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Poder Judiciário
Justiça Militar da União

2ª Auditoria da 1ª Circunscrição Judiciária Militar

 

 Ação Penal Militar - Procedimento Ordinário nº 0000196-80.2010.7.01.0201

 Acusados: ADRIANA CASTRO CAMPOS, ANTÔNIO DA CRUZ FONSECA, CLAUDIO VINICIUS COSTA
RODRIGUES, DOUGLAS MARCELO MERQUIOR, EDILÂNIA FONSECA FROUFE, EDSON LOUSA FILHO,
JUSTINIANO MARTINS CARNEIRO, MARCELO CAVALHEIRO, MÁRCIO VANCLER AUGUSTO GERALDO,
MARIVONE OLIVEIRA DOS SANTOS, MÔNICA FERREIRA MARQUES, PAULO ROBERTO DIAS MORALES,
RONALD VIEIRA DO NASCIMENTO, WASHINGTON LUIZ DE PAULA e WILLIAM LOURENÇO DA SILVA.

 

 

 SENTENÇA

 

 RELATÓRIO

 

O  Ministério  Público  Militar  (MPM),  com  base  no  Procedimento  Investigatório  (APM)  nº  0000196-
80.2010.7.01.0201,  ofereceu  denúncia  em  desfavor  de    PAULO  ROBERTO  DIAS  MORALES;
WASHINGTON  LUIZ  DE  PAULA;  MARCELO  CAVALHEIRO;  EDSON  LOUSA  FILHO;  JUSTINIANO
MARTINS CARNEIRO; CLÁUDIO VINÍCIUS COSTA RODRIGUES; RONALD VIEIRA DO NASCIMENTO;
MÁRCIO  VANCLER  AUGUSTO  GERALDO;  DOUGLAS  MARCELO  MERQUIOR;  ADRIANA  CASTRO
CAMPOS; EDILÂNIA FONSECA FROUFE; ANTÔNIO DA CRUZ FONSECA; WILLIAM LOURENÇO DA
SILVA; MARIVONE OLIVEIRA DOS SANTOS; MÔNICA FERREIRA MARQUES, já qualificados nos autos
(evento 1, doc. 2), em razão de, em 13 Mai 10, após a instauração de procedimento investigatório para
apurar eventuais fraudes em licitações e contratos ocorridos no âmbito do Instituto Militar de Engenharia,
unidade militar do Exército Brasileiro sediada nesta cidade, nos anos de 2004 e 2005, cujas investigações
abarcaram convênios firmados entre o IME e o Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes
(DNIT), verificou-se que foram produzidos, ilicitamente, 88 (oitenta e oito) processos licitatórios direcionados
à determinado grupo de empresas, através de pagamentos antecipados, indevidos e sem a correspondente
comprovação da execução dos serviços contratados, objetivando-se o efetivo desvio de recursos públicos,
resultando em prejuízos ao Erário no montante aproximado de R$ 11.000.000,00 (onze milhões de reais).
 
Por essa razão, o MPM denunciou os acusados pela prática do crime de peculato em concurso de agentes e
em continuidade delitiva (CPM, Art. 303, caput e seu § 1º, c/c  Arts. 53, 79 e 80).
 
A inicial acusatória foi recebida em 04 Jul 11 (Evento 2 - Doc. 79), sendo que os acusados, após terem sidos
regularmente  citados  (   P   AULO ROBERTO DIAS MORALES  em 21 Jul  11  -  Evento  1  -  Doc.  4;  
 WASHINGTON LUIZ DE PAULA (em 20 Jul 11 - Evento 1 - Doc. 5;   MARCELO CAVALHEIRO em 12 Ago
11 - Evento 1 - Doc. 4;   EDSON LOUSA FILHO em 12 Ago 11 - Evento 1 - Doc. 4;   JUSTINIANO MARTINS
CARNEIRO em 5 Ago 11 - Evento 1 - Doc. 4;    CLÁUDIO  VINÍCIUS  COSTA  RODRIGUES  em  01  Ago 
18  -  Evento  1  -  Doc. 4;    RONALD  VIEIRA  DO NASCIMENTO em 08 Ago 11 - Evento 1 - Doc. 4; 
 MÁRCIO VANCLER AUGUSTO   GERALDO em 20 Jul 11 - Evento 1 - Doc. 5;   DOUGLAS MARCELO
MERQUIOR em 20 Jul 11 - Evento 1 - Doc. 3;   ADRIANA CASTRO CAMPOS em 06 Ago 11 - Evento 1 - Doc.
6;   EDILÂNDIA FONSECA FROUPE em 06 Ago 18 - Evento 1 - Doc. 6;   ANTÔNIO DA CRUZ FONSECA
em 06 Ago 11 - Evento 1 - Doc. 6;   WILLIAM LOURENÇO DA SILVA em 09 Ago 11 - Evento 1 - Doc. 6; 
 MARIVONE OLIVEIRA DOS SANTOS em 23 Jul 11 - Evento 1 - Doc. 6;   MÔNICA FERREIRA MARQUES
em 12 Ago 11 - Evento 1 - Doc. 6), foram qualificados e interrogados (  PAULO ROBERTO DIAS MORALES

https://eproc1g.stm.jus.br/eproc_1g_prod/externo_controlador.php?acao=valida_documento_consultar


Documento assinado eletronicamente por SIDNEI CARLOS MOURA - JUIZ FEDERAL SUBSTITUTO DA
JUSTIÇA MILITAR DA 2ª AUDITORIA DA 1ª CJM, Matricula  952. Em 22/04/2019 11:18:31.
Para confirmar a validade deste documento, acesse:  https://eproc1g.stm.jus.br/eproc_1g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 1440a58e70

- Evento 1, doc. 38;   WASHINGTON LUIZ DE PAULA - Evento 1, doc. 39;   MARCELO CAVALHEIRO -
Evento 1, doc. 41;   EDSON LOUSA FILHO - Evento 1, doc. 41;   JUSTINIANO MARTINS CARNEIRO -
Evento 1, doc. 41;   CLÁUDIO VINÍCIUS COSTA RODRIGUES - Evento 1, doc. 42;   RONALD VIEIRA DO
NASCIMENTO -Evento  1,  doc. 43;    MÁRCIO  VANCLER  AUGUSTO  GERALDO - Evento  1, doc. 47;  
 DOUGLAS MARCELO MERQUIOR - Evento 1, doc. 47;   ADRIANA CASTRO CAMPOS - Evento 1, doc. 44
 ; EDILÂNIA FONSECA FROUFE - Evento 1, doc. 44;   ANTÔNIO DA CRUZ FONSECA - Evento 1, doc. 45; 
 WILLIAM LOURENÇO DA SILVA - Evento 1, doc. 45;   MARIVONE OLIVEIRA DOS SANTOS - Evento 1,
doc. 46;   MÔNICA FERREIRA MARQUES - Evento 1, doc. 46).
 
Durante o feito, o réu   PAULO ROBERTO DIAS MORALES foi assistido por advogado constituído, o réu 
 WASHINGTON LUIZ DE PAULA foi assistido por advogado constituído, o réu   MARCELO CAVALHEIRO
foi assistido por advogado constituído, o réu   EDSON LOUSA FILHO foi assistido por advogado constituído,
o  réu    JUSTINIANO MARTINS   CARNEIRO  veio  a  falecer,  o  réu    CLÁUDIO  VINÍCIUS  COSTA
RODRIGUES  foi assistido  por  advogado  constituído, o réu   RONALD VIEIRA DO NASCIMENTO foi
assistido por advogado constituído, o réu   MÁRCIO VANCLER AUGUSTO GERALDO  foi assistido por
advogado constituído, o réu   DOUGLAS MARCELO MERQUIOR foi isento de processo, a ré   ADRIANA
CASTRO CAMPOS  foi  assistida por  advogado constituído,  a  ré    EDILÂNIA FONSECA FROUFE   foi
assistida  pela  Defensoria  Pública  da  União  (DPU), o réu   ANTÔNIO DA CRUZ FONSECA veio a falecer,
o réu   WILLIAM LOURENÇO DA SILVA  foi  assistido pela Defensoria Pública da União (DPU),  a ré 
 MARIVONE OLIVEIRA DOS SANTOS foi assistida pela Defensoria Pública da União (DPU), a ré   MÔNICA
FERREIRA MARQUES foi assistida por advogado constituído. 
 
Além dos acusados, foram ouvidas:
 

- 09 (nove) testemunhas arroladas pelo MPM -   REINALDO DOS SANTOS PAIVA (Evento 1,
Doc. 52);   ANTÔNIO CARLOS OLIVEIRA DO NASCIMENTO (Evento 1, Doc. 53);   UILSON
AGOSTINHO DA SILVA (Evento 1, Doc. 63);   DELEON ALVES DOS SANTOS (Evento1, Doc.
63);   CÉLIA LOURENÇO DA SILVA (Evento 1, Doc. 65);   GLEICE REGINA BALBINO DE
ALMEIDA  (Evento  1,  Doc.  65);    ALFREDO BALBINO (Evento  1,  Doc.  66);    ALBERTO
MENDES CARDOSO (Evento 1, Doc. 86) e   MÁRCIO LANDVOIGT (Evento 1, Doc. 99).
 
-  19 (dezenove) testemunhas arroladas pelas defesas -    FR  ANCISCO VIDAL ARAÚJO
LOMBARDO (Evento 1, Doc. 98);   DIONIMAR SEVERINO DE SOUZA (Evento 1, Doc. 99); 
 JOSÉ ANTÔNIO CARNEIRO BORGES (Evento 1, Doc. 101);    RUBENILDO  PITHON  DE 
BARROS  (Evento  1,  Doc. 101);    RAFAEL  ARCANJO  FERREIRA  (Evento  1, Doc. 101); 
 JOSÉ CARLOS CÉSAR AMORIM (Evento 1, Doc. 102);   OTÁVIO HIROYUKI SAITO (Evento 1,
Doc. 109);   JOSÉ JORGE DE MELLO (Evento 1, Doc. 109);   ANTÔNIO AUGUSTO CARNEIRO
(Evento 1, Doc. 110);   EDISON DAUSACKER  BIDONE  (Evento  1,  Doc. 110);    HELOÍSA 
HELENA  DE  OLIVEIRA  DANTAS   (Evento  1,   Doc.  110);    RODRIGO LUIS ALVES
RODRIGUES (Evento 1, Doc. 110);   ANTÔNIO CARLOS CAIRE DE BARROS (Evento 1, Doc.
113);   ENZO MARTINS PERI (Evento 1, Doc.113 e 114);   LUIZ CLAÚDIO DOS SANTOS
VAREJÃO (Evento 1, Doc. 144 e 115);   VITOR  CARULLA  FILHO  (Evento  1,  Doc. 116);  
 FERNANDO  SILVA  SALDANHA  DE  MENEZES (Evento 1, Doc. 117);   WLADIMIR JOSÉ DA
SILVA E SOUZA (Evento 1, Doc. 118);   GERALDO SILVINO SOARES SILVA (Evento 1, Doc.
119).

 

Quanto às diligências complementares (CPPM, Art. 427):

 
O Ministério Público Militar requereu:

 
- Conclusão da Tomada de Contas Especial elaborada pelos peritos da 1ª ICFEx, no que fora atendido
no evento 1, doc.120/121.
- Relatório e decisão final da Tomada de Contas Especial n° 22.244/2010-7 e Relatório de Fiscalização
n° 875/2010, no que fora atendido em mídia digital (evento 1, doc.130).
- Ficha de Antecedentes Criminais atualizada, referente ao ano de 2011, no que fora atendido no
evento 1, doc.127/128.
-  Informações  acerca  da  investigação  levada  a  efeito  na  Polícia  Federal,  nos  autos  do  IPL  nº
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0048/2012-11- DELEFIN/SR/DPF/RJ, no que fora atendido no evento 1, doc.128.
- A realização de perícia grafotécnica, no que fora atendido no evento 36, doc. 5/7.
-  O Ministério Público Militar (MPM) desistiu da perícia pleitada no item 6. da promoção de fls.
5426/5428 - evento 1, Doc.143.
- A juntada aos autos do Ofício nº 137.077-062802-SCCR/CCIEx, no que fora atendido no evento 1,
doc.120/122.
- Relatório parcial  e depoimentos extraídos dos autos de IPM nº 0000167-93.2011, no que fora
atendido no evento 1, doc.122/125.
- A juntada aos autos do Ofício nº 403/2014/CPADSI-PGJM, prestando informações a respeito da
análise das informações extraídas dos autos de Quebra de Sigilo Bancário, no que fora atendido no
evento 1, doc.125.
-  Informações  acerca  da  investigação  levada  a  efeito  na  Polícia  Federal,  nos  autos  do  IPL  nº
0048/2012-11- DELEFIN/SR/DPF/RJ, no que fora atendido no evento 1, doc.128.
- Requerimento do MPM para juntada cópia de denúncia nos autos do IPM nº 93-48.2011.7.01.0101,
em trâmite 1ª Auditoria da 1ª CJM, em face dos reús Cláudio Vinicius Costa Rodrigues e Marcelo
Cavalheiro, por suposto delito de estelionato e corrupção no IME, nos anos de 2008 e 2009, no que
fora requerido e deferido no evento 1, doc. 145.

 
 
A Defesa do réu   PAULO ROBERTO DIAS MORALES (evento 1, docs. 131/132), na fase do Art. 427,
requereu:

 
- Realização de exame grafotécnico; atendido no evento 36, doc. 5/7;
- Juntada de seus assentamentos funcionais; atendido no evento 1, doc. 137/138 e 140/141; e
- Juntada dos seguintes documentos:

- Parte n. 009/CDI/DNER/IME de 09/1997; Ofício 042/IME, de 26/05/1999; Ofício 044/IME, de
21/06/1999;  Parecer  nº.  39/Assessor  Jurídico/SCT,  de  12/07/1999;  Ofício  121/A/5,  de
13/07/1999; Ofício 021/IME, de 10/03/2000; Parte nº. 028/CDI, de 15/12/2000; e Requisição
nº. 038/Setor de Material, de 18 Dez 2000 - atendidos no evento 1, doc. 132;
- Parecer Jurídico n. 69, de 13 Dez 2004; Ofício 245/Secretaria de Ciência e Tecnologia, de
28/12/2004; Parecer n. 73/Assessoria Jurídica da SCT, de 30 Dez 2004; Parecer 001/Assessoria
Jurídica da Assessoria 6, de 04 Jan 2005; Oficio n. 93/Departamento de Ciência e Tecnologia -
atendidos no evento 1, doc. 133;
- Oficio n. 002 de 23/04/2009 - atendido no evento 1, doc. 134;
- Oficio nº. 1228/Gabinete do General de Exército Enzo Martins Peri, de14/12/2011 - atendido
no evento 1, docs. 134/135;
- Requerimento do Ministério Público Militar, dirigido ao Superior Tribunal Militar - atendido no
evento 1, docs. 135/136;
- 03 (três) pedidos de pagamentos perfazendo o total de R$ 10.575,00 - atendidos no evento
1, doc. 136.

 

Para as demais Defesas o prazo transcorreu " in albis " (certidão constante do evento 1, doc. 142).

 
Em alegações escritas (CPPM, Art. 428): 
 

O MPM requereu (evento 1, doc.148):
 

-  A condenação dos acusados,  Coronel    R1 PAULO ROBERTO DIAS MORALES  e Maj
  WASHINGTON LUIZ DE PAULA, como incursos no artigo 303, caput e § 1º, do CPM, por
236 (duzentos e trinta e seis) vezes, na forma do Art. 71 do Código Penal Brasileiro, c/c Art.
53, caput e § 2º, inciso I, do referido Diploma Repressivo Castrense (peculato-desvio em
concurso de agentes e em continuidade delitiva);

 
-  A  condenação dos  acusados   MARCELO CAVALHEIRO e    EDSON LOUSA FILHO,
empresários, como incursos no artigo 303, caput e § 1º, do CPM, por 236 (duzentos e trinta e
seis) vezes, na forma do Art. 71 do Código Penal Brasileiro, c/c Art. 53, caput e § 2º, inciso I,
do referido Diploma Repressivo Castrense (peculato-desvio em concurso de agentes e em
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continuidade delitiva);
 
- A condenação do acusados   Cel R/1 CLAUDIO VINICIUS COSTA RODRIGUES, Ten Cel
R/1 RONALD VIEIRA DO NASCIMENTO e   Cap MÁRCIO VANCLER AUGUSTO GERALDO,
como incursos no artigo 303, caput e § 1º, do CPM, por 236 vezes (os dois primeiros) e por
182 vezes (o último), na forma do Art. 71 do Código Penal Brasileiro, c/c Art. 53, caput, do
referido  Diploma  Repressivo  Castrense  (peculato-desvio  em concurso  de  agentes  e  em
continuidade delitiva);
 
- A condenação dos acusados   WILLIAM LOURENÇO DA SILVA e   MÔNICA FERREIRA
MARQUES, como incursos no artigo 303, caput e § 1º, do CPM, por 17 vezes (o primeiro), e
por 41 vezes (a segunda), na forma do Art. 71 do Código Penal Brasileiro, c/c Art. 53, caput e
§ 1º, do referido Diploma Repressivo Castrense (peculato-desvio em concurso de agentes e
em continuidade delitiva);
 
-  A  absolvição  dos  acusados    ADRIANA CASTRO CAMPOS,    EDILÂNIA  FONSECA
FROUFE,   ANTÔNIO DA CRUZ FONSECA  e   MARIVONE OLIVEIRA DOS SANTOS, por
entender que inexiste prova suficiente para a condenação destes.

 
- Que fosse mantido o gravame dos imóveis sequestrados e arrestados nos presentes autos,
até o trânsito em julgado de eventual sentença condenatória, nos termos dos artigos 204 e
205 do CPPM, para fins de ressarcimento ao erário.

 
 

Por sua vez, a defesa do réu   PAULO ROBERTO DIAS MORALES, em suas alegações, postulou por
sua absolvição, alegando que o acusado não participou de conluio algum que visasse atacar o Erário
Público e que sua evolução patrimonial está plenamente justificada (evento 1, doc. 148).
 
A defesa do réu   WASHINGTON LUIZ DE PAULA, em suas alegações, postulou por sua absolvição,
alegando que o acusado provou não ter praticado o crime de peculato e que comprovou a licitude de
sua evolução patrimonial (evento 1, doc. 148).
 
A defesa do réu   MARCELO CAVALHEIRO, em suas alegações, postulou por sua absolvição com
base no Art. 439, alínea ''a'' do CPPM, alegando estar provada a inexistência do fato, ou não haver
prova da sua existência (evento1, doc. 149).
 
A defesa do réu   EDSON LOUSA FILHO, em suas alegações, postulou por sua absolvição, alegando
que o acusado provou não ter praticado o crime de peculato e que demonstrou a licitude de sua
evolução e movimentação financeira (evento1, doc. 149).
 
A defesa dos réus   CLÁUDIO VINÍCIUS COSTA RODRIGUES e RONALD DE OLIVEIRA, em suas
alegações, postulou por suas absolvições, alegando que a prova carreada aos autos é evidentemente
infundada e não serve à sustentação da tese acusatória (evento 1, doc. 150).
 
A defesa do réu   MÁRCIO VANCLER AUGUSTO GERALDO, em suas alegações, postulou por sua
absolvição, alegando ter demonstrado a sua inocência (evento 1, doc. 150).
 
A defesa da ré   ADRIANA CASTRO CAMPOS, em suas alegações, postulou por sua absolvição com
base no art. 439, alínea ''e'' do CPPM, alegando não existir prova suficiente para a condenação
(evento 1, doc. 150).
 
A defesa do réu   WILLIAN LOURENÇO DA SILVA, em suas alegações, postulou por sua absolvição
com base  no  art.  439,  alínea  ''e''  do  CPPM,  alegando  ausência  de  provas  suficientes  para  a
condenação (evento 1, doc. 150).
 
A defesa da ré   MARIVONE OLIVEIRA DOS SANTOS,  em suas alegações,  postulou por sua
absolvição com base no art. 439, alínea ''e'' do CPPM, alegando ausência de provas suficientes para a
condenação (evento 117).
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A defesa da ré   MÔNICA FERREIRA MARQUES, em suas alegações, postulou por sua absolvição
com base no art. 439, alínea ''b'' e ''e'' do CPPM, alegando ausência de provas suficientes para a
condenação (evento 128).
 
A defesa da ré   EDILÂNIA FONSECA FROUFE, em suas alegações, postulou por sua absolvição
com base  no  art.  439,  alínea  ''e''  do  CPPM,  alegando  ausência  de  provas  suficientes  para  a
condenação (evento 137).

 

Durante o transcorrer do processo os acusados   JUSTINIANO MARTINS CARNEIRO e   ANTONIO DA CRUZ
FONSECA  vieram a falecer  e  o  acusado   DOUGLAS MARCELO MERQUIOR  foi  excluído  do feito  em
decorrência de decisão do Superior Tribunal Militar no Habeas Corpus nº 47-93.2014.7.00.0000.

 

Constam nos autos, além de outros documentos:

- Relatório de fiscalização elaborado pelo Tribunal de Contas da União - Evento 1, doc. 54/60;
- Relatório de tomada de contas especial elaborada pela 1ª Inspetoria de Contabilidade e Finanças do
Exército - Evento 1, doc. 120/121;
- Tomada de Contas Especial do IME - Relatório e Auditoria (ratificação da tomada de contas especial
do ICFEx) - evento 1, doc. 147;
-  Decisão  proferida  nos  autos  do  Recurso  Extraordinário  ''in''  Habeas  Corpus  nº  47-
93.2014.7.00.0000, referente ao réu Douglas Marcelo Merquior - Evento 1, doc. 141;
- Certidão de óbito do réu Justiniano Martins Carneiro - Evento 1, doc. 48;
- Certidão de óbito do réu Antônio da Cruz Fonseca - Evento1, doc. 150;
- Sequestro de Bem Imóvel do réu Paulo Roberto Dias Morales - Evento 18, doc. 1/6;
- Sequestro de Bem Imóvel do réu Washington Luiz de Paula - Evento 19, doc. 1/6;
- Sequestro de Bem Imóvel de Katerine Amaral Fonseca de Paula (Esposa do 2° Réu) - Evento 20,
doc. 1/6;
- Sequestro de Bem Imóvel do réu Marcelo Cavalheiro - Evento 21, doc.1/24 e Evento 22, doc. 1/2;
- Sequestro de Bem Imóvel do réu Édson Lousa Filho - Evento 23, doc. 1/7;
- Sequestro de Bem Imóvel de Jacqueline Fonseca Lousa (Esposa do 4º Réu) - Evento 24, doc. 1/6;
- Sequestro de Bem Imóvel do réu Cláudio Vinícius Costa Rodrigues - Evento 25, doc. 1/10;
- Sequestro de Bem Imóvel do réu Ronald Vieira do Nascimento - Evento 26, doc. 1/13;
- Sequestro de Bem Imóvel do réu Márcio Vancler Augusto - Evento 27, doc. 1/11;
- Sequestro de Bem Imóvel do réu Douglas Marcelo Merquior - Evento 28, doc. 1/8;
- Sequestro de Bem Imóvel do réu Antônio da Cruz Fonseca - Evento 29, doc. 1/3;
- Sequestro de Bem Imóvel da ré Mônica Ferreira Marques - Evento 30, doc. 1/2;
- Ofício n.º 1119/2018 do Tribunal de Contas da União - Evento 146, doc. 1;
- Ofício n.º 1071/2018 - Tribunal de Contas da União/SecexDefesa - Evento 145, doc. 1;
- Ofício n.º 0948/2018 do Tribunal de Contas da União - Evento 141, doc. 1;
- Ofício  n.º 738/2018 enviado ao Tribunal de Contas da União - Evento 136, doc. 1;
- Ofício n.º 2963/2018 referente aos eventos 85 e 28 - Evento 133, doc. 1;
- Ofício n.º 0860/2018 encaminhado pelo Tribunal de Contas da União requisitando informações -
Evento 131, doc. 1;
- Ofício n.º 10711/2018 do Ministério Público Federal solicitando informações - Evento 130, doc. 1;
- Ofício n.º 1909/2018 do Tribunal de Contas da União - Evento 129, doc. 1;
- Relatório de voto do Tribunal de Contas da União - Evento 127, doc. 1/2;
- Ofícios do Tribunal de Contas da União - Evento 126, doc. 1;
- Acórdão n.º 1658/2018 do Tribunal de Contas da União - Evento 126, doc. 2;
- Ofício n.º 0740/2018 do Tribunal de Contas da União - Evento 125, doc. 1;
- Ofício n.º 0556/2018 do Tribunal de Contas da União - Evento 110, doc. 1;
- Acórdão n.º 1412/2018 do Tribunal de Contas da União - Evento 110, doc. 2;
- Declaração de voto do Tribunal de Contas da União, TC 022.244/2010-7 - Evento 110, doc. 3;
- Relatório do Tribunal de Contas da União, TC 022.244/2010-7 - Evento 110, doc. 4;
- Voto do Tribunal de Contas da União, TC 022.244/2010-7 - Evento 110, doc. 5;
- Ofício n.º 0542/2018 do Tribunal de Contas da União - Evento 109, doc. 1;
- Acórdão n.º 1411/2018 do Tribunal de Contas da União - Evento 109, doc. 2;
- Relatório do Tribunal de Contas da União, TC 008.457/2015-8 - Evento 109, doc. 3;
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- Voto do Tribunal de Contas da União, TC 008.457/2015-8 - Evento 109, doc. 4;
- Declaração de voto do Tribunal de Contas da União, TC 008.457/2015-8 - Evento 109, doc. 5;
- Ofício remetido ao Tribunal de Contas da União com informação - Evento 109, doc. 6;
- Ofício n.º 1680/2018 referente ao sequestro de bem imóvel do réu Douglas Marcelo Merquior -
Evento 85, doc. 1;
- IP 229-45/2011 - PF - 8ª VF Criminal - Declínio de Competência da Justiça Federal para Justiça Militar
da União - Evento 37, doc. 1;
- Documentação relativa à Quebra de Sigilo Bancário e Fiscal dos Réus - Eventos 3/17 (todos os
documentos).

                 

Tendo-se em vista a edição da Lei nº 13.774/18, o feito passou a tramitar de forma monocrática (evento 148).

Todos os acusados eram maiores de 21 anos de idade à época dos fatos e apenas a acusada   MARIVONE
OLIVEIRA DOS SANTOS conta com mais de 70 anos de idade na presente data (uma vez que os acusados 
 JUSTINIANO MARTINS CARNEIRO  e    ANTONIO DA CRUZ FONSECA  já  faleceram),  não  registram
antecedentes criminais ou judiciais e, no que se refere ao presente feito, não ficaram presos provisoriamente. 

 

 

 FUNDAMENTAÇÃO:

 

 Preliminarmente:

 

Quanto à extinção da punibilidade em razão do óbito de alguns acusados:

Pelo que se pode verificar, no curso do feito os acusados   JUSTINIANO MARTINS CARNEIRO (certidão de
óbito no evento 1, doc. 48, fl. 7) e   ANTONIO DA CRUZ FONSECA  (certidão de óbito no evento 1, doc. 150,
fl. 113) vieram a falecer.

Sendo assim, e nos termos do que dispõe o Art. 123, inciso I, do CPM c/c Art. 81 do CPPM, declara-se extinta a
punibilidade dos referidos réus no que se refere ao presente processo criminal, uma vez que, em razão do
princípio da personalidade da sanção penal, a morte tudo solve (mors omnia solvit). 

 

 

 No mérito:

 

Imputação legal:

Contra os acusados foi imputada a prática do crime de peculato em concurso de agentes e em continuidade
delitiva, assim previsto no Código Penal Militar:

Peculato

Art. 303. Apropriar-se de dinheiro, valor ou qualquer outro bem móvel, público ou particular, de que tem
a posse ou detenção, em razão do cargo ou comissão, ou desviá-lo em proveito próprio ou alheio:

Pena - reclusão, de três a quinze anos.

§ 1º. A pena aumenta-se de um terço, se o objeto da apropriação ou desvio é de valor superior a vinte
vezes o salário mínimo.

xxx

Art. 53. Quem, de qualquer modo, concorre para o crime incide nas penas a êste cominadas.
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...

§ 2° A pena é agravada em relação ao agente que:

 I - promove ou organiza a cooperação no crime ou dirige a atividade dos demais agentes;

...

§ 3º A pena é atenuada com relação ao agente, cuja participação no crime é de somenos importância.

xxx

Art. 79. Quando o agente, mediante uma só ou mais de uma ação ou omissão, pratica dois ou mais
crimes, idênticos ou não, as penas privativas de liberdade devem ser unificadas. Se as penas são da
mesma espécie, a pena única é a soma de tôdas; se, de espécies diferentes, a pena única e a mais
grave, mas com aumento correspondente à metade do tempo das menos graves, ressalvado o disposto
no art. 58.

Art. 80. Aplica-se a regra do artigo anterior, quando o agente, mediante mais de uma ação ou omissão,
pratica dois ou mais crimes da mesma espécie e, pelas condições de tempo, lugar, maneira de execução
e outras semelhantes, devem os subseqüentes ser considerados como continuação do primeiro.

 

Requisitos do crime:

Trata-se de crime material que, por essa razão, exige que ocorra a efetiva apropriação ou o desvio de dinheiro,
valor ou outro bem móvel. 

Por ser crime funcional, se faz imprescindível a condição de agente público em pelo menos um dos envolvidos
na conduta criminosa, sendo certo que essa condição, por ser elementar do crime, acaba por se transmitir aos
demais participantes do delito, quer sejam agentes públicos ou não, em face do que dispõe o Art. 53, § 1°,
última parte, do CPM. 

Mas não basta apenas ser agente público, ainda é preciso que este tenha abusado da confiança que detém,
aproveitando-se da facilidade que essa condição lhe proporciona para desfalcar a administração a qual é
vinculado.

É  que  o  peculato  acaba  por  atingir  dois  bens  jurídicos  distintos:  em   primeiro  lugar,  a  moralidade
administrativa, pois o agente viola a lealdade que deve demonstrar para com a instituição a qual pertence; em
segundo lugar, o patrimônio sob administração militar, já que o tipo penal exige o prejuízo decorrente da perda
do dinheiro, valor ou outro bem móvel.

Sem que acha efetivo prejuízo financeiro à administração militar não é possível se falar em peculato (nem
mesmo estelionato), restando tão somente a responsabilização pelo crime-meio utilizado, como no caso das
falsificações.

Além desses requisitos,  o  peculato apresenta um pressuposto indispensável,  qual  seja,  a  posse anterior
legítima do dinheiro, valor ou outro bem móvel. 

Essa posse anterior deve ser entendida em sentido amplo, abrangendo a efetiva posse (como no caso do
tesoureiro que se apropria do dinheiro que tem sob sua guarda), a mera detenção (como no caso do soldado
motorista  que  se  apropria  do  dinheiro  que  deveria  levar  de  uma  unidade  à  outra)  ou,  ao  menos,  a
disponibilidade jurídica do valor (como no caso do ordenador de despesas da unidade que, através de sua
assinatura, possibilita o pagamento indevido). 

Lembrando que apropriar-se tem o sentido de pegar para si, enquanto que desviar significa transferir o bem a
terceira pessoa. 

No caso de o peculato ser praticado por várias pessoas em conjunto, exige-se a prova do chamado vínculo
subjetivo,  ou  seja,  o  acordo  de  vontades  entre  os  participantes  para  atentar  contra  o  patrimônio  sob
administração militar. Esse acordo de vontades pode ser prévio (premeditação) ou concomitante ao momento
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da  apropriação  ou  desvio,  requerendo-se,  por  óbvio,  que  o  agente  tenha  efetivo  conhecimento  do
intento criminoso e resolva, voluntariamente, aderir a ele.

Quando o crime for cometido através de várias condutas concatenadas e nas mesmas condições de tempo,
modo e lugar, as ações posteriores devem ser consideradas como continuidade da primeira, e, neste caso, em
nome da razoabilidade e da proporcionalidade da reprimenda penal, há de se utilizar a determinação contida
no Art. 71 do Código Penal comum (aumento da pena do crime inicial de 1/6 a 2/3) ao invés dos Arts. 79 e 80
do Código Penal Militar (soma das penas conforme o número de crimes).   

 

Prova da materialidade do crime:

Constam nos autos, como prova da materialidade, tanto do fato quanto do delito, os seguintes documentos:

-   Relatório de Fiscalização nº 875/2010/TCU  (evento 1, docs. 54/60 - fls. 4312/4479, Vol. 21), que
pontuou as seguintes conclusões:

"1 - A maioria absoluta das empresas contratadas era controlada pelo Major Washington Luiz de
Paula;

2 - Nenhuma das empresas suspeitas aparece creditada nos estudos técnicos apresentados ao
DNIT como produtos dos convênios;

3  -  Os  serviços  contratados  não  foram  realizados.  Alguns  serviços  especializados,  como
radargrametria, por exemplo, são inexistentes. Foram utilizados bancos de imagens públicos
que se encontravam disponíveis em bases públicas como IBAMA e IBGE;

4 - Diversas instituições de ensino (Universidade Federal do Pará, Universidade da Região de
Joinville,  etc)  foras as verdadeiras autoras dos estudos contratados por meio de termo de
cooperação ou instrumento similar.

Por estas razões, considerando que apesar das solicitações reiteradas junto ao IME e ao DEC não
foi  apresentado  nenhum  produto  dos  convites  realizados,  considerou-se  como  débito  a
totalidade dos recursos dos convênios empregados nas contratações suspeitas.

Verificou-se, também, desvio de recursos dos convênios repassados à Fundação Ricardo Franco-
FRF.

A lesão aos cofres públicos se materializou, essencialmente, de três maneiras distintas:

- Indenização por serviços não realizados ( situação encontrada, por exemplo, no Convênio
DNIT-IME PP-190/2003);

- Pagamento em duplicidade. A Fundação recebeu recursos para execução de serviços
que, de fato, foram realizados pela Univille no âmbito de contrato distinto celebrado pelo
DEC (Convênio DNIT-IME PP-211/2004);

- Contratos superfaturados. A FRF recebeu recursos para execução de serviços e realizou
subcontratação por valores muito inferiores (Convênio DNIT -IME PP207 /2004-1 );

Concluímos que houve fraude generalizada, mediante conluio entre militares e empresas de
fachada controladas pelo Major Washington Luiz de Paula, para frustrar o caráter competitivo da
licitação,  em  pelo  menos  200  processos  licitatórios  promovidos  pelo  Instituto  Militar  de
Engenharia - IME e pelo Departamento de Engenharia e Construção - DEC, no período de 2003 a
2009.

Para avaliação das irregularidades cometidas, bem como do modus operandus dos diversos
agentes envolvidos, foi de extrema importância o exame do Inquérito Policial Militar instaurado
pelo Departamento de Ciência e Tecnologia - DCT, por meio da Portaria 25/DCT, de 13/5/2010
(Anexo 1 - sigiloso), o qual cuidou das irregularidades ocorridas nas licitações do IME durante o
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triênio 2004 a 2006.

Com relação  à  atual  Administração  do  IME,  na  fase  de  execução  da  fiscalização  naquela
Organização Militar e após exame dos procedimentos licitatórios ocorridos nos últimos 2 (dois)
anos, verificou-se a prática reiterada de irregularidades que resultaram no direcionamento de
várias licitações à empresa Novo Ambiente. O sócio desta empresa, Marcelo Cavalheiro, foi
indiciado no IPM, juntamente com o Major Washington, por formação de quadrilha, entre outros
crimes.

O valor total dos contratos firmados pelo IME com a Novo Ambiente nos últimos 2 (dois) anos foi
de aproximadamente 3 milhões, o que representou 76% dos recursos empregados em todas as
contratações realizadas pela Organização Militar no período. A equipe pôde constatar in loco a
ocorrência de diversas irregularidades no Contrato 11/2009, decorrente de dispensa de licitação
firmada com a Novo Ambiente. O objeto, serviços de reparação manutenção e adaptação do
rancho do IME, apesar de já pago na sua totalidade, inclusive com acréscimo de 25% que jamais
foi formalizado, encontrava-se em andamento, sem previsão de conclusão.

O volume de recursos fiscalizados alcançou o montante aproximado de R$ 258.400.000,00. O
montante  de  recursos  comprovadamente  desviados  dos  convemos  por  meio  dos  convites
fraudados e dos contratos com a Fundação Ricardo Franco atingiu o valor histórico de R$
15.731.972,66.

ACHADOS

1. FRAUDE, MEDIANTE CONLUIO, ao CARÁTER COMPETITIVO DA LICITAÇÃO

1.1.  Situação  encontrada:  Fraude  generalizada,  mediante  conluio  entre  militares  e
empresas de fachada, controladas pelo Major Washington Luiz de Paula, para frustrar o
caráter competitivo da licitação, em pelo menos 200 processos licitatórios promovidos
pelo Instituto Militar de Engenharia - IME e pelo Departamento de Engenharia e Construção
- DEC, no período de 2003 a 2009. 

1.2. Critérios:

a) Lei 8.666/93, arts. 3º e 9º, inciso ill, § 3º, nos quais consta, respectivamente, que
a licitação será processada em estrita conformidade com os princípios básicos da
legalidade;  da  impessoalidade,  da  moralidade,  da  igualdade  e  da  probidade
administrativa, entre outros, bem assim que não poderá participar da licitação,
mesmo que indiretamente, servidor do órgão contratante;

b) Reiteradas deliberações do TCU a partir do Acórdão nº 284/2003, tais como os
Acórdãos nº 1632/2006 e 1170/2010, todos do Plenário;

c) Lei 9.784/99, art. 2º, que alude aos princípios gerais do processo administrativo,
tais  como o  da  legalidade,  finalidade,  motivação,  razoabilidade,  moralidade  e
interesse público.

d)  Lei  8.429/92,  arts.  10º  e  11  º,  que  tratam  dos  atos  de  improbidade
administrativa que causam lesão ao erário e que atentam contra os princípios da
administração pública;

e) princípios constitucionais da moralidade, legalidade, impessoalidade e isonomia,
insculpidos no art. 37 da CF/88;

1.3. Evidências:

1.3.1.  Inquérito  Policial  Militar  instaurado  pelo  Departamento  de  Ciência  e
Tecnologia - DCT, por meio da Portaria 25/DCT, de 13/5/2010 (v.1 a v.4 - Anexo 1),
que cuida da apuração das irregularidades ocorridas nas licitações do IME durante
o triênio 2004 a 2006;
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1.3.2. Processos Licitatórios do IME e do DEC, no período de 2003 a 2009 (Anexos 1
a 4);

1.3.3. Causas e Efeitos: A causa pode ser atribuída à má-fé dos responsáveis, que
agiram em conluio com o único propósito de fraudar a concorrência entre os
participantes. Em consequência da combinação entre os gestores envolvidos e as
licitantes controladas pelo Sr. Washington, houve o direcionamento recorrente e
sistemático de boa parte das licitações do IME e do DEC às empresas capitaneadas
pelo referido oficial do Comando do Exército, com o desvio de recursos públicos em
favor de terceiros,  caracterizando as ocorrências listadas no art.  16,  inciso III,
alíneas b, c e d da Lei 8.443/93, além das infrações penais militares apontadas no
IPM juntado ao Anexo 1 destes autos;

1.4. Análise:

1.4.1. De início, cumpre consignar que a ocorrência do conluio entre os gestores do
IME e as empresas forjadas foi articulada a partir de março/2003, quando o Sr.
Washington - à época no posto de Capitão - foi designado pelo General Rubens
Silveira Brochado ( então Comandante do IME) para exercer a função de Presidente
da  Comissão  Permanente  de  Licitação  -  CPL,  conforme  Boletim  Interno  de
14/3/2003 (fls. 53-Anexo 1);

1.4.2. Daí em diante, de acordo com farta documentação comprobatória do IPM
(Anexo  1  ),  que  culminou  na  conclusão  pela  formação  de  quadrilha  das
responsáveis, entre outros crimes investigados, a maior parte das contratações do
IME  foi  direcionada  a  empresas  de  fachada,  cujos  quadros  societários  eram
compostos por parentes do Sr. Washington e proprietários figurativos ("laranjas"),
além de pessoas com diferentes relações econômicas e profissionais com o aludido
militar (...);

1.4.3. No que concerne ao modus operandi das fraudes, importa salientar que a
partir  de  9/12/2003 os  responsáveis  lançaram mão de manobra  com o nítido
propósito  de encobrir  o  relacionamento ilícito  entre  o  major  Washington e  as
empresas em questão, uma vez que o referido militar foi excluído da CPL e passou
a atuar como Adjunto do Coronel Paulo Roberto Dias Morales na Assessoria da
Coordenação dos Convênios firmados entre o DNIT e o IME, conforme Boletim
Interno 233-IME (fls. 54-Anexo 1).

