa

MPE

MONTAGENS,

aparent ement e

não

foram

realiz adas

diligências par a apur ar os fatos narrados.

h) Fatos e documentos localizados nos Apensos XXIII e XXIV

Nesses

apensos

se

faz

neces sár io

aprof undar

a

investigação dos elementos constant es do RELATÓRIO DE ANÁLISE DE
MATERIAL APREENDIDO 21.
Tais informações, segundo consta, não f oram objeto de
apur ação. Dentr e os fatos constantes no rel atór io, val e cit ar a aquisi ção
de

apartamento

por

JOSE

ALEX

BOTELHO

(fl .

30)

por

valor

apar entement e não compatív eis com sua renda of icial.
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compr ovant es de depósitos a d iversos destinat ários.

Também val e destacar o bilhete encont rado na mes a do
investigado FRANCISCO A DRIANO soli ci tando o depósito na conta de
MARLENE

PIRES

LICATE

(esposa

do

também

investig ado

CARLOS

foi objeto de qualquer diligênci a complem entar, como por exemplo a
análise do fluxo fi nanceiro/bancári o da conta i ndicada dev ido aos fort es
de i ndícios de receb imentos anteriores d e recurs os o riundos do esq uema
cri minoso.
Além disso, também con sta inform ações (que também
não foram objeto de di ligências comp lement ares) acerca de v alores
indevidament e

r ecebidos

pelo

então

presidente

da

CODESP

e

já

investigado, JOSE ALEX (Item 27), bem como a local ização de um cartão
de crédito em no me de pessoa desconh ecida, n a mesa do i nvestigado
GABRIEL (item 31), f ato que poderia indicar a realiz ação de pagamentos
e

movim entações

pessoais

por

mei o

de

“util ização

do

nome”

de

tercei ros, d e modo a escamotear despesas cust eadas com recur sos de
origens ilícitas. O fato é qu e tais elementos indi ciários não foram,
sequer minimamente, investigados.

i) Fatos e documentos localizados no Apenso XXVIII
Esse apens o trata especifi camente de irregul aridades
encontradas em contratos de dragagem no Porto de Sant os. A questão
da dragagem, que, confor me já dito an teriorment e, está pr esente na
portaria

de

instauração

da

presente

invest igação,

precisa

s er

aprofundada de man eir a det alhada. Segu ndo detida an áli se do conjunto
dos aut os, podemos concluir que os fato r elacionados ao tema não
foram

objeto

de

diligências,

sequ er

superfi ci ais,

para

apurar

irregularid ad es nos contratos milionár ios de Dragagem.
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ANTONIO DE SO USA), no v alor de R$ 30 mil, que, segundo consta, não

Vale

repisar

que

eventuais

irregul aridades

sobre

dragagem constaram, inclusive, da po rtari a inaugural des te Inquérito
Policial e, a contrario sensu , sequer co nstar am do relatório final. V ale
atrib uições

l egais)

a

questão.

Entr etanto,

não

pudem os

localiz ar

documentos rel acionados ao tema nestes autos. Desde já, sem embargo
da linh a invest igatória que po ssa ser doravante adot ada sobre o tem a,
pugnamos pela juntada de mat eri al produzido pelo TCU e CGU, b em
como a juntada de eventuais i nv estigações administrativ as cond uzidas
pela própri a CO DESP, no âmb ito interno do órgão.

j) Fatos e documentos localizados no Apenso XXX
Este apenso trata de diversos documentos rel aci onados
a irregul ar idades na cont rat ação da empres a VERT PRESTAÇÃO DE
SERVIC OS, alvo da s egunda fas e da operação.
Merecem dest aque os do cum entos en caminhados pela
CODESP

à

Sup er intendência

da

Polícia

Federal,

em

especial

os

documentos denomi nados “ACHADOS PRELIMINARES DE A UDIT ORIA”
dos quais constam diversos indícios de ir regularidad es que m erecem s er
aprofundadas.
Embora as i rr egul ari dades encontradas no contrato da
empr esa VERT PRES TAÇÃO DE SERVICOS tenham sido objeto de análi se
no r el atório f inal, merece s er

aprof undada a apur ação

acerca da

parti cipação de outr os s ervidores públi cos no esquema. Como diligênci as
impr escindívei s (sem prej uízo de outras que venham a s er adotadas)
entend emos

n ecessário

o

questionam ento

da

CODESP

acerca

dos

desdobram entos da apuração int erna destes fatos e a aver iguação
financeira dos envo lvidos, visto que t al aspecto não foi objeto de
análise at e o mo mento.
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fris ar que o TCU e a CGU teri am analisado (no âmbito de suas

k) Fatos e documentos localizados no Apenso XXXII
apenso,

ver i fica-se

a

existênci as

de

alg uns

pontos qu e mer ecem maior at en ção em sua apuração.
Conforme consta do respectivo apenso, notadam ente
da