1.4.4. Foi exatamente por meio da parceria mantida entre o DNIT e o IME (Portaria
Interministerial 230 MD/MT, de 26/3/2003), coordenada pelo Coronel Dias Morales e
pelo  Major  Washington,  que  grandes  somas  de  dinheiro  passaram  a  ser
movimentadas  na  Unidade  Gestora  160327  -  IME,  elevando  sobremaneira  a
execução orçamentária da referida Organização Militar - OM (...);

1.4.5. A propósito, chama a atenção que o orçamento do IME - que antes girava em
torno de R$ 6 milhões - atingiu apenas em 2004 a quantia de quase R$ 23 milhões,
dos quais pelo menos 65% são relativos aos convênios DNIT/IME. A esse respeito,
insta consignar que quase todos os gastos registrados nos Elementos de Despesa
51 - Obras e Instalações e 39 - Outros Serviços de Terceiros foram direcionados
pelos responsáveis às empresas ligadas ao Sr. Washington no periodo 2004/2005,
sem  que  tenha  sido  encontrado  qualquer  indício  da  entrega  dos  objetos
contratados (...);

1.4.6. Ainda sobre o modo como se deu a fraude generalizada às licitações do IME,
faz-se necessário frisar as seguintes verificações:

a) os diversos integrantes da gestão do IME passaram a se revezar nas
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funções  administrativas-chaves,  em  especial  como  membros  da  CPL,
Encarregado  do  Setor  de  Material,  Ordenador  de  Despesas,  Gestor
Financeiro,  maculando  a  legitimidade  e  a  credibilidade  de  todos  os
processos licitatórios conduzidos pelo grupo de responsáveis em comento,
visto que tais militares permaneciam à frente da administração da Unidade
desde 2003 até recentemente, quando parte dos gestores foi afastada por
iniciativa do Ministério Público Militar (fls. 52/67 -Anexo 1); 

b) de 2006 em diante, conforme obsevado no IPM (fls. 747/787 -v.4 do
Anexo 1), o DEC assumiu a posição de beneficiário dos recursos oriundos do
DNIT, por meio de um grupo de trabalho denominado Centran (Centro de
Excelência em Engenharia de Transportes), sob a coordenação dos mesmos
responsáveis  provenientes  do  IME:  Coronel  Dias  Morales  e  Major
Washington (Portaria Interministerial 407 MD/MT, de 28/3/2005); 

c) ainda que em menor escala, a atuação delituosa dos envolvidos também
se estendeu às despesas com recursos próprios do IME, o que acabou por
contaminar as contas de sucessivos exercícios financeiros da UG, mesmo
após a migração dos Convênios do DNIT para o DEC, no lugar do IME, que
continuou a contratar empresas controladas pelo Sr. Washington, agora sob
nova roupagem, com razões sociais criadas após 2006 (11 Anka, Landtec e
Novo Ambiente);

d) embora as licitantes fraudulentas não apareçam na execução financeira
do DEC como beneficiárias  de Ordens Bancárias,  as  mesmas empresas
continuaram a receber indevidamente o dinheiro repassado pelo DNIT, mas
agora em maior volume e sob a chancela da Fundação Ricardo Franco -
FRF,  para  onde  foram  canalizados  os  recursos  do  DNIT,  por  meio  de
recorrentes  Dispensas  de  Licitação,  arguindo-se  indevidamente  que  se
tratava de estudos e pesquisa, de forma genérica;

e) aqui novamente, resta clara a ocorrência de manobra dos responsáveis,
com o propósito exclusivo de revestir as despesas no âmbito da parceria
com o DNIT de aparente legalidade. De um lado, optou-se por repasses
orçamentários via planos de trabalho ou instrumentos congêneres, o que
driblou a obrigatoriedade de prestação de contas associada a convênios,
nos moldes dos ajustes firmados com o IME. De outro, os responsáveis
passaram a contar com a intermediação desnecessária da FRF, Fundação
de Apoio ao IME que figurou como contratada pelo DEC, contornando, com
isso,  a  rigidez  dos  processos  licitatórios  e  o  controle  dos  pagamentos
realizados pela FRF;

f) tal artificio inviabilizou a fiscalização do destino final dado pela FRF aos
valores recebidos do DEC, porque se trata de entidade privada, sem fins
lucrativos, e, portanto, fora da jurisdição deste Tribunal;

g) a respeito da utilização indevida da FRF para burlar o processo licitatório
e  mascarar  o  direcionamento às  empresas  fraudulentas,  tome-se como
exemplo os contratos listados a seguir, por meio dos quais o DEC repassou
à Fundação quase R$ 23 milhões provenientes do DNIT, no prazo exíguo de
11 dias, entre 15 e 26/12/2005, em circunstâncias, no mínimo, suspeitas
(...):

g.1) O Controle Interno já havia alertado quanto à ilegalidade das
contratações diretas da FRF pelo próprio IME, ao qual a Fundação
presta apoio, o que resultou na anulação das Dispensas de Licitação
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329/04,  330/04  (ambas  referentes  a  projetos  da  BR-101  sul)  e
331/04 (relativo ao Plano Diretor Estratégico Nacional de Pesagem)
e  na  devolução  de  R$  5.211.975,82  aos  cofres  públicos,  por
pagamento de serviços não realizados (fls. 71/132-Anexo 1);

g.2)  o  TCU  já  havia  se  deparado  com  irregularidades  nos
pagamentos efetuados pelo IME à FRF, de acordo com o item 9.1.2.5
do Acórdão 1582/2005 - Plenário, de 5/10/2005, corroborando as
conclusões do Controle Interno, que resultaram na devolução acima
(fls. 133/195 - Anexo 1 e fls. 667 /673 - v.3 do Anexo 1 );

g.3) o próprio General-de-Exército Alberto Mendes Cardoso -  que
exercia  a  função  de  Chefe  da  então  Secretaria  de  Ciência  e
Tecnologia- SCT, à qual o IME era subordinado à época - reconheceu
que a FRF não dispunha de quadros técnicos para a execução dos
trabalhos do DNIT e que eventuais subcontratações constituiriam
burla ao processo licitatório e grave risco de dano ao erário (fls. 622-
v.3 do Anexo 1);

g.4) ainda assim, por iniciativa do General Geraldo Silvino Soares da
Silva,  que  deixou  o  comando  do  IME  em  24/4/2005  para
posteriormente  assumir  a  Vice-Chefia  do  DEC,  contrariando  a
posição da SCT, o DEC assumiu a execução dos convênios DNIT/IME
em andamento, sistematizando a contratação direta da Fundação
Ricardo Franco para fins de burla ao processo licitatório (fls. 572-v.3
do Anexo 2);

g.5) chama a atenção que vários dos contratos supra - decorrentes
das dispensas de licitação - foram pagos com celeridade incomum,
no mesmo dia  da ratificação contratual,  a  exemplo  do Contrato
10/2005, ratificado pelo General Enzo Martins Peri em 23/12/2005 e
com  pagamento  imediato  de  R$  2.300.000,00  na  mesma  data,
exclusivamente com base em declaração formal do Coronel Dias
Morales de que os estudos e serviços de engenharia já haviam sido
executados.  Tal  situação  revela,  ao  menos,  um  descontrole  na
realização de pagamentos antecipados;

g.6) de outro lado, causa espécie que várias das propostas de preço
utilizadas para justificar as planilhas orçamentárias foram fornecidas
pelas mesmas empresas que atuavam no IME em 2003/2005,  a
exemplo da licitante 339 G & D Projetos e Serviços, bem assim da
Enrilan  Projetos,  ambas  participantes  da  Dispensa  de  Licitação
48/2005, ratificada pelo General Rubens Silveira Brochado (também
oriundo do IME, Unidade que comandou até 6/4/2004), que resultou
no Contrato 11/2005, de 28/12/2005, no total de R$ 2.700.000,00,
pago antes mesmo da formalização contratual,  de acordo com a
Nota Fiscal nº 1192, no valor de R$ 1.500.000,00, emitida pela FRF
em 23/12/2005;

g.7) em diversas oportunidades, no âmbito do Fiscobras anual, esta
Corte já se deparou com ocorrências de pagamento em duplicidade
pelo DNIT para o mesmo objeto, com a sobreposição de planos de
trabalho com o DEC, que contratava por dispensa de licitação a FRF,
que por  sua vez  subcontratava a  efetiva  prestadora  do serviço.
Paralelamente,  o  DNIT  já  havia  contratado  a  mesma  empresa,
caracterizando a sobreposição de pagamentos. Foi o que se verificou
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que no Acórdão 2884/2008 - Plenário, de 3/12/2008, no qual ficou
comprovada a contratação das empresas Strata Engenharia Ltda. e
dos  Consórcios  Astep/Concresolo  e  Maia  Melo/Engesur/Norconsult
pelo DEC (Centran) e pelo DNIT, para o levantamento de ocupação
ilegal  da  faixa  de  domínio  na  BR-101/NE  (Plano  de  Trabalho
30.001.07.01.53.01); e

g.8) nas recorrentes contratações das empresas Landtec e Novo
Ambiente  pelo  IME,  em  2008/2009,  as  referidas  empresas
apresentaram atestados fornecidos pela Fundação Ricardo Franco e
pela Fundação Trompowsky, conforme exemplos de fls. 763 - v.4 do
Anexo 2, denotando relacionamento suspeito entre as empresas, os
gestores do IME e do DEC, os dirigentes das referidas Fundações e
as empresas envolvidas. 

h) As fundações de apoio se recusaram a colaborar espontaneamente no
esclarecimento  dos  fatos  inquinados,  tampouco  acreditam  não  estar
sujeitas à fiscalização por parte dos Órgãos de controle, uma vez que na
condição de contratada pelo  DEC as  Fundações de Apoio  não prestam
contas de seus próprios pagamentos a empresas subcontratadas; e

j)  corroborando esse  entendimento,  é  de  se  notar  que os  dois  oficiais
generais que comandaram o IME no ápice da ocorrência das operações em
exame - as quais contaram, ao menos, com sua concordância, conforme
será demonstrado adiante nesta análise -  assumiram funções chave na
direção do DEC e da Fundação Ricardo Franco em 2005/2006, além da
Presidência da FRF exercida pelo General  Edival  Ponciano de Carvalho,
também ex-comandante do IME;

1.4.7. Em face das considerações em apreço, pode-se dividir a fraude ora analisada
em  três  cenârios  distintos,  abaixo  esquematizados,  tendo  por  base  o  órgão
executor da despesa, a origem dos recursos, as empresas contratadas e o período
da ocorrência, tudo permeado pela atuação de militares da gestão administrativa
do IME e do DEC, capitaneados pelo Major Washington e pelo Coronel Dias Morales,
em associação com as empresas controladas pelo referido major, bem assim com a
direção da Fundação Ricardo Franco, cuja administração está a cargo de militares
da reserva, em especial daqueles originários do próprio IME, inclusive de seus ex-
comandantes:

1)  período  2003/2005  -  IME  -  ocorreu  o  direcionamento  de  recursos
provenientes do DNIT, repassados ao IME mediante 6 (seis) convênios, além
da utilização esporádica do orçamento do próprio Instituto em favor das
empresas do grupo familiar do Sr. Washington, que num primeiro momento,
em 2003, presidiu a CPL, e posteriormente atuou como assessor do Coronel
Dias Morales, na coordenação dos Convênios DNIT/IME;

2) período 2006/2009 - IME -   ocorreu o direcionamento de todos os
serviços de reformas com recursos do IME, em menor escala e de
forma  eventual,  a  3  (três)  empresas  do  grupo  familiar  do  Sr.
Washington, constituídas depois de 2005, quais sejam: 11 Anka, Landtec e
Novo Ambiente (grifei); e

2)  período  2006/2009  -  DEC  -  ocorreu  o  direcionamento  de  recursos
oriundos do DNIT, na forma de planos de trabalho ou termos de cooperação
DNIT/DEC, ao invés de convênios, em escala ampliada e sob o manto do
descontrole advindo da contratação direta pelo DEC da Fundação Ricardo
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Franco,   que por sua vez subcontratava indevidamente as mesmas
empresas  controladas  pelo  Major  Washington,  que  passou  a
trabalhar no DEC, juntamente com o Coronel Dias Morales, na atual
Assessoria  7  /DEC,  então  denominada  Centran,  sob  a  supenrisão  do
General  Gernldo  Silvino  Soares  da  Silva,  à  época  Vice-Chefe  do
Departamento em tela, todos os três militares provenientes do IME, onde
estiveram à frente da operação levada a efeito no biênio 2004/2005, este
último na função de diriigente máximo do Instituto sob exame e aqueles na
coordenação dos Convênios DNIT/IME. 

(...)

1.4.9.  (...)  depreende-se  que  o  direcionamento  abrangeu  diversos  exercícios,
entidades e modalidades de licitação, ora por convite, ora por dispensa, e até
mesmo por contratação direta de Fundações de Apoio, que subcontratavam as
mesmas empresas de fachada.

1.4.10. Frente a tal  magnitude de irregularidades,  que macularam dezenas de
contratações  fracionadas  para  permitir  o  direcionamento  às  empresas
fraudulentas,   forçoso reconhecer que, nos moldes comprovados pelo IPM,
o conluio só pode ter sido orquestrado por uma quadrilha, liderada pelo
Coronel Dias Morales e pelo Major Washington (Grifei). 

1.4.11. Por outro lado, também fica patente a participação direta dos membros das
Comissões de Licitação e dos Ordenadores de Despesa, por terem a atribuição
legal de habilitarem as licitantes, adjudicarem às vencedoras e homologarem os
resultados  dos  processos  l ic i tatór ios,  bem  como  procederem  às
contratações  (Sublinhei).

(...)

1.4.15. Mesmo se o IPM acostado ao Anexo 1 destes autos não evidenciasse a
fraude  e  o  flagrante  direcionamento  petpetrado  pelos  Srs.  Dias  Morales  e
Washington, em conluio com as empresas fraudulentas, com amparo em farta
comprovação colhida no inquérito e nesta auditoria - o que demonstra o dolo e a
má-fé na conduta dos responsáveis, o entendimento consolidado neste Tribunal é
de  que  o  mero  conflito  de  interesses  presente  na  rede  de  relacionamentos
suspeitos entre os gestores e os licitantes já compromete a lisura do certame (...);

(...)

1.4.16.  Por  derradeiro,  ainda  que  inexistisse  a  prova  documental  da  efetiva
ocorrência da fraude, materializada no conluio que resultou no direcionamento,
revelado  pela  miríade  de  convites  e  dispensas  de  licitação  endereçadas  às
empresas montadas pelo Sr. Washington, remanesce o conjunto fático suficiente
para macular a regularidade da gestão do IME e do DEC, tendo como suporte o
posicionamento  do  TCU  segundo  o  qual  simples  indícios  constituem  motivo
bastante para motivar o julgamento pela irregularidade das contas (...);

1.6. Responsabilização

1.6.1.  Em  face  da  análise  precedente,  resta  clara  a  culpa  dos  responsáveis
indicados nesta auditoria, conforme resumo da matriz de responsabilização abaixo:

(...)  Coronel Dias Morales: Como Coordenador dos trabalhos de parceria
DNIT/IME  e  DNIT/DEC  (Centran)  realizou  os  pedidos  de  contratação,
em especial as dispensas, direcionados desde o início para as empresas
fraudulentas e para a FRF, que subcontratou as mesmas empresas; (...) Sua
iniciativa em buscar constantemente recursos no DNIT e canalizar para
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as  empresas  fraudulentas  e  para  a  FRF  foi  a  principal  causa  do
direcionamento; (...) Conforme o IPM, foi o oficial responsável pelo início e
pela significativa dimensão que a irregularidade tomou, ao exercer a função
de chefe da Assessoria 7/DEC e de coordenador no IME;

Major Washington Luiz de Paula: Segundo o IPM, montou as empresas de
fachada e maquinou, em parceria com o Coronel Dias Morales, todas as
fraudes; (...)  Sua conduta dolosa na criação das empresas de fachada foi a
principal causa das fraudes;  (...) Atuou como Presidente da CPL do IME em
2003 e como Assessor da Coordenação dos projetos Morales do DNIT de
2004 a 2009. 

Coronel  Cláudio  Vinícius  Costa  Rodrigues  e  outros:   na  condição  de
Ordenadores de Despesas do IME, em diferentes períodos, homologaram,
indevidamente, o resultado das licitações fraudadas; (...) contribuíram para
as contratações irregulares em exame (...); 

Capitão  Márcio  Vancler  Augusto  Geraldo  e  outros:  Selecionaram,
convidaram  e  habilitaram  as  empresas  fraudulentas  e  adjudicaram,
indevidamente, o objeto dos certames às referidas licitantes. (...) Na melhor
das hipóteses, agiram com desídia e condescendência na habilitação das
empresas  fraudulentas,  muito  embora  o  conjunto  dos  fatos  aqui
examinados denote a existência de dolo na conduta dos agentes públicos
envolvidos,  dada  a  recorrência  e  a  magnitude  do  direcionamento
encontrado (...);

1.7. Conclusão

1.7.1 . Percebe-se, pois, que a fraude generalizada que contaminou toda a gestão
administrativa do IME entre 2003 e 2009 - que teve reflexos negativos até mesmo
no  DEC,  que  passou  a  receber  os  os  recursos  do  DNIT  a  partir  de  2005  -
caracterizou a infração legal preconizada no art. 90 da Lei 8.666/93, em desacordo
com os princípios legais e constitucionais que regem a Administração Pública, e
resultou no direcionamento sistemático de dezenas de contratações a empresas
controladas pelo Major Washington, militar que exerceu a função de Presidente da
CPL do IME em 2003, além de assessor da coordenação dos projetos DNIT/IME
(2004/2005) e DNIT/DEC (2006/2009), sendo cabível,  portanto, a audiência dos
responsáveis identificados, a fim de viabilizar o exercício do contraditório e da
ampla defesa pelos agentes envolvidos, mediante a audiência dos responsáveis
supra. 

1.7.2. Ressalte-se que parte dos responsáveis também está sujeita ao julgamento
pela irregularidade de suas contas;  haja vista o dano ao erário decorrente do
desvio de dinheiro público - que será tratado em item específico deste Relatório, e
a prática de atos de gestão ilegítimos ora evidenciados, nos termos do art. 16, III,
b) e c ), além da aplicação de multa e da inabilitação para o exercício àe cargo em
comissão ou função de confiança de que tratam, respectivamente, os arts. 57, 58,
incisos I, II e Ill e 60 da mesma Lei, dada a gravidade das infrações cometidas, sem
prejuízo das ações civis e penais cabíveis eventualmente ajuizadas pelo Ministério
Público da União.

(...)

1.7.4. No que tange à ligação ilícita entre o Coronel Dias Morales - que esteve à
frente de todos os Convênios DNIT/IME e DNIT/DEC durante o período de 2003 a
2009, e as empresas fraudulentas, salta aos olhos a flagrante prova documental do
elo  entre  os  referidos  responsáveis,  consubstanciada  na  razão  social  da
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Construtora Dígito Ltda (CNPJ 14.851.729/0001-86), às fls. 674/687 -v.3 e 770 -v.4,
ambas do Anexo 1, que traz à tona o quadro societário constituído de sua esposa,
Cátia Grossi Morales CPF 376.446.616-20, bem como das empresas de fachada
beneficiadas pelo direcionamento ora examinado: Raned (CNPJ 04.688.978/0001-
49) e Alce Olecram (CNPJ 07.031.375/0001-68).

2. Inexecução dos objetos pactuados no Convênio PP-207/2004-1 (04.156.00-EME).

2.1.  Situação  encontrada:  Inexecução  dos  serviços  de  apoio  técnico,  operacional  e
logístico contratados mediante convites do IME para fazer frente ao Convênio PP-207/2004
(04.156.00-EME), relativo ao Plano Diretor Estratégico Nacional de Pesagem, firmado entre
oDNIT e o IME em 26/11/2004.

2.1.1.  Dos R$ 10.118.152,35 englobados no Convênio PP-207/2004 (04.156.00-
EME),  R$  1.075.824,68,  no  mínimo,  foram desviados  para  empresas  privadas
mediante fraude. Embota houvesse elaboração de todo o processo correspondente
à  despesa  -  requisição,  licitação,  empenho,  liquidação  e  pagamento  -  ficou
evidenciado que o gasto desta parcela do repasse se deu única e exclusivamente
com propósito de lesar os cofres públicos. Sem que houvesse a correspondente
contraprestação, repassava-se o numerário a empresas previamente estipuladas
em licitações modalidade convite, (...);

2.1.2. Ademais, além dos convites irregulares acima, verificou-se a subcontratação
de empresas de consultoria com valores muito abaixo daqueles recebidos pela
Fundação Ricardo Franco, que também não executou qualquer serviço referente ao
objeto do Contrato 9/2005, originado do mesmo Convênio PP-207/2004, conforme
demonstrativo a seguir (fls.  862 - v.4 do Anexo 2 e 338/354-v.1 do Anexo 1),
caracterizando  dano  ao  erário  no  valor  de  R$  2.227.165,08,  decorrente  da
diferença entre o valor pago pelo DEC à Fundação (R$ 2.645.665,08) e o custo
efetivo dos serviços realizados pelas empresas subcontratadas (R$ 418.500,00);

2.4. Causas e Efeitos: A causa pode ser atribuída à má-fé dos responsáveis, que agiram
em conluio  com o único  propósito  de desviar  os  recursos  repassados pelo  Dnit.  Em
consequência  da  fraude  aos  processos  licitatórios  e  dos  pagamentos  indevidos,  sem
respaldo na comprovação de que os serviços tivessem sido realizados, houve dano ao
erário e locupletação de dinheiro público por parte dos responsáveis. 

2.5. Análise:

2.5.1. Verificou-se, por meio de requisição junto ao IME, ao DEC e ao Dnit, que não
existe  qualquer  prova  material  ou  documental  da  prestação  dos  serviços
contratados junto às empresas fraudulentas, o que, aliás, já estava sinalizado no
IPM e vai ao encontro dos crimes configurados na referida investigação, a exemplo
do estelionato e da formação de quadrilha, que visaram exclusivamente ao desvio
do dinheiro público em proveito próprio e de terceiros. 

(...)

2.5.5. Os prejuízos ganham contornos de maior gravidade quando se observa que
os responsáveis se valeram da reputação do Instituto e da credibilidade dos altos
postos  militares  que  ocupavam  para  forjar  contratações  desnecessárias  sem
levantar questionamentos, o que -  além de comprovado no IPM apensado aos
presentes autos (Anexo 1) - fica patente quando se observa a celeridade incomum
das contratações vertentes,  evidenciada no seguinte esboço da cronologia dos
fatos: 

a) Em 26/11/2004 o Dnit formalizou o Convênio PP-207/2004, no valor total
de R$ 10.118.152,35, tendo por objeto a elaboração de estudos e projetos
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de  alta  complexidade  relativos  ao  desenvolvimento  do  monitoramento
remoto de cargas (Plano Diretor Nacional de Pesagem);

b) Tal avença teve como signatários o Comandante do IME à época, General
Geraldo Silvino Soares da Silva - na condição de convenente, bem como o
Coronel  Claudio Vinicius Costa Rodrigues -  Ordenador de Despesas e o
Coronel Paulo Roberto Dias Morales - Chefe da Divisão de Ensino e Pesquisa
do IME, entre outros;

c) Concomitante, em 22/11/2004, foi criada a empresa 339 G & D Projetos e
Serviços Ltda, uma das 12 empresas de fachada investigadas no IPM que
resultou  no  indiciamento  do  Coronel  Dias  Morales,  por  formação  de
quadrilha, estelionato e falsidade ideológica, entre outros crimes; e

d) Nesse sentido, causa espécie que poucos dias depois de formalizado o
referido convênio, o Coronel Costa Rodrigues já havia autorizado o início
dos processos licitatórios, em 2/12/2004, que culminaram na contratação
da empresa 339 G & D, entre outras empresas fraudulentas,  conforme
evidenciado na Nota de Empenho 2004NE900792, de 20/12/2004, emitida
menos de 1 mês após a celebração do Convênio PP-207/2004. 

2.5.6. Considerando, pois, que os produtos entregues pelo DEC em decorrência do
convênio foram claramente elaborados por empresas sem qualquer relação com as
licitantes  fraudulentas,  resta  comprovada  a  ocorrência  de  prejuízo  aos  cofres
públicos,  posto  que  aos  pagamentos  abaixo  discriminados  não  houve  a
correspondente prestação de serviços (...)

2.5.7. Ressalte-se que todos os objetos indevidamente contratados e pagos às
empresas fraudulentas, além de terem sido alvo de conluio entre os responsáveis e
de fracionamento das despesas, foram manifestamente forjados para mascarar o
desvio  premeditado  dos  repasses  do  Convênio  PP-207  /2004,  por  terem sido
descritos  de  forma  genérica  e  imprecisa,  como  serviços  de  apoio  técnico  e
operacional, buscando inviabilizar o controle e a fiscalização dos custos unitários
que deram suporte aos valores orçados.

2.5.8. Digno de registro que em todas as propostas de preço apresentadas pelas
licitantes consta planilha idêntica, montada com a quantidade de membros das
equipes que trabalhariam nos estudos e projetos do Dnit, denotando a tentativa de
revestir as contratações de aparente legalidade, ao menos sob o aspecto formal.

2.5.9. A propósito, não se pode olvidar que ao manifestar o interesse do DEC em
assumir os convênios firmados entre o Dnit e o IME (fls. 572 - v.3 do Anexo 2), em
19/8/2005,  o  então Vice-Chefe do Departamento em apreço -  General  Rubens
Silveira Brochado, que comandou o IME até 6/4/2004, no ápice das contratações
fraudadas -  deixou de esclarecer que o IME já havia recebido do Dnit e pago
indevidamente às licitantes fraudulentas o montante de R$ 1.195.822,61, sem a
comprovação de qualquer serviço realizado até então. 

2.5.10. Ainda assim, o DEC firmou o 1º Termo Aditivo ao Convênio PP-207/2004, de
31/10/2005,  formalizado pelo  General  Enzo Martins  Peri,  então Chefe do DEC,
juntamente com o Coronel José Maria de Souza - Ordenador de Despesas- e com o
Coronel Dias Morales - então Chefe da Assessoria 7 /DEC (Centran), que resultou na
contratação direta da Fundação Ricardo Franco, por meio da Dispensa de Licitação
58/2005,  no  valor  de  R$  3.008.595,58,  ratificada  pelo  Chefe  do  DEC  em
16/12/2005.

2.5.11.  Com  efeito,  os  documentos  encontrados  no  Dnit  e  no  Centro  de
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Documentação do Centran (Cedoc), que passou a ser o repositório do acervo dos
produtos resultantes dos Convênios Dnit/lME, revelam que os estudos e projetos
sob  exame  foram  elaborados  por  alunos  de  doutorado  do  IME,  a  custo
insignificante  para  o  Instituto,  bem  como  pela  empresa  RF  Consultoria,  sem
qualquer participação das empresas fraudulentas contratadas indevidamente pelo
IME em 2004 (fls. 964/997 - v.5 do Anexo 2). 

(...)

2.5.16.  Corroborando  nosso  posici0namento  pela  fraude  generalizada  nas
contratações diretas da Fundação Ricardo Franco pelo DEC, que se insere em
contexto maior de irregularidades cometidas pelo Coronel  Dias Morales e pelo
major Washington no desvio de recursos do Dnit repassados ao IME (2003/2005) e
posteriormente ao DEC (2005/2010), reportamo-nos às seguintes irregularidades,
que se somam aos débitos comprovados nesta auditoria:

a) um dos orçamentos apresentados na pesquisa de mercado que justificou
o preço da dispensa de licitação 58/2005 foi fornecido pela JLG Engenharia
e Projetos Ltda., em nome de Marcelo Cavalheiro (fls. 763 - v.4 do Anexo 2),
um dos  responsáveis  indiciados  por  formação de  quadrilha  e  falsidade
ideológica,  juntamente com os militares apontados no item precedente,
consoante conclusão do IPM juntado ao Anexo 1 destes autos, o que macula
a economicidade da contratação desde a sua origem; e

b) no dia subsequente à publicação do extrato da dispensa de licitação
ratificada em 16/12/2010 pelo General Enzo Martins Peri (fls. 782 -v.4 do
Anexo 2),  a Fundação Ricardo Franco emitiu a Nota Fiscal  nº 1184, no
montante  de  R$  1.116.  791,86,  que  representa  mais  de  um terço  do
Contrato 9/2005, denotando, ao menos, o pagamento antecipado com base
exclusivamente em declaração do Major Washington de que os serviços
haviam sido prestados (verso da fl. 783 e 787 - frente e verso- V.4 do Anexo
2). 

(...)

2.5.19.  Cumpre  consignar,  ainda,  que  imediatamente  após  a  celebração  do
Convênio PP 207 /2004 o IME já havia realizado a contratação direta irregular da
FRF  por  meio  da  dispensa  de  licitação  331/2004,  que  foi  tempestivamente
identificada pelo Controle Interno, à época, e culminou na devolução da quantia de
aproximadamente  R$  5  milhões  aos  cofres  públicos,  por  pagamentos  sem  a
comprovação de serviços prestados pela Fundação.

(...)

2.7. Conclusão

2.7.1. Verifica-se, portanto, que resta demonstrada a ocorrência do prejuízo aos
cofres públicos, decorrente da conduta dolosa ou culposa dos responsáveis, tal
como individualizadas neste relatório, sendo que alguns deles agiram em conluio
para desviar os recursos do Dnit, em proveito próprio e de terceiros, sujeitando os
responsáveis à imputação de débito, bem como à aplicação de multa, declaração
de inidoneidade ou inabilitação para o exercício de cargo público, haja vista a
gravidade das infrações cometidas, sem prejuízo das ações civis e penais cabíveis
eventualmente ajuizadas pelo Ministério Público da União. 

3. Inexecução dos objetos pactuados no Convênio PG-001/2002-Dnit (02.036.02-EME).

3.1.  Situação  encontrada:  Inexecução  dos  serviços  de  apoio  técnico,  operacional  e
logístico contratados mediante convites do IME para fazer frente ao Convênio PG-001/2002
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(02.036.02-EME), (...) firmado entre o Dnit e o IME em 26/11/2004.

3.1.1.  Dos  R$  3.430.000,00  englobados  no  Convênio  PG-001/2002 (02.036.02-
EME), R$ 101.702,80 foram desviados para empresas privadas mediante fraude.
(...)  ficou  evidenciado  que  o  gasto  desta  parcela  do  repasse  se  deu  única  e
exclusivamente com propósito de lesar os cofres públicos. Sem que houvesse a
correspondente  contraprestação,  repassava-se  o  numerário  a  empresas
previamente  estipuladas  em  licitações  mo  alidade  convite  (...)

(...)

3.4. Causas e Efeitos: A causa pode ser atribuída à má-fé dos responsáveis, que agiram
em conluio  com o único  propósito  de desviar  os  recursos  repassados pelo  Dnit.  Em
consequência  da  fraude  aos  processos  iicitatórios  e  dos  pagamentos  indevidos,  sem
respaldo na comprovação de que os serviços tivessem sido realizados, houve dano ao
erário e locupletação de dinheiro público por parte dos responsáveis.

3.5. Análise:

3.5.1. Verificou-se, por meio de requisição junto ao IME, ao DEC e ao Dnit, que não
existe  qualquer  prova  material  ou  documental  da  prestação  dos  serviços
contratados junto às empresas fraudulentas, o que aliás já estava sinalizado no IPM
e vai ao encontro aos crimes configurados na referida investigação, a exemplo do
estelionato e da formação de quadrilha, que visaram exclusivamente ao desvio do
dinheiro público em proveito próprio e de terceiros.

3.5.2. Tal prejuízo ganha contornos de maior gravidade quando se observa que os
responsáveis se valeram da reputação do Instituto e da credibilidade dos altos
postos  militares  que  ocupavam  para  forjar  contratações  desnecessárias  sem
levantar questionamentos, o que -  além de comprovado no IPM apensado aos
presentes autos (Anexo 1) - fica patente quando se observa a celeridade incomum
das contratações vertentes (...)

(...)

b) Tal avença teve como signatários o Comandante do IME à época, General
Rubens  Silveira  Brochado  -  na  condição  de  convenente,  bem  como  o
Coronel  Paulo  Roberto  Dias  Morales  -  chefe  da  Div1são  de  Ensmo  e
Pesquisa do IME, entre outros (...);

(...)

f) Em que pese o pagamento de mais de R$ 2 milhões à Fundação Ricardo
Franco,  bem como às  empresas  Enrilan  e  339  G&D,  entre  outras,  até
meados de 2005, sem a apresentação de qualquer produto elaborado pelo
IME, tampouco pela FRF ou pelas licitantes fraudulentas, o DEC celebrou um
terceiro contrato com a referida Fundação, no valor de R$ 1.353.909,00
(Contrato  14/2005  -  DEC,  de  23/12/2005),  para  o  mesmo  objeto  já
contemplado no Contrato 1/2002-IME, de 21/10/2002, ainda pendente de
execução,  mas com diversos  pagamentos  já  realizados (fls.  1173-v.6  e
1459-v.7 do Anexo 2);

(...)

3.5.4. Ressalte-se que todos os objetos indevidamente contratados e pagos às
empresas e à FRF em 2002/2005, além de terem sido alvo de conluio entre os
responsáveis e de fracionamento das despesas, foram manifestamente forjados
para mascarar o desvio premeditado dos repasses do Convênio ora analisado, por
terem sido  descritos  de  forma genérica  e  imprecisa,  como serviços  de  apoio
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técnico e operacional, buscando inviabilizar o controle e a fiscalização dos custos
unitários de deram suporte aos valores orçados.

3.5.5. Digno de registro que em todas as propostas de preço apresentadas pelas
licitantes e pela FRF consta planilha semelhante, montada com a quantidade de
membros   das  equipes  que  trabalhariam  nos  estudos  e  projetos  do  DNIT,
denotando a  tentativa  de revestir  as  contratações de aparente legalidade,  ao
menos sob o aspecto formal.

3.5.6. A propósito, não se pode olvidar que ao manifestar o interesse do DEC em
assumir os convênios, firmados entre o Dnit e o IME (fls. 572 - v.3 do Anexo 2), em
19/8/2005,  o  então Vice-Chefe do Departamento em apreço -  General  Rubens
Silveira Brochado, que comandou o IME até 6/4/2004, no ápice das contratações
fraudadas -  deixou de esclarecer que o IME já havia recebido do Dnit e pago
indevidamente às licitantes fraudulentas e à FRF mais de R$ 2 milhões, sem a
comprovação de qualquer serviço realizado até então pelas contratadas. 

(...)

3.7. Conclusão:

3.7.1. Verifica-se, portanto, que resta demonstrada a ocorrência do prejuízo aos
cofres púbíicos, decorrente da conduta dolosa dos responsáveis, que agiram em
conluio para desviar  os recursos do DNIT,  em proveito próprio e de terceiros,
sujeitando os responsáveis à imputação de débito, bem como à aplicação de multa
e à declaração de inidoneidade, haja vista a gravidade das infrações cometidas,
sem prejuízo  das  ações  civis  e  penais  cabíveis  eventualmente  ajuizadas  peio
Ministério Público da União.

(...)

4. Inexecução dos objetos pactuados no Convênio 169 /2003

4.1. Situação encontrada:

4.1.1. A presente auditoria constatou fraude na gestão dos recursos do Convênio
169-2003 DNIT/IME, (desvio de recursos públicos) via contratações de empresas
particulares para suposta consecução parcial do objeto conveniado.

4.1.2.  Recebido  o  aporte  dos  recursos  pelo  convenente,  o  responsável  pelo
Convênio  elaborava  requisições  ao  IME para  contratações  parciais  do  suposto
objeto do convênio, requisições pelas quais se fracionava a despesa, sendo que o
próprio responsável pelo Convênio definia a modalidade licitatória - convite - (Fls.
5, 245, 413, 502 etc, do Anexo 3), que era integralmente acatada pela CPL sem
qualquer objeção.

4.1.3. Noutro estágio da despesa, o mesmo responsável pelo Convênio atestava o
recebimento dos produtos/serviços fictamente entregues (Fls.470, 481, 551, 640,
712, etc, do Anexo 3), sendo em seguida efetuado o pagamento sem quaisquer
contraprestações. Desse modo, só em relação Convênio 169-2003 DNIT/IME, para
elaboração de estudos e projetos acerca da BR-163, foram desviados recursos na
ordem de 2,0 milhões de reais.

4.1.4. Dos R$ 4.693.000,00 repassados ao IME, por força do Convênio 169-2003
DNIT/IME,  R$ 2.027.612,27 foram desviados para empresas privadas mediante
fraude. Embora houvesse elaboração de todo o processo correspondente à despesa
- requisição, licitação, empenho, liquidação e pagamento - ficou evidenciado que o
gasto desta parcela do repasse se deu única e exclusivamente com propósito de
lesar os cofres públicos. Sem que houvesse a correspondente contraprestação,
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repassava-se o numerário a empresas previamente estipuladas em licitações na
modalidade convite (...)

4.4. Evidências:

4.4.1. Fraudes de diversas ordens, evidenciadas pelos seguintes fatos que deverão
ser analisados impreterivelmente em seu conjunto:

a) Fracionamento, em dezenas de convites, de despesa na ordem de 2
milhões de reais (estudo e projetos) que deveria ser contratada mediante
concorrência, vez que se admitia unicamente o parcelamento, obedecida a
modalidade licitatória mais complexa.

b) Direcionamento de dezenas dos convites para um grupo de empresas
que além de serem únicas, tinham matriz societária em comum (...).

c)  Conluio  entre  as  empresas  vencedoras  e  agentes  da  Administração,
conforme  demonstração  de  comunicação  de  parentesco  nas  matrizes
societárias  das  empresas  convidadas  e  contratadas  (vide  Achado  1),
existindo inclusive militares e/ou parentes de militares  como sócios, além
de "laranjas".

d)  Dezenas  de  requisições  do  senhor  PAULO ROBERTO DIAS  MORALES
Coordenador do Convênio 169 DNIT/IME, nas quais o próprio requisitante
determinava a modalidade licitatóriaa ser adotada pela CPL (Fls. 5, 245,
413, 502, etc, do Anexo 3).

e) Acatamento ipsis literis pela CPL da determinação ilegal para se adotar o
convite, que o senhor PAULO ROBERTO DIAS MOR.ALES, Coordenador do
Convênio, consignava nas requisições de serviços.

f) Atesto do senhor Paulo Roberto Dias Morales, Coordenador do Convênio
169-2003 DNIT/IME de que os serviços/produtos teriam sido executados
pelas contratadas (Fls.470, 481, 551, 640, 712, etc, do Anexo 3), quando na
verdade o mesmo Paulo Roberto Dias Morales declara em outros pontos
(Fls. 2780/2785 do Anexo 3) que o objeto do Convênio 169 DNIT/IME foi
integralmente realizado pela Fundação Ricardo Franco.

(...)

4.6.4.  Conforme  se  observa  nestes  autos,  os  diversos  pagamentos  indevidos
decorreram de conluio e fraude entre vários agentes da Administração e um grupo
de empresas específicas, relacionadas entre si pelo vínculo societário, existindo em
comum parentes próximos ou até mesmo militares. Desse modo, levando-se em
conta a extensão do dano e a relação entre as empresas envolvidas, conforme
revelado  no  achado  Conluio  deste  Relatório,  houve  utilização  do  instituto  da
personalidade jurídica  para  cometimento  de fraude e  apropriação de recursos
públicos, incidindo hipótese de aplicação da teoria da desconsideração para atingir
o patrimônio dos sócios que se enriqueceram indireta e ilicitamente às custas do
erário  em razão  dos  pagamenentos  a  empresas  por  serviços  que  não  foram
prestados.

(...)

4.6.8.  No que concerne às condutas do Ordenador  de Despesas do IME e do
Coordenador do Convênio 169-2003 DNIT/IME, bem como dos Membros da CPL, a
ocorrência do débito não decorreu de fato isolado e único. As práticas do que
resultou dano ao erário foram efetudas em todo decorrer dos exercícios de 2004 e
2005. Além dos convites que se referem ao Convênio 169- 2003 DNIT/IME, no
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daqueles exercícios, há constatação de vários outros débitos de natureza análoga
correspondente a outros convênios com o DNIT (vide achados 3,  5 e 6 deste
Relatório) em que se modificaram apenas os objetos dos convênios, permanecendo
os  mesmos  agentes  públicos  responsáveis  e  destinatários  dos  numerários
desviados.

4.6.9. A imputação do débito de forma solidária ao Coordenador do Convênio 169-
2003  DNIT/IME  decorre  da  emissão  de  atesto  acerca  da  prestação  do  objeto
contratado - que de fato não se verificou. O agente da Administração, além de
requisitar  a  contratação,  determinar  a  modalidade  licitatória  para  escolha  do
fornecedor e atestar notas fiscais por produtos não entregues, deixou claramente
expresso que o objeto do Convênio 169 DNIT/IME foi  prestado pela  Fundação
Ricardo Franco (fls. 2780/2785 do Anexo 3), contratação esta que de fato existiu,
por meio de dispensa de licitação conforme SIAFI, deduzindo-se daí, por razão de
ordem lógica, que as contratações daquelas empresas tinham um único objetivo -
desviar recursos públicos.

4.6.12. No que concerne à responsabilização dos membros da CPL, a adoção de
modalidade  indevida  de  licitação  restringiu  a  competitividade  do  certame  e
viabilizou as fraudes, pois a realização de procedimento na modalidade Convite
tem divulgação e alcance muito inferior à da Concorrência, o que efetivamente
impede  que  número  maior  de  interessados  acorram  ao  certame.  Além  do
fracionamento da despesa sugerido pelo Coordenador do Convênio e a acatada na
íntregra pela CPL, os convites eram enviados sempre às mesmas empresas que ao
final do processo da despesa apenas emitiam notas fiscais para pagamento sem
contraprestação,  cujo  atesto  (frio)  era  firmado  pelo  mesmo  Coordenador  de
Convênios.

4.6.13. Conforme se constata, as irregularidades e débitos apurados não ocorreram
de forma isolada ou eventual a configurar erro grosseiro ou eventual deslize dos
agentes. Foram realizados procedimentos licitatórios para despesas que somadas
ultrapassam a cifra de 8 milhões de reais nos exercícios de 2004 e 2005 e tudo via
licitação  na  modalidade  convite  (fracionamento),  que  conforme  evidenciado
permitia o direcionamento a empresas previamente estipuladas (...).

4.6.14.  Dessa  forma,  se  o  Coordenador  de  Convênios  DNIT-IME  não  tivesse
expedido requisições de serviços com determinação da modalidade licitatória nem
tivesse atestado execução de serviços que de fato não ocorreram, não se teria
contratado sempre as mesmas empresas nem efetuado pagamentos sem execução
do objeto contratual. Do mesmo modo, se a comissão de Licitações não tivesse
fracionado  a  despesa  nem  realizado  procedimentos  licitatórios  à  margem  da
legislação, não se teria feito tantas contratações com as mesmas empresas no
mínimo suspeitas. Igualmente, se o ordenador de despesa não tivesse homologado
tantas licitações na modalidade convite (que pelo grande número era evidente que
se tratava de fracionamento), nem ordenado dezenas de pagamentos sem ciência
da  execução  de  fato  dos  serviços  contratados,  os  pagamentos  sem
contraprestações não teriam ocorrido. Do mesmo modo, sobressai o envolvimento
das empresas contratadas e pagas indevidamente que, diga se de passagem, dada
a relação de conluio apurada nestes autos, especializaram-se neste tipo de fraude.

4.7. Conclusão

4.7.1 Com base nas evidências carreadas nestes autos, os recursos provenientes
do DNIT aportavam no IME via convênios já com destinatários definidos. Parte era
empregada na real execução do objeto do Convênio que segundo o senhor Paulo
Roberto Dias Morales foi realizado pela Fundação Ricardo Franco. Outra parte era
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carreada  a  empresas  "selecionadas"  mediante  fracionamento  de  despesa,
direcionamento da licitação e pagamento sem contraprestação.

5. Inexecução do Convênio nº PG-248/00-DNER

5.1. Situação encontrada: A presente auditoria constatou fraude na gestão de parte dos
recursos do Convênio PG-248/00-DNER (desvio de recursos públicos) via contratações de
empresas particulares para suposta consecução parcial do objeto conveniado.

5.1.1. Dos R$ 5.100.000,00 repassados ao IME, no mínimo, R$ 550.507,88 foram
comprovadamente desviados para empresas privadas mediante fraude. Embora
houvesse elaboração de todo o processo correspondente à despesa - requisição,
licitação, empenho, liquidação e pagamento - ficou evidenciado que o gasto desta
parcela do repasse se deu única e exclusivamente com propósito de lesar os cofres
públicos. Sem que houvesse a correspondente contraprestação, repassava-se o
numerário a empresas previamente estipuladas em licitações modalidade convite
(...)

(...)

5.4. Evidências: Com os devidos ajustes, são as mesmas listadas em 4.4.

5.5. Análise: Repetem-se os argumentos já apresentados quando da análise do Convênio
169/03, os procedimentos adotados para fins de desvio dos recursos repassados foram
idênticos em ambos os convênios.

5.6. Individualização da responsabilidade dos agentes envolvidos: Análise idêntica à já
realizada em 4.6.

5.7. Conclusão

5.7.1. Conclui-se, portanto, que dos R$ 5.100.000,00 repassados ao IME em razão
do  Convênio  PG-248/00-DNER,  R$  550.507,88  foram  desviados  a  empresas
privadas conforme evidências supramencionadas (...).

(...)

7. Inexeçução do Convênio DNIT-PP-190/2003-00

Convênio DNIT - PP 190/2003-00: Assessoria técnica e atualização e correção dos estudos de
viabilidade econômico-financeira de sete lotes de rodovias fedeais, conforme plano de trabalho. 

(...)

7.1.4. Dos R$ 4.400.000,00 repassados ao IME R$ 1.739.640,00, no mínimo, foram
comprovadamente desviados para empresas privadas mediante fraude. Sem que
houvesse  a  correspondente  contraprestação,  repassava-se  o  numerário  a
empresas previamente estipuladas em licitações na modalidade convite (...)

(...)

7.5.25. Uma vez que o valor do convênio era de R$ 4.400.000,00, o destino dado à
diferença de R$ 1.083.549,01 (R$ 4.400.000 - 3 .317 .024,99) é desconhecido. (...)
Deste  modo,  com  relação  ao  montante  de  R$  1.083.549,01,  propõem-se  a
audiência do Sr. Paulo Roberto Dias Morales, Coordenador do Convênio DNIT /IME
para que apresente esclarecimentos a respeito da diferença encontrada. Por estas
razões,  concluímos  que  a  FRF  foi  indevidamente  indenizada  por  serviços  não
realizados.  0  montante  indevidamente  pago  à  Fundação  Ricardo  Franco
corresponde a R$ 1.576.810,99.

(...)
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7.6.1. Com relação aos recursos indevidamente repassados à Fundação Ricardo
Franco,  entendemos como responsáveis  solidários  o  Coordenador  do Convênio
DNIT/IME,  Cel  Dias  Morales,  a  Fundação  Ricardo  Franco  e  o  Diretor  do
Departamento de Outorgas, Sr. Fábio Marcelo de Resende Duarté.

(...)

7.7. Conclusão

7.7.1. Os fatos descritos induzem à conclusão de que houve uma ação conjunta
entre o IME, na pessoa do coordenador do convênio DNIT/IME, Cel Paulo Roberto
Dias  Morales  e  o  Departamento  de  Outorgas  do  Ministério  dos  Transportes,
representado  pelo  Sr.  Fábio  Marcelo  de  Resende  Duarte.  As  irregularidades
descritas não teriam ocorrido sem a participação conjunta dos referidos agentes,
razão pela qual é proposta a citação solidária dos responsáveis pelo valor total
desviado.

(...)

9.3.4.2. Audiência, com fulcro no art. 43, inciso II, da Lei nº 8.443/92 c/c art. 250
inciso IV, do RI/TCU, dos responsáveis abaixo especificados, para que, no prazo de
quinze  dias,  apresentem  razões  de  justificativa,  quanto  às  seguintes
irregularidades:

a) omissão na fiscalização dos convites, dispensas de licitação, tomadas de
preço e pregões realizados no período de 2003 a 2009, que resultaram, de
forma generalizada,   na contratação indevida das empresas listadas
abaixo, todas controladas pelo Major Washington Luiz de Paula,
conforme comprovado no IPM instituído pela Portaria 25/DCT, além da  
ratificação indevida em 2004 das Dispensas de Licitação 102, 149,
157/2004, 198, 216, 217, 219, 228, 229, 230, 334, 335, 367 e 387,   bem
como em 2005 das Dispensas de Licitação 8, 11, 23, 27, 70, 71, 72, 73,
77, 84, 161, 253, 254, 257, 258, 348 e 349, entre outras, todas do IME,
presente em todas a fraude prevista no art. 90 da Lei 8.666/93, por afrontar
os  princípios  da  legalidade,  da  impessoalidade,  da  moralidade,  da
igualdade, da probidade administrativa, insculpidos no art. 3º da mesma lei
de Licitações, bem como os princípios constitucionais prescrit0s no art. 37
da CF/88,  além de violar  os arts.  1  º,  3º  e  14 do Decreto 98.820,  de
12/1/1990 (Regulamento Administrativo do Exército), que cuidam do dever
funcional de supervisionar todas as atividades administrativas da Unidade,
entre outras obrigações legais, c/c art. 5 das Instruções Gerais 12-02, que
versa sobre a ratificação de processos licitatórios; grifei e sublinhei.

(...)

c) contratação da FRF sem as cautelas devidas, especificadamente frente
às finalidades da referida fundação e de sua capacidade de cumprimento
dos objetos contratados via dispensas de licitação, em afronta ao inc. XIII do
art.  24 da Lei  8.666/93 c/c  o  art.  1°  da Lei  8.958/94 (na sua redação
original), bem assim pela omissão na fiscalização dos referidos contratos
firmados entre DEC e a FRF em 2005/2006 (3/2005, 4/2005, 5/2005, 6/2005,
7/2005,  8/2005,  9/2005,  10/2005,  11/2005,  12/2005,  13/2005,  14/2005,
16/2005,  19/2005,  20/2005,  21/2005,  7/2006,  8/2006,  9/2006,  11/2006,
12/2006, 13/2006, 14/2006, 16/2006, 17/2006, 18/2006, 19/2006) q  ue
resultaram, de forma generalizada, na subcontratação indevida das
empresas  listadas  abaixo,  entre  outras,  todas  controladas  pelo
Major  Washington Luiz  de Paula,  conforme comprovado no IPM
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instituído  pela  Portaria  25/DCT,  além  da  ratificação  indevida  das
respectivas dispensas sem a qual não se daria a prática, por terceiros, da
fraude prevista no art. 90 da Lei 8.666/93, por afrontar os princípios da
legalidade, da impessoalidade, da moralidade, da igualdade, da probidade
administrativa, insculpidos no art. 3º da mesma lei de Licitações, bem como
os princípios constitucionais prescritos no art. 37 da CF/88, além de violar
os  arts.  1°,  3º  e  14  do  Decreto  98.820,  de  12/1/1990  (Regulamento
Administrativo do Exército), que cuidam do dever funcional de supervisionar
todas as atividades administrativas da Unidade, entre outras obrigações
legais, c/c art. 5 das Instruções Gerais 12-02, que versa sobre a ratificação
de processos licitatórios; grifei e sublinhei.

d)  fraude,  mediante  conluio  entre  os  gestores  do  IME,  do  DEC  e  as
empresas abaixo especificadas, de forma sistemática e generalizada, no
período de 2003 a 2009,  frustrando o caráter  competitivo de todos os
processos licitatórios que resultaram na contratação pelo IME ou pelo DEC,
bem como na subcontratação pela FRF das empresas identificadas no item
a) desta proposta, conforme comprovado no IPM instituído pela Portaria
25/DCT,  caracterizando  as  fraudes  previstas  nos  arts.  90  e  93  da  Lei
8.666/93,  por  afrontar  os  princípios  da  legalidade,  da  impessoalidade,
da moralidade, da igualdade, da probidade administrativa, insculpidos no
art. 3° da mesma lei de Licitações, bem como os princípios constitucionais
prescritos no art. 37 da CF/88;

Responsáveis:

- Paulo Roberto Dias Morales (CPF nº 318.613.187-15), Coronel que
exercia,  à época,  a função de Coordenador Técnico e Geral  dos
projetos Dnit/IME e Dnit/DEC;

-  Washington Luiz  de Paula  (CPF nº  005.627.127-12),  Major  que
exerceu  a  função  de  Presidente  da  Comissão  Pertnanente  de
Licitação  do  IME  entre  13/3/2003  e  8/12/2003  e  posteriormente
exerceu  a  função  de  Coordenador  Administrativo  dos  projetos
Dnit/IME e Dnit/DEC, até ser afastado em 2009;

(...)

-  Edilânia  Fonseca  Froufe  (CPF  nº  023.872.697-56),  sócia  das
empresas WMW Ankar e Digmar;

- Marcelo Cavalheiro (CPF nº 009.050.477-10), sócio das empresas
Grisa, Alce Olecram e Novo Ambiente;

(...)

- Marivone Oliveira dos Santos (CPF nº 032.786.387-00), sócia das
empresas Maili e Monan;

-  Mônica  Ferreira  Marques  (CPF  nº  021.427.047-51),  sócia  das
empresas Maili e Monan;

-  Adriana  Castro  Campos  (CPF  nº  010.330.577-70),  sócia  e
responsável  técnica das empresas Alce Olecram, Monam e Novo
Ambiente; 

-  Antônio  da  Cruz  Fonseca  (CPF  nº  099.460.557-91),  sócio  das
empresas WMW Ankar e Digmar; 

(...)
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-  William Lourenço  da  Silva  (CPF  nº  025.339.237-37),  sócio  das
empresas Digmar, Enrilan e Deligon; 

e) homologação indevida, de forma sistemática e generalizada, no período
de 2003 a  2009,  de  todos  os  processos  licitatórios  que resultaram na
contratação pelo IME ou pelo DEC, bem como na subcontratação pela FRF
das  empresas  identificadas  no  item  a)  desta  proposta,  conforme
comprovado  no  IPM  instituído  pela  Portaria  25/DCT,  caracterizando  as
fraudes  previstas  nos  arts.  90  e  93  da  Lei  8.666/93,  por  afrontar  os
princípios da legalidade, da impessoalidade, da moralidade, da igualdade,
da  probidade  administrativa,  insculpidos  no  art.  3°  da  mesma  lei  de
Licitações, bem como os princípios constitucionais prescritos no art. 37 da
CF/88.

Responsáveis:

- Cláudio Vinicius Costa Rodrigues (CPF nº 808.820.997-87), Coronel
que  exerceu  a  função  de  Ordenador  de  Despesas  do  IME  nos
períodos de 3/9/2004 a 13/6/2005 e 12/4/2007 a 11/8/2010;

- Douglas Marcelo Merquior (CPF nº 769.499.667-68), Coronel que
exerceu a função de Ordenador de Despesas do IME no período de
14/6/2005 a 11/1/2006; 

f) habilitação das licitantes fraudulentas e adjudicação indevida, de forma
sistemática e generalizada, no período de 2003 a 2009, dos objetos de
todos os processos licitatórios que resultaram na contratação pelo IME das
empresas identificadas no item a) desta proposta, conforme comprovado no
IPM instituído pela Portaria 25/DCT, caracterizando as fraudes previstas nos
arts. 90 e 93 da Lei 8.666/93, por afrontar os princípios da legalidade, da
impessoalidade, da moralidade, da igualdade, da probidade administrativa,
insculpidos no art. 3º da mesma lei de Licitações, bem como os princípios
constitucionais  prescritos  no  art.  37  da  CF/88,  o  que  impõe  a
responsabilização de que trata o art. 133 do Decreto 98.820, de 12/1/1990
(Regulamento Administrativo do Exército,  R-3)  c/c  art.  55 das IG 12-02
(Instruções Gerais para a realização de Licitações e Contratos no Exército
Brasileiro). 

- Washington Luiz de Paula (CPF nº 005.627.127-12), Presidente da
CPL do IME entre 13/3/2003 e 8/12/2003;

- Márcio Vancler Augusto Geraldo (CPF nº 020.896.637-40), membro
da CPL do IME entre 9/12/2003 e 29/12/2005; 

(...)

9.3.6.1. Citação, nos termos dos arts. 10, § 1º, e 12, inciso II, da Lei 8.443/92 c/c o
art. 202, inciso II, do RITCU, dos responsáveis abaixo arrolados pelos valores dos
débitos indicados, para que, no prazo de quinze dias, contados a partir da ciência
da citação, apresentem alegações de defesa ou recolham aos cofres públicos as
quantias  devidas,  atualizadas monetariamente e  acrescidas de juros  de mora,
calculados a partir da data de lançamento até a data do efetivo recolhimento, nos
termos  da  legislação  vigente  ou,  ainda,  a  seu  critério,  adotem  ambas  as
providências, em razão das ocorrências abaixo relatadas:

a) Responsáveis solidários:

- Sr. Paulo Roberto Dias Morales (CPF nº 318.613.187-15), Coronel
que exercia, à época, a função de Coordenador Técnico e Geral dos
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projetos Dnit/DEC, bem como de Chefe da Assessoria 7/DEC, outrora
denominada  Centran  (Centro  de  Excelência  em  Engenharia  de
Transportes),  por  ter  declarado  indevidamente  que  a  Fundação
Ricardo  Franco  havia  realizado  os  serviços  especificados  nos
contratos especificados no item b) desta proposta;

- Sr. Washington Luiz de Paula (CPF nº 005.627.127-12), Major que
exerceu  a  função  de  Coordenador  Administrativo  dos  projetos
Dnit/DEC,  bem como  de  Assessor  da  Assessoria  7/DEC,  outrora
denominada  Centran  (Centro  de  Excelência  em  Engenharia  de
Transportes),  por  ter  declarado  indevidamente  que  a  Fundação
Ricardo  Franco  havia  realizado  os  serviços  especificados  nos
contratos especificados no item b) desta proposta;

(...)

b)  Ocorrência:  pagamento  indevido  de  serviços  não  realizados  pela
Fundação  Ricardo  Franco,  com  base  em  declaração  inidônea  dos
responsáveis,  conforme item "c"  a  seguir,  sem a  comprovação de  sua
execução pela Fundação Ricardo Franco, contrariando o art. 66, da Lei nº
8666/93,  c/c  cláusula  nona  dos  contratos  a  seguir  indicados,  dada  a
elaboração  dos  produtos  do  Convênio  PG-001/2002  pela  Fundação
Educacional  da  Região  de  Joinville-FURJ  e  pela  Fundação de  Amparo  à
Pesquisa  e  Extensão  Universitária  da  Universidade  Federal  de  Santa
eatarina - FAPEU;

9.3.8.3. Audiência do Sr. Paulo Roberto Dias Morales, Coordenador do Convênio
DNIT/IME PP-190/2003, nos termos do art. 43, II, da Lei nº 8.443/92, para que, no
prazo de quinze dias, contados a partir da ciência da audiência, apresente razões
de  justificativa  com  relação  à  destinação  de  R$  1.083.549,01,  resultante  da
diferença entre o valor total repassado pelo DNIT no âmbito do Cõnvênio DNIT-IME
- PP 190/2003-00 e os valores despendidos pelo IME nos 26 convites identificados e
no Contrato 4/2003 firmado com a Fundação Ricardo Franco (...);"

-   Relatório de Tomada de Contas Especial da 1ª Primeira Inspetoria de Contabilidade e Finanças
do Exército (ICFEx) - (evento 1, docs. 120/122 - fls. 5431/5472, Vol. 26), que aduziu o seguinte:

"1. Introdução 

1.1. Em observância à determinação contida no Boletim Reservado nº 21, de 11 jun 10, da
Secretaria de Economia e Finanças (SEF) (Fl 005 e 006), foi realizada esta Tomada de
Contas  Especial  (TCE)  no  Instituto  Militar  de  Engenharia  (IME),  buscando  atender  os
objetivos definidos no citado Boletim, conforme abaixo transcrito:

- apurar se as despesas executadas por meio de CERTAME LICITATÓRIO, DISPENSA
DE LICITAÇÃO - Art 24 (Incisos III ao XXX) e INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO -Art 25
(Incisos I ao III), bem como se todos os estágios da despesa pública (Empenho,
liquidação, pagamento e contabilização) estão em conformidade com a legislação
vigente à época das contratações.

- Quanto aos estágios da despesa pública - especificamente, emissão de Nota de
Empenho e liquidação da despesa - verificar, se possível, a compatibilidade entre a
data da Emissão da Nota de Empenho, o tempo estimado para execução do serviço
contratado, o ateste pela Unidade Gestora e a liquidação da despesa.

- Pronunciar-se, conclusivamente, ao final dos trabalhos, acerca da ocorrência ou
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não de irregularidades e/ou impropriedades e, se for o caso, a qualificação dos
responsáveis e a quantificação do prejuízo ao Erário. 

1.2. O levantamento e a análise solicitados no item anterior referem-se às contratações
realizadas, no período de 2002 a 2006 (...)

(...)

5.2 Da análise das informações complementares, destacam-se os seguintes aspectos:

(...)

5.2.2.1  Com  fundamento  na  documentação  disponibilizada  pela  JUCERJA,  foi
emitido o Anexo - "Composição societária e denominação das empresas - período
de 2002 a 2006" (Fl 16.600 a 16.661), onde foi possível evidenciar a alteração da
denominação de algumas delas  e  a  alternância  de sócios  entre  10 (dez)  das
empresas analisadas;

5.2.2.2  Esta  equipe  de  TCE  entende  que,  salvo  outro  juízo,  as  mudanças  de
denominação das empresas podem ter ocorrido para burlar a identificação das
mesmas pelo próprio Sistema de Controle Interno do IME e/ou da Unidade de
Controle Interno (1ª ICFEx), uma vez que estas participaram de diversos certames
no período;

5.2.2.3  Para  um melhor  entendimento  do  esquema  utilizado  para  fraudar  as
licitações  do  IME,  foi  estruturado  um  gráfico,  denominado  "Teia  de
Relacionamentos",  inserido na Fl  16.318 deste  processo,  tendo como base os
dados da JUCERJA e  as  informações constantes  do IPM (Fl  2706 a  2756).  Da
observância destes, é possível identificar a formação de um esquema, tendo como
"  homens de ligação" o Maj WASHINGTON LUIZ DE PAULA, Agente da
Administração do IME,   o Sr JUSTINIANO CARNEIRO MARTINS, contador de
diversas empresas da "teia" e o Sr EDSON LOUSA FILHO, concunhado do
Maj WASHINGTON. grifei.

5.2.2.4 Considerando-se os fluxos de idas e vindas nos quadros societários das 10
(dez) empresas, constata-se o vínculo de conhecimento ou interesse entre eles e
com integrante da Administração Militar, fato que proporcionou a estas empresas
participar e vencer, inúmeras vezes, as licitações no IME, no período de 2002 a
2006,  sem  que  fosse  identificada  manifestação  contrária  de  integrantes  das
diversas Comissões de Licitações. Face ao exposto, esta equipe é de parecer que,
salvo outro juízo, as empresas abaixo relacionadas incorreram em formação de
cartel, fraude prevista nos Art 90  e 93 da Lei 8.666/93:

1.GRJSA COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA; 

2. SERGIO CAETANO CAVALHEIRO; 

3. GNBR SERVICOS E COMERCIO DE INFORMATICA LTDA;

4. ESPECON ESTUDOS, PROJETOS E CONSULTORIA LTDA;

5. WMW ANKAR CONSULTORIA E VENDA LTDA;

6. DIGMAR COMERCIO E CONSULTORIA LTDA; 

7. ENRILAN PROJETOS E SERVIÇOS LTDA;

8. 1214 GNBR CONSTRUCÕES ESTUDOS E PROJETOS LTDA; 

9. 339 G&D PROJETOS E SERVICOS LTDA; e 

10. DELIGON CONSUL TORJA EM SOFTWARE LTDA.
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5.2.3.1 O Relatório da Comissão de Peritos (Fl 1296 a 1300), composta por oficiais
da Comissão Regional de Obras da 1ª Região Militar (CRO/1 ), aponta a ocorrência
de fragmentação da despesa em 70 (setenta) dos 74 processos licitatórios (setenta
e quatro) realizados em 2004 e 2005, envolvendo recursos de convênios firmados
entre o IME e o DNIT, conforme apurado por meio do Inquérito Policial Militar.  

(...)

5.2.5.1.5 De acordo com o entendimento desta equipe de TCE, a pesquisa de
preços praticados no mercado deveria servir de subsídio para o enquadramento
correto na modalidade de licitação e servir de base para atestar se os valores à
adjudicar estavam compatíveis com os preços de mercado. Tendo em vista a data
do BI, a data das Cartas-convite e o prazo para a confecção das pesquisas, restou o
entendimento de que as pesquisas não atenderam ao primeiro objetivo, que seria o
do enquadramento correto da modalidade de licitação, com base no total  dos
valores coletados junto ao mercado. Qyanto à finalidade das citadas pesquisas, há
indicação na Fl 1973, do Relatório do IPM, (Fl 2736 do processo de TCE) que estas
seriam utilizadas pelo Ordenador de Despesas como parâmetro para "homologar
ou  não"  à  empresa  vencedora  os  valores  adjudicados,  conforme  sua
compatibilidade  com  os  preços  praticados  no  mercado.  

(...)

5.2.5.3 Quanto à função de Presidente da Comissão Permanente de Licitação 

Na declaração do Ten Cel Art MARCIO LANDVOIGT, destacam-se as informações de
que o militar exercia outras funções no IME, além da de presidente da CPL e que
todo o rito processual    "formatação, organização da documentação (...)
verificação da documentação entregue se estava de acordo com o edital",
ficava à cargo do Secretário da Comissão, o Capitão MARCIO VANCLER
AUGUSTO GERALDO, que também era o Encarregado do Setor de Material.
Ressaltou os motivos que o levaram a delegar ao militar as suas atribuições que,
na  opinião  desta  Equipe  de  TCE,  não  deveriam  ter  sido  delegadas  pois  são
inerentes ao presidente da CPL.    Pelo exposto, o declarante atribuiu ao
citado militar a responsabilidade por todas as incoerências apresentadas
por esta Equipe de TCE na carta precatória. grifei.

6. Da análise dos procedimentos Iicitatórios relacionados às empresas definidas no escopo da
TCE

6.1. Para análise dos processos licitatórios (Convite, Tomada de Preços e Conconência) e
das dispensas de licitação, em função do grande volume, foi estabelecido o critério de
análise por lotes de processos. Esta sistematização possibilitou que os processos fossem
tratados  individualmente  quanto  à  análise  e  posterior  emissão de  Fichas  Individuais,
contendo  as  informações  consideradas  relevantes,  as  diligências  efetuadas  e  a
evidenciação dos achados, por processo. Os resultados obtidos em cada certame estão
referenciados no índice desse processo de TCE·.

6.1.1  Em  síntese,  foram  identificadas  as  impropriedades  e/ou  irregularidades
abaixo relacionadas, em praticamente todos os processos licitatórios: 

6.1.1.1 O documento de requisição, inserido nos respectivos processos, não
observou o modelo previsto nas normas em vigor, omitindo o ateste do
Fiscal  Administrativo  da  Unidade,  considerada  como  ação  de  controle
interno,  o  que  contraria  o  item  3),  do  Art  35,  do  Regulamento  de
Administração do Exército (R-3), aprovado pelo Decreto nº 98.820, de 12
jan  1990.  Este  procedimento  não  constitui  apenas  uma  impropriedade
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formal,  mas  a  não  observância  da  adequada  sistemática  de  controle
relativa  à  aquisição  e  distribuição  de  material,  adotada  no  âmbito  do
Comando do Exército, uma vez que as funções do Encarregado do Setor de
Material  sãó  supervisionadas,  inicialmente  pelo  Fiscal  Administrativo
(primeiro  nível  de  controle)  e,  em um nível  hierárquico  superior,  pelo
Ordenador de Despesas. Neste sentido, as Partes com as necessidades de
cada Setor (Subunidade ou Fração) são inicialmente submetidas ao Fiscal
Administrativo, para que este avalie a efetiva necessidade da aquisição,
fato não observado em todos os processos analisados pela TCE.

6.1.1.2.  Evidente  fracionamento  de  despesas  para  fuga  do  adequado
processo  licitatório.  Este  aspecto  confirma-se  ao  observar  a  grande
incidência de licitações na modalidade convite, sendo que as despesas da
maior parte dos processos examinados estavam sempre próximas ou nos
limites previstos no Art 23, variando entre o inciso I e II, a despeito da falta
de pressupostos válidos para o referido enquadramento, na documentação
analisada.

Reforçando  a  presente  constatação,  verifica-se  o  Relatório  da
Comissão de peritos composta por oficiais da Comissão Regional de
Obras da 1ª Região Militar (CRO/1) (Fl 1296 a 1300) que aponta a
ocorrência de fragmentação da despesa em 70 (setenta) dos 74
processos licitatórios (setenta e quatro) realizados em 2004 e 2005,
envolvendo recursos de convênios firmados entre o IME e o DNIT,
conforme apurado por meio do Inquérito Policial Militar

6.1.1.3  Definições  dos  objetos  sem  especificação  ou  clareza  devida,
tomando dúbio o que foi efetivamente contratado; ausência de projetos
básicos e de registro de Anotação de Responsabilidade Técnica (ART) no
Conselho Regional, Arquitetura e Agronomia (CREA).

6.1.1.4  Indícios  de  que  não  houve  a  efetiva  pesquisa  de  preços,
caracterizando a não observância do inciso IV, Art 43, da Lei 8.666/93, em
função  da  ausência  de  cópia  de  propostas  de  preços  para  fins  de
orçamento/pesquisa que comprovassem o valor de referência para a Carta-
convite e a observância de determinações para realização da pesquisa de
preços, publicadas em Boletim Interno em períodos incompatíveis para que
estas fossem realizadas, além dos aspectos relacionados no item 5.2.5.1,
deste Relatório.

6.1.1.5 A Contratação de serviços que resultariam em obrigações futuras
sem a devida cobertura contratual, não observando o previsto no§ 4°, do
Art 62, da Lei nº 8.666/93. Na opinião desta equipe de TCE, este foi um
mecanismo criado para fugir da análise e aprovação da Assessoria Jurídica e
assim evitar que o processo tivesse que ser submetido a mais um crivo, que
possibilitasse a descoberta da fraude que vinha sendo cometida.

6.2.1  Síntese  das  impropriedades  e/ou  irregularidades  comuns  a  grupos  de
processos, conforme exemplos:

6.2.1.1  Procedimentos  intitulados  como  convites,  exercício  2003,  cuja
documentação comprobatória não foi encontrada no arquivo do IME, sendo
encaminhado pela UG apenas uma cópia do Processo de Despesa Realizada
(PDR). As notas de empenho, emitidas em 2004, tratavam de objetos não
enquadrados nas exceções elencadas no artigo 57, da Lei nº 8.666/1993,
mas foram empenhadas com base em um convite do ano anterior, cuja
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vigência  dos  créditos  orçamentários  já  havia  se  findado,  restando  o
entendimento de que se constituíram em fuga ao procedimento licitatório,
favorecendo  as  empresas  contratadas:  Convites  nº  16/2003;  17/2003;
23/2003; 31/2003 ; 32/2003; 33/2003; 34/2003; 35/2003; 36/2003, 37/2003
e 38/2003.

6.2.1.2  Adjudicação  para  uma  empresa,  sendo  parte  ou  todo  o  valor
empenhado para outra empresa: Convites nº 47/2004; 57/2004. 

6.2.1.3 Divergência entre as datas e horários constantes da divulgação no
SIDEC e os da Cartaconvite, sem informação na Ata de Habilitação ou em
qualquer outro documento do processo acerca da alteração de datas e
horários. A alteração de horário da Habilitação tipifica o comprometimento
do  caráter  competitivo  do  certame  licitatório  ou  a  limitação  das
possibilidades normais da competição. Este procedimento carateriza a não
observância dos princípios da publicidade, da isonomia entre os licitantes,
da vinculação ao instrumento convocatório, previstos no caput, do Art 3º,
da Lei 8.666/93: Convites nº 35/2004; 40/2004 e 50/2004.

6.2.1.4 Incoerência entre as informações de diversas peças do processo (ex.
Objetos distintos; fornecedores que não apresentaram propostas, etc), até
mesmo entre processos, deixando dúvidas quanto à efetiva realização dos
certames,  ou  se  houve  apenas  uma  juntada  de  documentos,  com  o
propósito de justificar o repasse de recursos às empresas da "teia": Convite
nº 40/2004. 

6.2.1.5  Violação  do  princípio  de  segregação  de  funções  (Presidente  da
Comissão de Licitação e Encarregado do Setor de Material, Comissão de
Licitação e Suporte Documental): Convites nº 03/2003; 04/2003 e 07/2003.

6.2.1.6  Estabelecimento  de  prestação  de  garantia,  por  intermédio  de
cheque  administrativo,  de  100%  do  valor  contratado,  contrariando  o
previsto nos § § 1 º e 2°, do Art 56, da Lei 8.6666/93: Convites nº 96/2004;
97/2004;  98/2004;  99/2004,  100/2004;  101/2004;  102/2004;  103/2004;
104/2004; 105/2004; 106/2004; 107/2004; 108/2004; 20/2005 e 23/2005.

6.2.1.7 No instrumento convocatório, havia a previsão de pagamento de
90% do valor total da proposta na data da entrega da Nota de Empenho, à
título de mobilização da equipe, locações de equipamentos necessários ao
serviços,  caracterizando  o  Adiantamento  da  Despesa,  sem  a  devida
autorização, conforme o previsto na Port nº 006-SEF, de 4 dez 02, que
aprova as Normas para a Emissão de Parecer da Secretaria de Economia
Finanças sobre Adiantamento de Pagamento em Contratos,  em Caráter
Excepcional, face ao exposto, há indícios de que houve apenas um "repasse
de recursos", sem que a Admnistração pudesse controlar a execução do
objeto,  o  que  enseja  a  possibilidade  de  ocorrência  de  dano  ao  Erário,
ratificada pela ausência de documentação legal ou produto que comprove a
sua entrega: Convites nº 96/2004; 98/2004; 100/2004; 101/2004; 102/2004;
'· 103/2004; 104/2004; 105/2004; 106/2004; 107 /2004; 108/2004; 20/2005
e 23/2005.

6.2.1.8  No  subitem  da  planilha  de  orçamento  denominado  "Despesas
Gerais",  foi  estabelecido o valor total  das despesas gerais como de no
mínimo de 10% do total dos Custos Diretos. Tal procedimento, ao definir
preços mínimos, contraria o inciso X, do Art 40, da Lei 8.666/93: Convites nº
89/2004; 90/2004; 91 /2004; 92/2004 e 93/2004.  
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6.2.1.9 Ocorrências que levam a considerar que o processo não seguiu o
trâmite normal, pois as propostas apresentaram acréscimos idênticos, não
previstos na Carta-convite, nem em seus anexos quanto à "Definição dos
Serviços" e estas deveriam ter sido desclassificadas por desconformidade
com os critérios estipulados na Carta-convite, em obediência aos princípios
da isonomia, vinculação ao instrumento convocatório, julgamento objetivo,
previstos no artigo 3º, combinados com o inciso I, do artigo 43, tudo da Lei
nº 8.666/93. A coincidência dos erros apresentados nas confecções das
propostas, que deveriam se revestir de certo grau de sigilo, até o momento
da abertura de seus envelopes pela Comissão de Licitação, transmite a esta
equipe da TCE a ideia de que o sigilo foi comprometido, prejudicando a
obtenção de proposta mais vantajosa para a Administração: Convites nº
61/2004; 62/2004; 63/2004; 90/2004; 91/2004 e 20/2005.

6.2.1.10 Na Ata de Habilitação e Julgamento das propostas, apesar de ter
sido  afirmado  que  não  havia  indício  de  recursos  por  parte  das  firmas
habilitadas, não constam as assinaturas dos representantes das empresas
que, a princípio, teriam participado da reunião de habilitação. Este fato, em
tese, indica que a citada reunião pode não ter ocorrido efetivamente, sendo
o processo apenas "montado", ou na melhor das hipóteses, inseriram a
citada  informação,  para  posteriormente  "pegar"  as  assinaturas  dos
representantes, a fim de não observar o prazo recursa! previsto no§ 6º, do
Art 109, da Lei 8.666/93: Convite nº 90/2004; 91/2004; 92/2004; 93/2004;
93/2004; 95/2004. 

6.2.1.11 O objeto do convite foi sendo alterado em diversos documentos do
processo e, em função da falta de relação entre os objetos, aquilo que foi
contratado não foi efetivamente licitado. Este procedimento é considerado
nulo, observado o caput, do Art 38, da Lei 8.666/93: Convite nº 49/2004;
68/2004; 70/2004; 71/2004; 72/2004, 73/2004, 88/2004, 89/2004; 90/2004;
91/2004;  92/2004;  93/2004;  94/2004;  111/2004;  112/2004  ;  113/2004;
114/2004; 115/2004 e 116/2004.

6.2.1.12 Propostas de preços sem assinatura dos proponentes,  violando
também o princípio da vinculação ao instrumento convocatório: Convite nº
50.

6.2.1.13 Ausência da proposta de empresa habilitada, sem que o fato fosse
informado na Ata  de Julgamento das  propostas,  ferindo o  previsto  nos
parágrafos 1 º e 6°, do Art 43, da Lei 8.666/93: Convites nº 048/2004 e
50/2004.

6.2.1.14 Ausência de documentação de habilitação e/ou da proposta de
preços,  supostamente  apresentadas  pelas  proponentes.  Não  existem
indícios da forma utilizada para se chegar ao vencedor do certame, ferindo
o previsto nos Art 27, mciso IV, do Art 38 e incisos I, III, IV e V, do Art 43, da
Lei 8.666/93: Convite nº 07 /2003 e 95/2004.

6.2.1.15 Não constam dos  Mapas  comparativo  e  de  adjudicação e  das
propostas  de  preços  das  empresas,  a  rubrica  do  licitante  participante
presente à reunião de julgamento das propostas, conforme Ata inserida,
contrariando o previstono § 2º, do artigo 43, da Lei nº 8.666/93, segundo o
qual documentos e propostas serão rubricados pelos licitantes presentes e
pela Comissao: Convite nº 06/2005· 

6.2.1.16 Não constam do processo a requisição, o mapa comparativo, as
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propostas  apresenfadas  pelos  proponentes.  Todo  o  rito  processual  foi
comprometido e, portanto,   não há o que se falar em licitação, mas
apenas em juntada de papéis, ainda assim incompletos. Convites nº
109/2004 , 1 e 113/2004.

6.2.1.17 Sem que tenha havido qualquer ação da Comissão Permanente de
Licitação,  em alguns convites,  não havia as declarações assinadas pelo
coordenador do convênio atestando a participação dos licitantes na reunião
de esclarecimento das condições para participação, que seria realizada no
CENTRAN,  condição  considerada  essencial  à  habilitação  dos  mesmos,
conforme o  previsto  nas  respectivas  cartas-convites.    Curiosamente,
quem atestou a execução dos serviços foi o Coordenador-Geral do
Convênio  Cel  DIAS  MORALES:  Convites  nº  48/2005;  51/2005  e
52/2005. grifei e sublinhei.

6.2.1.18 Foi observado que, a partir do convite nº 88/2004, inciado em 01
dez 04, conforme data do Termo de Abertura, a Administração passou a
utilizar os valores limites para os certames com fundamento no inciso I, do
Art 23, da Lei 8.666/93, inerentes à obra ou serviço de engenharia, além de
que,  em muitos  casos,  haver  a  exigência  do  registro  ou  inscrição  na
entidade profissional competente, no caso especifico, no CREA. Entretanto,
não consta do processo, o respectivo projeto básico, nem tampouco as
propostas de preços, dados técnicos e/ou planilhas elaboradas e assinadas
por  engenheiros  ou  a  apresentação  das  respectivas  ART.  Todos  estes
aspectos, aliados à forma genérica com a qual o objeto foi definido, similar
ao  tratamento  dispensado  aos  convites  anteriormente  analisados,
amparados no inciso II, do citado artigo - limite de R$ 80.000,00,   esta
Equipe  de  TCE  entende  que  houve  fracionamento  da  despesa,
considerando  a  despesa  total:  Convites  nº  88/2004;
89/2004;33/2005;  35/2005;  36/2005;  37/2005;  38/2005;  42/2005;
43/2005; 45/2005; 46/2005; 47/2005; 48/2005; 49/2005; 51/2005 e
52/2005. grifei.

6.2.1.19 Contratação de empresa que, dentre os serviços elencados em
contrato  social,  não  continha  a  atividade  de  locação  de  veículos,
contrariando o previsto no § 3º, do A1t 22, da Lei nº 8.666/93 : Convites nº
40/2004; 58/2004, 73/2004, 75/2004 e 34/2005.

6.2.1 .20 Observa-se que os créditos oriundos de convênios foram utilizados
pela Administração como "cota de contrapartida da Divisão Administrativa
do IME para apoio ao convênio celebrado com o DNIT", sendo observada a
utilização  da  Natureza  da  Despesa  (ND)  3339035XX,  que  se  destina  à
serviços de Assessoria e Consultoria técnica ou jurídica, ou seja, natureza
diversa dos objetos descritos nos empenhos,  que em muitas situações,
inclui  aquisição  de  material  permanente,  caracterizando  a  incorreta
classificação  orçamentária  da  despesa.  Cabe  ainda  ressaltar  que,  na
documentação submetida à análise, não há informação quanto aos limites
desta contrapartida e qual a relação destes "custos indiretos" com a efétiva
execução  do  termos  estabelecidos  em  convênio.  Este  procedimento
contraria  o  previsto  no  Art  13,  da  Lei  nº  4.320/64.  Verifica-se  esta
ocorrência nos Convites nº 31/2003; 32/2003; 33/2003; 34/2003; 35/2003;
17/2004 e 40/2004).

6.2.1.21  Prazos  exíguos  entre  o  empenho  da  despesa  e  a  liquidação:
Convites  nº  34/2003;  35/2004;  40/2004;  41/2004;  42/2004;  43/2004;
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48/2004; 54/2004; 55/2004; 56/2004; 57/2004, 58/2004, 59/2004; 60/2004;
61/2004, 62/2004, 63/2004, 64/2004; 65/2004, 67/2004; 68/2004, 70/2004;
71/2004; 72/2004, 73/2004; 75/2004, 77/2004; 78/2004; 88/2004; 89/2004;
90/2004; 91/2004; 92/2004; 93/2004; 94/2004; 95/2004; 96/2004; 97/2004;
98/2004 ; 99/2004; 100/2004; 101/2004; 102/2004; 103/2004; 104/2004;
105/2004; 106/2004; 107/2004; 108/2004; 109/2004; 110/2004; 111/2004,
112/2004;  113/2004;  114/2004;  115/2004;  116/2004;  20/2005;  21/2005;
22/2005; 23/2005; 24/2005; 25/2005; 26/2005, 28/2005; 33/2005; 34/2005;
35/2005; 36/2005; 37/2005; 38/2005; 41/2005, 42/2005; 43/2005; 45/2005;
46/2005; 47/2005; 48/2005; 49/2005; 51/2005 e 52/2005

6.2.1.22 Face ao descrito no corpo do empenho, o mesmo se destinava a
quitação de serviços executados em data anterior, concluindo-se que houve
inversão dos estágios da despesa, em desacordo ao previsto Art 63, da Lei
4.320/64: Convites nº 47/2004 e 58/2004. 

6.2.1.23  Licitação  contendo  dois  ou  mais  trechos  de  estrada,  sendo
empenhado  para  apenas  um  deles,  o  valor  correspondente  a  todos,
caracterizando, por si só, prejuízo: Convites nº 55/2004; 56/2004 e 58/2004.

6.2.1.24  Aditivo  do  valor  inicialmente  contratado,  com acréscimos  nos
limites previstos na legislação,  mas sem identificação do motivo ou da
aplicação do recurso, e que, em diversos casos, o respectivo empenho foi
emitido no mesmo dia da contratação inicial (1 º empenho): Convites nº
88/2004; 89/2004; 90/2004; 92/2004; 93/2004; 95/2004; 97/2004; 98/2004;
99/2004; 100/2004; 102/2004; 104/2004; 105/2004; 107/2004; 108/2004;
109/2004; 111/2004, 112/2004; 113/2004; 115/2004 e 116/2004.