Informação

Policial

n°

05/2020

UADIPIDELECORSR/PF/SP,

há

degravação de áudio captado por REGIN ALDO CAR DOSO DE OLIVEIR A rel acionado ao ISPS CODE. O áudio tr az robusto i ndi cativo acer ca de
pagamentos rel acionados a pr opina e referentes à empr esa SPHERA. A
informação policial é indi cativo muito rel evant e e já traz um nort e par a
o caminho da investigação nesse ponto. Entretanto, não encontramos
nos autos infor mações sob re análise mai s mi nudent e do sigilo ban cário
e fi nancei ro dos env olvidos, diligências imprescindív eis para robustecer
a mat eri alidade do ilícit o e del imitar a autoria quanto ao envolviment o
dos investigados. As sim, trat am-se de dil igências impresci ndí veis para o
deslinde da apur ação.
Além do fato da co ntratação da SPHERA, verifi ca-se no
mesmo áudio degravado a n arr ativ a de suposto co ntrato fraudulento
celebrado
consultoria

pelo
do

ex-presidente
si stema

José

Al ex

Botel ho

PORTOLO G

com

a

de

empres a

Oli va,
Santa

sobr e
Cecíl ia

(Cont rato DIPRE/56-A.2018), o áudio contém fortes indícios de outros
cri mes como fal sidade id eológi ca, haja vista q ue a cont ratada in facto
seria o grupo ERGOS, este com i mped iti vos l egai s que impossibil itar iam
a co ntratação direta.
Na mesma degrav ação observa-se a narrativ a de um
suposto pagamento de oito mil hões d e reais p ara um s oftware de
monito ram ent o por meio de radares que até então não s e tem notíci as
sobre sua real implantação e necess idade.
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Nesse

Por fi m, ainda na degravação, verifi ca-se robustos
indícios de exi stênci a de pagamento indevido à empresa LO CKTEC por
meio de adit ivos fr audulentos com o envolv im ento de servidores da

l) Fatos e documentos localizados no Apenso XXXIII
De acordo com a document ação juntada nest e apenso,
veri fi ca-se a existênci a do RELATÓRIO DE

ANÁLISE

DE MATERIAL

APREENDIDO - EQ SP 03.
O

aludido

relatório

traz

r elevante

análise

sobre

documentos do inv estigado André Pin to Nogueira, dentr e eles dois
ch eques (um de 60 mil e outro de 90 mil), ent retanto, não consta
aprofundam ento para saber sequ er a origem de tais cheques (que
totalizam 150 mil reais).
Vale res salt ar que, confor me s e extrai dos present es
autos, já exist em elem entos no sentido de que o aludido i nvestigado
possui papel de destaqu e na organização cri min osa r esponsável pel a
práti ca de diversos ilícitos no seio da CODESP e as al udid as cártul as
podem ter r el ação com valores fr uto de prejuízo à estatal .
Diante dis so, as circunstân cias relacionadas à poss e de
tais ch eques (como oitiva dos emisso res, análise de rel ação daquel es
com os demais i nvestigados, etc) precis a ser investig ada, bem como a
análise da m ovim entação bancár ia do i nvestigado, dil igências que tem
forte poten cial de auxili ar na delimitação da autor ia e r obustecer a
compr ovação da mat eri alidade.
Ainda

sobr e

a

atuação

de

André,

na

colaboração

realizada por Mário Jorge Palladi no, restou cl aro a atuação dest e na
organização crim inos a, inclusive atuando na contratação frau dulenta de
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CODESP, notadam ente JULIO.