6.2.1.25  A  execução  da  despesa  resulta  na  caracterização  de  ações
desvinculadas do procedimento licitatório, uma vez que não houve nenhum
empenho para as demais vencedoras do certame, indicadas nos mapas
comparativo e/ou de adjudicação, ou a quantidade adquirida pela UG foi
inferior ao limite de supressão previsto em lei. Este é um procedimento
recorrente, observado em processos licitatórios que envolvem empresas da
"teia" e outros fornecedores com propostas mais vantajosas. Do exposto,
verifica-se  indícios  de  fraude  na  condução  do  procedimento,  com  
favorecimento  de  fornecedores,  tornando,  salvo  outro  juízo,  o  processo
nulo: Convites nº 03/2003; 06/2004; 25/2004.

6.2.1.26  Documentação  comprobatória  falsa  inserida  em  processos
licitatórios,  especificamente  quanto  às  "Certidões  de  Pessoa  Jurídica",
emitidas pelo Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura e Agronomia
do Estado do Rio de Janeiro (CREA/RJ),  conforme informado por  aquele
Orgão, por intermédio do Of. nº G-0948/2011-GPRE/RJ, de 22 ago 11 (FI
2406 a 2407 deste processo de TCE), caracterizando falsidade ideológica,
conforme o previsto no Art 312, do Decreto Lei nº 1.001/69 - Código Penal
Militar: Convites nº 33/2005; 34/2005; 35/2005; 36/2005; 37/2005; 38/2005;
42/2005;  45/2005;  46/2005;  47/2005;  48/2005;  49/2005;  51/2005  e
52/2005. 

(...)

9. CONCLUSÃO

9.1 Face às impropriedades e irregularidades apontadas e tendo em vista a falta de
comprovação dos objetos dos diversos processos pertencentes ao escopo da TCE, até o
encerramento dos trabalhos,  esta equipe de TCE conclui  pela ocorrência de dano ao
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erário, especificado na análise de cada processo, atribuindo responsabilidade funcional e
pecuniária  aos  Agentes  da  Administração  e  sócios  das  empresas,  devidamente
identificados nas Fichas de Qualificação de Responsáveis e no Demonstrativo Financeiro
de Débito. 

(...)

9.2.1 Da atribuição de responsabilidade aos Agentes da Administração.

(...)

9.2.1.2 Do Ordenador de Despesas

Imputar    responsabilidade  funcional  e  pecuniária ,
considerando  o  Universo  das  impropriedades  e  irregularidades
observadas, com fundamento nos nº 1), 3), 7), 8) e 9), do Art 27 e
Art 28, do RAE, em função da delegação de competência recebida,
com fundamento na Portaria nº 533, de 28 set 1999, que regula a
delegação Delegação de Competência da Função de Ordenador de
Despesas no âmbito do Exército e tendo em vista a sua participação
direta na processualística referente aos certames licitatórios, face ao
descrito nas folhas 2735 e 2736 do processo de TCE, do fato de ter
determinado que todos os pagamentos fossem realizados, conforme
regulado no item nº 3), do Art 34, do RAE. 

9.2.1.3 Do Fiscal Administrativo

Imputar   responsabilidades funcional e pecuniária em função
das atribuições previstas nos nº 3), 8), 9), 10) e 12), do Art 31, do
RAE  e  no  Dec  nº  2.271,  de  7  jul  1997,  que  dispõe  sobre  a
contratação de serviços pela Administração Pública Federal direta,
autárquica e fundacional e dá outras providência, especificamente
quanto às ações de controle no que tange à contratação de serviços.
Esta responsabilização refere-se às contratações relativas à cota de
contrapartida dos convênios do DNIT, cujos recursos foram aplicados
diretamente no IME e às  demais  contratações (outros  recursos),
dentro de seus períodos de gestão.

O fato gerador para atribuição da responsabilidade de cada Fiscal
Administrativo fundamentou-se na data da liquidação da despesa
referente à aquisição do produto ou serviço, considerando que este
foi o momento em que o responsável teve ciência da realização da
despesa, uma vez que, na Requisição, não há o ateste/aprovação do
Fiscal Administrativo, como determinava a legislação vigente.

9.2.1.4 Da Comissão Permanente de Licitação 

Imputar  responsabilidades  funcional  e  pecuniária,  em função  do
previsto no § 3º Art 51, da Lei 8.666/93 e do inciso XII, do Art 25, das
IG 12-02, além da inexistência de provas da ação da Comissão de
Licitação em inibir as falhas existentes nos certames, histórico de
vícios em outros processos licitatórios, tudo combinado com o §3º
Art 51, da Lei 8.666/93:

(...)

9.2.1.5 Do Encarregado do Setor de Material

Imputar responsabilidades funcional  e pecuniária,  considerando o
universo das impropriedades e irregularidades observadas em cada
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processo, em função do previsto no Art 35, do RAE.

9.2.1.6 Do Fiscal do Contrato Imputar

Responsabilidades funcional e pecuária ao coordenador do convênio,
entendido como Fiscal do Contrato, por não haver provas de que
este tenha constatado, a qualquer tempo, a efetiva execução dos
serviços, nos moldes do previsto no inciso IV, do Art 95, das IG 12-
02.

(...)

9.2.2 Da atribuição de responsabilidade aos demais partícipes

9.2.2.1 Dos sócios das empresas da "teia" e do Maj WASHINGTON LUIZ DE
PAULA

Em  função  da  constatação  da  existência  de  cartel ,  de
direcionamento  do  vencedor  e  de  vínculo  com  Agente  da
Administração,  imputamos,  ainda,  responsabilidade  pecuniária
solidária no montante da despesa realizada, conforme destacado em
cada  procedimento  analisado,  aos  Sócios  da(s)  empresa(s)
contratada(s), aos Sócios da(s) outra(s) empresa(s) participante(s)
do  certame e  componentes  da  "Teia  de  Relacionamentos",  bem
como ao Agente da Administração, em função de sua ligação direta
e indireta com os sócios das empresas, conforme demonstrado no
Quadro XXXX (Fl 16318 a _ deste processo de TCE). A atribuição da
responsabilidade  solidária  fundamenta-se  no  entendimento  desta
Equipe de TCE de que todos eram parte interessada na prática do
mesmo ato e concorreram para o cometimento do dano apurado. 

(...)

-   Relatório de Tomada de Contas Especial do Tribunal de Contas da União (evento 1, doc. 130 - fls.
5720, mídia, Vol. 26);

-   Relatório de Análise nº 16/CPADSI/26MAI2015 - Quebra de Sigilo das Contas Bancárias dos
acusados e terceiros - feito pelo CPADSI (Centro de Apoio à Investigação do Ministério Público Militar
- eventos 6/17 - Anexos 1 e 2, do Apenso 4).

A análise realizada aduziu, sinteticamente, o que se segue:

 1 - Sobre as Empresas:

1.1 - A Empresa 1214 GNBR Construções, Estudos e Projetos Ltda (antes ALCE OLECRAM e JLG),
que  tinha  como  sócios  no  período    EDSON LOUSA FILHO,  MARCELO CAVALHEIRO e
ADRIANA CASTRO CAMPOS,  movimentou mais  de 16 (dezesseis)  milhões de reais,  tendo
recebido do IME o valor de RS 1.413.316.19 e também valores não identificados que somam   R$
9.629.712.66,  referentes a aplicações financeiras e cheques (subitem 3.1.1 -  fls.  04/14 do
Relatório de Análise). 

1.1.1 Estes recursos tiveram o seguinte destino:

a)   EDSON LOUSA FILHO (R$ 510.000,00);

b)   MARCELO CAVALHEIRO (R$ 193.046,49);

c)   EDILÂNIA FONSECA FROUFE (R$ 45.000,00);

d) empresas envolvidas nos convênios DNIT/IME:

d.1 - GRISA (R$ 309.590,00);
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d.2 - WORKS&SERVICE, antes DIGMAR (R$ 61.719,04);

d.3 - RGBM, antes MAILI (R$ 24.000,00);

d.4 - NEW WORLD, antes ANKAR (R$ 10.299,88); e

d.5 - ESPECOM, antes RANED/MONAM (R$ 2.000,00).

e) empresas pertencentes a familiares de alguns acusados:

e.1 - EL TUR Turismo Ltda, pertencentes a Katherine Amaral Fonseca de
Paula  e  de  Jacqueline  Fonseca  Lousa,  esposas  dos  réus    Maj
WASHINGTON e EDSON LOUSA FILHO (R$ 176.360,00);

e.2 -   CONSTRUTORA DÍGITO Ltda, tendo como sócio-administrador o 
 Cel DIAS (R$ 10.662,00); e 

e.3 - 11 ANKA Construções e Projetos Ltda, pertencente ao réu   MARCELO
CAVALHEIRO (R$ 8.000,00);

f) Sérgio Caetano Cavalheiro, pai de   MARCELO CAVALHEIRO (R$ 138.300,00);

g) beneficiários não identificados:   R$ 13.941.050,25;

h)   saques em dinheiro não identificados:   R$ 1.452.054,44,   cheques
emitidos no montante de R$ 5.253.947,20, assim como aplicações financeiras
no valor de R$ 6.237.670,86. 

1.2 - A empresa RGBM Serviços e Comércio de Informática Ltda (antes MAILI e BRUNAY), que
tinha como sócios   MARIVONE OLIVEIRA DOS SANTOS e MÔNICA FERREIRA MARQUES, ora
acusadas, mãe e companheira do réu   MARCELO CAVALHEIRO, movimentou mais de 08 (oito)
milhões de reais,  tendo recebido do IME o valor  de R$ 1.784.817,08,  além de valores não
identificados que somam R$ 3.738.237,07, referentes a aplicações financeiras e cheques (subitem
3.1.2 - fls. 15/22 do Relatório de Análise).

 1.2.1. Estes recursos tiveram o seguinte destino:

a)   MARCELO CAVALHEIRO (R$ 6.800,00);

b)   MÔNICA FERREIRA MARQUES (R$ 6.220,00);

c) empresas envolvidas nos convênios DNIT/IME:

c.1 - WMW ANKAR (R$ 9.000,00); e

c.2 - ESPECOM, antes MONAM/RANED (R$ 30.880,00).

d) empresas pertencentes a familiares de alguns acusados:

d.1  -  11  ANKA  Construções  Ltda,  pertencente  ao  réu    MARCELO
CAVALHEIRO (R$ 5.000,00);e

d.2 -  Construtora NOVO AMBIENTE Ltda, pertencente ao réu   MARCELO
CAVALHEIRO (R$ 5.000,00).

e) parentes dos réus: Sérgio Caetano Cavalheiro, pai de   MARCELO CAVALHEIRO
(R$ 60.510,00);

f) beneficiários não identificados: R$. 7.790.203,98;

g) saques em dinheiro não identificados: R$ 1.168.343,70, cheques emitidos no
montante de R$ 3.328.999,33, assim como aplicações financeiras no valor de R$
733.751,16.

1.3 - A empresa NEW WORLD Consultoria Ambiental Ltda (antes WMW ANKAR), que tinha como
sócios    ANTONIO DA CRUZ FONSECA e  EDILÂNIA  FONSECA FROUFE,  ora  acusados,
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respectivamente sogro e cunhada do   Maj WASHINGTON e de EDSON LOUSA FILHO, assim
como os "laranjas" Antonio Carlos Oliveira do Nascimento, primo de   MARCELO CAVALHEIRO e
Uilson Agostinho da Silva, pai de   WILLIAM LOURENÇO DA SILVA e, ainda, Lizaura Honorato
Balbino e Gleice Regina Balbino de Almeida, companheira e enteada de   JUSTINIANO MARTINS
CARNEIRO, contabilista e ex-réu desta ação penal, movimentou mais de 06 (seis) milhões de
reais (subitem 3.1.3 - fls. 23/32 do Relatório de Análise).

1.3.1- A referida empresa recebeu:

a) do IME: R$ 1.945.424,78;

b) das empresas envolvidas nos convênios DNIT/IME (ESPECOM - Monam, RGBM -
Maili, 339 G&D e 1214 GNBR): R$ 160.899,88;

c) de outras empresas constituídas pelos acusados:

c.1 - SKYLINE, antes 1980 Enay (R$ 429.110,00);

c.2 - JSG (R$ 70.000,00);

d) valores não identificados: R$ 3.460.675,01, sendo a quantia de R$ 3.092.173,44,
referentes a aplicações financeiras e cheques.  

1.3.2 - Os recursos recebidos tiveram o seguinte destino:

a)   ANTONIO DA CRUZ FONSECA (R$ 255.000,00);

b)   EDSON LOUSA FILHO (R$ 40.000,00);

c)   MARCELO CAVALHEIRO (R$ 70.000,00);

d)   Cel PAULO ROBERTO DIAS MORALES (R$ 10.575,00);

e) empresas envolvidas no esquema:

e.1 - WORKS&SERVICE, antes DIGMAR (R$ 11.800,00);

e.2 - RGBM, antes MAILI (R$ 40.000,00);

e.3 - 1214 GNBR, antes ALCE OLECRAM/JLG (R$ 10.299,88); e

e.4 - ESPECON, antes RANED/MONAM (R$ 2.000,00);

f) empresas pertencentes a familiares de alguns acusados: EL TUR Turismo Ltda,
pertencentes a Katherine Amaral Fonseca de Paula e de Jacqueline Fonseca Lousa,
esposas dos réus   Maj WASHINGTON e EDSON LOUSA FILHO (R$ 30.000,00);

g) parentes dos réus: Sérgio Caetano Cavalheiro, pai de   MARCELO CAVALHEIRO
(R$ 39.500,00);

h) beneficiários não identificados: receberam o montante de R$ 3.232.060,21;

i)  débitos  não  identificados:  saques  em  dinheiro  não  identificados  de  R$
1.040.234,67, cheques emitidos no montante de R$ 1.368.387,20, assim como
aplicações financeiras no valor de R$ 608.300,00. 

1.4 - A empresa ESPECOM Estudos, Projetos e Consultoria Ltda (antes MONAN), que tinha como
sócios   MARIVONE OLIVEIRA DOS SANTOS e MÔNICA FERREIRA MARQUES, ora acusadas,
mãe  e  companheira  do  réu    MARCELO CAVALHEIRO,  assim como ADRIANA CASTRO
CAMPOS,  funcionária  de  Marcelo  Cavalheiro,  movimentou  mais  de  06  (seis)  milhões  de
reais (subitem 3.1.4 - fls. 33/40 do Relatório de Análise).

1.4.1 - A referida empresa recebeu:

a) do IME: R$ 1.842.580,68;
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b) de outras empresas constituídas pelos acusados:

b.1 - RGBM, antes MAILI/BRUNAY (R$ 35.880,00);

b.2 - 1214 GNBR (R$ 2.000,00); e

b.3 - 339 G&D (R$ 100,00);

c) valores não identificados: R$ 3.707.437,73, sendo R$ 2.404.361,63 referentes a
aplicações financeiras e cheques.

1.4.2 - Os recursos tiveram os seguintes destinos:

a) MARCELO CAVALHEIRO (R$ 28.500,00);

b) MÔNICA FERREIRA MARQUES (R$ 7.420,00); 

c) JUSTINIANO MARTINS CARNEIRO (R$ 1.500,00);

d) empresas envolvidas nos convênios DNIT/IME:

d.1 - WORKS&SERVICE, antes DIGMAR (R$ 44.000,00);

d.1 - RGBM, antes MAILI (R$ 100.250,00);

d.3 - NEW WORLD, antes ANKAR (R$ 17.000,00); e

d.4- DELIGON (R$ 2.000,00);

e)  empresas  pertencentes  ao  réu    MARCELO  CAVALHEIRO:  PERSONALI
Construções Ltda(R$ 300,00);

f) parentes dos réus: Sérgio Caetano Cavalheiro, pai de   MARCELO CAVALHEIRO
(R$ 46.125,00);

g) beneficiários não identificados: 5.573.218,74;

h) débitos não identificados: saques em dinheiro não identificados de 2.701.094,94
e cheques emitidos no montante de R$ 1.746.228,35. 

1.5 - A empresa WORKS & SERVICE Construções Ambientais Ltda (antes DIGMAR), que tinha como
sócios  no período   ANTONIO DA CRUZ FONSECA e EDILÂNIA FONSECA FROUFE,  ora
acusados, respectivamente sogro e cunhada do   Maj WASHINGTON e de EDSON LOUSA
FILHO, assim como WILLIAM LOURENÇO DA SILVA  e seu pai Uilson Agostinho da Silva,
Antonio Carlos Oliveira do Nascimento, primo de   MARCELO CAVALHEIRO, e, ainda, Lizaura
Honorato Balbino, companheira   JUSTINIANO MARTINS CARNEIRO, contabilista e ex-réu desta
ação penal, movimentou quase 05 (cinco) milhões de reais (subitem 3.1.5 - fls. 41/47 do Relatório
de Análise).

1.5.1 - A empresa recebeu:

a) do IME: R$ 2.177.516.02;

b) recebeu de outras empresas envolvidas no esquema:

b.1 - ESPECOM, antes RANED/MONAM (R$ 49.000,00);

b.2 - 1214 GNBR, antes ALCE OLECRAM/JLG (R$ 30.859,52);

b.3 - NEW WORLD, antes ANKAR (R$ 11.800,00); e

b.4 - 339 G&D (R$ 11.000,00);

c)  recebeu  valores  não  identificados  que  somam R$  2.446.788.30,  sendo  R$
2.103.847,20 referentes a aplicações financeiras e cheques;

1.5.2 - Os recursos tiveram os seguintes destinatários:
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a)   MARCELO CAVALHEIRO (R$ 17.500,00);

b) empresas envolvidas nos convênios DNIT/IME:

b.1 - ESPECOM, antes RANED/MONAM (R$ 214.000,00);

b.2 - RGBM, antes MAILI/BRUNAY (R$ 75.000,00);

b.3 - WORKS&SERVICE, antes DIGMAR (R$ 45.000,00);

c) beneficiários não identificados receberam R$ 4.279.649.37;

d)  débitos  não identificados:  cheques emitidos (R$ 2.209.442,58)  e  aplicações
financeiras (R$ 1.820.970,32). 

1.6  -  A  empresa ENRILAN Projetos  e  Serviços  Ltda (antes  ACINOM),  que tinha como sócios
Henrique Bittencourt Lousa, filho   EDSON LOUSA FILHO, WILLIAM LOURENÇO DA SILVA e
sua mãe,  Célia  Lourenço da Silva,  assim como Alfredo Balbino,  cunhado de   JUSTINIANO
MARTINS CARNEIRO, contabilista e ex-réu desta ação penal, movimentou mais de 02 (dois)
milhões de reais (subitem 3.1.6 - fls. 47/52 do Relatório de Análise).

1.6.1 -  A empresa recebeu:

a) do IME: R$ 697.393.77; e

b) valores não identificados: R$ 1.256.790.54, sendo a quantia de R$ 1.176.853,37,
referentes a aplicações financeiras e cheques;

1.6.2 - O recursos recebidos foram destinados da seguinte a maneira:

a) empresas envolvidas no esquema:

a.1 - ESPECOM, antes RANED/MONAM (R$ 18.000,00); e

a.2 - 339 G&D (R$ 18.500,00);

b) beneficiários não identificados: R$. 2.015.893.25;

c)  débitos  não identificados:  cheques emitidos  (R$ 1.212.183,81)  e  aplicações
financeiras (R$ 100.000,00). 

1.7  -  A  Empresa  339  G&D Projetos  e  Serviços  Ltda,  que  tinha  como sócios  Gleice  Regina
Balbino de Almeida, enteada de   JUSTINIANO MARTINS CARNEIRO, contabilista e ex-réu desta
ação penal e Deleon Alves dos Santos, ex-noivo de Gleice, movimentou, aproximadamente, 900
(novecentos) mil reais (subitem 3.1.7 -fls. 53/58 do Relatório de Análise).

1.7.1 - A empresa recebeu:

a)  do  IME:  R$  664.400.26  (conforme  ordens  bancárias,  mas  não  consta  a
informação nesta conta da empresa).

b) valores não identificados que somam R$ 767.407.72, sendo a quantia de R$
727.040,60, referentes a aplicações financeiras e cheques; 

1.7.2 - Os valores recebidos foram assim destinados:

a) empresas envolvidas no esquema:

a.1 - ESPECOM, antes RANED/MONAM (R$ 100,00);

a.2 - 339 G&D (R$ 50.000,00);

a.3 - NEW WORLD, antes ANKAR (R$ 20.000,00); e

a.4 - RGBM, antes MAILI/BRUNAY (R$ 10.000,00);

b)   MARCELO CAVALHEIRO (R$ 16.000,00);
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c)   ANTONIO DA CRUZ FONSECA (R$ 65.920,00);

d)   JUSTINIANO MARTINS CARNEIRO (R$ 3.000,00);

e) parentes dos réus: Sérgio Caetano Cavalheiro, pai de   MARCELO CAVALHEIRO
(R$ 500,00);

f) beneficiários não identificados: R$ 687.295,81;

g)  débitos  não  identificados:  saques  em  dinheiro  não  identificados  de  RS
509.943.98 e cheques emitidos no montante de R$ 106.042,37. 

1.8 - A empresa DELIGON Consultoria e Projetos Ltda (antes ANTONED), que tinha como sócios
Gleice Regina Balbino de Almeida, enteada de   JUSTINIANO MARTINS CARNEIRO, contabilista
e ex-réu desta ação penal e Deleon Alves dos Santos, ex-noivo de Gleice;   WILLIAM LOURENÇO
DA SILVA; Jacqueline Fonseca Lousa, esposa de   EDSON LOUSA FILHO e cunhada do Maj
WASHINGTON, movimentou, aproximadamente, 1 (um) milhão de reais (subitem 9 3.1.8 - fls.
59/61 do Relatório de Análise).

1.8.1 - A empresa recebeu:

a) do IME: R$ 422.610,17.

b) valores não identificados: R$ 504.803,20, referentes a aplicações financeiras e
cheques.

1.8.2 - Os recursos foram destinados da seguinte maneira:

a)  beneficiários não identificados: R$ 680.543,84; e

b) débitos não identificados: cheques emitidos (R$ 380.543,84) e financeiras (R$
198.061,00).

 

 2 - Dos Réus, seus familiares e amigos:

 2.1 - MARCELO CAVALHEIRO (subitem 3.2.1 - fls. 62/71 do Relatório de Análise).

2.1.1 - Empresas com participação societária: 

a) 1214 GNBR (ALCE OLECRAM/JLG);

b) GRISA;

c) NOVO AMBIENTE;

d) 11 ANKA; e

e) PERSONALI 

2.1.2 -   contas bancárias: movimentos de mais de   4,6 milhões de reais;

2.1.3 - dos   recursos recebidos:

a) de depósitos não identificados:   RS 3.077.744.29;

b) de empresas envolvidas nos convênios DNIT/IME:

b.1 - RGBM, antes MAILI/BRUNAY (  R$ 30.850,00);

b.2 - GRISA (R$   15.900,00);

b.3 - 1214 GNBR, antes ALCE OLECRAM/JLG (  R$ 12.386,49);

b.4 - ESPECOM, antes RANED/MONAM (  R$ 1.020,00);

c) de outras empresas:
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c.1 - NOVO AMBIENTE (  R$ 976.500,00); e

c.2 - 11 ANKA (  R$ 323.890,00);

d) de outros acusados e parentes:

d.1 -   MÔNICA FERREIRA MARQUES (  R$ 10.250,00); e

d.2 - Sérgio Caetano Cavalheiro (  R$ 1.850,00); 

2.1.4 - dos   beneficiários dos recursos:

a)   MÔNICA FERREIRA MARQUES   (R$ 5.090,00);

b)   JUSTINIANO MARTINS CARNEIRO   (R$ 2.500,00);

c) empresas envolvidas nos convênios DNIT/IME:

c.1 - GRISA (  R$ 19.210,00);

c.2 - NEW WORLD, antes ANKAR (  R$100,00); e

c.3 - ENRILAN, antes ACINOM (  R$ 65,00).

d) empresas pertencentes a familiares de alguns acusados:

d.1 -  CONSTRUTORA NOVO AMBIENTE, tendo como sócios    MARCELO
CAVALHEIRO e ADRIANA CASTRO CAMPOS (R$ 36.300,00);

d.2  -  11  ANKA  Construções  e  Projetos  Ltda,    pertencente  ao  réu   
MARCELO CAVALHEIRO (R$ 25.450,00);

e) beneficiários não identificados:   RS 4.224.430.33;

f)  débitos não identificados:  saques eletrônicos:    R$ 413.305,68,  aplicações
financeiras:   R$ 833.057,98 e cheques emitidos  : R$ 2.299.274,67. 

 

 2.2 -   MÔNICA FERREIRA MARQUES - Ex-companheira de Marcelo Cavalheiro (subitem 3.2.2 -
fls. 72/77 do Relatório de Análise).

2.2.1 - Empresas com participação societária:

a)  RGBM (MAILI/BRUNAY);

b) ESPECOM (RANED/MONAM); e 

c) 11 ANKA. 

2.2.2 -   contas bancárias: movimentos de mais de   500 mil reais;

2.2.3 - dos   recursos recebidos:

a)  depósitos  não  identificados:    RS  423.698,58,  sendo  R$  217.612,68  de
aplicações financeiras e R$ 117.226,55 por cheques e em espécie;

b) de empresas envolvidas nos convênios DNIT/IME:

b.1 - RGBM, antes - MAILI/BRUNAY (  R$ 24.770,00);

b.2 - ESPECOM, antes RANED/MONAM (  R$ 7.420,00); e

b.3 - GRISA (  R$ 850,00);

c) de outras empresas: 11 ANKA (  R$ 4.600,00);

d) de outros acusados e parentes:

d.1 -   MARCELO CAVALHEIRO (R$ 4.590,00); e
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d.2 -   MARIVONE OLIVEIRA DOS SANTOS (R$ 620,00). 

2.2.4 - dos   beneficiários dos recursos:

a)   MARCELO CAVALHEIRO (R$ 12.750,00);

b)   JUSTINIANO MARTINS CARNEIRO (R$ 870,00);

c) beneficiários não identificados:   RS 529.546,20;

d) débitos não identificados: saques eletrônicos:   R$ 59.212,49,  assim como
cheques emitidos:   R$ 241.530,41. 

 

 2.3 -   MARIVONE OLIVEIRA DOS SANTOS - Mãe de Marcelo Cavalheiro (subitem 3.2.3 - fls.
78/81 do Relatório de Análise).

2.3.1 - Empresas com participação societária:

a) RGBM (MAILI/BRUNAY);

b) ESPECOM, antes RANED/MONAM.

2.3.2 -   contas bancárias: movimentos de   mais 200 mil reais.

2.3.3 - dos   recursos recebidos: depósitos não identificados de   RS 205.911,51, sendo
R$ 81.504,79 por cheques e em espécie;

2.3.4 - dos   beneficiários dos recursos:

a)   MÔNICA FERREIRA MARQUES (R$ 620,00);

b) beneficiários não identificados:   R$ 215.257.64;

c)  débitos  não  identificados:  saques  eletrônicos:    R$  113.851,08,  cheques
emitidos:    R$ 28.600,25  e  pagamento  de  títulos/  cartão  de  crédito:    R$
19.552,51. 

 

 2.4 -   SÉRGIO CAETANO CAVALHEIRO (falecido) - pai de Marcelo Cavalheiro e esposo de
Marivone Oliveira dos Santos (subitem 3.2.4 - fls. 82/90 do Relatório de Análise).

2.4.1 - Empresa com participação societária: GRISA. 

2.4.2 -   contas bancárias: movimentos de   mais 1,2 milhões de reais.

2.4.3 - dos   recursos recebidos:

a)  depósitos  não  identificados:    RS  1.007.436.25,  sendo  a  quantia  de  R$
684.052,85 por meio de cheques e em espécie;

b) de empresas envolvidas nos convênios DNIT/IME:

b.1 - GRISA (  R$ 2.580,00);

b.2 - 1214 GNBR, antes ALCE OLECRAM/JLG (  R$ 118.500,00);

b.3 - ESPECOM, antes RANED/MONAM (  R$ 18.450,00); e

b.4 - RGBM, antes MAILI/BRUNAY (  R$ 10.050,00).

c) de outras empresas (pertencentes   a MARCELO CAVALHEIRO):

c.1 - NOVO AMBIENTE (  R$ 400,00); e

c.2 - 11 ANKA (  R$ 13.000,00).

d) de outros acusados e parentes:   MARCELO CAVALHEIRO (R$ 2.350,00); 
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2.4.4 - dos   beneficiários dos recursos:

a)   MARCELO CAVALHEIRO (R$ 4.300,00);

b) empresas envolvidas nos convênios DNIT/IME:

b.1 - GRISA (  R$ 4.105,00); e

b.2 - RGBM, antes MAILI/BRUNAY (  R$ 300,00);

c) empresas pertencentes a familiares de alguns acusados:

c.1 -  CONSTRUTORA NOVO AMBIENTE,  tendo como sócios   MARCELO
CAVALHEIRO e ADRIANA CASTRO CAMPOS (R$ 36.300,00);

c.2 - 11 ANKA Construções e Projetos Ltda, pertencente ao réu   MARCELO
CAVALHEIRO (R$ 400,00);

d) beneficiários não identificados:   R$ 1.114.430,93;

e)  débitos  não  identificados:  saques  eletrônicos:    129.386,64,  aplicações
financeiras:   R$ 67.315,36 e cheques emitidos  : R$ 792.487,79. 

 

 2.5 - ADRIANA CASTRO CAMPOS - ex-sócia de MARCELO CAVALHEIRO (subitem 3.2.5 - fls.
91/94 do Relatório de Análise).

2.5.1 - Empresas com participação societária:

a) 1214 GNBR (ALCE OLECRAM/JLG);

b) ESPECOM (RANED/MONAM); e

c) NOVO AMBIENTE. 

2.5.2 -   contas bancárias: movimentos de   mais 200 mil de reais.

2.5.3 - dos   recursos recebidos:

a) depósitos não identificados:   R$ 183.009,80, sendo R$ 113.886,46 por meio de
cheques e em espécie; e

b) de outras empresas: NOVO AMBIENTE (  R$ 47.552,41). 

2.5.4 - dos   beneficiários dos recursos:

a)   MARCELO CAVALHEIRO (R$ 12.750,00);

b)   JUSTINIANO MARTINS CARNEIRO   (R$ 870,00).

c) beneficiários não identificados:   R$ 236.841.87;

d)  débitos  não  identificados:  saques  eletrônicos:    R$  53.578,86,  cheques
emitidos:    R$ 44.546,91  e  pagamentos  de títulos/cartões  de crédito:    R$
36.439,59. 

 

2.6 - Antônio Carlos Oliveira do Nascimento, primo de Marcelo Cavalheiro (subitem 3.2.6 -fls.
95/98 do Relatório de Análise).

2.6.1 - Empresas com participação societária:

a) NEW WORLD, antes WMW ANKAR; e

b) WORKS & SERVICE, antes DIGMAR.

2.6.2 -   contas bancárias: movimentos de   aproximadamente 100 mil de reais.
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2.6.3 - dos   recursos recebidos:

a) depósitos não identificados:   R$ 102.467,70, sendo R$ R$ 89.947,31 por meio
de cheques e em espécie; e

b)   de acusado:   MARCELO CAVALHEIRO (  R$ 2.200,00). 

2.6.4 - dos   beneficiários dos recursos:

a) beneficiários não identificados:   RS 103.455,95;

b)  débitos  não  identificados:  saques  eletrônicos:    R$ 55.252,60 e  cheques
emitidos  : R$ 34.243,63.

 

 2.7 - EDSON LOUSA FILHO (subitem 3.2.7 - fls. 99/110 do Relatório de Análise).

2.7.1 - Empresas com participação societária:

a) 1214 GNBR (ALCE OLECRAM/JLG);

b)  DELIGON (ANTONED);

c) ENRILAN (ACINOM);

d) SKYLINE (1980 ENAY);

e) BREM;

f) LEADMAN;

g) BENCHTOP; e

h) ELTUR TURISMO.

2.7.2 -   contas bancárias: movimentos de   mais de 11 milhões de reais.

2.7.3 - dos   recursos recebidos:

a)  depósitos  não  identificados:    RS  6.606.435.41,  sendo  R$  2.603.371,10
(cheque/dinheiro), R$ 2.873.819,57 (aplicações financeiras) e outros.;

b)  de  empresa  envolvida  nos  convênios  DNIT/IME:  1214  GNBR,  antes  ALCE
OLECRAM/JLG (R$ 530.000,00); 

c) de outras empresas: 

c.1 - BREM Consultoria e Projetos Ltda (  R$ 2.302.753,62);

c.2 - ELTUR Turismo Ltda (  R$ 270.000,00); e

c.3 - Projetos e Consultoria SKYLINE Ltda (  R$ 210.848, 12).

d)   de outros acusados:   WILLIAM LOURENÇO DA SILVA (R$ 3.040,59); 

e) do próprio réu:   (R$ 884.509,26), referente a transferências de investimentos
envolvendo outras contas deste acusado.

2.7.4 - dos   beneficiários dos recursos:

a)   Maj WASHINGTON LUÍS DE PAULA (R$ 150.000,00);

b)   Cel PAULO ROBERTO DIAS MORALES (R$ 10.000,00);

c)   EDILÂNIA FONSECA FROUFE (R$ 84.441,29);

d)   o próprio EDSON LOUSA FILHO (R$ 1.396.110,26);

e)   JUSTINIANO MARTINS CARNEIRO (R$ 30.290,00);
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f)   WILLIAM LOURENÇO DA SILVA (R$ 6.895,00);

g)   ANTONIO DA CRUZ FONSECA (R$ 6.000,00);

h) parentes dos réus:

h.1 - PAULO ROBERTO GROSSI DIAS MORALES,   filho do Cel DIAS (R$
30.000,00); e 

h.2  -  KATHERINE  AMARAL  FONSECA  DE  PAULA,    esposa  do  Maj
WASHINGTON (R$ 450.000,00);

i)  Associação  dos  Proprietários  e  Moradores  do  Bosque  dos  Esquilos  (   R$
16.442,00);

j) Barrafor Veículos Ltda (  R$ 59.700,00);

k) World Center Comércio, Importação e Exportação Ltda (  R$ 32.838,00);

l) WILTON PINTO (  R$ 80.000,00); 

m) empresas envolvidas nos convênios DNIT/IME:

m.1 - 1214 GNBR, antes ALCE OLECRAM/JLG (  R$ 9.300,00), e

m.2 - RGBM, antes MAILI/BRUNAY (  R$ 8.383,52); 

n) beneficiários não identificados:   RS 6.389.591.67;

o)  débitos  não  identificados:  saques  eletrônicos:    R$  729.239,85,  cheques
emitidos:   R$ 1.846.633,54, e aplicações financeiras:   R$ 2.637.504,71.  

 

 2.8 - ANTONIO DA CRUZ FONSECA (subitem 3.2.9 - fls. 111/116 do Relatório de Análise). 

2.8.1 - Empresas com participação societária: 

a) NEW WORLD (WMW ANKAR), e

b) WORKS & SERVICE, antes DIGMAR.

2.8.2 -   contas bancárias: movimentos de   mais de 1 milhão de reais.

2.8.3 - dos   recursos recebidos:

a)  depósitos  não  identificados:    R$  375.011.25,  sendo  R$  102.932,56
(cheque/dinheiro), R$ 209.015,16 (aplicações financeiras) e benefícios do INSS (R$
32.087,90).

b) de empresa envolvida nos convênios DNIT/IME: 

b.1 - NEW WORLD, antes WMW ANKAR (  R$ 220.000,00), e

b.2 - 339 G&D (  R$ 65.920,00).

c) de outras empresas:

c.1 - BREM Consultoria e Projetos Ltda (  R$ 20.000,00);

c.2 - EL TUR Turismo Ltda (  R$ 270.000,00), e

c.3 - Projetos e Consultoria SKYLINE Ltda (  R$ 210.848, 12).

d) de outros acusados:   EDSON LOUSA FILHO (R$ 6.000,00); 

2.8.4 - dos   beneficiários dos recursos:

a) parentes dos réus: KATHERINE AMARAL FONSECA DE PAULA,   sua filha e
esposa do Maj WASHINGTON (R$ 210.000,00).
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b)  próprio  acusado:    (R$  427.471,90),  referente  a  transferências  de
investimentos envolvendo outras contas deste acusado.

c) beneficiários não identificados:   R$ 473.974.69.

d)  débitos  não  identificados:  saques  eletrônicos   :  R$  36.888,14,  cheques
emitidos  : R$ 170.886,30, e aplicações financeiras  : R$ 209.100,00. 

 

 2.9 - EDILÂNIA FONSECA FROUFE -    cunhada do Maj WASHINGTON e de EDSON LOUSA
FILHO, filha de ANTONIO DA CRUZ FONSECA, irmã de Katherine Amaral Fonseca de Paula e de
Jacqueline Fonseca Lousa (subitem 3.2.11 -fls. 117/122 do Relatório de Análise). 

2.9.1 - Empresas com participação societária:

a) NEW WORLD (WMW ANKAR),

b) WORKS & SERVICE (DIGMAR) e

c) LEADMAN.

2.9.2 -   contas bancárias: movimentos de   mais de 500 mil reais.

2.9.3 - dos   recursos recebidos:

a)  depósitos  não  identificados:    R$  322.380.84,  sendo  R$  110.191,77
(cheque/dinheiro); R$ 169.148,84 (aplicações financeiras); 

b) de empresa envolvida nos convênios DNIT/IME:

b.1 - NEW WORLD, antes WMW ANKAR (R$ 3.300,00); e

b.2 - 1214 GNBR, antes ALCE OLECRAM/JLG (R$ 45.000,00).

c) de outras empresas: EL TUR Turismo Ltda (R$ 2.409,98);

d) de outro acusado:   EDSON LOUSA FILHO (R$ 86.848,74);

e) dela mesma:   (R$ 10.120,00);  

2.9.4 - dos   beneficiários dos recursos:

a) beneficiários não identificados:   RS 497.223.73;

b)  débitos  não  identificados:  saques  eletrônicos    (R$  48.554,20),  cheques
emitidos    (R$  86.690,31);  aplicações  financeiras    (R$  170.357,00);  e
pagamento de contas/cartão   (R$ 163.475,88). 

 

2.10 - Henrique Bittencourt Lousa - filho   EDSON LOUSA, sobrinho do   Maj WASHINGTON e
neto de   ANTONIO DA CRUZ FONSECA (subitem 3.2.12 - fls. 123/126 do Relatório de Análise).

2.10.1 - Empresas com participação societária:

a) ENRILAN (ACINOM);

b) LEADMAN;

c) BENCHTOP; e

d) PERSONALI.

2.10.2 -   contas bancárias: movimentos de   quase 150 mil reais.

2.10.3 - dos   recursos recebidos: depósitos não identificados de   RS 123.688.83,
sendo R$ 27.226,00; (cheque/dinheiro);
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2.10.4 - dos   beneficiários dos recursos:

a) beneficiários não identificados:   RS 145.371.31;

b) débitos não identificados: saques eletrônicos   (R$ 57.485,00),  e cheques
emitidos   (R$ 73.763,91). 

 

 2.11 - WILLIAM LOURENÇO DA SILVA - amigo dos réus Maj WASHINGTON e EDSON LOUSA
FILHO (subitem 3.2.14 - fls. 127/133 do Relatório de Análise).

2.11.1 - Empresas com participação societária:

a) DELIGON (ANTONED);

b) ENRILAN (ACINOM);

c) WORKS & SERVICE (DIGMAR); e

d) SKYLINE.

2.11.2 -   contas bancárias: movimentos de   quase 1 milhão de reais.

2.11.3 - dos   recursos recebidos:

a) depósitos não identificados:   R$ 409.103.19;

b) empresas envolvidas nos convênios DNIT/IME: GRISA (  R$ 6.000,00); e

c) outro acusado:   EDSON LOUSA FILHO (R$6.375,00);

2.11.4 - dos   beneficiários dos recursos:

a) beneficiários não identificados:   R$ 713.482,27;

b) beneficiários identificados (réus):   EDSON LOUSA FILHO (R$ 3.040,00) e
MARCELO CAVALHEIRO (R$ 78,19).

c)  débitos  não  identificados:  saques  eletrônicos    (R$ 280.464,28),  cheques
emitidos   (R$ 83.183,76); cartão de débito   (R$ 66.632,85) e pagamento de
títulos/contas   (R$ 244.809,28). 

 

2.12 - Vitor Paulo Gaspar Sobral (subitem 3.2.16 - fls. 134/137 do Relatório de Análise).

2.12.1 - Empresa com participação societária: LEDMAN (junto com   EDILÂNIA FONSECA
FROUFE e   EDSON LOUSA FILHO)

2.12.2 -   contas bancárias: movimentos de   mais de 150 mil reais.

2.12.3 - dos   recursos recebidos: depósitos não identificados:   R$ 165.432.94, sendo
R$ 85.396,09; (cheque/dinheiro) e R$ 8.613,81 (aplicações financeiras); 

2.12.4 - dos   beneficiários dos recursos:

a) beneficiários não identificados:   R$ 242.969,65;

b)  débitos não identificados:  saques eletrônicos (   R$ 57.322,04),  e cheques
emitidos (  R$ 74.191,08). 

 

 2.13 - WASHINGTON LUÍS DE PAULA - Major do Exército,   Coordenador Administrativo
dos Convênios IME/DNIT (subitem 3.3.1 - fls. 160/166 do Relatório de Análise).