“funcionári as f antasmas” pag as pelo colabor ador, d e acordo com o
narrado, as contas eram de mov imentação de André, entretanto esse
fato

n ão

foi

objeto

de

investigação,

notadam ente

da

análise

de

m) Fatos e documentos localizados do Apenso XXXV
Nest e apenso const a o RELATÓRIO DE ANÁL ISE DE
DADOS BAN CÁRIOS - UADIP/DELECOPJSP - 22/2020 q ue analisou o
Sistema SIMBA apenas com r elação à empres a MC3 e Mar io Pal adino
visand o obter elementos d e co rroboração dos fatos t razidos em sede de
colaboração pr emiad a. Entr etanto, segundo consta, apenas esses d ados
foram analisados, não tendo sido reali zada a apur ação d e quaisquer
outros inv estigados.
Vale dest acar aqui as considerações f inai s dos analistas
no seguinte sent ido:

“Foram disponibilizados 962.464 lançamentos at ravés
do

caso

analisado,

totalizando

R$19.310.856.923,14 entre créditos e débitos,
verificados

no

período

de

20/01/2013

a

19/01/2018. Os it ens descritos acima não devem ser
interpretados co mo resultado de uma b usca exaust iva.
As pesquisas realizadas até o momento tiveram como
escopo

a

verificação

de

fatos

narrados

na

Representação n° 01/2019 — Op. Círculo Vicioso. A
crit ério

da

autorid ade

destinatária

desse

relatório,

poderão ser realizadas novas b uscas”.

Com

isso,

faz -s e

imperativ a

a

análi se

dos

dados

bancários d os inv est igados na pres ente investigação , notadament e por
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moviment ação bancária, necessit ando ainda de esclareciment o.

haver r eal indicativo do per cebi mento de valores ilícitos em gr ande
monta por part e de investigados. Diant e disso, conforme anterio rm ente
inferido, a análise bancária de todos os investigados é diligência

n) Fatos e documentos localizados no Apenso XLV
De

acordo

com

o

apurado

no

resp ectivo

ap enso,

notadamente do Rel atório de Dil igência - Operação Cír culo Vicioso Equipe

NIG

documentos
investigado

-18,

que

co nstantes
MARLON,

t raz

i nfo rmações

pendrive

do

bem

como

acer ca

apreendido

documentos

das
na

plani lhas
resi dência

sobre o i móvel

e
do

(não

declarado junto ao fi sco) como de propri edade do inv estigado.
Anal isando o context o inv estigativo, temos ser ev idente
a necessidade da análi se dos documentos e planil has co nstant es do

pendrive para v erifi car sua correl ação com as i nvest igações, de modo a
robust ecer o context o probatório e reforçar elementos de autoria.
Além

dis so,

também

há

rob ustos

i ndicativos

sobre

possíveis i rr egul aridades na aquisição do imóvel pel o inv est igado, seja
em r el ação à n ão declaração deste ao fis co (fato que por si já pode ser
tido, em t ese, como ilícito), seja com r elação aos recursos financeiros
que possibil itaram tal aqui si ção.
Diante

disso,

faz-se

necessária

a

apur ação

dos

documentos e de el ementos de movim entação bancária do investig ado.

o) Fatos e documentos localizados no Apenso XLVIII
Também n es se apenso faz-se, igualmente, necessári o
aprofundar

element os

expressam ente

contidos

no

REL ATÓRIO

DE

ANÁL ISE DE MATERIAL APREENDIDO - EQ STS 21, notadamente sobre a
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essen cial para a instrução do feito.

parti cipação do inv estigado TAWAN RA NNY no esquema, al ém de seu
envolv imento com demais inv estigados.
Segundo consta do aludido rel atório, há i ndí cios de
que sequer foi inv estigado e que, certament e, neces sita de diligências
apuratórias.
Nesse ponto, também entendemos necessária a análise
da movimentação bancári a do inv estigado.

p) Fatos e documentos localizados no Apenso XL
No r eferido apens o temos docum entos r elacionados ao
investigado JOÃO FERNANDO CAVAL CANTE DA SILVA. Nessa linha,
merece dest aque o LAUDO N° 318 4/2 019-NUCRIM/SETEC/SR /PF/SP, que
informa t erem sido extr aídos dados di gitais e ser possív el a análise
destes.
Entret anto,

compul sando

os

presentes

aut os,

não

localizamos qualquer análise realiz ada acerca dos d ados em questão. A
investigação dos d ados men cionados no anterior mente citado laudo é
diligência ess enci al para robust ecer o cont exto probatório e reforçar
elementos de autori a.

V.