2.13.1 -   contas bancárias: movimentos de   mais de 3 milhões de reais.
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2.13.2 - dos   recursos recebidos:

a) Exército:   R$ 312.958,52;

b)  depósitos  não  identificados:    R$  2.123.640,02,  sendo  R$  666.881,12
(cheque/dinheiro), R$ 878.980,69 (aplicações financeiras).

c) outro acusado:   EDSON LOUSA FILHO (R$190.000,00);

d) próprio réu:   R$ 226.779,73, referente a transferências de outras contas deste
acusado;

e) sua esposa:   KATHERINE AMARAL FONSECA DE PAULA (R$ 25.400,00);

2.13.4 - dos   beneficiários dos recursos:

a) próprio réu:   R$ 247.470,22. 

b)  parente:    KATHERINE  AMARAL  FONSECA  DE  PAULA,  esposa  (R$
34.000,00);

c) beneficiários não identificados:   R$ 2.900.250,80;

d)  débitos  não  identificados:  saques  eletrônicos:    R$  729.239,85,  cheques
emitidos:   R$ 1.095.707,67. 

 

2.14 - Katherine Amaral Fonseca de Paula, esposa do Maj WASHINGTON, filha de ANTONIO DA
CRUZ FONSECA, irmã de JACQUELINE FONSECA LOUSA e de EDILÂNIA FONSECA FROUFE (subitem
3.3.2. - fls. 166/172 do Relatório de Análise).

2.14.1 - Empresa com participação societária: EL TUR TURISMO.

2.14.2 -   contas bancárias: movimentos de   mais de 2 milhões de reais.

2.14.3 - dos   recursos recebidos:

a)  depósitos  não  identificados:    R$  1.229.327,05,  sendo  R$  108.529,00
(cheque/dinheiro), R$ 899.222,42 (aplicações financeiras).

b) de acusados:

b.1 -   EDSON LOUSA FILHO (R$668.008,74);

b.2 -   Maj WASHINGTON LUIS DE PAULA (R$ 34.000,00); e

b.3 -   ANTONIO DA CRUZ FONSECA (R$ 210.000,00);

c) outras empresas: EL TUR Turismo Ltda (pertencente a ela, sua irmã Jacqueline e
ao cunhado EDSON LOUSA FILHO - R$ 25.000,00);

2.14.4 - dos   beneficiários dos recursos:

a) réu:   Maj WASHINGTON LUÍS DE PAULA (R$ 25.400,00);

b) beneficiários não identificados:   R$ 2.130.601,22;

c)  débitos não identificados:  cheques emitidos (   R$ 219.300,82);  aplicações
financeiras (  R$ 920.658,92) e empréstimo/financiamento (  R$ 820.600,00). 

 

 2.15 - PAULO ROBERTO DIAS MORALES -   Coordenador Administrativo dos Convênios
IME/DNIT e consultor da empresa CONSTRUTORA DIGITO Ltda (PHOENIX) (subitem 3.3.3 -
fls. 173/179 do Relatório de Análise).

2.15.1 -   contas bancárias: movimentos de   mais de 3 milhões de reais.
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2.15.2 - dos   recursos recebidos:

a) Exército:   R$ 588.259.17. 

b)  depósitos  não  identificados:    R$  2.354.922.20,  sendo  R$  999.490,34
(cheque/dinheiro), R$ 1.021.416,87 (aplicações financeiras).

c)  empresas  envolvidas  nos  convênios  DNIT/IME:  NEW  WORELD,  antes  WMW
ANKAR (  R$ 10.575,00);

d) outro acusado:   EDSON LOUSA FILHO (R$ 10.000,00);

e)  parente  dos  réus:    SÉRGIO  CAETANO CAVALHEIRO,  pai  de  Marcelo
Cavalheiro (R$ 13.940,00);

2.15.3 - dos   beneficiários dos recursos:

a) de beneficiários não identificados:   R$ 2.780.667,34;

b) débitos não identificados: saques eletrônicos (  R$ 162.032,69), aplicações
financeiras (  R$ 1.001.886,17), pagamento de títulos/contas (  R$ 538.394,31);
e cartão de débito (  R$ 186.446,57).  

 

2.16 - Cátia Grossi Morales -   esposa do Cel DIAS (subitem 3.3.4 -fls. 180/183 do Relatório de
Análise).

2.16.1 - Empresa com participação societária: CONSTRUTORA DÍGITO Ltda (PHOENIX).

2.16.2 -   contas bancárias: movimentos de   mais de 200 mil reais.

2.16.3 - dos   recursos recebidos:

a) depósitos não identificados:   RS 152.514.61, inclusive em cheques/dinheiro
(R$ 17.790,00) e aplicações financeiras (  R$ 127.237,56);

b) de acusado:   PAULO ROBERTO DIAS MORALES (R$ 40.767,79);

2.16.4 - dos   beneficiários dos recursos:

a) beneficiários não identificados:   RS 165.061.80;

b) outros beneficiários:   PAULO ROBERTO DIAS MORALES (R$ 26.168,27); e

c) débitos não identificados: saques eletrônicos (  R$ 26.095,00), e aplicações
financeiras (  R$ 126.158,34). 

 

 2.17 - JUSTINIANO MARTINS CARNEIRO  -  contabilista (subitem 3.2.17 -  fls.  138/145 do
Relatório de Análise).

2.17.1 -   contas bancárias: movimentos de   mais de 600 mil reais.

2.17.2 - dos   recursos recebidos:

a)  depósitos  não  identificados:    RS  497.584,32,  sendo  R$  413.145,86
(cheque/dinheiro), R$ 52.972,35 (empréstimos/financiamentos);

b) de empresas envolvidas nos convênios DNIT/IME:

b.1 - 339 G&D (  R$ 3.000,00);

b.2 - RGBM, antes MAILI/BRUNAY (  R$ 1.131,00), e

b.3 - ESPECOM, antes RANED/MONAM (  R$ 1.500,00);

c) de outros acusados:
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c.1 -   EDSON LOUSA FILHO (R$ 32.080,00),

c.2 -   MARCELO CAVALHEIRO (R$ 2.500,00); e

c.3 -   MÔNICA FERREIRA MARQUES (R$ 1.270,00).

2.17.3 - dos   beneficiários dos recursos:

a) parentes do réu:

a.1 - Lizaura Honorato Balbino, companheira (  R$ 29.900,00); e

a.2 - Gleice Regina Balbino de Almeida, enteada (  R$ 8.260,00);

b) beneficiários não identificados:   RS 527.483,49;

c)  débitos  não  identificados:  saques  eletrônicos  (   R$ 170.101,23),  cheques
emitidos (  R$ 65.879,13), pagamento de títulos/contas (  R$ 122.263,05); e
empréstímos/financiamentos (  R$ 74.325,56). 

 

2.18 -  Alfredo Balbino,  irmão de Lizaura  Honorato  Balbino,  companheira  de   JUSTINIANO
MARTINS CARNEIRO (subitem 3.2.18 - fls. 146/149 do Relatório de Análise).

2.18.1 - Empresas com participação societária: 

a) 1214 GNBR (ALCE OLECRAM/JLG), e

b) ENRILAN (ACINOM).

2.18.2 -   contas bancárias: movimentos   de 35 mil reais.

2.18.3 - dos   recursos recebidos: depósitos não identificados:   R$ 14.812,09. 

2.18.4  -  dos    beneficiários  dos  recursos:  beneficiários  não  identificados:    RS
28.073.24. 

 

2.19 -  Lizaura Honorato Balbino,  irmã de Alfredo Balbino e companheira de   JUSTINIANO
MARTINS CARNEIRO (subitem 3.2.19 - fls. 149/153 do Relatório de Análise).

2.19.1 - Empresas com participação societária:

a) NEW WORLD (WMW ANKAR),

b) WORKS & SERVICE (DIGMAR),

c) SKYLINE e

d) BLUNALEX.

2.19.2 -   contas bancárias: movimentos   em torno de 80 mil reais.

2.19.3 - dos   recursos recebidos: depósitos não identificados:   R$ 50.574,04, inclusive
em cheques/dinheiro (R$ 35.574,04) e empréstimos (R$ 15.000,00);

2.19.4 - dos   beneficiários dos recursos:

a) beneficiários não identificados:   R$ 84.363.28. 

b) débitos não identificados: saques eletrônicos (  R$ 27.910,00), pagamento de
empréstimos (  R$ 22.01,54); e cartão de débito (  R$ 6.865,97). 

 

2.20 - Gleice Regina Balbino de Almeida, filha de Lizaura H. Balbino e enteada de JUSTINIANO
MARTINS CARNEIRO (subitem 3.2.20 - fls. 154/159 do Relatório de Análise).
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2.20.1 - Empresas com participação societária:

a) NEW WORLD (WMW ANKAR),

b) DELIGON (ANTONED) e

c) 339 G&D.

2.20.2 -   contas bancárias: movimentos   de mais de 100 mil reais.

2.20.3 - dos   recursos recebidos: 

a) depósitos não identificados:   R$ 91.755,89, inclusive em cheques/dinheiro (R$
78.948,21) e empréstimos (R$ 6.000,00);

b) empresa envolvida nos convênios DNIT/IME: RGBM, antes MAILI/BRUNAY (  R$
1.000,00);

c) outros acusados:

c.1 -   JUSTINIANO MARTINS CARNEIRO (R$ 8.260,00) e

c.2 -   MÔNICA FERREIRA MARQUES (R$ 845,40);

2.20.4 - dos   beneficiários dos recursos:

a) beneficiários não identificados:   R$ 115.522,50;

b) parente: Lizaura Honorato Balbino (  R$ 2.500,00);

c)  débitos  não  identificados:  saques  eletrônicos  (   R$  28.667,87),  cheques
emitidos (  R$ 12.313,60); pagamento de empréstimos (  R$ 8.691,66); e cartão
de débito (  R$ 9.116,06). 

 

 2.21 - Cel CLÁUDIO VINICIUS COSTA RODRIGUES - foi Ordenador de Despesa e Tesoureiro
do lME, no período de 2004/2005 (subitem 3.3.7 -fls. 196/200 do Relatório de Análise).

2.21.1 -   contas bancárias: movimentos aproximadamente   de 800 mil reais.

2.21.2 - dos   recursos recebidos:

a) Exército:   R$ 409.841,34  . 

b) depósitos não identificados:   R$ 334.163,60.

2.21.3 - dos   beneficiários dos recursos:

a) beneficiários não identificados:   R$ 653.351,11;

b)  débitos  não  identificados:  saques  eletrônicos:    R$  108.328,05;  cheques
emitidos:   R$ 216.574,03.  

 

 2.22  -  Cap  MÁRCIO  VANCLER  AUGUSTO  GERALDO  -  foi  Encarregado  do  Setor  de
Material/Almoxarife e Secretário da Comissão Permanente de Licitação do IME, no período de
2004/2005 (subitem 3.3.8 -fls. 201/207 do Relatório de Análise).

2.22.1 -   contas bancárias: movimentos de mais   de 1 milhão de reais.

2.22.2 - dos   recursos recebidos:

a) Exército:   R$ 292.606,44  . 

b) depósitos não identificados:   R$ 384.719,83.

c)  depósitos  efetuados  por  ele  mesmo:    R$  105.495,25,  referentes  a
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transferências de investimentos envolvendo outras contas deste acusado;

2.22.3 - dos   beneficiários dos recursos:

a) beneficiários não identificados:   R$ 831.564.78 (oitocentos e trinta e um mil,
quinhentos e sessenta e quatro reais, setenta e oito centavos); 

b)  débitos  não  identificados:  saques  eletrônicos    R$  275.320,48;  cheques
emitidos:   R$ 450.214,62, aplicações financeiras:   R$ 39.030,63, e pagamento
de contas/cartão de crédito:   R$ 50.730,96.

 

2.23 - Raquel Ferreira Honorato,   esposa do Cap VANCLER (subitem 3.3.9 - fls. 208/211 do
Relatório de Análise).

2.23.1 -   contas bancárias: movimentos de   quase 300 mil reais.

2.23.2 - dos   recursos recebidos: depósitos não identificados:   RS 287.166,50;

2.23.3 - dos   beneficiários dos recursos:

a) beneficiários não identificados:   RS 222.540,76;

c)  débitos  não  identificados:  saques  eletrônicos:    R$  23.749.34,  cheques
emitidos:   R$ 95.560,80, e pagamento de títulos/cartão:   R$ 81.689,05. 

 

Sendo assim, os analistas do CPDASI, concluíram que (fls, 223/234):

"(...) 4. CONCLUSÃO

Considerando os dados bancários recebidos das instituições financeiras, constata-se, por meio
da análise acima exposta, que parte dos Investigados apresentou movimentação financeira
relevante e vínculos diretos ou indiretos com outros investigados do caso sob análise, bem como
outras pessoas físicas e jurídicas supostamente envolvidas em fraudes perpetradas na gestão de
recursos do IME e do DEC/CENTRAN.

Quanto às empresas investigadas,  confirmou-se que todas receberam recursos do Instituto
Militar de Engenharia - IME, bem como parte delas foi beneficiada por outras unidades militares
(...)

(...) Constatou-se, também, apesar da grande quantidade de lançamentos não identificados, que
as  empresas  mantiveram intensa movimentação financeira  com diversas  pessoas  físicas  e
jurídicas investigadas ou ligadas às supostas fraudes, (...).

Observou-se, ainda, o relevante volume de recursos envolvidos em aplicações financeiras das
f i rmas  1214  GNBR  Ltda,  New  Wor ld  Ltda  e  Works  &  Serv ice  Ltda,  as  quais
movimentaram, apenas com investimentos, valores próximos a R$ 6.5 milhões, 2.2 milhões e
1.8 milhão de reais, respectivamente.

No tocante aos sócios das empresas e ao contador de algumas delas, JUSTINIANO CARNEIRO,
também foi constatado, apesar da grande quantidade de lançamentos não identificados pelos
bancos, que a maior parte desses investigados manteve intensa movimentação financeira com
diversas pessoas físicas e juridicas investigadas ou ligadas às supostas fraudes (...).

Chamam mais atenção, seja por conta do volume total movimentado no período de afastamento
de  sigilo  bancário,  pelos  vínculos  observados  ou  pelo  volume de  recursos  envolvidos  em
aplicações financeiras, os dados de EDSON LOUSA FILHO (concunhado do Maj Washington, sócio
da empresa BREM Ltda, 1214 Gnbr, e Skyline e ex-sócio da Eltur Turismo) e de MARCELO
CAVALHEIRO (Sócio da Novoambiente e ex-sócio da 1214 Gnbr, 11 Anka e Grisa) (...).

https://eproc1g.stm.jus.br/eproc_1g_prod/externo_controlador.php?acao=valida_documento_consultar


Documento assinado eletronicamente por SIDNEI CARLOS MOURA - JUIZ FEDERAL SUBSTITUTO DA
JUSTIÇA MILITAR DA 2ª AUDITORIA DA 1ª CJM, Matricula  952. Em 22/04/2019 11:18:31.
Para confirmar a validade deste documento, acesse:  https://eproc1g.stm.jus.br/eproc_1g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 1440a58e70

Em  relação  aos  militares  e  algumas  de  suas  esposas,  apesar  da  grande  quantidade  de
lançamentos  não  identificados  pelos  bancos,  constatou-se  nos  dados  de  alguns  deles  a
ocorrência  de  vínculos  financeiros  diretos  ou  indiretos  com  pessoas  físicas  e  jurídicas
investigadas ou ligadas às supostas fraudes, (...);

Chamam mais atenção, seja por conta do volume total movimentado no período de afastamento
de  sigilo  bancário,  pelos  vínculos  observados  ou  pelo  volume de  recursos  envolvidos  em
aplicações  financeiras,  os  dados  do  MAJOR  WASHINGTON  LUIZ  DE  PAULA  (Coordenador
Administrativo  do  Convênio  DNIT/IME)  e  de  sua  esposa  KATHERINE  AMARAL  FONSECA DE
PAULA,  do  CORONEL  PAULO  ROBERTO  DIAS  MORALES  (Coordenador  Geral  do  Convênio
DNIT/IME), do MAJOR RONALD VIEIRA DO NASCIMENTO (Chefe do Setor Financeiros, encarregado
do Setor de Materiais e integrante da CPL do IME) e do CAPITÃO MARCIO VANCLER AUGUSTO
GERALDO (Encarregado do Setor de Materiais e integrante da CPL do IME), (...);

 

(...)   a) MAJOR WASHINGTON:

- Durante o período do afastamento de sigilo o Major movimentou em suas contas bancárias
mais de três milhões de reais.

- A remuneração que o Major percebeu durante o período (R$ 312.958,52) representa apenas
9.5% do volume de recursos que transitaram em suas contas.

-  O investigado recebeu em suas contas bancárias o total  de R$ 666.881,12 por meio de
depósitos em cheque e dinheiro não identificados pelas instituições financeiras, (...);

- Os recursos que transitaram nas contas do Major e de sua esposa KATHERINE relacionados a
aplicações financeiras totalizaram mais de dois milhões de reais .

- A esposa do Major recebeu diretamente das contas de EDSON LOUSA FILHO (sócio da 1214
Gnbr e da Defigon) ao menos R$ 668.008,74 e de seu pai ANTONIO DA CRUZ FONSECA (sócio da
New World e da Works & Service) ao menos R$ 210.000,00.

- A cunhada do Major, EDILÂNIA FONSECA FROUFE (ex-sócia da New World) recebeu diretamente
das contas empresa 1214 GNBR ao menos R$ 45.000,00 e da firma NEW WORLD ao menos R$
3.300,00.

- O concunhado do Major, EDSON LOUSA FILHO (sócio da 1214 Gnbr e da Defigon) recebeu
diretamente das contas empresa 1214 GNBR ao menos R$ 530.000,00 e da firma NEW WORLD
ao menos R$ 40.000,00.

- A empresa da esposa do Major, EL TUR TURISMO, recebeu diretamente das contas da empresa
1214 GNBR ao menos R$ 176.000,00 e da firma NEW WORLD ao menos R$ 30.000,00.

- O sogro do Major, ANTONIO DA CRUZ FONSECA (Sócio da New World e da Works & Service)
recebeu da NEW WORLD ao menos R$ 255.000,00 e da 339 G&D ao menos R$ 65.920,00. 

 

b)   CORONEL DIAS MORALES:

- (. . .) movimentou em suas contas mais de três milhões de reais.

- A remuneração que o Coronel percebeu durante o perlodo (R$ 588.259, 17) representa apenas
19.1% do volume de recursos que transitaram em suas contas.

-  O investigado recebeu em suas contas bancárias o total  de R$ 999.490,34 por meio de
depósitos em cheque e dinheiro não identificados pelas instituições financeiras, (...);

-  Os recursos que transitaram nas contas do Coronel relacionados a aplicações financeiras
totalizaram mais de um milhão de reais.
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- O investigado recebeu diretamente das contas de EDSON LOUSA FILHO (Concunhado do Maj
Washington e sócio da 1214 Gnbr e da Deligon) ao menos R$ 10.000,00. 

 -  O investigado recebeu diretamente das contas da empresa NEW WORLD ao menos R$
10.575,00  e  da  firma  do  pai  de  Marcelo  Cavalheiro,  SERGIO  CAETANO  CAVALHEIRO  (SC
REFORMAS) ao menos R$ 13.940,00.

- Seu filho, PAULO ROBERTO GROSSI DIAS MORALES, recebeu diretamente das contas de EDSON
LOUSA ao menos R$ 30.000,00.

- A empresa do Coronel Dias Morales, CONSTRUTORA DIGITO, recebeu diretamente das contas
da firma 1214 GNBR ao menos R$10.662,00.

 

c)   MAJOR RONALD:

- ( ... ) movimentou em suas contas bancárias mais de dois milhões de reais.

- A remuneração que o Major percebeu durante o período (R$ 457.357,66) representa apenas
19.1% do volume de recursos que transitaram em suas contas.

- O investigado recebeu em suas contas bancárias o total de R$ 1.049.281,49 por meio de
depósitos em cheque e dinheiro não identificados pelas instituições financeiras, (...) 

- Os recursos que transitaram nas contas do Major Ronald relacionados a aplicações financeiras
totalizaram mais de oitocentos mil reais. 

 

d)   CAPITÃO VANCLER:

- (. .. ) movimentou em suas contas bancárias mais de um milhão de reais.

- A remuneração que o Capitão percebeu durante o período (R$ 292.608,44) representa apenas
23.9% do volume de recursos que transitaram em suas contas.

-  O investigado recebeu em suas contas bancárias o total  de R$ 345.121,93 por meio de
depósitos em cheque e dinheiro não identificados pelas instituições financeiras, (...) 

- Os recursos que transitaram nas contas do Major Ronald relacionados a aplicações financeiras
totalizaram mais de oitocentos mil reais.(. . .)

 

-   Perícia Grafotécnica, elaborada pelo Núcleo de Polícia Judiciária da Marinha, que examinou documentos
constantes dos processos licitatórios (evento 36 - fls. 68/106, Anexo 11).

O    laudo  pericial  nº  09/2016-NPJM  (fls.  68/106  do  Anexo  11),  concebido  com o  escopo
de verificar se as assinaturas existentes nas propostas de preço e recibos de entrega de edital de
licitação  pertenciam  a  alguns  réus  e/ou  "laranjas",  que  haviam  subscrito  tais  documentos,  
 demonstrou  variedade  de  assinaturas  falsas,   apontando,  assim,  falsidade  documental,
conforme se segue:

"( .. .) 5 - CONCLUSÃO

Na análise realizada entre as peças padrões e questionadas das pessoas abaixo citadas, conclui-
se:

1 -  Sr.  MARCELO CAVALHEIRO -  Conforme apresentado no laudo em tela,  os  lançamentos
apostos assinalam morfogêneses compatíveis com o punho escriturador, (...);

2 - Sr. EDSON LOUSA FILHO - Conforme apresentado no laudo em tela, por se tratar de rubrica, o
padrão fornecido oferece poucos elementos gráficos para confronto com a peça questionada.
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Em consequência disso, a análise foi prejudicada, (...);

3 - Sra. ADRIANA CASTRO CAMPOS - Conforme apresentado no laudo em tela, os lançamentos
apostos  assinalam  morfogêneses  incompatíveis  com  o  punho  escriturador.  Tratando-se,
portanto, de uma falsificação por imitação servil,  "é aquela em que o falsário, colocando o
modelo à sua frente, a cópia (sic) servilmente". Sendo assim não grosseira, (...);

4 -  Sr.  WILLIAM LOURENÇO DA SILVA - Conforme apresentado no laudo em tela, as peças
questionadas nas cartas convites, apontadas para o confronto com as assinaturas fornecidas
como padrão, não contêm elementos gráficos suficientes para comparação, por se tratarem de
rubricas;  Em consequência disso, a análise foi preiudicada, (...);

5  -  Sra.  MARIVONE OLIVEIRA DOS SANTOS -  Conforme apresentado no laudo em tela,  os
lançamentos  apostos  assinalam  morfogêneses  incompatíveis  com  o  punho  escriturador.
Tratando-se, portanto, de uma falsificação por memória, "são aquelas executadas com auxílio
exclusivo da memória, por quem já viu, anteriormente, uma determinada assinatura ou escrita
autêntica. O autor das falsificações, por conseguinte, não está de posse do modelo físico, para
dele tirar cópia. Reproduz aqueles feitos que conseguiu guardar em sua mente. Sendo assim
não grosseira, (...);

6 - Sra. MÔNICA FERREIRA MARQUES - Conforme apresentado no laudo em tela, os lançamentos
apostos assinalam morfogêneses compatíveis com o punho escriturador, (...); 

7 - Sr. ANTÔNIO CARLOS OLIVEIRA DO NASCIMENTO - Conforme apresentado no laudo em tela,
os  lançamentos  apostos  assinalam morfogêneses  incompatíveis  com o  punho escriturador.
Tratando-se, portanto, de uma falsificação por imitação servil.  "é aquela em que o falsário,
colocando o modelo à sua frente, o copia servilmente". Sendo assim não grosseira, (...);

8 - Sr. UILSON AGOSTINHO DA SILVA - Conforme apresentado no laudo em tela, os lançamentos
apostos  assinalam  morfogêneses  incompatíveis  com  o  punho  escriturador.  Tratando-se,
portanto, de uma falsificação por imitação servil,  "é aquela em que o falsário, colocando o
modelo à sua frente, o copia servilmente". Sendo assim não grosseira, (...);

9 - Sr. DELEON ALVES DOS SANTOS - Conforme apresentado no laudo em tela, os lançamentos
apostos  assinalam  morfogêneses  incompatíveis  com  o  punho  escriturador.  Tratando-se,
portanto, de uma falsificação sem imitação, "é o mais rudimentar dos tipos de falsificação. Não
exige qualquer esforço ou habilidade e nem sequer o conhecimento da escritura autêntica".
Sendo assim grosseira, de acordo com o item 3.7;

10 - Sra. CÉLIA LOURENÇO DA SILVA - Conforme apresentado no laudo em tela, os lançamentos
apostos  assinalam  morfogêneses  incompatíveis  com  o  punho  escriturador.  Tratando-se,
portanto, de uma falsificação sem imitação, "é o mais rudimentar dos tipos de falsificação. Não
exige qualquer esforço ou habilidade e nem sequer o conhecimento da escritura autêntica".
Sendo assim grosseira, (...);

11 . Sra. GLEICE REGINA BALBINO DE ALMEIDA - Conforme apresentado no laudo em tela, os
lançamentos apostos assinalam morfogênes incompatíveis com o punho escriturador. Tratando-
se, portanto, de uma falsificação sem imitação, "é o mais rudimentar dos tipos de falsificação.
Não exige qualquer esforço ou habilidade e nem sequer o conhecimento da escritura autêntica".
Sendo assim grosseira, (...);

12 -ALFREDO BALBINO -  Conforme apresentado no laudo em tela,  os lançamentos apostos
assinalam morfogêneses incompatíveis com o punho escriturador. Tratando-se, portanto, de
uma falsificação por imitação exercitada, "o falsário se apossa de um modelo autêntico e, depois
de cuidadoso treino,  o  reproduz.  Dependendo da habilidade do falsário,  ele  consegue um
lançamento mais ou menos veloz". Sendo assim não grosseira, (...);

13  -  Sr.  HENRIQUE  BITTENCOURT  LOUSA  -  Conforme  apresentado  no  laudo  em  tela,  os
lançamentos  apostos  assinalam  morfogêneses  incompatíveis  com  o  punho  escriturador.
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Tratando-se, portanto, de uma falsificação sem imitação. "é o mais rudimentar dos tipos de
falsificação.  Não  exige  qualquer  esforço  ou  habilidade  e  nem sequer  o  conhecimento  da
escritura autêntica". Sendo assim grosseira; ( ... )" 

 

- Relatórios de Serviços - documentos encadernados e vídeos - apreendidos na Assessoria 7 do Departamento
de Engenharia e Construção (CENTRAN), supostamente relacionados com os objetos licitados nos convênios
DNIT/IME (Anexo 17);

-  Relatórios  de  Serviços  supostamente  executados  pelas  empresas  contratadas  nos  convênios  DNIT/IME
(evento 1, doc. 10 - fls. 3195/3289, Vol. 16; eventos 1, docs. 13/21 - fls. 3293/3432, 3483/3563, Vol. 17; evento
1,  docs.  22/23,  25,  28/31 -  fls.  3566/3594,  3662/3666,  3753/3816,  Vol.  18;  evento 1,  docs.  32/35 -  fls.
3820/3895, Vol. 19);

 

 

Prova da autoria:

Para análise da autoria se faz necessário verificar, também, o que foi dito pelas pessoas ouvidas em Juízo:

 

 1 - Acusados:

 
 Coronel R1 Paulo Roberto Dias Morales:
 
Exercia a função de coordenador geral técnico dos convênios firmados entre o Instituto Militar de
Engenharia (IME) e o Departamento Nacional de Infraestrutura de Transporte (DNIT).

Pesa sobre o réu a acusação de   coordenar, organizar, articular e liderar toda a empreitada
criminosa,  em  conluio  com  os  demais  corréus,  em  face  da  realização  de  88  (oitenta  e  oito)
procedimentos licitatórios fraudulentos, na contratação de empresas de 41 fachada e sem capacidade
técnica em engenharia de transportes, na emissão de declarações e atestes de serviços não prestados,
na emissão de notas fiscais falsas, nos pagamentos indevidos, mediante aditivos e valores acima do
adjudicado, culminando no   desvio de aproximadamente R$ 11.000.000,00 (onze milhões de
reais) à época, em proveito próprio e dos demais corréus, tudo em detrimento da Administração Militar.

Resumidamente,  em seu  depoimento,  negou  os  fatos  que  lhe  foram imputados,  mas  admitiu  ter
declarado a prestação de serviços que não tinham sido executados, alusivos a determinadas notas
fiscais,  assim como admitiu,  também, ter  adquirido um bem imóvel  do 3º  acusado,  o  Sr.  Marcelo
Cavalheiro, por derradeiro, aduziu que o Maj Washington, 2º acusado, era o responsável pela notas
fiscais; tudo isso conforme trechos extraídos de seu interrogatório (evento 1 - doc. 38 - fls. 3977/3982,
Vol. 19):

"(...)  serviu  no  /IME  no  período  de  1991  a  2005,  inicialmente  como  Chefe  de
Departamento, como professor e, por último, como Chefe da Divisão de Ensino e Pesquisa;
(...) que a imputação não é verdadeira, que não é verdadeira porque na realidade recebeu
os produtos que lhe foram entregues em consequência da ordem maior; que havia uma
parceria  entre  o  Exército  e  o  DENIT  (Departamento  Nacional  de  Infraestrutura  de
Transporte) (sic), tendo sido nomeado para coordenar a execução desse convênio; (...) que
o réu era o coordenador do convênio sob o ponto de vista técnico; (...) que, à parte das
coordenadoras setoriais técnicas, havia a coordenação administrativa do convênio; (...)
que então era elaborada uma planilha de orçamento estimativo do que tinha que ser feito
pela coordenação administrativa e pela coordenação setorial; que então o coordenador
administrativo levava esse documento pronto ao depoente para a assinatura e para as
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providências (...); que a partir dai não havia mais participação da coordenação geral, nem
da setorial, apenas quando o produto era entregue,   a respeito do que a coordenação
geral atestava o recebimento do produto, apôs ouvir os coordenadores setoriais,
os quais, por serem de confiança do acusado, diziam o produto está aqui; que
com isso quer dizer que todos os produtos foram recebidos; (...) que a licitação era
feita na área administrativa, área que não era afeta ao réu; que nada sabe dizer sobre os
setenta e quatro procedimentos licitatórios realizados no período de 2004/2005 no IME, e
que foram produzidos ilicitamente, segundo a denúncia; (...) que os onze milhões descritos
na  denúncia  chegaram  no  IME  em  dezembro/2004,  sendo  que  uma  parte  dele  foi
encaminhado a Fundação Ricardo Franco, aproximadamente seis milhões, e a outra parte
para licitações, tudo por ordem do Comandante do IME, veiculada em oficio; (...) que
conhece Marcelo Cavalero, Edson (sic) de vista, vez que este fazia obras diversas no IME;
que conhece Edson Lousa Filho de vista, não conhecendo Justiniano Martins Carneiro; 
 que os oficiais que, de acordo com a denúncia, compõem o terceiro grupo e
integrava a administração do IME, foram pessoas da época em que o réu lá
trabalhou,  e  apenas  teve  relação  meramente  funcional  com  eles;  (...)  que
realmente a parte lhe era trazida e, após ser assinada pelo réu, era encaminhada à a
Administração Central do IME; (...) que assinava as partes e encaminhava após verificar se
havia compatibilidade técnica entre o que foi pedido e o que constava na parte; (...) que
não sabe dizer sobre as irregularidade (sic) nas partes mencionadas na denúncia, uma vez
que não era de sua atribuição; que na ocasião não chegou a perceber nas partes a
solicitação de serviço ía constando a modalidade de licitação a ser seguida; (...)  que
apenas  verifica  a  compatibilidade  técnica  constante  nas  parles  como  já  disse,    e
assinava, sendo certo que a Coordenação Administrativa, que o assessorava, já levava o
documento pronto para assinar; (...) que, após a assinatura do acusado, o Coordenador
Administrativo  levava  as  partes  para  a  área  administrativa;  que  nada  sabe  sobre  a
incumbência  da  comissão  de  licitação  para  a  comprovação  da  regularidade  da
documentação das empresas; (...) que nada sabe a respeito da licitação ou pagamento em
relação aos 88 certames licitatórios, que segundo a denúncia foram pagos antecipados e
sem comprovação  da  execução  do  serviço;  que  nada  sabe  a  respeito  dos  70  (sic)
procedimentos licitatórios realizados no período de 2004 a 2005; que nada sabe sobre a
questão  da  fragmentação  de  despesas  relativas  aos  70  procedimentos  licitatórios
realizados no período de 2004 a 2005, como consta da denúncia; que não sabe dizer,
esclarecendo a indagação anterior, se a fragmentação de despesas tem ligação com a
itemização do plano de trabalho; que nada sabe sobre o valor adjudicado ter sido superior
ao estimado, como consta na denúncia, na opinião dos peritos do CPADSI; que nada sabe
sobre os valores de R$ 742.272,64 e, bem assim, o de R$ 991,066,51; (...)  que não
consegue dizer nada, por causa de um caso especifico com relação aos Convites 35 e
40/2004; que nada sabe sobre os pagamentos e, portanto, no que se refere no (sic)
Convite 43/2004 e no Convite 47/2004, e, bem assim, no Convite 48/2004; (...) que as
empresas mencionadas na denúncia, em sua parte superior, faziam parte do cadastrado
da parte administrativa do IME e concorriam a licitações; (...)   que realmente emitia
uma declaração, após receber o produto,   no sentido de que o serviço havia sido
executado, sendo certo que nunca teve contato com nota fiscal;  que não foi
articulador de empreitada criminosa alguma, junto com o Maj Washington, uma vez que
veio a conhecer Marcelo Cavalheiro em meados de 2005, sendo certo que o certame de
licitações  ocorreu  em  meados  de  2004,  em  sua  grande  maioria;  que  nada  foi
ideologicamente falso com relação as declarações emitidas no período de setembro de
2004 a dezembro de 2005; (...)   que realmente comprou, em 2006, o imóvel em que
reside mediante cheque em nome de Marcelo Cavalheiro, no entanto tratou-se de
uma aquisição casada; (...)   que sua cunhada foi registrada como funcionária da
empresa WMW Ankar, no período de agosto a dezembro de 2005, como descreve a
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denúncia após ter sua contratação aprovada pelo chefe do DEC,   como acontecia com
todos os funcionários do CENTRAN; que foi usado o mesmo critério para Fábia Sadok
de Sá; (...) que por ter sido nomeado secretário executivo do CENTRAN teve contato com o
Sr. José Sadok, Diretor Executivo do DENIT (sic), que soube pelo jornal que esse diretor foi
exonerado por suspeita de participação em fraude; (...) que a filha do Diretor Executivo do
DENIT  foi  contratada  pelo  Dr.  Antonio  Carlos  Caire,  Coordenador  Setorial  do  Projeto
Balança,  sendo  que  o  réu  nem  a  conhecia;  (...)  que  com  relação  na  (sic)    sua
movimentação bancária  tem a dizer que basicamente tinha o salário do Exército e
exercia a função de responsável técnico na empresa de construção de sua familia, exercia
a função de engenheiro,  como prestador  de serviço,  que era procurador da herança
deixada por seu sogro, cuia partilha saiu em 2003; que a construtora de sua família, de
nome DÍGITO, jamais prestou serviço para o Exército Brasileiro; (...) que na opinião do
acusado não houve o prejuízo de onze milhões ao erário; que o TCU, em um acórdão em
2005, atestou que não houve prejuízo com relação aos produtos; (...) que em momento
algum viu nota fiscal, pois o que poderia ser escrito nela era tratado numa declaração, 
 desconhecendo quem assinava no verso da nota fiscal, sendo certo que o réu
dava uma declaração,  como já  disse,  que  o  produto  já  estava  com ele;  (...)  que
desconhece os fatos tratados na denúncia relativos a pagamentos antecipados, mas na
época ouviu  que o  Comandante do Exército  determinou que houvesse o  pagamento
antecipado, do que contrário (sic) não poderia haver restos a pagar naquele ano, porque o
dinheiro só chegou em 3/12/2005 e teria que ser liquidado até 28, do mesmo mês, que
deu a declaração sobre a entrega dos produtos quando voltou de férias em torno de
8/1/2005, após ouvir os coordenadores setoriais, sendo que na declaração constava a data
de 27/12/2004, por exemplo, mas isso em função da necessidade de liquidar o dinheiro
que chegou; (...)  que com relação co Convite nº 43/2004, que previa a execução do
serviço em até 30 dias, quando foi pago em cinco horas, tem a dizer que   seu papel era
de emitir a declaração da entrega do produto, (...) e, assim, não sabe dizer sequer
quando foi  realizado o pagamento,  (...)  que o réu pediu ao Gen Brochardo (sic)  que
enviasse alguém para ajudá-lo e esse designo (sic) o Maj Washington; que não sabia que
havia parentes do Maj Washington nas empresas, vindo a saber por intermédio do jornal;
que também não sabia que havia parentes nas empresas dos réus Marcelo Cavalheiro,
Justiniano e de Edson Lousa Filho; (...) que o Maj Washington tratava com as notas fiscais,
sendo certo que ele nunca comentou com o réu sobre a execução ou não dos serviços;
que jamais efetuou qualquer movimentação bancária para a conta do Maj Washington ou
qualquer um dos réus (...)" grifei e sublinhei.

 

 Maj Washington Luiz de Paula:

Exercia a função de coordenador administrativo dos convênios firmados entre o Instituto Militar de
Engenharia (IME) e o Departamento Nacional de Infraestrutura de Transporte (DNIT) e também atuava
como chefe da subdivisão de controle de projetos e pesquisas do IME.

Segundo a exordial acusatória, pesam sobre o réu as mesmas imputações delituosas atribuídas ao réu
Cel  Dias,  eis  que  ambos  coordenaram,  organizaram,  articularam  e  lideraram  toda  a  empreitada
criminosa, em conluio com os demais corréus, ainda na visão do MPM.

Sinteticamente,  por  meio  de  seu  depoimento,  negou  ter  participado  de  qualquer  empreitada
criminosa, assim como aduziu não ter havido qualquer fraude ou desvios de recursos nos convênios
firmados pelo IME, além de ter negado que sabia da participação de parentes seus e de outros corréus no
esquema criminoso. Reconheceu, porém, que os corréus Édson, Antônio e Edilânia figuraram como sócios
de algumas empresas, assim como afimou que o corréu Marcelo Cavalheiro lhe era conhecido desde
2001, no IME.
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Ainda em sede de depoimento, atribuiu ao corréu Cel DIAS a responsabilidade por decisões acerca da
transferência de recursos, sem licitação, para a Fundação Ricardo Franco, assim como alegou que era o
Ordenador de Despesas o responsável em acompanhar a chegada dos recursos do DNIT, embora tenha
dito ser o responsável pelo contato com o DNIT, aduzindo, ainda, que não teve evolução patrimonial;
tudo isso conforme trechos extraídos de seu interrogatório (evento 1 - doc. 39 - fls. 4003/4012, Vol. 19):

"(...)   que era, no IME, chefe da subdivisão de controle de projetos e pesquisas e
no convênio  (sic)  era  o  coordenador  administrativo;  que  como (sic)  relação  a
primeira função, tem a dizer que assumiu em novembro de 2003, era o responsável em
tomar conhecimento dos projetos e viabilizá-los; que como coordenador administrativo
tinha a tarefa de elaborar planos de trabalho, minutas de convenio (sic) de acordo com o
objeto solicitado e ainda as atividades definidas pelo concedente; (...)  que assumiu a
função de coordenador em maio de 2004, por designação do comandante do IME, uma vez
que trabalhava na área de projetos e pesquisa, que não foi o CEL Dias quem levou o réu
para assumir  essa função de coordenador administrativo;(...)  que a imputação não é
verdadeira; que em novembro de 2003 houve uma denúncia anônima dando conta que um
concunhado do acusado, Edson Lousa, fornecia material para o IME,  fato que não foi
apurado, no entanto o réu foi removido para a subdivisão de projeto e pesquisa; (...) que
em novembro de 2003 teve um conflito com o TEN CEL Wilton Pinto pelo fato dele usar os
recursos de investimentos para pagar custeio, a respeito do que o réu discordava; (...) que
não  houve  grupos  com atividades  ilícitas  como descreve  a  denúncia;  que  não  teve
participação  nos  88  procedimentos  administrativos  realizados  no  período  de
200412005, que resultaram num preiuizo de 11.000.000.00 (onze milhões); (...) que nesse
período não conhecia  as  empresas,  nem tinha nenhum contato  com elas,    porém
conhecia Marcelo que era um dos proprietários de uma empresa, cujo nome não se
recorda e o senhor Cavaleiro (sic),  representante da empresa Brunai;  (...)  que os R$
38.000.000,00  descritos  na  denúncia  foram  utilizados  nos  objetos  dos  convênios
celebrados;  que  na  realidade  não  foram  utilizados  os  R$  11.000.000.00  e  sim  R$
9.000.000,00,  somando 2004/2005,  sendo certo que o restante foi  distribuído para a
Fundação Ricardo Franco, outro (sic) parte utilizados pelo próprio IME, que em 2005 foram
utilizados cerca de R$ 4.000.000,00; (...)   que Edson Lousa seu concunhado entrou
na empresa Ankar e na empresa Diqmar representando o sogro do acusado e a
cunhada dele, isto em junho de 2005, após os processos licitatórios;  (...)  que
essas empresas já tinham ganho processos licitatórios desde o início dos convênios,   que
a  decisão  de  contratá-las  não  foi  do  coordenador  administrativo  e  sim  da
coordenação geral  do convênio;    que essa coordenação administrativa  era
dirigida pelo CEL Dias e formada pela equipe técnica do convênio,   que antes
era contratada pela Fundação Ricardo Franco e a coordenação administrativa,
no caso o acusado; (...)   que havia a parte que muitas das vezes era assinada
pelo próprio réu, outros pelo CEL Dias, a qual era encaminhada para o setor de
material e aí seguia o trâmite normal; que a parte integrava o convite já definido; (...)
que foi o Cmte do IME que (sic) definia a modalidade de licitação, sendo certo que essa
decisão não estava regulada em nenhum documento;  (...)    que nesse período o
ordenador de despesa era o Maj Costa Rodrigues; (...)   que pela coordenação do
convênio não realizava pesquisa de preços, uma vez que tudo já vinha definido
na planilha de serviço;  (...)  que era atribuição da comissão de licitação verificar a
comprovação da regularidade das empresas perante os órgãos oficiais e aos atendimentos
legais;   que nera (sic) o ordenador de despesas quem homologava ou não o
certame licitatório; (...) que nada sabe sobre a carta convite 55/2004, que teve por
objeto a contratação do serviço de vídeo registro na BR 116, que restou como vencedora a
empresa  ACINON  (sic)  que  com  certeza  houve  um  equívoco  por  parte  do  MPM  na
denúncia, quando ser (sic) refere ao empenho de R$ 36.000,00 e o pagamento de R$
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69.000,00, porquanto pelo sistema é impossível  se realizar essa operação;   que os
Majores Costa Rodrigues e Ronald e o 1° Ten VANCLER eram os agentes da
administração  responsáveis  pela  liquidação  e  pagamento  mas  provavelmente
houve um novo equívoco pelo MPM, com relação aos R$ 69.000,00, por não fazer menção
a nota de empenho respectiva, que possibilitasse o pagamento pelo sistema; (...) que o
convite 55/2004 foi  pago ao longo do ano e se consta o pagamento em 8 dias das
despesas é porque o técnico registrou a realização do serviço; que todos os serviços pagos
referentes ao convite 55/2004 foram executados,   podendo afirmar isso, pois estava no
convênio e o serviço era entregue a equipe técnica; (...)    que os 26 pagamentos
antecipados foram feitos no mês de dezembro de 2004 e com autorização do
Comandante do Exército;   que na realidade não havia antecipação de todo o
pagamento,  até  porque a  empresa  antecipadamente  custeava a  passagem para  os
funcionários, deslocamento, locação de equipamentos e hospedagem; que havia sim a
comprovação dos serviços contratados, mediante o deslocamento do pessoal, realização
das tarefas previstas, tudo isso registrado em relatórios e em pedidos de deslocamento;
(...) que em nenhum processo houve a adjudicação a maior,   que alguns processos
foram adjudicados a maior com o objetivo de utilizar o limite permitido em lei, no
caso; (...) no que tange a empresa Alce Olecran (sic), houve também um equívoco por
parte do MP, uma vez que pelo sistema não é possível fazer empenho em nome de uma
outra empresa e que não seja a vencedora do certame, no caso, a empresa vencedora foi
a Digmar, e não a Olecran, e portanto aparentemente, sem problema; (...) que além das
outras empresas, a MONAM, a DELIGON e GRISA vendiam regularmente para o IME; que
não ficou com nenhum recurso público, como nenhum dos réus, bem assim não houve
concluio como descreve a denúncia; (...)   que não tem como ter sido de confiança do
CEL Dias porque nunca trabalhou com ele até novembro de 2003; (...) que não
houveu nenhum (sic) declaração ideologicamente falsa elaborada pelo acusado ou pelo
CEL DIAS;   que em verdade não havia exigência jurídica para se fazer qualquer
declaração para ter certeza que o serviço foi recebido e executado para então
após liberar o seu pagamento; que os serviços eram entregues no almoxarifado e
como o pessoal que recebia não tinha o conhecimento técnico devolvia ao convênio para
que este fizesse a análise crítica dos produtos e os liberasse, caso estivesse de acordo;
que com essa declaração dando o ok o almoxarifado recebia a dava (sic) a sequência para
a liquidação; (...) q  ue realmente tinha com seu concunhado Edson as relações
descritas na denúncia, como churrasco, participação em festas de aniversário ou outras
atividades do gênero, uma vez que ele faz parte da familia;   que em 2004/2005, no
periodo do processo licitatório não tinha nenhum contato com as empresas nem
conhecia nenhuma das pessoas que nelas trabalhavam;  (...)    que não havia
nenhum  parente  do  acusado  nas  empresas  Grisa,  BENCHTOP,  em  nenhum
momento; (...) que em junho de 2005, Edson convidou o sogro do acusado e a cunhada
dele e também do réu para participar da empresa ANKAR; que Edson convidou o filho dele
Henrique para integrar uma outra empresa cujo nome não se lembra pois não tem contato
algum; que Henrique não é parente do acusado até porque que ele é filho do primeiro
casamento do seu concunhado; que não sabe dizer se Marcelo Cavaleiro (sic) estava na
composição  societária  de  alguma empresa  no  ano  de  2004/2005;  que  somente  por
intermédio da denúncia é que soube sobre a relação do CEL Dias com Marcelo Cavaleiro
(sic); (...) que então a coordenação geral do convenio (sic) decidiu que a contratação do
corpo técnico seria feita pelas empresas, e dentro dessa idéia foi a senhora Cármen Silva
Liuzzi contratada como tantos outros foram; (...) que a empresa WMW Ankar tinha parte
administrativa também, a qual ganho (sic) o processo licítatório para dar apoio logístico,
técnico e operacional (...); (...) que FABIA SADOK também foi contratada nos moldes de
Cármen e outras pessoas; (...) que em 2004/2005 por não ter nenhum contato com as
empresas desconhecia a compra do imóvel  em nome de seu sogro Antônio da Cruz
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Fonseca com recursos da Ankar e Digmar; que a senhora Dilania e (sic) cunhada do
acusado e esteve na empresa Ankar, como sócia por 20 dias, no mês de junho de 2005;
(...) que não conhece Adriana Castro Campos; que William Lourenço da Silva é funcionário
de seu concunhado Edson; (...) que somente a partir da denúncia é que veio saber quem é
Marivone Oliveira dos Santos, achando que ela seja mãe do empresário Marcelo; (...) que
no período de 2005 conheceu Mónica Ferreira, no sentido de ela ser esposa de Marcelo,
sendo certo que não tinha nenhum relacionamento profissional com ela, bem como com a
senhora Marivone; (... )   que com relação a Adriana, Edilânia, William e Marívone,
todos réus no processo, não houve fraudes licitatórias ou atestados de notas
fiscais falsamente, pois todos os serviços foram executados;(...) que sua esposa é
empresária  e  costuma comprar  roupas,  relógios,  sapatos no exterior,  dentro da cota
permitida, revendendo os produtos e com isso e também concentra o pagamento das
despesas no cartão de crédito visando acumulação de milhagem;   que com isso é (sic)
tem movimentado de R$ 20.000.00 ou menos, o que foi declarado por ocasião do
inquérito; que não é verdade que tenha tido inúmeros carros importados e blindados,
sendo certo que só teve um carro importado, SPACE WAGON, que adquiriu em 2000 e se
encontra com o réu até hoje; que sua esposa é dona de uma empresa de turismo e por
conta  disso  trabalha  com muitos  carros  para  transporte  de  executivos,  os  quais  se
encontram no nome da empresa;   (...) que com relação aos valores observados nos
anos  2004,  2005  e  2006,  tem  a  dizer  que  seu  comportamento  não  era
exatamente a de um Capitão do Exército, na sua totalidade, uma vez que tinha
um Curso Preparatório para o Quadro Complementar de Oficiais, durante quatro
anos, de 2002 a 2006, mais ou menos; que tinha conta coniunta com sua esposa,
realizava juntamente com ela, em razão da empresa de Turismo, vários shows, excursões,
ministrava cursos de informática, digitava tese de doutorado para o pessoal do IME; q  ue
com relação ao valor de um milhão e pouco, tem a dizer que na época, ou seia
em 2006, vendeu num imóvel em Botafogo no valor de R$ 480.000.00, em 2002; 
 que esse valor será esclarecido oportunamente;   que o valor de R$ 191.000.00
referentes a sua esposa era praticamente normal diante do acompanhamento do
volume da empresa dela;   que as vezes depositava dinheiro na conta dela e
quando foi feita a apuração financeira a seu respeito, levou-se em consideração
os dois lados, dai o valor elevado; (...)   que no final de 2005 o TC Wilton já na
reserva veio ao réu com um dossiê, ou seja, exatamente o que consta nesse
processo e disse que era para o acusado, CEL Dias pagassem a ele 500,000,00
porque assim ele iria arquivar o processo, uma vez que sabia que o réu e o Cel
Dias desviaram dinheiro do convênio;  (...)  que então do nada,  o réu e sua
esposa,  seu  sogro,  William,  Edson  Louza,  receberam  uma  intimação  para
comparecer a Polinter onde havia uma denúncia sobre processo licitatório, que
então, o réu mandou o advogado ir até a polinter, o qual voltou e disse que
realmente havia uma denúncia que nesses casos eles queriam o valor de R$
500.000,00 eles arquivaram (sic); que não sabe dizer se o advogado estava do
lado deles ou não, porém não concordou até porque o réu é oficial do Exército e
o fato não tinha nada a ver com a polinter; (...) que o TC Wilton valendo-se do
tal dossiê sempre pressionou o réu e o Cel Dias; (...) que isso ocorreu no final de
2008,  sendo certo  que em abril  de 2009 chegou ao DEC uma denúncia  do
envolvimento de réu (sic) com Marcelo, a qual o réu teve acesso e pode ver que
constavam os nomes de empresas que já tinham sido objeto de denúncia por
parte do acusado e que chegou a sindicância em 2004; (...) que realmente a gestão
do Centran é confusa porque envolve dois Ministérios, o da defesa e dos Transportes; (...) 
 que era o Ordenador de despesas o responsável em acompanhar a chegada dos
recursos do DNIT, em contato com a coordenação técnica, CEL Dias; (...)   que
Marcelo as vezes ia no convênio, enquanto o concunhado Edson não; (...) que pelo
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convênio  não  tinha  nenhum  contato  com  o  processo  de  licitação,  nem  com  a
administração e assim não sabe dizer sobre as trocas de nome das empresas Brunai e
Monam e nem a criação das outras seis;   que William era funcionário de Edson e
realmente fazia alguns serviços como levar o seu sogro como também o de seu
concunhado  e  alguns  pagamentos  normais,  bem  como  atuava  na  área  de
informática; que ouviu falar em Neuza Silveira da Fonseca, mas não sabe dizer qual seu
grau de participação ou parentesco na empresa; que ouviu falar em razão da própria
denúncia que ela era sua parente, porém não tem nenhum parentesco com ela; (...)   que
então, ora entregava o processo ao ordenador de despesas ora ao encarregado
de material que era o Ten Vancler; que só teve contato com o Cel Merquior
sobre um aditivo, porém ele não concordou e mandou devolver o recurso, em torno de
R$ 12.000,00, sendo certo que com o Major Ronald não teve nenhum contato, sendo certo
que os contatos se resumiam a entrega de alguns processos; (...)   que era o CEL Dias
quem decidia sobre a questão do pagamentos (sic) complementares mediante
termo aditivo, nenhum deles acima do permitido na lei de licitações sendo certo
que na grande maioria não chegava a dez porcento do valor permitido, vez que a
lei permite vinte e cinco por cento;   que o CEL Dias disse que a exoneração do
Gen Soares se deu em razão de ele ter passado recursos sem licitação para a
Fundação Ricardo Franco; que o CEL Dias deu a orientação de que os recursos deviam
ir para função (sic) Ricardo Franco que era a instituição para prestar apoio loglstico técnico
e operacional para os projetos; que o GEN Soares decidiu pela modalidade convite por
conta própria porque o objeto era adequado em função do prazo de processamento,
julgamento e resultado e necessidade de pronto atendimento das demandas do convenio
(sic); que o processo licitatório no qual as oito empresas ganharam foi realizado no IME e
sem o conhecimento do acusado; (...) que vendeu sua casa situada no Anil para o seu
concunhado Edson devido as ameaças do TC Wilton; (...) q  ue na realidade seu sogro
permanece até hoie nas empresas Ankar e Digmar, sendo certo que na época
dos fatos ele só tinha um imóvel na Barra e uma casa até humilde avaliada em
torno de R$ 45.000.00, em lguaba Grande,   adquirida com recursos com a venda
de um sitio em ltaboraí em 2003; (...)   que realmente responde a um IPM iniciado
em 2004 acusado de descarga irregular de material porém já havia dito várias
vezes que tudo foi manipulado; (...)   que se reserva no direito de não responder
a alegação feita pelo Órgão Ministerial sobre as empresas JSG, BREN, New Word,
Projemax e GNBR, por não fazerem parte da denúncia; (...) que com relação ao 
 convite 43/2004 o réu esclarece que o pagamento foi feito em maior parte como
fruto da instalação de software e tratamento da imagens e só não foi pago
integralmente porque dependia do treinamento do pessoal; (...) que seu primeiro
imóvel foi adquirido por sua esposa em Copacabana em 1999, pago 40% por ela e 60%
pelo banco, tudo em nome dela; que no inicio de 2002 o apto foi vendido e comprada a
casa no Anil onde é sua residência até hoie; que também em 2002 com recurso da venda
compararam (sic) um apto na planta na Rua Arnaldo Quintela em Botafogo; que em 2006
vendeu este imóvel não comprando mais nenhum e   isto tudo ao seu ver não se trata
de evolução patrimonial;  (...)  q   ue atualmente só é proprietário  do veículo
Espace Wagon (... )".  Grifei e sublinhei.

 

 Marcelo Cavalheiro, Empresário:

Consta da exordial acusatória a infomação de que, em conluio com outros dois acusados (EDSON LOUSA
FILHO e JUSTINIANO MARTINS CARNEIRO), o empresário teria fundado seis empresas (WMW ANKAR,
DIGMAR, ACINOM, ALCE OLECRAM, 339 G&D e DELIGON) e as demais alterações contratuais, assim como
as mudanças de razão social e alterações societárias das empresas BRUNAY e MONAM, mediante prévio
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acordo com o Cel DIAS e o Major WASHINGTON, conjugada com a aceitação dos agentes administrativos
do IME (CLÁUDIO VINÍCIUS COSTA RODRIGUES,  RONALD DE OLIVEIRA,  MÁRCIO VANCLER AUGUSTO
GERALDO E DOUGLAS MARCELO MERQUIOR), com a finalidade de participarem dos certames licitatórios
que se provaram fraudulentos.

Também, de acordo a peça Ministerial, o Sr. Marcelo Cavalheiro teria coordenado as atividades de outros
sócios das aludidas empresas,  notadamente pela emissão das notas fiscais  ideologicamente falsas,
relativas às empresas ANKAR, DIGMAR, MAILI (RGBM), ACINOM (ENRILAN), RANED (MONAM), 339 G&D,
ALCE OLECRAM (JLG), DELIGON e GRISA, atestando, assim, a prestação de serviços não executados que
ocasionaram no desvio dos recursos públicos destinados aos convênios DNIT/IME, em seu benefício e dos
demais corréus.

Por meio de seu depoimento, em síntese, negou ter participado da empreitada criminosa, porém admitiu
conhecer todos os corréus, tendo com eles relações pessoais e profissionais; alegou não saber nada
sobre licitações e serviços relativos aos convênios, mas disse ter prestado contas ao TC RONALD e ao
Cap VANCLER acerca de pagamentos e que, também, fazia contato com os coronéis COSTA RODRIGUES
e MERQUIOR; alegou, ainda,  conhecer alguns sócios das empresas que participaram dos certames,
inclusive parentes seus, do MaJ WASHINGTON e do contador JUSTINIANO, tudo isso conforme trechos
extraídos de seu interrogatório (evento 1 - doc. 41 - fls. 4034/4037, Vol. 19):

"(...) que a imputação não é verdadeira; que era sócio da empresa JLG, de meados de
2005 a meados de 2006; (...) que a ré Adriana também era sócia minoritária; que a ré
Adriana entrou na empresa e saiu nas mesmas datas que o réu; que ADRIANA saiu na
mesma data devido a problemas com o pai do acusado, Senhor Sérgio, com o contador,
Justiniano, réu também neste processo; (...) que o réu e Adriana nunca foram empresários
laranjas como descreve a denúncia; que não sabe dizer se os três projetos vencedores da
empresa faziam parte dos 88 procedimentos licitatórios descritos na denúncia em sua fl.
5; (...)   que desconhece qualquer prejuízo ao erário (...); (...) que a empresa JLG
tinha a razão social Alce Olecran (sic), cuja nomenclatura foi mudada por resolução do réu
e seu pai,  por motivo meramente comercial;  (...)    que nada pode dizer sobre o
convite  43/2004 no que tange ao prazo de 30 para execução do serviço o
pagamento de 94% em 5 horas e transmissão da nota de empenho e da ordem
bancária;  (...)    que nada tem a declarar contra o convite 47/2004 em que a
empresa Alce Olecran (sic) foi vencedora no entanto duas notas de empenho,
das  quais  um (sic)  foi  emitida  para  empresa  Digmar;  que  não  conhecia  a
empresa Digmar nem soube que tivesse recebido pagamento indevido; (...) que
das empresas mencionadas na fls. 12 da denúncia, só conhece Brunai, Monam e Grisa, 
 que sua mãe e esposa eram sócias dessa empresa Maini (sic) Brunai, as quais
também são rés neste processo sendo a senhora Marivone e Mônica, que elas
eram sócias meio a meio; que nada tem a declarar em relação a essa empresa
Brunai  ter sido uma das vencedoras do certame;  (...)  que apresenta a  mesma
resposta com relação a empresa Monam inclusive com relação a sociedade de sua mãe e
sua esposa, não se recordando se o nome foi o mesmo desde o início, bem como qual era
o seu objeto;   com relação a empresa Grisa o réu e seu pai foram sócios, sendo o
seu pai  majoritário e o réu minoritário;  (...)    que realmente no período de
setembro de 2004 a julho de 2005, o réu, pela empresa Grisa fornecia material e
serviço no IME através da empresa de Sérgio Caetano Cavalheiro; que Edson não
participava desses negócios;   (...) que conheceu o Maj Washington no IME, em
2004 no setor de material, sendo que depois ele saiu de lá; que foi a duas festas
de criança em 2005 e após o ano de 2007 num condomínio na região dos lagos
onde o cunhado Edson, do Maj Washington, tinha casa; (...) que não se recorda
se os primeiros contatos profissionais que teve com o Maj Washington em 2001,
não se lembrando o momento exato em que eles começaram;  (...)  que Edson

https://eproc1g.stm.jus.br/eproc_1g_prod/externo_controlador.php?acao=valida_documento_consultar


Documento assinado eletronicamente por SIDNEI CARLOS MOURA - JUIZ FEDERAL SUBSTITUTO DA
JUSTIÇA MILITAR DA 2ª AUDITORIA DA 1ª CJM, Matricula  952. Em 22/04/2019 11:18:31.
Para confirmar a validade deste documento, acesse:  https://eproc1g.stm.jus.br/eproc_1g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 1440a58e70

ENTROU na JLG em 2006 (...); (...) que não havia nenhum parente do Maj Washington e do
Cel Dias nas empresas em que o réu era sócio maioritário ou minoritário; que nem amigos
desses oficiais haviam nessas empresas; (...) que não gerenciava a empresa Monam, 
 desconhecendo sobre a aquisição do imóvel do CEL Dias com cheques dessa
empresa; (...) que nada tem a declarar com relação ao Maj Washington, o qual segundo a
denúncia disse que um imóvel adquirido em nome de seu sogro Antônio da Cruz teria sido
feita com recursos da WMW Ankar e Digmar; (...)   que nada tem a declarar quanto ao
descrito na denúncia dando conta que o réu juntamente com o Edson Lousa e
Justiniano providenciaram a criação de seis empresas, WMW Ankar, Diqmar,
Acinom, Alce 0lecran, 339 GED (sic) e Deliqon como razão social e alteração
societária das empresas Brunai e Monam;   que não houve nenhum (sic) reunião
com o CEL Dias e Maj Washington para alteração de razão social ou do estatuto
societário de qualquer empresa; (...) que não se recorda o ano   mas conhecia do
(sic) Cel Dias de vista no IME; (...) que em 2004 a 2006 foi sócio das empresas Grisa,
JLG e Querida Brasil e trabalhava na empresa SC reformas; (...) que discorda da afirmação
da denúncia sobre o crescimento patrimonial no período de 2004 a 2006 uma vez que no
final de 2005 adquiriu três imóveis financiados na planta, os quais foram vendidos no ano
seguinte, quando então recebeu nos valores das parcelas, tudo declarado em imposto de
renda; que os imóveis se localizavam no catete e o réu investiu em torno de R$ 20.000,00,
cada, conforme imposto de renda; que os valores mencionados na denúncia eram valores
as (sic) empresas já mencionadas que o réu movimentava em sua conta para facilitar
pagamento de fornecedores e pessoal; (...)   que com relação aos valores relativos a
sua esposa Mônica nada tem a declarar; (...)   que com relação a indagação da
denúncia sobre ser proprietário de sete apartamentos na rua Bento Lisboa, nº
106/120, bairro Catete, apresenta a mesma resposta relativa a compra dos três
imóveis na planta, inclusive quanto a imposto de renda; que seu pai tinha quatro
imóveis  comprados  na  planta,  tendo  pagas  algumas  parcelas  e  vendido  loco  (sic),
conforme imposto de rende (sic) dele; (...)   que foi convido (sic) pelo Maj Washington
para ir a festa de Criança na Barra da Tiiuca por ter sido convidado por ele em
razão de o réu ter dois filhos pequenos na época; (...) que em parte era o réu e em
parte era o seu pai para tratar sobre licitação no IME (..); (...)   que nada tem a dizer
sobre o que consta na denúncia contra o acusado e demais réus, uma vez que as
atividades nas empresas era mais na rua; (...) a empresa Grisa fornecia material de
informática em geral e representação e outros serviços, como serviço gráfico (...); (...) que
conhece o réu Justiniano em torno de 30 anos, sendo ele quem cuidou da alteração da
Alce Olecran para JLG, porém não cuidou da operação da Brunai para Maili,  nem da
Monan; (..) que Adriana entrou na JLG para executar e fiscalizar obras de engenharia vez
que ela é engenheira e ele não; (...) que não se recorda das cartas convite nº 33, 37 e
45/2005;   que reconhece como sua a assinatura aposta no recibo da entrega do
edital de fls. 32 do convite 33/2005. convênio DNIT para IME que lhe foi exibido; 
 que igualmente reconhece a sua assinatura no recibo da entrega do Edital
acostado a fl. 31 do convite n 37/2005 DNIT/IME; que de igual forma reconhece
como sua assinatura no recibo de entrega do edital acostado a fl. 31 dos autos
do convite nº 45/2005 DNIT/IME; (...) que não erro réu (sic) quem gerenciavas (sic)
empresas Brunai e Monam em meados de 2004; (...)   que nada tem a declarar quanto
a existência do MAJ Washington nessas empresas; (...) que não sabe o motivo de o
senhor Alfredo Balbino e Célia Lourenço da Silva terem figurados (sic) como sócios no ano
de 2004 na empresa Alce 0lecran; (...) que constou a palavra engenharia na empresa JLG
após a mudança de nome Alce 0lecran para possibilitar a participação dela em licitação de
engenharia; (...)   que conhecia de vista o réu Edson Lousa como fornecedor; que
tinha contato com o CPA (sic) VANCLER e o MAJ Ronald no IME porque executava
serviços e entregava material na seção dele;   que com relação aos Coronéis
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Costa Rodrigues e Merquior a resposta é a mesma e o contato se dava em razão
de cobranças e pagamentos; (...) que no Centran só executou obras, não se recordando
do nome do MAJ que fiscalizavas as obras; que geralmente era o seu pai quem emitia as
notas referentes a essas obras; (...) que conheceu William Lourença (sic) da Silva no IME
por ser fornecedor, desconhecendo que este trabalhasse com Edson Lousa Filho; (...)   que
conhece Antônio da Cruz Fonseca na casa dele em iguaba em 2007 com quem
esteve nas festas de criança mencionadas anteriormente; (. . .) que com relação ao
Senhora  (sic)  Edilânia  conheceu  nas  mesmas  razões  de  Antônio;  (...)    que era  o
ordenador de despesas era (sic) o Costa Rodrigues; (...) que era o seu pai quem
administrava as empresas em nome da mãe e da esposa do acusado; (...)   e tudo que
ele pedia elas assinavam em confiança; (...) que todas as respostas que o réu disse
que nada tinha a declarar, na realidade quis dizer que desconhecia os fatos; (...) que era o
réu e Adriana os sócios da empresa JLG em 30/9/2005; (...)   que acredita que tenha
assinado  esse  documento  de  Fls.  1783/1791  após  seu  pai  ter  dado  uma
analisada (..)"  grifei e sublinhei. 

 

 Édson Louza Filho, Empresário:

Consta da exordial acusatória a infomação de que, em conluio com outros dois acusados (MARCELO
CAVALHEIRO e  JUSTINIANO MARTINS CARNEIRO),  o  empresário  teria  fundado seis  empresas  (WMW
ANKAR, DIGMAR, ACINOM, ALCE OLECRAM, 339 G&D e DELIGON) e as demais alterações contratuais,
assim como as mudanças de razão social e alterações societárias das empresas BRUNAY e MONAM,
mediante prévio acordo com o Cel DIAS e o Major WASHINGTON, conjugada com a aceitação dos agentes
administrativos do IME (CLÁUDIO VINÍCIUS COSTA RODRIGUES, RONALD DE OLIVEIRA, MÁRCIO VANCLER
AUGUSTO GERALDO E DOUGLAS MARCELO MERQUIOR), com a finalidade de participarem dos certames
licitatórios que se provaram fraudulentos.

Também, de acordo a peça Ministerial, o Sr. Edson Louza Filho teria coordenado as atividades de outros
sócios das aludidas empresas,  notadamente pela emissão das notas fiscais  ideologicamente falsas,
relativas às empresas ANKAR, DIGMAR, MAILI (RGBM), ACINOM (ENRILAN), RANED (MONAM), 339 G&D,
ALCE OLECRAM (JLG), DELIGON e GRISA, atestando, assim, a prestação de serviços não executados que
ocasionaram no desvio dos recursos públicos destinados aos convênios DNIT/IME, em seu benefício e dos
demais corréus.

Por meio de seu depoimento, resumidamente, admitiu ser sócio de determinadas empresas, mas não se
recordou sobre a participação societária em outras. Disse ainda que os serviços foram prestados e que
não houve contato com o Maj Washington tampouco com o Cel Dias. Informou que conhecia os outros
corréus  empresários  e  que  não  houve  evolução  patrimonial  incompatível,  embora  reconheça  ter
adquirido alguns imóveis com os recursos recebidos pelas empresas ANKAR e DIGMAR; alegou, ainda,
não saber  qual  era  a  sua renda à  época dos  fatos,  tudo isso  conforme trechos extraídos  de seu
interrogatório (evento 1 - doc. 41 - fls. 4038/4040, Vol. 19):

"(...) que a imputação não é verdadeira; (...) uma vez que entregou todos os produtos
conforme fora tratado, que, pelo que se lembra, não trabalhava em nenhuma empresa
que  ganhou  licitação  nos  anos  de  2004/2005;  (...)  que  desconhece  quanto  aos  88
procedimentos  licitatórios  no  IME  e  que  segundo  a  denúncia  são  fraudulentos  que
resultaram num prejuízo de 11.000.000,00; (...) que não pertence a nenhum grupo de
empresários  laranjas;  (...)  que em meados de 2005 o réu passou a responder  pelas
empresa (sic) Ankar e Digmar em nome de seu sogro Antônio da Cruz Fonseca, sendo
certo que neste ano as licitações iá tinham sido todas realizadas,· que não sabe dizer
quando a empresa Ankar foi criada, (...) que a situação da Digmar é a mesma; (...) que o
seu Antônio da Cruz Fonseca,  sogro do Maj  Washington e do réu integrava as duas
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empresas, como sócio, não sabendo dizer se majoritário ou minoritário; (...) que nessas
empresas não havia parentes do CEL Dias e nem de qualquer oficial  acusado nesse
processo;  (...  )    que  em  2004  não  se  encontrava  na  empresa  Diqmar
desconhecendo o fato dela ter sido contemplada indevidamente o com (sic) o
pagamento, quando na realidade a vencedora foi a Alce 0lecran;  (...)  que das
empresas mencionadas as fl. 12 da denúncia conhece ainda somente a Deliqon; (...)   que
não participou das licitações que a denúncia descreve a fl. 14 no tocante ao Cel
Dias  e  Mai  Washington como administradores do convênio/DNIT;  (..  )    que
desconhece o fato de declaração ideologicamente falsas ocorrido no perfodo de
setembro de 2004 a abril de 2005; (...)   que em 2001 não tinha contato com o
réu Marcelo, nem com o Maj Washington; (...)   que realmente um imóvel em
nome do sogro do Mai Washington, seu sogro António da Cruz Fonseca foi
adquirido com recursos da Ankar e Diqmar como forma de investimento; (...) que
a senhora Edilânia realmente figurou como sócio (sic) por uns vinte dias nas empresas
Ankar e Diqmar, que ela praticamente não fez nada na empresa; (...) que não criou as
empresas Ankar e Diqmar, Acinom, Alce Olecran, 339 G&D e Deligon; que somente em
2005 por iniciativa do acusado a Diqmar veio a mudar de nome por motivo empresarial;
(...) que nada sabe sobre Adriana Castro Campos, bem assim que Edilânia tenha expedidos
(sic)  notas  fiscais  ideologicamente  falsas  pela  Digmar;  que  desconhece  que  William
Lourenço da Silva tenha expedido notas fiscais ideologicamente falsas; que nada sabe
sobre a Senhora Marivone Oliveira dos Santos; que não conhece Mônica Ferreira Marques;
(...) que seus ganhos, tendo em vista o crescimento patrimonial no período de 2004/2006
são compatíveis com o que faz; que é proprietário somente de imóveis em lquaba grande
e na Bara de Tiiuca (sic) e não sendo proprietário no Engenho Novo, com relação a este
último nem no período  de  2005/2006;  (...)  não  se  lembra  quais  foram as  principais
licitações que as empresas Ankar e Diqmar participaram quando adentrou nelas; que
antes de 2004 as empresas ganharam licitação de apoio logístico mas sem a participação
do acusado;(...) que no momento não sabe dizer qual era a sua renda mensal nos período
(sic) de 2004/2005, nem de sua esposa; que sua esposa é psicóloga e não sabe dizer se na
época trabalhava; (...) que seu Antônio era sócio das empresas Ankar e Diqmar; (...) que
não sabe informa (sic) se o Maj Washington era chefe do almoxarifado a partir de 2001,
quando a empresa LINDIMAN (sic) prestava serviço; (...) que não conhecia o réu Marcelo
Cavalheiro,  no entanto veio a conhecer seu pai  em maio de 2005, uma vez que foi
convidado por ele para trabalhar na Ankar e Digmar; (...) que Edilânia foi convidada pelo
sogro e pelo interrogando para fazer parte da sociedade de empresa; (...) que não tratou
de licitação com ninguém no IME; que não sabe dizer quem tratou da licitação pelas
empresas Ankar e Digmar vez que isso aconteceu antes do réu entrar na empresa; (...)
que não conhece o senhor Antônio Carlos de Oliveira do Nascimento e Uilson Agostinho da
Silva;  que não conhece Gleice Agostinho de Almeida (sic);  (...)  que não foi  sócio da
empresa ACINON em momento algum, não se recordando em relação ao seu filho; (...) que
não se recorda da declaração de aceite das condições de serviço acostada as fls. 43, dos
autos convite 2812005; que também não se lembra da declaração acostadas (sic) as fls.
31 dos autos do convite 21/2004 que lhe foi exibida; que também não se lembra do
documento no qual consta o nome Digmar consultoria acostado as fls. 52. doa (sic) autos
do convite nº 22/2005 que lhe foi exibida; (... )   que a senhora Jaqueline Fonseca
Lousa e o próprio oreu (sic) figuram como sócios na empresa Deligon;   que não
sabe dizer qual foi o capital que a Senhora Edilânia e o Seu Antonio da Cruz
Fonseca apresentaram para entrar de sócio na empresa WMW Ankar e Digmar; 
 que não se lembra qual o capital que apresentou para entrar juntamente com o
seu filho na empresa Acinon;  (...)  que conheceu seu Justiniano quando foi fazer a
transferência de seu Antônio para Ankar e Digmar; que não se recorda quem fez as
alterações  contratuais  nas  empresas  em  que  foi  sócio;  (...)  que  comprou  do  Maj
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Washington uma casa situada no largo da Anil em Jacarepaguá, sendo só este pelo que se
lembra; (...)  que acredita que o Maj Washington não poderia ter favorecido de forma
alguma os certames licitatórios; (...) que o imóvel em lguaba comprou por R$ 95.000.00,
em ano não lembrado; que não se lembra bem o ano, mas acha que foi em noventa e
pouco que o Maj comprou o imóvel no Anil; (...) que não é parente do Maj Washington; que
é aposentado pela Light, o qual foi chamado pela Light para voltar ao trabalho devido ao
seu alto conhecimento técnica (sic) em cabos de alta e baixa tensão subterrânea (...); (...)
que não consta a assinatura do réus (sic) os documentos que lhe foram exibidos a pedido
do MP.( ... )" grifei e sublinhei. 

 

 Justiniano Martins Carneiro, contador:

Consta da exordial acusatória a infomação de que, em conluio com outros dois acusados (MARCELO
CAVALHEIRO e ÉDSON LOUIZA FILHO), o contador teria fundado seis empresas (WMW ANKAR, DIGMAR,
ACINOM, ALCE OLECRAM, 339 G&D e DELIGON) e as demais alterações contratuais, assim como as
mudanças de razão social e alterações societárias das empresas BRUNAY e MONAM, mediante prévio
acordo com o Cel DIAS e o Major WASHINGTON, conjugada com a aceitação dos agentes administrativos
do IME (CLÁUDIO VINÍCIUS COSTA RODRIGUES,  RONALD DE OLIVEIRA,  MÁRCIO VANCLER AUGUSTO
GERALDO E DOUGLAS MARCELO MERQUIOR), com a finalidade de participarem dos certames licitatórios
que se provaram fraudulentos.

Também, de acordo a peça Ministerial, o Sr. Justiniano Martins Carneiro teria coordenado as atividades
de outros sócios das aludidas empresas, notadamente pela emissão das notas fiscais ideologicamente
falsas, relativas às empresas ANKAR, DIGMAR, MAILI (RGBM), ACINOM (ENRILAN), RANED (MONAM), 339
G&D, ALCE OLECRAM (JLG), DELIGON e GRISA, atestando, assim, a prestação de serviços não executados
que ocasionaram no desvio dos recursos públicos destinados aos convênios DNIT/IME, em seu benefício e
dos demais corréus.

Por meio de seu depoimento, em suma, negou ter participado da empreitada criminosa, pois seria
apenas um contador. Alegou que promoveu alterações contratuais em algumas empresas e abriu outras
a  pedido  dos  empresários  corréus,  tendo  admitido  que  parentes  seus  figuraram como sócios  em
determinadas empresas e que também conhecia parentes dos corréus que figuravam como sócias de
outras empresas, conforme se extrai dos depoimentos excertados a seguir (evento 1 - doc. 41 - fls.
4041/4043, Vol. 19):

"(...) que a imputação não é verdadeira; que não é verdadeira porque simplesmente era o
contador das empresas Alce Olecran, Deligon, 339, Enrilan; que foi o réu quem fez o
contrato social desses (sicJ empresas de 2004, sendo que somente a Digmar e Ankar
continuaram até os dias atuais. porque as demais foram baixadas em 2006; (. .. ) que não
fazia nada operacional em empresa alguma; que trabalhava em seu escritório e assim não
ficava nas empresas; (. . .) que nada saber dizer sobre a Digmar ter recebido pagamento
indevido no certame em que a empresa Alce Olecran foi vencedora no convite 4712004; (.
. .) que em momento algum teve contato com o Cel Dias ou Maj Washington; (. . .) que fez
todas as alterações contratuais que lhe foram solicitadas; (. .. ) que a abertura da primeira
empresa, ou seja, Deligon e 339; que as empresas foram abertas por solicitação do Senhor
Sérgio Caetano Cavalheiro, não se recordando se tiveram alterações contratuais ou de
nome; que a Alce Olecran teve seu nome mudado para JLG, não se recordando de quem
pediu, desconhecendo o motivo; (. . .) que havia parentes e amigas fsicJ do interrogando
nessas empresas, não sabendo dizer se existia do Maj Washington também; que Edson
Lousa Filho foi apresentado por Marcelo Cavalheiro ao interrogando em 2005, para quem o
réu passou a fazer serviços de contador; que de cabeça não consegue lembrar se Marcelo
Cavalheiro e Edson Lousa Filho foram sócios de algumas dessas empresas; (...) que nunca
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ouviu falar em Carmem Silva Liuzzi, nem Fábia Sadoque de Sá; que o nome Edilânia não é
estranho achando que tenha participado de alguma sociedade; que não conhece Adriana
Castro Campos, igualmente William Lourenço da Silva; (...) que conhece Marivone que é
esposa de Sérgio Cavalheiro (...) sendo certo que desconhece Naili (sic) e Monam; que
conhece Mónica Ferreira Matos (sic) como esposa de Marcelo (...); (...) que não conhece
nenhum dos oficiais  acusados neste  processo;  (...)  que nada soube da promessa de
compra e venda de dois apartamentos em MG, envolvendo o Cel Dias, tendo a certeza que
nenhum cheque ou documento passou por sua contabilidade;  (...)  que fez alterações
contratual (sic) na empresa Ankar desde 2005 a 2008, porém não se lembra das pessoas
envolvidas; que Gleice Balbino é sua filha, a qual foi dada como sócia da Ankar, (...); que a
Senhora Isaura Balbino é esposa do depoente achando que figurou também na Digmar
como sócia e pedido de Sérgio Cavalheiro;   que na realidade ele pedia para que o
réu emprestasse algum nome para figurar como sócio, então o sócio indicava os
seus parentes; (..) que não consegue lembrar se em 2005 fez alteração contratual na
empresa Acinon incluindo Edson Lousa Filho e Henrique Bitencourt que conhece Deleon
por ter sido noivo de sua filha; (...)   que não se lembra o mês que foi procurado por
Sérgio Cavalheiro para a constituição das empresas, achando que tenha sido no
final de 2004; que ele não disse o motivo da urgência para a crianção das empresas; que
era o senhor Sérgio Caetano ou Marcelo quem deu o nome Alce Olecran (sic), achando que
foi o primeiro; que o nome de Alfredo Balbino foi indicado pelo réu, não se lembrando se o
nome de Célia Lourenço da Silva foi indicado por Marcelo ou Sérgio;   que não sabe dizer
porque  eram  feitas  as  alterações  contratuais  pois  o  réu  somente  fazia
atendendo a solicitação de Sérgio na maioria das vezes; (..)   que seus parentes
que figuraram como sócios nunca participaram do processo de licitação até
porque não entendem;  (..)  não tendo condições de dizer  se as assinaturas de fls.
27/2829.  dos  autos  do  convite  55/2004,  são  de  Alfredo  Balbino  porque  ele  nunca
participou de licitação; que com relação a assinatura que consta no documento no qual
consta inscrito 339 GED proietos e serviços nada tem a dizer sobre elas, (...) que já esteve
no IME uma ou duas vezes não se lembrando do período, (...) que só tratava com o senhor
Sérgio Caetano e Marcelo Cavalheiro, e depois passou a tratar com o senhor Edson Lousa
porque passou a ser seu contador; (..) que recebia do senhor Sérgio Cavalheiro toda a
movimentação, como notas fiscais e o interrogando fazia contabilidade sendo que depois
passou a receber do senhor Marcelo devido a doença do senhor Sérgio; que no inicio
quando da abertura das empresas não tinha contato com o senhor Edson Lousa somente
depois de um tempo teve contato com ele, como já disse; (...)   que ao seu ver o seu
Sérgio Cavalheiro era o mentor, o cabeça de tudo, no que dizia respeito as
empresas nas quais os parentes do interrogando constavam como sócio; (...)
que, Marcelo às vezes levava documentos relativos as empresas a pedido de seu
pai e entregava ao interrogando para fins de contabilidade.(. .. )" grifei e sublinhei. 

 

 Cel R1 Costa Rodrigues  :

Exerceu, durante o período de 2004/2005, as funções de Ordenador de Despesas e Chefe da Divisão
Administrativa, e por fim, a de Tesoureiro no IME.

Segundo a exordial acusatória, o réu autorizou a instauração e homologou procedimentos licitatórios
fraudulentos, mediante acordo com os demais acusados, ocasionando desvios de recursos públicos, em
face do pagamento de serviços não realizados às empresas envolvidas na trama delitiva em julgamento.