DILIGÊNCIAS

GERAIS

DIANTE

DO

CONTEXTO

INVESTIGATÓR IO

Além das diligências especificas, relaci onadas a fatos
con cretos exsurgidos da inv estigação, temos que algu mas dilig ênci as
devem ser adotadas de modo a robustecer as i nvestigações como um
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irregularid ad es no processo de contratação do consórcio INDRA, f ato

todo

e,

in clusiv e,

nos

causou

s urpresa,

no

estado

atu al

das

a) Análise global do s dados extraído s d os aparelhos celulares

apreendidos
Faz-se

necessári a

uma

an álise

global

dos

dados

extraídos dos apar el hos cel ulares dos i nvestigados. Conf orm e sabemo s,
o sistema utilizado pela Pol ícia Feder al para fazer analise d os dados é
apto para r ealizar esta sistematização.
Há q ue ser buscado vín culo ent re os investigados e
destes co m possív eis condutas ilí cit as como form a de robustecer o
contexto probatório e r eforçar elementos de autoria.
A par de d iligên cias especificas que indicamos ao longo
desta manifest ação, vale t ambém este r egistr o, visto que, após anali se
detida dos autos, não pudemos verificar mat eri al de analis e co m esse
perfil.

b) Análise das informações bancárias dos investigados

Veri ficamos, após análi se d os autos, que apenas uma
diminuta parcela dos dados bancários dos investigados foi real izada.
Alias, ap en as dados relacion ados à empr esa M C3 e ao inv estigado Mario
Palladino foi obj eto de an áli se. Com relação aos demai s in vestig ados,
não pudemos local izar nos autos anál is e sobre el em entos bancár ios.
Com r elação a est e fato, embora também t rat emos
quando da anal ise do Apen so XXXV, v ale dest acar o que consta do
RELATÓRIO DE ANÁLISE DE D ADOS BANCÁRIOS - UA DIP/DELECOPJSP 22/2020

que, conf orme m en cionado, analisou o SIMBA apenas com
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investigações, que elas não tenham sido já desenvolvidas.

rel ação à empres a MC3 e Mario Pal adino visando obt er el ementos de
corroboração dos fatos trazidos em sede d e colaboração premiada.
Entret anto, seg undo consta, apenas ess es dados foram analisados, não

Dest aquem-se as considerações f inais dos analist as no
seguint e sentido:

“Foram disponibilizados 962.464 lançamentos at ravés
do caso analisado, totalizando R$19.310.856. 923,14
entre créditos e débitos, verificados no período de
20/01/2013 a 19/01/2018. Os it ens descritos acima não
devem ser int erpretados como resultado de uma busca
exaustiva. As pesq uisas realizadas at é o momento
tiveram como escopo a verificação de fat os narrados na
Representação n° 01/2019 — Op. Circulo Vicioso. A
crit ério

da

autorid ade

destinatária

desse

relatório,

poderão ser realizadas novas buscas”.

Com i sso, notad amente em uma inv estigação que apura
desvios d e recursos públi cos de grand e monta e prováv el pagamento de
propin a a agentes públi cos, a análise bancari a dos inv estigados é
medida extremament e essencial

VI .

CONSIDERAÇÕE S FINAIS
Diante de todo o exposto, em que pese tenha sido

rel atado o pr esent e i nquérito poli ci al , temos que existem divers as
diligências pendentes de realização d e modo a el ucidar fatos, delimitar
elementos

de

autoria

e

robustecer

materialidade

dos

fatos

investigados.
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tendo sido real izada análise de quaisquer outros inv estigados.

Ressalte-se
documentos

que

integram

que,
a

diant e

present e

do

elev ad o

inv estigação,

volume

as

de

diligências

apontad as não represent am rol exaustivo do trabalho qu e n ecessita ser
T emos

ser

consect ário

logico

do

aprofundamento

das

investigações qu e outras diligênci as surjam, seja por iniciativa da
autor idade poli cial que presid e a inv es tigação, seja pelo apontamento
de outr as dilig ên ci as por parte d este Parquet , titular da ação penal e
responsáv el pelas ações p enais que adv ir ão do presente apur atorio.
Dessa

forma,

o

MINISTÉRIO

PÚBLICO

FEDERAL

rem ete os autos do present e inqu érito polici al para conti nuid ade das
investigações pelo Depart amento de Polícia Federal em São Paulo, pelo
prazo de 90 (nove nta) dia s.
Santos, na data da assin atura eletrônica.

(assinado digit almente)
THIAGO LACERDA NOBRE
Procurador da R epública
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envidado.