Resumidamente, por meio de seu depoimento, aduziu que não encontrou irregularidades nos processos
licitatórios  referentes  aos  convênios  IME/DNIT  e  que  cabia  ao  coordenador-geral  dos  convênios
fiscalizar e receber os serviços. Informou que tudo fora realizado de acordo com a Lei de Licitações e que
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todo seu patrimônio fora auferido com seu trabalho e de sua esposa, conforme expõe trechos de se
interrogatório, a seguir (evento 1 - doc. 42 - fls. 4056/4063, Vol. 20):

"(...) que a imputação não é verdadeira;   que iniciou o ano de 2004 como tesoureiro
do IME, sendo alçado a condição de chefe da seção administrativa acumulando
com  a  função  de  ordenador  de  despesas  em  13/9/2004,  que  permaneceu
exercendo a função de OD até maio de 2005, voltando, em junho do mesmo ano
a exercer a função de tesoureiro por ordem do Gen Ronzani, permanecendo na função
até março de 2007; (...) que a notícia de fraude dos procedimentos licitatórios que foi
veiculada surpreendeu o acusado,   porque na ocasião nada disso foi verificado; (...) 
 as  contas  do  IME  de  2004  foram  aprovadas  normalmente  sem  nenhuma
restrição; (...) q  ue na qualidade de Ordenador de Despesas cabia homologar o
processo após a adjudicação pelo presidente da comissão de licitação, sendo
certo que nenhuma irregularidade foi observada pelo acusado, pelos membros
da comissão ou qualquer outro elemento, inclusive o Cmte do IME; (...)   o Maj
Washington e Cel Dias faziam parte da coordenação técnica e administrativa dos
convênios DNIT/IME, sendo certo que em momento algum tomou conhecimento
de qualquer prática administrativa irregular por parte desses oficiais; (...) que dos
empresários apontados como laranjas de denúncia (sic),   tem a dizer que conheceu
somente e de vista o senhor Marcelo Cavalheiro, sendo certo que do que consta
da denúncia, não conheceu o senhor Edson e com relação a ambos, não os
conhecia desde o ano de 2001; (...) que, de cabeça, não se recorda do fato relativo a
carta convite nº 55/2004 que teve por objeto a contratação de serviço de vídeo registro;
(...) o acusado pode perceber a existência de duas propostas da Acinom de fls. 46/47,
sendo que somente a de fl. 46 se encontra assinada, lhe parecendo que a outra é uma
cópia; que nada sabe sobre a empresa Acinom; (...) que conhece as empresas arroladas às
fls. 12 da denúncia, somente em relação aos processos administrativos, sendo certo que
nunca teve contato com os sócios dessas empresas; que tinha conhecimento, em razão da
função  de  tesoureiro  que  algumas  dessas  empresas  já  participavam  de  processos
licitatórios  desde  2003,  pelo  menos;  (...)    que  o  Maj  Washington  despachava
diretamente  com o  Cmte  do  IME e  muitas  vezes  na  presença  do  acusado,
podendo dizer que essa era a única relação que tinha com ele; (...)   que o Cel
Dias coordenador geral  do Convenio (sic) se relacionava diretamente com o
Cmte do IME e não tinha contato especifico nenhum com o interrogando e sim
somente em reuniões e despachos com o comando; (...)   que realmente o Cel
Dias  e  Maj  Washington  encaminhavam  partes  de  requisições  à  divisão
administrativa sendo que somente isso o acusado sabe sobre os dois; (...) que
nada sabe sobre a ordem do Gen Cardoso que segundo a denúncia em 2005, ao constatar
irregularidades  na  execução  e  aplicação  dos  recursos  dos  convênios  que  fossem
repassados pelo IME a Fundação Ricardo Franco com dispensa de licitação que envolveu o
valor de seis milhões, seis mil e trezentos e noventa e dois reais e vinte e três centavos,
uma vez que não trabalhava com o Gen Cardoso; (...) o GEN Soares, Cmte do IME deu a
ordem para passar parte dos recursos para a Fundação Ricardo Franco com dispensa de
licitação; (...) que o acusado na qualidade de OD fez tal situação constar no seu relatório
de prestação de contas mensal do OD, do mês de dezembro de 2004 ao chefe da 1ª
Inspetoria de Contabilidade e Finanças do Exército;    que em janeiro de 2005 os
pareceres chegaram e foram desfavoráveis;   que ainda em janeiro em Brasilia
ocorreu uma reunião da qual participaram o GEN Cardoso, Gen Soares o Cel
Dias, o Maj Washington, o Chefe da Seção de Planejamento e Coordenação do
IME que tinha por objetivo tratar dos processo (sic) de dispensa de licitação, no
entanto continuaram sem a aprovação;  (...)  que quem decidia  a  modalidade de
licitação na época era o Cmte do IME, com relação ao emprego dos recursos do convénio e
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à época já era utilizada a forma de carta convite (...)  o GEN Soares optou por essa
modalidade de licitação por ser a única possível a agilizar o processo de licitação dada a
escassez do tempo e a  necessidade das contratações,  (...)  as  partes  requisitórias  já
vinham na modalidade convite, dai que o acusado supõe que já havia determinação do
Gen Soares para tal aos coordenadores do convênio; (...) que assinava no verso da nota
fiscal a autorização para o pagamento após ter havido a liquidação no almoxarifado; que a
questão relativa às empresas serem as mesmas ganhadoras dos certames licitatórios não
foi percebido pelo acusado, nem por nenhum membro da comissão de licitação, nem pelo
tesoureiro por onde o processo também passava, nem pelo próprio Cmte do IME, Gen
Soares (...);  (...)  que em momento algum suspeitou que pudesse ocorrer fraudes nos
processos  licitatórios  porque não  lhe  foi  trazido  nada nesse  sentido  nem o  acusado
verificou qualquer indício de que se pudesse desconfiar disso; que não tem conhecimento
do motivo pelo qual o réu deixou de ser OD para voltar a ser tesoureiro, mas pode dizer
que o Gen Ronzani tão logo assumiu o comando do IME fez um troca geral no primeiro
escalão a partir do Subcomandante; (...) que em 2005 foi substituído pelo TC engenheiro
militar Merquior, tendo voltado a ser tesoureiro como já relatou; que como tesoureiro tinha
como tarefa verificar se o processo de despesa realizada estava em ordem e submetê-lo à
apreciação do OD e colher a autorização para o pagamento, realizando esta em seguida,
caso os recursos já estivessem disponíveis; (...) que o CEL Dias nem o Maj Washington
despachavam com o interrogando; (...) que no IME, as funções de OD e de Chefe da
Divisão Administrativa são exercidas normalmente e cumulativamente pelo mesmo oficial
o que causa um elevado volume de serviço;(...)  que o CAP Vancler ou Ten David ou
Presidente da Comissão de licitação Maj Landvoigt despachavam com o acusado (...); que
algumas vezes os processos licitatórios vinham à sua presença praticamente completos e
em outras apenas alguns documentos; (...) que ao que consta ao interrogando era da
comissão  de  licitação  a  responsabilidade  de  verificação  do  quadro  societário  das
empresas;  (...)  que  ao  assumir  a  função  de  OD  em  setembro  de  2004  não  tinha
conhecimento  da  previsão  da  vinda  de  nove  milhões  e  pouco,  acrescendo  que  sua
indicação para  tal  função se  deu de forma repentina,  com a afastamento súbito  do
ordenador  de despesa,  à  época TEN CEL Wilton Pinto;  (...)  que respondendo a  uma
indagação do Gen Soares sobre a modalidade de licitação mais adequada para aquela
ocasião o réu deu o parecer no sentido de que poderia ser a modalidade carta convite por
ser a única que cabeira (sic) naquelas circunstâncias e ele Gen Soares, autorizou; que as
outras opções seriam a devolução dos recursos, o que talvez não fosse o interesse do
Comando do Exército ou a realização de dispensa de licitação, o que seria pior, e que o réu
não autorizaria na qualidade de OD;   que a parte do CEL DIAS e Maj Washington foi
a de verificar a adequação a realização dos serviços que eram necessários a
execução dos objetos dos convênios a modalidade carta convite, tendo eles
confirmados que sim (...);  (...)    que não chegou a ler os convênios porque
quando assumiu a função de OD eles já estavam em execução em sua maior
parte e desde pelo menos do (sic) ano 2000, período que já existiam convênios
firmados entre o IME e DNIT; (...)   que era a coordenação dos convênios era
quem realizava toda a  ligação entre  o  IME como convenente  e  DNIT  como
concedente, cabendo inclusive a coordenação a prestação de contas ao DNIT
desses convênios; (...) que após consultar os autos do convite nº 48/2004 o réu tem a
dizer que não se tratava de vários trechos licitados num único objeto, mas sim do objeto
único constante das especificações e das condições de execução de serviço no valor
estima de setenta mil reais e alguma coisa de fl. 70; (...) que observando os autos do
convite nº 68/2004, 70/2004 e 71/2004 o réu pode dizer que apesar dos serviços dizerem
respeito a radargrametría digital os trechos das rodovias licitados são distintos, portando
em diferentes regiões do pais (sic) e com valores diferenciados e o art. 39 da lei 8666/93,
em seu parágrafo único, prevê casos como esse a realização simultânea de processos
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licitatórios com objetos similares; (...) que a mesma afirmação faz com referência ao que
consta nos autos dos convites 60/2004 e 65/2004;   que com relação a esses autos da
carta de convite que os quais segundo a indagação ministerial houve pagamento
antecipado de diversos percentuais  de serviços o  réu tem a dizer  que sua
resposta  já  foi  apresentada  quando  disse  que  o  Gen  Soares  orientava  e
determinava a própria comissão e a coordenação que fizesse gestões junto as
empresas vencedoras do certame logo após as homologações dos processos
para que começassem de imediato os seus trabalhos a fim agilizar a execução
dos serviços; (...)   que faz a mesma afirmação com relação aos autos dos convites
49/2004, 50/2004, 63/004, 62/2004 e 61/2004 que fez com relação aos convites 60, 65,
68, 70 e 71/2004; que observando aos autos relativo ao convite 47/2004 o réu tem a dizer
que presume que a nota de empenho tenha sido feita para a Digmar segunda colocada no
certame porquanto, consta nos autos que a vencedora constava com seu cadastramento
do SICAF vencido,  impossibilitando dessa  forma a  realização  do  empenho;    que a
comissão de licitação poderia ter registrado esse fato na ata, desconhecendo o
motivo pelo qual isso não aconteceu; que observando a nota de empenho grampeada
nos autos pode observar que a adjudicação e a homologação ocorreu em 27/10/2004 e
que a nota de empenho foi emitida em 8/11/2004 o que corrobora a sua suposição no
sentido de que neste momento   a Olecran a vencedora, estaria com o cadastro
vencido;   (...) que não tem ideia de quem se encarregava de entregar as notas
fiscais ao almoxarife, porque não era a sua atribuição inclusive, não sabendo se
a  empresa  entregava  diretamente  ao  almoxarifado  ou  à  coordenação  dos
convênios;  (...)  que não sabe dizer  quem faz  as  notas  de empenho em relação às
empresas (...); (...) que entende que não houve fragmentação dos pedidos de aquisição
nas licitação (...); (...)   que as atividades recorrentes do convênio do DNIT/IME
eram  estranhas  ao  IME,  sendo  certo  que  eram  coordenadas,  gerenciadas,
fiscalizadas e organizadas pela equipe técnica que compunha a coordenação
técnica do convênio e a coordenação administrativa que eram subordinadas à
coordenação geral do CEL Dias (...); (...) que afirma que a imputação feita com relação
a  sua  evolução  patrimonial  não  é  verdadeira.  porquanto  os  imóveis  que  têm foram
adquiridos de fruto de seu trabalho ao longo dos anos como oficial do Exército e também
do fruto do trabalho de sua esposa que é advogada; (...)" grifado e sublinhado.

 

 Ten Cel R1 Ronald  :

Exerceu, no IME, durante o período de 2003/2005, as funções de Encarregado do Setor Financeiro
(Tesoureiro)  e  depois  Encarregado do Setor  de Material  (Almoxarife)  e  integrante da Comissão de
Licitação (Adjunto).

Segundo  a  exordial  acusatória,  o  réu,  como  Tesoureiro,  mesmo  sabendo  que  os  procedimentos
licitatórios eram fraudulentos, realizou os pagamentos ilícitos para as empresas, resultando, assim, no
desvio de recursos públicos.

Ainda segundo a peça Ministerial, na condição de Adjunto da Comissão de Licitação e Almoxarife (2005),
promoveu os procedimentos licitatórios fraudulentos e,  na condição de Chefe do Setor  de Material
(Almoxarife), atestou, falsamente, o recebimento de serviços não executados.

Em síntese, por meio de seu depoimento, afirmou que não percebeu irregularidades nos processos
licitatórios  referentes  aos  convênios  IME/DNIT.  Aduziu,  ainda,  que  a  modalidade licitatória  adotada
(convite) era uma determinação do Gen. Soares (Cmt do IME) e que seu patrimônio era fruto de seu
trabalho e de sua esposa. Confirmou, também, a informação do Maj WASHINGTON de que os valores
pagos a mais foram solicitados pelo coordenador do convênio DNIT/IME, desconhecendo o réu sobre a
real necessidade desses pagamentos, tudo conforme explicitam trechos de seu relato, a seguir  (evento
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1 - doc. 43 - fls. 4071/4074, Vol. 20):

"(...) que de junho de 2003 a setembro de 2004 exerceu a função de adjunto da seção
de Planejamento e Coodenação (sic) do IME; que da segunda semana do mês de
setembro de 2004 atê a primeira semana de maio de 2005 foi encarregado do setor
financeiro  do  IME;  que  no  restante  de  maio  de  2005  atê  fevereiro  de  2006  foi
encarregado do setor de material e adiunto da comissão de licitação; que no período
de maio de 2005 a fevereiro de 2006 era tesoureiro; (...) que não é verdadeira que
fizesse parte de algum grupo para prática de crime, notadamente, para desvio de
verba pública como descreve a denúncia;  que não tem conhecimento que tenha
havido grupos para esse fim; (...) que não conheceu Edson Lousa Filho e Justiniano
Martins Carneiro, mas apenas Marcelo Cavalheiro, o qual via sempre no IME prestando
algum tipo de serviço; (...) tem a dizer que não houve fragmentação de despesa uma
vez que os objetos eram similares, mas não iguais, pois quando são iguais poderia se
falar em fragmentação de despesa; (...)   pode dizer que os valores que estão a
mais  eram  solicitados  pelo  coordenador  do  convênio  DNIT/IME,
desconhecendo o réu sobre a necessidade sobre o referido coodenador (sic);
(...) que não realizou nenhum pagamento ilícito para as empresas, como descreve a
denúncia,  tendo  sim  realizado  pagamentos  lícitos  baseados  de  acordo  com  a
documentação correta dos processos de despesas realizadas; (...) que o valor de 226
mil já vinham da conta do réu desde 2000 e trata-se de um valor cheio, que sendo
olhado salta aos olhos,  mas nele se encontram incluídos dinheiro decorrentes da
venda de um trator, de uma encilhadeira, um automóvel particular, uma motocicleta,
e equipamentos relativos a atividade leiteira; (...) que no período de 2004 tinha conta
no Banco do Brasil onde recebia o seu salário e ainda no Banco ltaú para onde iam os
recursos  provenientes  da  venda  de  equipamentos  e  bens  particulares  como  já
descreveu; (...)  que um imóvel localizado em Botafogo que a denúncia atribui ao
interrogando  não  lhe  pertence  (...);  (...)  que  possui  um  apartamento  no  bairro
Maracanã que foi  comprado em 2007 com parte do pagamento do consórcio  de
imóveis Rodobens e outra parte com recursos próprios com venda de um veículo,
inclusive; (...) o apartamento custou 178 mil reais, (...); (...) que possuiu um imóvel
localizado na Barra da Tijuca comprado em 2009 com 240 mil reais oriundos da venda
do imóvel do Maracanã e ainda como uma parte financiada pela Caixa Econômica no
valor de 110 mil reais para pagamento em 30 anos, estando devendo atualmente 26
anos; (...) que era o chefe da Divisão Administrativa, ordenador de despesas que tinha
atribuição de fiscalizar o tesoureiro; que o adjunto da comissão de licitação participa
das reuniões dessa comissão,  revisa os editais  e assossora (sic)  o  presidente da
comissão; (...)   que a modalidade de licitação já vinha definida na requisição
do coordenador do convência (sic) DNIT/IME, conforme prescreve o artigo 13
da IG 12-02; que na época o Coordenador do Convênio era o Cel Dias; que o
Chefe da Divisão Administrativa era o Cel Merquior; que a modalidade de licitação em
várias requisições não chamou a atenção do acusado porque isso era uma decisão do
Comandante do IME; (...)   que o recebimento físico era feito pela coordenação
do convênio, desconhecendo a pessoa que recebia; que era o Cel Dias quem
emitia uma declaração para a Divisão Administrativa; (...) que era responsável
em fazer  a  lista  de ordens bancárias  com base nos PDRs;  que não estranhou a
realização de pagamento para as mesmas empresas (...); (...) não tem conhecimento
sobre antecipação de pagamento (...) que os representante (sic) das empresas não
tinham  contato  com  a  Administração,  a  não  ser  na  ocasião  da  entrega  do
produto, quando eram direcionado (sic) pela coordenação do convênio (...)" grifei e
sublinhei.

 

 CAP Vancler  : 

Exerceu, no IME, durante o período de 2004/2005, as funções de integrante da Comissão de Licitação
(Adjunto), Amoxarife e Gestor Financeiro Substituto (Tesoureiro).

Segundo a exordial acusatória, o réu participou dos procedimentos licitatórios fraudulentos, atestando o
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recebimento de serviços não executados e emitindo notas de empenho e ordens bancárias para as
empresas participantes do esquema ilícito, resultando, assim, no desvio de recursos públicos.

Em depoimento, resumidamente, negou participação no esquema delituoso, afirmou não ter percebido
irregularidades nos processos licitatórios relativos aos convênios, e informou que o Maj Washington era
quem entregava as notas fiscais no almoxarifado. Aduziu, ainda, que não atestou serviço que não tivesse
sido realizado, e que se recorda dos corréus Marcelo Cavalheiro,  Mônica e William relacionados às
empresas constandes na denúncia; reconhecendo, também, que algumas notas fiscais foram liquidadas
sem o ateste da coordenação dos convênios e, ainda, que a modalidade de licitação realizada era a da
forma de carta-convite.

O réu afirmou possuir 19 imóveis, 11 já quitados e 8 financiados, e, ainda, outros que não se recorda no
momento, que foram adquiridos antes de setembro de 2004, e que, em princípio, participou dos 88
processos licitatórios descritos na denúncia, como adjunto da comissão de licitação, e que nunca recebeu
fisicamente nenhum objeto que foi contratado, nem foi à sala do convênio para verificar qualquer objeto;
também não sabe informar se o ordenador de despesas também fez isso, tudo isso conforme explicitam
trechos de seu relato, a seguir (evento 1 - doc. 47 - fls. 4178/4182, Vol. 21):

"(...) que chegou ao IME no final de 2000 onde permaneceu até o final de 2005; (...)   que
então, assumiu a função de almoxarife a partir do final de novembro de 2003,
acumulando com a missão de aprovisionador; que na função de almoxarife ficou
até maio de 2005 e na de aprovisionador até dezembro de 2005; (...) que no
início de 2004 passou a fazer parte da comissão de licitação, como adjunto,
nesta permanecendo até maio de 2005; (...) que a imputação não é verdadeira;
que a denúncia é inepta, vazia, uma vez que se baseia em conjecturas; (...)   que
em nenhum momento atestou qualquer serviço que não fosse realizado;  que
como almoxarife tem a função de emitir notas de empenho, não se lembrando se emitiu
nota de empenho em refação aos convites 25, 26, 29, 30, e de 34 a 39, de 2005,· (...) que
é funcional também ao tesoureiro emitir ordens bancárias e tendo o acusado respondido
durante quinze dias como tesoureiro substituto do Cel Costa Rodrigues, certamente emitiu
ordens bancárias, não podendo precisar se foram as 182 ordens bancárias descritas na
denúncia; (..) que a modalidadade de licitação diz respeio à carta convite, sendo assim,
não é atribuição da comissão de licitação analisar o quadro societário das empresas;
(...) que basicamente o adiunto da comissão ajuda o presidente; que nessa qualidade
recebia as propostas das empresas (...); (...)   que o processo licitatório em relação ao
DNIT se iniciava com uma parte do coordenador geral, na época o Cel Dias, cuja
parte vinha acompanhada de planilha que vinha com os preços estimados (...);
(...) que, na parte que vinha do DNIT iá constava a modalidade de licitação, sendo ela
carta convite (...); (...) que o acusado só atestava atrás das notas fiscais oriundas do
serviço do DNIT, após o coordenador, Cel Dias, declarar a execução do serviço, sendo
certo  que em algumas ocasiões  era  o  Cap Washington que fazia  essas  declarações;
(...) que em 2004 e 2005 algumas notas não eram liquidadas diante da declaração de
execução do serviço pelo DNIT; que foi o réu quem levou esse problema ao ordenador de
despesa por ocasião de uma conversa da qual participou o Cel Ronald, quando então
sugeriu que o DNIT passasse a declarar a execução do serviço, tendo em vista que o
acusado como almoxarife não poderia estar no local do serviço; que tal  sugestão foi
aceita; que então o Cel Costa Rodrigues, após conversar com o coordenador geral do
convênio DNIT, e então combinou-se o novo procedimento; (...) que ficou sabendo por
intermédio  do  ordenador  de  despesas,  Ten-cel  Costa  Rodrigues  que  foi  o  próprio
comandante do IME, Gen Soares, quem estabeleceu a modalidade de licitação como carta
convite; que ao acusado parece que isso se deu após uma reunião da qual participavam o
coordenador geral do DNIT, Cel Dias, coordenador administrativo o então Cap Washington,
e o ordenador de despesas, ten-Cel Costa Rodrigues; que essa modalidade de licitação foi
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escolhida em razão da escassas (sic) de tempo para a aplicabilidade dos recursos; (...) que
a sua relação com o Marcelo Cavaleiro (sic) era apenas profissional e a partir do momento
em que assumiu o almoxarifado; que o senhor Marcelo Cavaleiro (sic) as vezes aparecia no
almoxarifado para entregar materiais diversos (...); (...) que trabalha a (sic) 12 anos no
ramo imobiliário, desde julho de 1999; que o seu negócio nesse ramo foi crescendo e
então formou algumas parcerias no ano de 2000, tanto com pessoa física como jurídica;
que  construiu  Kitnets  que  eram alugadas  e  vendidas;  (...)  que  de  2001  para  2002
investiram também na parte de pool de locação, rede hoteleira; que atribuiu toda a sua
atividade imobiliária a responsável financeira e a explicação para os valores descritos na
denúncia; (...) que atualmente possui 19 imóveis, 11 já quitados e 8 financiados, e na
maioria deles unidades hoteleira ou da área comercial; (...) que possuiu imóveis, os quais
não se recorda no momento, que foram adquiridos antes de setembro de 2004, sendo que
na denúncia está a partir desta data; (...) que já ouviu falar nas empresas que a denúncia
descreve, sendo certo que algumas participaram de licitação; que se çembra (sic) apenas
do Marcelo Cavaleiro (sic), Willian e Mônica como pessoas ligadas a uma dessas empresas;
(...) que recebeu a função de almoxarifado do então cap Washington, no final de 2003; (...)
que a principio participou dos 88 processos lícitatórios descritos na denúncia como adjunto
da comissão de licitação, uma vez que era sua função; que quando despachava com o
ordenador de despesas o assunto básico era a homologação; que nessa ocasião, como
durante os trabalhos da comissão não se verificava a presença de empresas diversas
vezes participantes do certame, até porque se uma empresa possuiu as qualificações
técnicas do ramo de atividade ela vai participar praticamente de todas; (...) com relação a
parte que vinha da coordenação do DNIT com a planliha em anexo, fazia-se o edital, o qual
já existia como modelo,   sendo certo que as vezes o próprio cap Washington
acessorava (sic) na elaboração do edital (...); (...)   que percebeu em alguns casos
logo  após  o  empenho  ser  executado  já  chegava  a  nota  fiscal  do  serviço
executado com a declaração da coordenação do DNIT dando como executado o
serviço; que logo após a homologação por ordem do Gen Soares a empresa
vencedora  já  recebia  a  comunicação  para  o  início  do  serviço;  que  entre  a
homologação e a execução do empenho poderia levar uns 3 ou 4 dias e nesse
período a empresa já estaria executando o serviço; que isso ocorreu algumas
vezes até pela rapidez que a situação exigia; que isso não passou despercebido
ao acusado, ao contrário, percebeu como já informou; (...)   que ouviu falar de
pagamento antecipado no IME, mas nunca participou de nenhum deles; que pelo
que soube pelo ordenador de despesas,  pelo coordenador do convênio que
houve pagamento de alguns empenhos referentes a alguns convites mesmo
antes mesmo que o serviço fosse concluído; que isso se deu por ordem do Gen
Soares, comandante do IME; que o servíço na realidade foi executado, sendo
certo que na realidade houve uma inversão de despesas, no final de 2004; (...) 
 que nunca recebeu fisicamente nenhum objeto que foi contratado, nem foi a
sala do convênio para verificar  qualquer objeto;  (...)  que se recorda que o
capitão Washington entregava as notas fiscais com as respectivas declaracões
no almoxarifado, mas não se lembra se ele assinava essas declarações ou se
elas já estavam assinadas pelo Cel Dias; (. . .) que não acha estranho o pagamento
imediato de locação de veiculo." grifei e sublinhei.

 

 Cel Merquior  :

Exerceu, no IME, durante o período de junho/2005 a janeiro/2006, a função de Ordenador de Despesas e
Chefe da Divisão Administrativa.

Segundo a exordial acusatória, o réu autorizou e homologou 19 (dezenove) procedimentos licitatórios
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fraudulentos, resultando, assim, no desvio de recursos públicos, causando prejuízos ao erário.

Em depoimento, resumidamente, negou participação no esquema delituoso, afirmou ter sido enganado e
que também não possuia experiência necessária para ocupar o cargo de Ordenador de Despesas; tendo
aduzindo, também, que não perecebera nada de irregular nos procedimentos licitatórios referentes aos
convênios IME/DNIT e que cabia à coordenação geral e administrativa destes declarar o recebimento dos
serviços correspondentes, consoante trechos extraídos de seu depoimento (evento 1 - doc. 47 - fls.
4167/4171, Vol. 21):

"(...) que a imputação é falsa; que foi ordenador de despesas no período de junho de 2005
a  janeiro  de  2006  (...);  (...)  que  exerceu  as  funções  dentro  dos  preceitos  legais  e
acreditando  na  boa-fé  das  pessoas  que  trabalhavam com o  interrogando,  dentro  do
princípio da segregação de funções; (...) que homologava os processos licitatórios, uma
vez que não verificava neles  qualquer  indício  de fraude;  que não fazia  uma análise
completa dos processos de licitação que chegavam para sua homologação (...) pelo fato
de o réu acreditar que a comissão de licitação tivesse feito o seu trabalho corretamente;
(...)  que a  pesquisa  de preços  não constava do rol  do  processo de licitação;  que a
comissão de Licitação era formada pelo Ten Cel Dario, Maj Ronald e então Ten Paiva; (...)
que percebeu que no convênio DNIT/IME havia repetição de empresas mas o interrogando
acreditava que elas tivessem habilitação técnica (...); (...) que no final de 2005, cumprindo
uma ordem do Comandante que recebera um oficio do TCU, o interrogando apurou em
relação a processos de 2004, quando então percebeu repetição do quadro societário, em
algumas empresas; que esse documento foi entregue ao Comandante pouco antes de
deixa o cargo em janeiro de 2006; (...) que acredita que o pagamento superior tenha sido
com base no requisito legal que autorizava o pagamento de 25% ou 50% acima do valor
adjudicado; (...) que era o Cel Paulo Roberto Dias quem solicitava a realização de serviços
e depois apresentava a declaração de sua realização; (...) que recebia o documento do Cel
Paulo Roberto já com a modalidade de licitação, no caso o convite, mas o interrogando
não sabe dizer quem determinava isso; (...) que conhece o Major Washington o qual se
encontrava  no  IME e  exercendo funções  da  área  administrativa;  que  em relação  ao
processo licitatório, não teve nenhum contato com esse oficial; (...) o acusado se sente
enganado, caso tenha ocorrido; que como já disse não era preparado para a função, a qual
foi exercida a partir do meio do exercício financeiro, com a mudança de comando e sem
condições de conhecimento para impor alguma alteração na rotina, ou até mesmo fazer
uma análise; que então, segundo orientação de seu comandante exerceu as funções de
ordenador de despesa e chefe da Divisão Administrativa seguindo a rotina já existente;
(...) que foi a primeira vez que assumiu a função de ordenador de despesa; (...) que não
havia  nenhum  mecanismo  de  controle  sobre  a  execução  dos  serviços  do  convênio
DNIT/IME, cuja coordenação cabia ao convênio; (...) que não chegou a ler os termos do
Convênio DNIT/IME; (...) que reconhece como seu o documento de fls. 2722, que acaba de
observar, porém não tem como discorrer sobre o assunto, sendo certo que se refere à
época em que era Subcomandante em 2010; (...) que acredita que a comisão (sic) de
licitação consultava a pesquisa de preço que foi feita, arquivando posteriormente em uma
pasta separada; (...) 

 

 Adriana Castro Campos, Empresária  :

Consta da exordial acusatória a infomação de que, conjuntamente com os demais acusados (Edilânia
Fonseca Froufe, Antônio da Cruz Fonseca, Willian Lourenço da Silva, Marivone Oliveira dos Santos e
Mônica Ferreira Marques), a empresária teria concorrido para a participação das empresas onde figurava
como sócia nos certames licitatórios fraudulentos, implementados pelos corréus Marcelo Cavalheiro,
Édson Louza Filho, Justiniano Martins Carneiro, Cel Dias e Maj Washington, através da aceitação de
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figuração  societária  nas  empresas  apontadas,  visando  a  emissão  e  assinatura  de  notas  fiscais
ideologicamente falsas, com o objetivo de desviar recursos públicos em seu proveito e dos demais
corréus.

Em síntese, por meio de seu depoimento, negou sua participação e disse que não sabia nada acerca dos
processos licitatórios referentes aos convênios IME/DNIT, apenas admitiu que foi sócia das empresas
RANED e JLG. Disse ainda que sua participação na empresa se resumia à responsabilidade técnica,
cabendo ao corréu Marcelo Cavalheiro a real administraçao das empresas, tudo isso conforme trechos
extraídos de seu interrogatório (evento 1 - doc. 44 - fls. 4104/4106, Vol. 21):

"(...) que a imputação não é verdadeira; que é engenheira civil e o seu envolvimento na
empresa em que foi apontada como sócia se deu apenas para ser a responsável técnica
por ser engenheira; (...) que foi apresentada por Antônio Augosto (sic) Carneiro ao Marcelo
Cavalheiro; (...) que recebia dois salários mínimos; que afirma que seu único envolvimento
era a de por ocasião da licitação ser apresentada como responsável técnica para fazer a
vizita (sic) técnica da obra; (...) que conhecia Juatiniano (sic), que contratou para fazer o
serviço de respnsável (sic) técnica, o Marcelo Cavalheiro a quem foi apresentada por
Antônio Augusto; que ambos trabalhavam na tal empresa; (...) que não conhece os réus
Paulo Roberto Dias, Washington Luiz, Cláudio Vinicius, Ronaldo (sic) Vieira do Nascimento,
Mácrio Wncler (sic), Douglas Marcelo, Edilânia Fonseca, Antônio da Cruz; (...) que Mônica é
esposa do Marcelo, pessoa que conheceu em razão dessa situação; (...) que realmente
figurou como sócia em 2005 da empresa Raned (Serviços e Comércio ltda, antiga Monan);
que também figurou como sócia em 2005 da empresa JLG (Engenharia e Projetos L TDA),
não se recordando se era a antiga Alce 0lecran; que lembra-se que apartir (sic) de 2005
fez algumas vizitas (sic)  técnicas para essas empresas;  que não se lembra se essas
empresas venceram 10 (dez) ou outro número de certames licitatórios; que desconhece
que  elas  tenham  vencidos  (sic)  certames  licitatórios  fraudulentos;  (...)  que  não  é
verdadeiro que tenha expedido notas fiscais ideolóigicamente (sic) falsas, como descreve
a denúncia; (...) que não tinha nenhum envolvimento administrativo ou financeiro com
essas empresas, uma vez que seu papel se limitava a realizar visitas técnicas como já
disse;   que gostaria de ter uma comprovação que o dinheiro que a denúncia
descreve, no valor de R$ 255.006,02 (duzentos e cinquenta e cinco mil, seis
reais e dois centavos) tenha entrado em sua conta;  (...)  que no ano de 2004
trabalhava na empresa L.O. GRAÇA, e fazia uma obra na Fazenda Botafogo em Acari,
época em que nem conhecia o Sr Marcelo Cavalheiro, nem tinha qualquer contato ou
vínculo com as empresa (sic) que a denúncia aponta; que depois no final de 2004 voltou a
trabalhar como prestadora de serviço de uma empresa na Fundação FIOCRUZ, como
prestadora de serviço ainda pela empresa Torres Vedraz; que não assinava nenhum (sic)
nota fiscal, pois se limitava apenas a assinar os atestados de visita técnica; que o valor de
255 mil e pouco está ligado ao seu trabalho L.O Graça e na Torres Vedras (...); (...) que o
tal  valor  era repassado para a conta da ré apenas para pagamento de funcionários;
(...)  que  só  fazia  visita  técnica  aqui  no  Rio  de  Janeiro;  que  figurou  como sócia  das
empresas por que para ser responsável técnica das empresas tem que ser sócia ou ter
vínculo empregatício (...); (...) que se lembra de ter assinado a alteração contratual (...);
(...)   que não reconhece como sua a assinatura que consta na folha 50 dos autos
do convite nº 25/2005 (...); q  ue também não reconhece a assinatura que consta
na folha 53 dos autos do convite nº 26/2005 (...); que o mesmo diz em relão (sic) a
assinatura que consta de folha nº 52 dos autos de convite nº 30/2005, das folha (sic) nº 51
dos autos do convite nº 35/2005; que como já disse,   também não reconhece como
sua a assinatura que consta de folhas 52 dos autos do convite nº 36/2005, que
consta nas folhas nº 49 do convite nº 38/2005, que consta as folhas 64 do
convite nº 46 dos autos 46/2005; (...); (...) que conheceu o Sr Édison Lousa Filho (...); 
que não sabe dizer o motivo de o Sr Marcelo Cavalheir (sic) ter sido substituído por Edson
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Lousa Filho na JLG; que não sabe o motivo pelo qual a mudança do nome da Alciolecram
(sic) para JLG quando a interrogando inqreçou (sic) na empresa; que não se lembra a
quem substituiu  quando  inqreçou  (sic)  na  Olecran  em data  não  lembrada;  que  não
conhecia nenhum outro sócio na JLG e na Ranede (sic) além do Sr Marcelo Cavalheiro;
(...)  que foi  Marcelo Cavalheiro quem trouxe a documentação para a ré assinar (...);
(...) que o Sr Marcelo Cavalheir (sic) é responsável pela administração da empresa.(. . .)"
grifei e sublinhei.

 

 Edilânia Fonseca Froufe, Empresária  :

Consta da exordial acusatória a infomação de que, conjuntamente com os demais acusados (Adriana
Castro Campos, Antônio da Cruz Fonseca, Willian Lourenço da Silva, Marivone Oliveira dos Santos e
Mônica Ferreira Marques), a empresária teria concorrido para a participação das empresas onde figurava
como sócia nos certames licitatórios fraudulentos, implementados pelos corréus Marcelo Cavalheiro,
Édson Louza Filho, Justiniano Martins Carneiro, Cel Dias e Maj Washington, através da aceitação de
figuração  societária  nas  empresas  apontadas,  visando  a  emissão  e  assinatura  de  notas  fiscais
ideologicamente falsas, com o objetivo de desviar recursos públicos em seu proveito e dos demais
corréus.

Em síntese, por meio de seu depoimento, negou sua participação e disse que não sabia nada acerca dos
processos  licitatórios  referentes  aos  convênios  IME/DNIT,  apenas  admitiu  que  foi  sócia
da empresa DIGMAR e que não se recorda de ter sido sócia da WMW ANKAR. Disse ainda o corréu
Antônio da Cruz Fonseca (seu pai) era sócio da DIGMAR e que sua administração cabia ao corréu Edson
Lousa Filho (seu ex-cunhado); ressaltou que trabalhou na empresa JLG, do final de 2005 até janeiro de
2006, e que não se lembra de ter trabalhado na empresa 1214 GNBR; tudo isso conforme trechos
extraídos de seu interrogatório (evento 1 - doc. 44 - fls. 4107/4108, Vol. 21):

"(...) que a imputação não é verdadeira; que passou a fazer parte da empresa Dgmar (sic)
no dia 1º de iunho de 2005, tendo deixado a empresa em 17 de junho do mesmo ano; que
está sendo acusado (sic) em razão do convite de nº 21 e de nº 22 de 2005, no entanto a
abertura desses dois convites ocorreu no dia 20 de maio de 2005, portanto em data
anterior ao seu ingresso na referida empresa; (...) que na realidade ingreçou (sic) apenas
para compor o quadro societário, uma vez que a empresa constava no nome do seu pai, o
Sr Antônio da Cruz Fonseca; que nada sabe a dizer em relação aos certames licitatórios
fraudulentos  que  a  denúncia  mencionada  (...);  (...)  que  não  expediu  nenhuma  nota
ideologicamente falsa; que em nenhum momento fez parte do setor administrativo da
empresa, nem assinou nenhum (sic0 nota fiscal; (...) que foi funcionária contratada da
empresa JLG, de novembro de 2005 até 1° de janeiro de 2006, quando então com todos os
funcionário (sic) da época que foram contratados pela Fundação Ricardo Franco, pela qual
trabalhou todo o peródo (sic) de 2006; (...)  não se recorda de ter sido sócio (sic) na
empresa WMW Anca, (sic); que não se recorda de ter sido contratada pela empresa 1214
GNBR (...); (...) não se recorda se entrou com algum dinheiro na sociedade da Dgmar (sic);
que não se recorda de nenhum sócio da empresa (...); (...) que não sabe dizer qual era o
papel  do seu pai  na  empresa,  uma vez  que não se  envolveu com nada,  devido ao
curtíssimo tempo; que a empresa se encontrava sob a administração de Édson, e a ré não
tem como dizer qual era o papel dele; que não sabe dizer quem tratava dos interesses da
Dgmar (sic) no IME; que não sabe quem entrou na empresa em seu lugar; (...) "

 

 Antônio da Cruz Fonseca, Empresário  :

Consta da exordial acusatória a infomação de que, conjuntamente com os demais acusados (Adriana
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Castro Campos,  Edilânia Fonseca Froufe,  Willian Lourenço da Silva,  Marivone Oliveira dos Santos e
Mônica Ferreira Marques), o empresário teria concorrido para a participação das empresas onde figurava
como sócio nos certames licitatórios fraudulentos, implementados pelos corréus Marcelo Cavalheiro,
Édson Louza Filho, Justiniano Martins Carneiro, Cel Dias e Maj Washington, através da aceitação de
figuração  societária  nas  empresas  apontadas,  visando  a  emissão  e  assinatura  de  notas  fiscais
ideologicamente falsas, com o objetivo de desviar recursos públicos em seu proveito e dos demais
corréus.

Resumidamente, em depoimento, informou não saber nada sobre os fatos narrados na denúncia e nem
sobre quais empresas figurou como sócio, limitando-se a dizer que as havia entregue ao corréu Edson
Lousa Filho (seu genro); aduziu, ainda, que não conhecia os demais réus, assim como informou não
serem seus,  e  que  não  sabia  de  quem seriam os  imóveis  de  Jacarepaguá,  Barra  da  Tijuca  e  de
lguaba; tudo isso conforme trechos extraídos de seu interrogatório (evento 1 - doc. 45 - fls. 4117/4118,
Vol. 20):

"(...) que a imputação não é verdadeira; que, sem se lembrar de data, tem a dizer que
entregou a empresa cuio nome também não se recorda, ao seu genro Edson Lousa Filho;
(...) que Edilânia Fonseca é sua filha; não conhece Mariovone (sic) Oliveira e Mônica; que
não tem certeza de ter conhecido William Lourenço da Silva; que não se recorda de
Edilânia ter participado da tal empresa; (...) que tudo foi entregue ao seu genro Edson (...);
(...)  que  é  sogro  do  Maj  Washington;  que  nada tem a  dizer  sobre  a  movimentação
estimada  em R$101.  798,  79  (...);  (...)  que  não  se  recorda  de  ter  tido  imóvel  em
Jacarepaguá, ou na Barra da Tiiuca; que também não se recorda de ter vendido imóvel em
2010; (...) que não se lembra de ter entrado com capital para formar a empresa, que não
sabe dizer se iniciou a empresa (...); (...) que não tem como responder a parte sobre quem
comparecia ao IME para resolver os assuntos da empresa (...)" 

 

 William Lourenço da Silva, Empresário  :

Consta da exordial acusatória a infomação de que, conjuntamente com os demais acusados (Adriana
Castro Campos, Edilânia Fonseca Froufe, Antônio da Cruz Fonseca, Marivone Oliveira dos Santos e Mônica
Ferreira Marques), o empresário teria concorrido para a participação das empresas onde figurava como
sócio nos certames licitatórios fraudulentos, implementados pelos corréus Marcelo Cavalheiro, Édson
Louza Filho, Justiniano Martins Carneiro, Cel Dias e Maj Washington, através da aceitação de figuração
societária nas empresas apontadas, visando a emissão e assinatura de notas fiscais ideologicamente
falsas, com o objetivo de desviar recursos públicos em seu proveito e dos demais corréus.

Em resumo, por seu depoimento, negou participação no esquema criminoso mas informou que foi sócio
das empresas ENRILAN, DIGMAR e DELIGON; Aduziu que o responsável pela emissão das notas fiscais era
o corréu Édson Lousa Filho e confirmou que seus pais (Uilson Agostinho da SILVA e Célia Lourenço da
Silva) figuraram como sócios em algumas empresas, a pedido de Édson Lousa Filho; confirmou que
conhecia todos os corréus e que não eram suas as assinaturas das propostas de preços dos convites 49 e
51/2005; tudo isso conforme trechos extraídos de seu interrogatório (evento 1 - doc. 45 - fls. 4119/4121,
Vol. 20):

"(...) que a imputação não é verdadeira; que trabalhou na empresa Enrilan, em 2005, na
realidade como sócio (...); (...) que na realidade era funcionário do Edson Lousa Filho, na
empresa Lindiman,  quando então foi  convidado para entrar  de sócio  na Enrilan (...);
(...) que a parte de verificação de execução do serviço prestado ficava a cargo do Sr Edson
Lousa; que pelo que se lembra em momento algum assinou nota fiscal pela empresa
Enrilan (...); (...) que não se recorda como foi parar na empresa Digmar, nem do motivo
que  o  levou  a  Deligon,  sendo  certo  que  por  esta  não  recebia  nenhum salário  (...);
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(...) numa determinada ocasião o seu pai Uilson Agostinho da Silva também foi sócio da
empresa Digmar, não tendo recebido nenhum salário (...); (...) que nada sabe sobre as
empresas Digmar e Deligon terem vencido seis certames licitatórios fraudulentos; que era
o Sr Edson Lousa quem tratava da parte administrativa dessas empresas; que nada sabe
também sobre a emissão de natas (sic) fiscais ideologicamente falsa (sic) por parte dessas
empresas; que algumas notas fiscais foram preenchidas pelo interrogando não sabendo
dizer  quais  foram;  que  o  próprio  Edson  também  emitia  notas  fiscais  (...);  (...)  que
realmente fazer (sic) pequenos serviços para o senhor Antônio da Cruz sogro do senhor
Edson,  sendo certo  que Edilânia  é  cunhada de Edson;  (...)  que pode explicar  os  R$
70.643,07, de movimentação bancária em 2006, informando que algumas vezes eram
depositados pela empresa valores para que pudesse facilitar o seu serviço de pagamento
de diárias, fornecedores e outros; (...) que conheceu o Cel Paulo Roberto Dias Morales de
vista no IME (...); (...) que conheceu também o Maj Washington de vista uma vez que ele
trabalhava  no  almoxarifado  (...);  (...)  que  conhece  também  de  vista  o  réu  Marcelo
Cavalheiro (...); (...) soube que Justiniano Martins Carneiro era o contador de Edson (...);
(...) que sabe quem é o Cel da Reserva Cláudio Vinicius Costa Rodrigues (...); (...) Cel da
Reserva Ronald Vieira do Nascimento; que também sabe quem é o Márcio Vancler (...);
(...) que não se recorda de ter assinado nota fiscal porque normalmente só se preenche;
que provavelmente assinou outros documentos das empresas que figurou como sócio (...);
(...) que foi o Sr Edson quem trouxe os documentos de inclusão na empresa do réu e sua
mãe senhora Célia (...); (...) que não se recorda de ter assinado a carta proposta e a
proposta de preço e (sic) relativa ao convite 051/2005, acostados as fls. 77/78, do convite
51/2005 (...);  (...) que não reconhece os documentos acostados as fls. 66 e 67/72 do
convite 49/2005 DNIT (...); (...); que não tem a mínima ideia de quem fez as especificações
de fls. 67/72; que não se lembra quem era o engenheiro responsável como técnico pela
empresa Digmar; que era o Senhor Edson quem levava os documentos relativos a licitação
ao IME; que participou de festas que ser (sic) fez presente toda a família do senhor Edson,
mas não nos imóveis situados Barra da Tijuca e em iguaba (...)"

 

 Marivone Oliveira dos Santos, Empresária  :

Consta da exordial acusatória a infomação de que, conjuntamente com os demais acusados (Adriana
Castro Campos, Antônio da Cruz Fonseca, Willian Lourenço da Silva, Edilândia Fonseca Froufe e Mônica
Ferreira Marques), a empresária teria concorrido para a participação das empresas onde figurava como
sócia nos certames licitatórios fraudulentos, implementados pelos corréus Marcelo Cavalheiro, Édson
Louza Filho, Justiniano Martins Carneiro, Cel Dias e Maj Washington, através da aceitação de figuração
societária nas empresas apontadas, visando a emissão e assinatura de notas fiscais ideologicamente
falsas, com o objetivo de desviar recursos públicos em seu proveito e dos demais corréus.

Em resumo, em sede de depoimento, negou sua participação e disse que não sabia nada acerca dos
processos licitatórios referentes aos convênios IME/DNIT, apenas admitiu que foi sócia das empresas a
pedido de seu falecido marido (Sérgio Caetano Cavalheiro). Disse ainda que conhecia alguns dos corréus,
e que não se lembrou do teor dos documentos e nem reconheceu como suas as assinaturas apostas nos
convites dos certames licitatórios, aduzindo, finalmente, que nada sabia sobre a compra de imóveis pelo
corréu MARCELO CAVALHEIRO (seu filho) em 2004 e 2005; tudo isso conforme trechos extraídos de seu
interrogatório (evento 1 - doc. 46 - fls. 4139/4140, Vol. 20):

"(..) que nada tem a falar sobre o que aconteceu; que não conhece o Cel Paulo Roberto
nem Maj Washington; que não conhece Edson Lousa Filho, Cláudio Vinicius Costa, Ronald
Rodrigues  (sic),  Cap  Márcio  Vancler  Augusto  Geraldo,  Cel  Douglas  Marcelo  Merquior,
Adriana Castro Campos, Edilãnia Fonseca, Antônio da Cruz Fonseca e William Lourenço da
Silva; (...) que é mãe de Marcelo Cavalheiro e sogra de Mônica Ferreira; que Justiniano
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Martins foi muito amigo do marido da acusada, Sérgio Caetano; (...) que se lembra que seu
marido pediu para que participasse como sócia de empresa, não se lembrando de quantas
(...); (...) não entrou com nenhum capital nessa empresa, nem recebeu nada (...); (...) não
preencheu nenhuma nota fiscal, nem assinou qualquer documento relativo à empresa ou
empresas em que trabalhou; (...) que não se lembra dos documento (sic) de fls. 43/44,
nem reconhece como sua as assinaturas, acostadas no convite nº 59/04, que de igual
forma, não reconhece os documentos de fls. 38/39, nem como sua as assinaturas que dele
constam dos autos do convite nº 64/04 que também não se lembram (sic) dos documentos
de fls. 39/40, nem como sua a assinatura que nele constam (sic) do convite nº 57/04, que
não se lembra dos documentos de fls. 37/38, nem como sua a assinatura que nele consta
do convite nº 70/04 que não se lembra dos documentos de fls. 33/34, nem como suas as
assinaturas que neles constam do convite nº 76/04, que não se lembra dos documento
(sic) de fls. 35, nem como sua a assinatura que nele consta nos autos do convite nº 57/04;
que não se lembra do documento de fls. 46, não reconhecendo como sua a assinatura que
nele consta dos autos do convite nº 99/04, que não se lembra dos documentos de fls. 32 e
46, nem reconhece como suas assinaturas que neles constam dos autos do convite nº
100/04, que não se lembra dos documentos de fls. 42, 43 e44, nem reconhece como suas
as assinaturas que deles (sic) dos autos do convite nº 107/04; que não se lembra dos
documentos de fls. 55, nem reconhece como sua a assinatura que nele consta, dos autos
do convite nº 108/04; (...) que não se lembra sobre a compra de imóveis de seu filho nos
anos de 2004/2005; (...)"    

 

 Mônica Ferreira Marques, Empresária  :

Consta da exordial acusatória a infomação de que, conjuntamente com os demais acusados (Adriana
Castro Campos, Antônio da Cruz Fonseca, Willian Lourenço da Silva, Edilândia Fonseca Froufe e Marivone
Oliveira dos Santos), a empresária teria concorrido para a participação das empresas onde figurava como
sócia nos certames licitatórios fraudulentos, implementados pelos corréus Marcelo Cavalheiro, Édson
Louza Filho, Justiniano Martins Carneiro, Cel Dias e Maj Washington, através da aceitação de figuração
societária nas empresas apontadas, visando a emissão e assinatura de notas fiscais ideologicamente
falsas, com o objetivo de desviar recursos públicos em seu proveito e dos demais corréus.

Em resumo, em sede de depoimento, negou sua participação e disse ter assinado documentos alusivos
aos processos licitatórios referentes aos convênios IME/DNIT, apenas admitiu que foi sócia das empresas
a pedido de seu falecido sogro (Sérgio Caetano Cavalheiro).  Disse ainda que conhecia alguns dos
corréus, e que não comprou nenhum imóvel durante o período de 2004/2005; negou, também, saber do
teor de determinados documentos relativos a propostas de preços e eventuais assinaturas; tudo isso
conforme trechos extraídos de seu interrogatório (evento 1 - doc. 46 - fls. 4141/4143, Vol. 21):

"(...) que não fez parte do que narra a denúncia, ou seja, a imputação não é verdadeira;
que esteve na empresa Manam e uma outra cujo nome não se recorda, bem assim se foi
em 2004/2005; (...) seu sogro Sérgio Caetano pediu que a ré que entrasse como sócia
nessas empresas; que não ingressou com nenhum capital nem recebeu nenhum dinheiro
dessas  empresas;  que  não  preenche  (sic)  nenhuma  nota  fiscal  ou  qualquer  outro
documento da empresa (...); (...) não conhece o Cel Paulo Roberto Dias, nem sabe quem é,
que não conhece Cláudio Vinicius, Ronald Rodrigues (sic), Cel Douglas Marcelo Merquior,
Antonio da Cruz Fonseca, Wíllian Lourenço da Silva; (...) que viu duas vezes Adriana Castro
campos; que Marcelo Cavalheiro é seu marido e a senhora Marivone sua sogra;  que
conhece o senhor Edson Lousa Filho (...); (...) que não houve nenhuma relação entre a ré e
o Maj Washington relacionadas às empresas em que a acusada figurou como sócia (...);
(...) que não conhece o teor do documento de fls 48 (...) nem reconhece como sua a
assinatura que nele consta dos autos do convite nº 102/04; que não conhece o teor dos
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documentos de fls. 38/39, e nem reconhece como sua assinatura dos autos do convite nº
96/2004; que não reconhece o teor do documente (sic) fls. 47, nem reconhece como sua a
assinatura dos autos do convite nº 63/2004; (...) que se lembra que em 2004 e 2005, seu
Sérgio abriu uma conta em nome da acusada, na qual ele realizada depósitos, para ajudar
a ré no pagamento de escola, contas, mercado; que não sabe dizer se nesses anos o seu
marido Marcelo Cavalheiro foi sócio de outras empresas; (...) "  

 

 2 - Testemunhas de Acusação:

Capitão R1 Reinaldo dos Santos Paiva (evento 1 - doc. 52 - fls. 4275/4279, Vol. 21)

"(...)  que nos  anos de 2004/2005 trabalhou como auxiliar  do rancho e  fez  parte  da
comissão de licitação; que na realidade estava (sic) na comissão de licitação de maio de
2005 até o final do ano, cujo presidente era o Cel Dario, o CEL Ronald como adjunto (...);
(...) que a comissão cuidava de licitação do DNIT/IME assim como do próprio IME, sendo
certo que numa determinada ocasião o presidente da comissão disse que eram sempre as
mesmas empresas  que participavam;  que apesar  disso  não  tinha  nada a  se  opor  a
situação, tendo em vista que seguiu-se o procedimento previsto na lei e repetição de
firmas em licitação ocorre em todo o Brasil, para a compra de material de expediente e
outros;  (...)  que conhece o CEL Paulo Roberto Dias Morales mas na época não tinha
nenhum (sic) relação com ele, a mesma coisa para o MAJ Washington Luiz de Paula; que
conheceu o Sr Marcelo Cavalheiro através das obras do IME (...); (...) que não conhece o
réu Edson Lousa Filho; que conhece Cel Cláudio Vinicius Costa Rodrigues mas não teve
nenhuma relação com ele na época da licitação;  que não conheceu o réu Justiniano
Martins Carneiro; que Ten (sic) Ronald era adjunto da comissão, o qual era gerenciado
também pelo presidente; que conhece o CAP Marcio Vancler Augusto e também não teve
nenhuma  relação  com  ele  na  comissão;  que  CEL  Douglas  Marcelo  Merquior  era  o
ORDENADOR de despesas na época em que a testemunha pertencia a comissão; que não
conhece a engenheira civil Adriana Castro, o mesmo quanto a Edilania Fonseca, Marivone,
Mônica e William; (...) observando o documento de fls. 31 da mesma carta convite nº
25/2005 não reconhece como sua a rubrica que esta (sic) aposta no quadro de assinaturas
de recebimento, sendo que a que consta embaixo sobre o seu nome reconhece como sua;
que não reconhece como suas as letras em que constam na parte de cima de fls. 32 e
35, no entanto reconhece como sua a de 38, ainda da carta convite nº 25/2005, achando
que as letras de fls. 32 e 35 sejam do SG auxiliar da comissão, não tendo a certeza; que
reconheceu como suas as rubricas apostas as fls. 54, 55 e 56 da carta convite nº 25/2005,
após vê-las; (...) acrescenta que o CEL Dario e Ronald elaboravam uma planilha com todo
o certame licitatório do inicio ao fim e a levavam ao Cmte do IME (...); (...) era o DNIT que
fazia  uma  declaração  atestando  a  execução  do  serviço  ou  recebimento  do  produto
(...)" sublinhei.

 

Antônio Carlos Oliveira Nascimento (evento 1 - doc. 53 - fls. 4295/4297, Vol. 21) 

"(...) que conhece a ré Marivone, sua prima, e Mônica, esposa de Marcelo Cavalheiro, seu
primo (...); (...) que não se recorda do réu Edson Lousa Filho, Antônio da Cruz Fonseca; que
conheceu o réu Justiniano Martins Carneiro, o qual era contador da firma de Marcelo
Cavalheiro em Niterói (...); (...) que realmente assinou os paéis (sic) que seu primo Marcelo
Cavalheiro trouxe na ocasião (...); (...) Marcelo Cavalheiro nunca chamou a testemunha
para  fazer  parte  do  quadro  societário  da  empresa;  com relação  à  empresa  Digmar
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Comércio e Consultoria o procedimento foi o mesmo que acaba de mencionar em relação
à empresa Ankar; que se lembra de ter lido a palavra Digmar nesses papéis; que não sabe
informar se as empresas mencionadas participaram de algum processo de licitação no
IME; (...)   que não reconhece como sua a assinatura que consta sobre o nome
Ankar Consultoria, às fls. 33 dos autos do convite nº 55/2004 após verificá-lo;
que  não  reconhece  como  sua  também as  assinaturas  que  constam às  fls.
38/39/40 da carta convite nº 20/2005 após verificá-los; (...) que conhece o senhor
Edson Lousa Filho, tido por Edinho, de vista lá do IME (...); (...);   William Lourenço
trabalhava para o Maj Washington (...); (...) que nunca deu dinheiro para ingressar na
Ankar e Digmar, até porque nunca teve dinheiro; (...)    que não reconhece como suas
as assinaturas constantes na carta convite 98/2004 às fls. 24, 31, 32, e 49, após
verificadas; que também não reconhece como suas as assinaturas constantes na
carta convite 24/2005 às fls. 32, 43 e 44, após verificadas; (...) grifei e sublinhei.

 

Uilson Agostinho da Silva (evento 1 - doc. 63 - fls. 4465/4466, Vol. 21) 

"(...)  que William Lourenço da Silva é seu filho, que não conhece Marivone Oliveira, (...)
Mônica Ferreira Marques; (...) que as assinaturas que consta (sic) nos documentos de fls.
31, e 32 são suas, mas a testemunha não se lembra o que era escrito nesses documentos;
que não teve nenhum vínculo com a empresa Dgmar (sic); que assinou as declarações
constantes das fls. 31 e 32 da Carta Convite nº 31/2004 sem saber o que estava escrito;
que não sabe quem era o proprietário dessa empresa, nem onde ficava, que não conhece
o IME, nem nunca esteve lá; (...) que foi o Wilhan (sic) seu filho quem levou as declarações
de fls. 31 e 32 dos autos da Carta Convite nº 4112004; (...) que Edson Lousa Filho foi
apresentado a testemunha pelo seu filho Wilhan (sic), como pai; que não se lembra se seu
filho trabalhava para o Maj Washington, o Sr. Edson Lousa Filho ou o Sr. Antônio da Cruz
Fonseca; que não conhece nenhuma das empresas mencionadas às fls. 12 da denúncia;
(...) que reconhece como sua à (sic) assinatura constante na página 30, 31 e 32 dos autos
da Carta Convite nº 42/2004; que reconhece como sua ainda as assinaturas constantses
(sic) de f/s. 22, 25, 26 e 35 da Carta Convite 43/2004; que reconhece tamém (sic) como
sua as assinatura constante nas duas fls, que reconhece (sic) como suas as assinatura
(sic) no convênio DENIT (sic), Carta Convite nº 115/2004; que reconhece como suas as
assinatura; (sic) que reconhece como suas as assinatura (sic) de fls. 40 dos autos 71/2004
(...)" sublinhei.

 

Deleon Alves dos Santos (evento 1 - doc. 63 - fls. 4467/4469, Vol. 21) 

"(...)  que não conhece o Cel Paulo Rober (sic) Dias Morales; que ouviu falar do Maio (sic)
Washiqton (sic) Luiz de Paula e Marcelo Cavalheiro (sic); que trabalhando no escritório do
Justiniano, como Boy, ouvia Justiniano dizer que iria se encontrar com o Major Washigton e
Marcelo Cavalheiro, sem mencionar o motivo do encontro; que chegou a passar um final
de ano em uma casa em iguaba, cujos proprietários desconhecia, na qual o Maj Marcelo
Cavalheiro (sic) também se encontrava (...);  (...)  que conhece o Sr Edson Lousa Filho
somente por nome, uma vez que o seu nome era falado no escritório; (...) que conhecia o
réu Justiniano por que (sic) trabalhava na empresa dele, que era de contabilidade, não se
lembrando o nome da empresa; que a empresa ficava na casa do Justiniano no Jóquei
Club, São Gonçalo; (...) conhece Mônica Ferreira Marques porque ela se encontrava na
casa de iguaba (...); (...) que não reconhece como suas as assinaturas constantes nas
declarações de fls não numeradas nas quais consta os nomes das empresas GED Proietos
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e Serviços (sic) dos autos do Convite 113/2004 do IME/DENIT; que também não reconhece
como suas as assinaturas constantes das 3 declarações da empresa 339 GED Proietos e
Serviços  (sic)  dos  autos  do  Convite  92/2004,  convênio  IME/DENIT  após  observar  os
documentos; que também não reconhece como saus as assinaturas  constantes das fls.
32, 44, 45, 51 e 57; (...) que não reconhece como suas as assinatura (sic) de fls. 45, 46, 49
e 51 dos autos da Carta convite 34/2004 que lhe foram asibidas (sic); que também não
reconhece como suas as assinaturas das fls. 50, 51 e 62 dos autos 29/2005; que também
não reconhece como suas as assinaturas de fls, 53, 54 e 75, dos autos 51/2005 que lhe
foram exibidos; (...) que realmente pegou uma assinatura com o Sr Antônio Carlos Oliveira
Nascimento, a pedido do Sr Justiniano, porém não sabe dizer se é o Sr Antônio Carlos de
Oliveira Nascimento, como consta de seu depoimento no IPM; que o documento foi levado
dentro de um envelope, foi assinado e trazido de volta (...); (...) quando o Sr Justiniano as
vezes pedia para a testemunha assinar e as vezes para ela assinar; que isso ocorria dentro
do escritório do Sr Justiniano; que o Sr Justiniano pedia para a testemunha que recolhesse
a assinatura do Sr Alfredo, filho (sic) de Gleice (...); (...) sublinhei.

 

Célia Lourenço da Silva (evento 1 - doc. 65 - fls. 4498/4499, Vol. 21)

"(...) que é mãe de Willian Lourenço da Silva (...); (...) que a empresa mencionada não é de
seu filho, ao contrário do que constou no seu depoimento no inquérito (...); (...) que não
reconhece como suas as assinaturas constantes de fls.  21,  oriunda da administração
militar, e de fls. 26, 27 e 36 oriundos da empresa Olecram (...); (...) que não reconhece
também como suas as assinaturas constantes nos documentos em nome da empresa
Olecram comércio e consultoria Ltda, sem numeração dos autos da carta convite 88/2004
(...); (...) "

 

Gleice Regina Balbino de Almeida (evento 1 - doc. 65 -  fls. 4499/4500, Vol. 21)

"(...)  que em determinada data seu padrasto,  seu Justiniano,  pediu para a  depoente
assinar um documento, e foi atendido, só que a testemunha não sabia do que se tratava
(...); (...) que o senhor Justiniano só dava a última página do documento para a depoente
assinar, e assim não chegou a ver o nome que constava no documento (...); (...) que não
reconhece como sua a assinatura que consta no recibo de edital às fls. 24 dos autos do
convite 105/2004, que lhe foi exibido, acrescentando que seu nome completo é Gleice
Regina Balbino de Almeida, diferente do que está consignado no documento exibido;
também não reconhece como sua a assinatura de fls. 31 de uma declaração em que
consta o nome da empresa 339 GED projetos e serviços lida, da mesma carta convite; que
também não reconhece como sua a assinatura às fls. 33 sobre a declaração de aceite das
condições para a execução dos serviços deste convite, em nome da empresa 339 GED
projetos  e  servioços  (sic),  acrescentando que  seu  nome é  Gleice  Regina  Balbino  de
Almeida,  e  não  Gleice  Regina  de  Almeida,  tão  somente  como  consta  no  referido
documento da mesma carta convite; que também não reconhece como sua a assinatura
às fls. 46, acrescentando ainda o que já mencionou, ou seja, o seu nome é Gleice Regina
Balbino de Almeida, e não Gleice Regina de Almeida, tão somente como consta no referido
documento da mesma carta convite; também não reconhece como sua a assinatura às fls.
29, 33, 34 e 35, acrescentando ainda o que já mencionou, ou seja, o seu nome é Gleice
Regina Balbino de Almeida, e não Gleice Regina de Almeida, tão somente como consta no
referido documento da mesma carta convite; (...)" sublinhei.
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Alfredo Blbino (evento 1 - doc. 66 - fls. 4508/4509, Vol. 22) 

"(...) tendo sim apenas feito uma única assinatura para abertura de firma para o seu
Justiniano;  que  não  recebeu  dinheiro  para  isso,  nem  ficou  recebendo  mensalmente
qualquer valor; que assinou o documento em confiança ao seu Justiniano; que ele disse
que o documento era para abrir uma firma; (...) que não reconhece como sua a assinatura
constante da declaração de inexistência de fatos impeditivos. constante de fls. 39 dos
autos do convite nº 102/2004; que confirma na integra o depoimento prestado na fase
inquisitorial após ouvir sua leitura. acostado às fls. 6481650; (...) que não reconhece como
sua a assinatura constante do recibo de entrega de edital (...) acostado às fls. 28 do
convite 102/2004 após observar o referido documento; (...) que também não reconhece
como sua a assinatura constante do recibo do convite 50/2004 (...); que também não
reconhece como sua a assinatura constante de fls 27 do convite 50/2004, que leva o nome
da empresa acinom projetos e consultoria ltda; (...) que também não reconhece como sua
a assinatura constante no recibo do convite 55/2004 (...); que também não reconhece
como sua a assinatura constante de fls 28 dos autos do convite 55/2004, que leva o nome
da empresa acinom projetos e consultoria lida; que também não reconhece como sua a
assinatura constante de fls 29 dos autos do convite 55/2004, que leva o nome da empresa
acinom  projetos  e  consultoria  lida;  (...)  que  não  reconhece  como  sua  a  assinatura
constante de fls 30 dos autos do convite 107/2004 (...); que também não reconhece como
sua a assinatura constante de fls 36 dos autos do convite 107/2004, cujo documento leva
o nome da empresa acinom projetos e consultoria lida; (...) de fls 37 dos autos do convite
107/2004, cujo documento leva o nome da empresa acinom projetos e consultoria lida; (...)
de fls 38 dos autos do convite 107/2004, cujo documento leva o nome da empresa acinom
projetos e consultoria ltda; (...) que não reconhece como suas as assinaturas constantes
nos documentos em nome da empresa acinom projetos e consultoria lida, sem numeração,
dos autos do convite 111/2004 (...)"

 

General de Exército R1 Alberto Mendes Cardoso (evento 1 - doc. 86 - fls. 4842/4852 - Vol. 23)

"(...) [sobre a chegada de recursos na ordem de onze milhões no IME, em 2004] que tem
lembrança que tomou conhecimento destes recursos no mês de novembro de 2004;
(...) que havia uma determinação, se (sic) sua autoria, no sentido de que os recursos
deveriam ser empregados mediante processo licitatório (...); (...) que reitera que em todas
as ocasiões determinou ao GEN SOARES que empregasse a verba mediante processo
licitatório (...);  (...)  [sobre o Comandante do IME ter  descumprido a determinação do
depoente ao realizar o repasse de seis milhões dos convénios para a FRF sem licitação]
que sim, pois o então Comandante do IME havia descumprido as determinações verbais
depoente  nesse  sentido  (...);  (...)  [no  tocante  às  licitações  referentes  aos  convênios
IME/DNIT  em 2004/2005,  familiares  do  Maj  WASHINGTON figuraram como  sócios  de
empresas contratadas]  que não (...);  (...)  [às  perguntas  da Defesa do Gel  Dias]  que
determinou por escrito, no final do ano de 2003 ou no inicio de 2004, que todas as
contratações feitas pelo JME deveriam ser realizadas com base na Lei de Licitações (...)"

 

Tenente-Coronel Márcio Landvoigt (evento 1 - doc. 99 - fls. 4991/4997 - Vol. 24) 

"(...) sim, como sempre era carta convite, eu nunca questionei; já vinha determinada a
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forma que seria  feita  a  licitação;  10)  como meu conhecimento era  pequeno,  eu me
baseava  no  assessoramento  do  Capitão  Vancler;(...)  os  editais  de  licitação  eram
elaborados em conjunto pela coordenação dos convênios e o Capitão Vancler; (...) não
percebi mesmas empresas participando ou fracionamento de despesas em 2004; só foi
comentado em novembro de 2005 (...); (...) pelo que entendi, fracionamento é quando o
mesmo obieto, o mesmo tipo de trabalho, é 'quebrado' para caber dentro da modalidade
convite (...); (...) sim, eu participava da escolha das empresas habilitadas e da escolha da
vencedora;  (...)  acredito  que  quem  verificava  a  capacidade  técnica  era  o
Vancler,  juntamente  com  o  pessoal  do  DNIT;  26)  ninguém  verificava  a  composição
societária das empresas (...); (...) não tenho formação em Intendência e nem formação em
licitação; 29) não sei por que as pesquisas de preço eram supostamente realizadas após a
aprovação das propostas; não sei; era o Vancler que montava os processos e despachava
com o OD, eu só assinava junto com a Comissão;  (...)  o  responsável  pela guarda e
conservação desses documentos era o Vancler, ele dizia que isso fazia parte normal do
processo, para servir como referência; 30) os mapas de habilitação e de adjudicação eram
feitos pelo Capitão Vancler e o ato de homologação eu não me lembro, acho que era por
parte do OD; normalmente, quem despachava tais documentos comigo era o Capitão
Vancler; (...) e como eu confiava muito no conhecimento técnico do Capitão Vancler, eu
acreditava no que estava sendo passado (...); (...) o Capitão Vancler informou ter recebido
material para o IME, não para o DNIT (...); (...) uma vez. o Maj Washington falou com o
Capitão Vancler para dar uma agilizada (...); (...) o OD nunca questionou a lisura dos
certames licitatórios ou determinou sua correção; (...) porque fui orientado na época que
era pra ser feito através de carta convite (...); (...) nunca foi solicitado ao OD a realização
de termo aditivo a fim de complementar os serviços contratados (...) tomei conhecimento
de que familiares do Major Washington figuravam como sócios das empresas citadas na
denúncia, quando prestei  depoimento no IPM (...);  (...)  foi  constatada fragmentação e
composição  societária;  no  caso  da  fragmentação,  quem  respondeu  foi  a  Divisão
Administrativa, onde fica o OD, e o caso da composição societária fomos eu e o Vancler
que  respondemos;  fomos  nós  quem  respondemos  porque  na  época  éramos  os
responsáveis pelos processos; 54) eu, o Vancler e o Major Washington que respondemos
ao TCU; (...) a coordenação dos convênios é atinente à coordenação administrativa, na
pessoa do Maj Washington, sendo este, então, responsável pela elaboração dos editais de
licitação, juntamente do Capitão Vancler; (...) presidi a CPL de maio de 2004 a dezembro
de 2004 ou janeiro de 2005; (...) 

 

 3 - Testemunhas de Defesa:

 CEL DIAS

Cel RR JOSÉ ANTÔNIO CARNEIRO BORGES (evento 1 - doc. 101 - fls. 5044/5046, Vol. 24)

"(...) que foi prestado o apoio técnico e operacional e logístico, não sabendo dizer se
referente ao convite 99/2004 ou à (sic) outro, e tal apoio foi realizado no programa de
apoio à reconstrução de moradias; (...) que da mesma forma que o anterior, foi dado apoio
técnico operacional e logístico para o reassentamento e desapropriação mencionado no
convite nº 100/2004; porém a testemunha não tem como afirmar se foi a este convite ou a
outro; (...) que acredita que o Cel Dias não tenha feito declarações ideologicamente falsas
quanto à recebimento de serviços, mas não pode garantir (...)"

 

Cel RR RUBENILDO PITHON DE BARROS (evento 1 - doc. 101 - fls. 5047/5048, Vol. 24)
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"(...) que com relação ao maj Washington já recebeu uma indagação da justiça militar
sobre sua saida de uma função (sic) do IME (...)"

 

RAFAEL ARCANJO FERREIRA (evento 1 - doc. 101 - fls. 5049/5051, Vol. 24)

"(...)  que no período de 2004/2005 trabalhou no IME, no convênio Dentil/ME coo (sic)
técnico de informática (...); (...) que, exceto o cap Vancler, pode dizer que conhe (sic) os
outros oficias (sic) da denúncia (...), (...)  que não entregou cópia dos produtos na época
de 200412005 /ao cel Dias, o que veio a fazer após ouvir sobre as denúncias, em datas
não lembradas; que a maioria dessas cópias se encontravam na biblioteca do Centran,
tendo que todas essas cópias foram encaminhadas para o DEC em Brasília;  (...)  que
conheceu o réu Willian da Silva (...)"

 

JOSÉ CARLOS CESAR AMORIM (evento 1 - doc. 102 - fls. 5052/5053, Vol. 24) 

"(...)  trabalhou num projeto relativo a duplicação da BR 280, que vai de São Francisco do
Sul até Jaraguá do Sul, tendo a testemunha tendo (sic) trabalhado apenas no problema
específico do Canal do Linguado (...); (...)  que conhece o cel Dias desde 1997 (...); (...) que
conhecem (sic) Marcelo Cavalheiro, podendo dizer que ele com sua empresa participou, ao
longo  dos  anos,  de  diversos  processos  licitatórios,  no  IME,  e  a  testemunha  como
engenheiro podendo dizer que em um desses processos ele fez uma modernização no
laboratório de hidráulica da testemunha; que não conhece Edson Lousa Filho (...) 

 

 MAJ WASHINGTON

FRANCISCO LOMBARDO (evento 1 - doc. 103 - fls. 5090/5092, Vol. 24) 

"(...) que no ano de 2004 e 2005 trabalhava como engenheiro civil no CENTRAN e era
responsável pelo atendimento do condicionante (sic) do IBAMA para liberação das obras
da BR 230, Cuiabá-Santarém; (...) que não tem conhecimento de que o Maj Washington
tenha participado de fraudes em procedimentos licitatórios em ajuste com os outros réus
como descreve a denúncia; que trabalha mais diretamente com o Cel Paulo Roberto Dias,
na  parte  técnica  (...);  (...)  que  com  relação  ao  convênio  DNIT  IME,  a  atividade  da
testemunha ficou relacionada ao trecho da BR 163, Cuiabá-Santarém, mais concentrado
para atender o trecho Santarém-Rorópolis (sic), onde ficava situado o 8° BEC (Batalhão de
Engenharia e Construção); que os serviços relativos a esse trecho foram efetivamente
prestados (...); (...) que não conhece as empresas mencionadas na denúncia, exceto a
DIGMAR onde trabalhou, com certeza, em 2005 (...); (...)" 

 

Gen Div R1 VITOR CARULLA FILHO (fls. 5345/5351, Vol. 26) 

"(...) o depoente conheceu o Cel DIAS em 2004, quando esteve no Grupamento em João
Pessoa; que o depoente conheceu o Maj WASHINGTON, então capitão, em fevereiro de
2007; (...) que o depoente não tem conhecimento das firmas e esclarece que o Gel DIAS
era designado como chefe da assessoria 7 do DEC no Rio de Janeiro; que o depoente era
Vice-Chefe de dezembro de 2006 a agosto de 2008 e o então Cap WASHINGTON era oficial
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de carreira, na ativa, e assessor administrativo da A7; (...) 

 

TC FERNANDO SILVA SALDANHA DE MENEZES (Vol. 26, fls. 5354/5362) 

"(...) que o depoente conhece apenas a Sra. EDILÂNIA, que trabalhou no escritório do DEC,
no Rio de Janeiro; (...) que não trabalhou no referido convênio; (...)"

 

Gen Ex R1 ENZO MARTINS PERi (Autos Apartados) 

Alegou que não sabia nada no tocante aos convênios DNIT/IME.

 

 MARCELO CAVALHEIRO

JOSÉ JORGE DE MELLO (Vol. 25, fls. 5234)

"(...) que nunca trabalhou no IME; (...) que dos réus só conhece Marcelo Cavalheiro (...);
(...) que não conhece nenhuma das empresas descritas na denúncia (...)"

 

ANTONIO AUGUSTO CARNEIRO (Vol. 25, fls. 5235/5236)

"(...)  que trabalhou no IME, no período de 2004/2005, fazendo a parte de eletrotécnica das
obras; (...) que não era funcionário do IME, mas sim da empresa JLG, a qual prestava
serviço ao IME; que essa empresa acha que era do Marcelo Cavalheiro ou do seu pai,
Sérgio Cavalheiro; (...) que tinha contato com o CEL Paulo Roberto Dias, por trabalhar em
local por onde ele passava; que teve contato com o MAJ Washington Luís de Paula, por vê-
lo passar pelas dependências do IME (...); (...) que era o Sr. Marcelo Cavalheiro que pagava
o depoente, e fazia em dinheiro; que recebia em torno de 4 a 5 mil reais, por mês; que os
funcionários da empresa eram pagos pelo Sr. Marcelo Cavalheiro e a testemunha, em
dinheiro; (... ) que não sabe dizer porque tudo era pago em dinheiro; (...) achando que era
o CEL DIAS que fiscalizava o serviço (...)"

 

 EDSON LOUSA FILHO

EDISON DAUSACKER BIDONE (Vol. 25, fls. 5237/5238) 

"(...) que não trabalhou no IME no período de 2004/2005, mas sim como consultor em
projetos relativos ao convênio DNIT/IME; especificamente no setor ambiental, chegando a
coordenar,  inclusive,  alguns  desses  projetos  (...);  (...)  que,  em  2004  a  2005,  pode
responder que era um coordenador setorial no convênio DNIT/IME, coordenando a área de
meio ambiente, mas não em todos os processos; (...) que o projeto, relativo à BR-163, teve
prosseguimento após o período de 2004/2005 (...)"

 

 CEL COSTA RODRIGUES

OTÁVIO HIROYUKI SAITO (Vol. 25, fls. 5230/5233)
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"(...)  que serviu no IME desde maio de 2001 até junho de 2005,  inicialmente,  como
assistente de secretário do Comandante do IME, (...) tendo certeza de até 2003, quando,
então, passou a ser o Subcomandante do Instituto (...); (...) que o CEL Costa Rodrigues foi
nomeado para a função de tesoureiro, em razão das informações que a testemunha deu
ao GEN Brochard (sic) (. .. ); que o CEL Michel não queria o CEL Costa Rodrigues na
administração, sob a alegação "time que se ganha, não se mexe"; (...) que o CEL Costa
Rodrigues acumulou as funções de tesoureiro e Chefe da Divisão Administrativa; que o
CEL Costa Rodrigues assumiu a função de Ordenador de Despesa e Chefe da Divisão
Administrativa, quando o TEN CEL Wilton deixou as referidas funções, sem saber o motivo
para tais designações; que o CEL Ronald foi para a função de Tesoureiro na sequência de
mudança de funções (...); (...) que ouviu falar que o GEN Brochard (sic), o CEL Wílton e o
MAJ Washington estavam envolvidos e atos ilicitos com relação a descarga de material, no
ano de 2004, no IME; (...)"

 

2° Sgt RODRIGO LUIS ALVES RODRIGUES (Vol. 25. fls. 5241/5242) 

"(...)  que chegou no IME, em janeiro de 2005; que trabalhava na função de apoio à
Comissão permanente de Licitação; que a comissão era formada pelo CEL Dario, MAJ
Ronald (atualmente CEL) e TEN Paiva; (...) que trabalhou na comissão de Licitação, como
apoio, em 2005 a 2006; (...) que conhece o Ser. (sic) Marcelo Cavalheiro, vendo-o passar
nas dependências do INME (sic), mas anda (sic) sabe de empresas suas que possam ter
ganho  em processo  de  licitação  (...);  (...)  que  não  conhece  nenhuma das  empresas
mencionadas na denúncia (...)" 

 

Gen Bda R1 GERALDO SILVINO SOARES SILVA (Vol. 26, fls. 5420/5424) 

"(...) a designação que me lembro de ter efetuado é o Cel Costa para OD e Chefe da
Divisão Administrativa (...); (...) a motivação para designar o Cel Ronald para exercer a
função  de  tesoureiro,  em  primeiro  lugar,  é  que  ele  atendia  o  requisito  de  ser  da
intendência e por ser o segundo mais antigo; (...) nunca autorizei a abertura de Carta
Convite, isso decorria dos valores de lei; eu fui convencido pelo Cel. Dias de que todos os
serviços licitados eram distintos e que não havia parcelamento de despesas, digo, no que
diz respeito aos recursos aplicados pelo IME; o Cel. Costa Rodrigues também estava nessa
reunião e não contestou os assuntos que foram tratados; com relação à contratação da
Fundação Ricardo Franco com dispensa de licitação, eu também fui convencido pelo Cel.
Dias  e  acredito  que  o  Cel.  Rodrigues  não  discordou  porque  concordava  com  essa
necessidade; (...) quem decidia a aplicação dos recursos era a coordenação do convênio
IME/DNIT; não havia uma fiscalização formal do convênio; (...)  o Comando não autorizou o
pagamento de antecipáveis; (...) Não haviam reuniões semanais e nem quinzenais; não
havia formalmente uma prestação de contas ao Comando; (...) Entendo que fracionamento
de despesa é utilizar mais de uma licitação para um mesmo objeto; (...) lembro que em
duas licitações eu perguntei ao Cel Dias se não estava havendo parcelamento de licitação
e ele demonstrou que os objetos eram distintos e deveriam ser licitados separadamente;
(...) quem autorizava era o OD e quem realizava era o tesoureiro; (...) 

 

 CEL COSTA RODRIGUES E TEN CEL RONALD

HELOÍSA HELENA DE OLIVEIRA DANTAS (Vol. 25, fls. 5239/5240) 
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"(...) que trabalhou na Tesouraria do IME, no perfodo de 1987 a 2009, sendo chefiado (sic),
no período de 2004 a 2005, CEL  COSTA RODRIGUES e pelo CEL RONALD VIEIRA; (...) que a
depoente realizava também o pagamento do convênio DNIT/IME (...) após a ordem que
vinha do CEL Ordenador de Despesa; (...) que o CEL Paulo Roberto Dias era o coordenador
do convênio,  sendo a pessoa que declarava a execução do serviço ou a entrega do
produto, isto pelo convênio; (...) que conhece Marcelo Cavalheiro de vista, por vê-lo passar
nas dependências do IME; que não conhece Edson Lousa Filho, Adriana Castro, Edilania
Froufe, Antonio da Cruz Fonseca, Willian Lourenço da Silva, Marivone Oliveira dos Santos e
Monice  Ferreira  Marques;  (...)  que,  antes  da  criação  da  declaração  pelo  CEL  Costa
Rodrigues,  quem  declarava  a  execução  do  serviço  ou  a  entrega  do  produto  era  o
Almoxarife, isso mesmo com relação ao convênio DNIT/IME (...)"

 

Cel R1 JORGE DARIO DE SOUZA (Vol. 26, fls. 5414/5415)

Nada de relevante acrescentou à descoberta dos fatos.

 

 CAP VANCLER

WLADIMIR JOSÉ DA SILVA E SOUZA (Vol. 26, fls. 5397/5399)

"(...) que em 2003 o capitão Wancler ( ... ) tinha uma renda mensal de 50 mil reais (...);
(...) que no período de 2004 e 2005 houve registro de imóveis no nome tanto do capitão
Wancler quanto no nome do depoente, o que foi também declarado no imposto de renda;
(...)"

 

 

 ADRIANA CASTRO CAMPOS

DIONIMAR SEVERINO DE SOUZA (Vol. 24, fls. 5093/5094) 

"(...)   que não conhece o Cel Paulo Morales, Maj Washington, Edson Lousa Filho, Ten
Cel Ronald (sic) Oliveira, Cap Márcio Vancler, Edilânia Fonseca, Antônio da Cruz Fonseca,
Marivone e Mónica Ferreira; (...) que conhece o réu Marcelo Cavalheiro, por que trabalhava
para ele como encarregado de obra, sendo esta a sua função no IME; que trabalhou no IME
a partir de 2006; (...) que a sua carteira era registrada pela 11 ANKAR, tendo conhecido
apenas Marcelo Cavalheiro como dono da empresa; (...) 

 

Do sistema acusatório misto e do livre convencimento motivado:

Antes de se analisar as provas constantes no presente feito, faz-se necessário tecer algumas considerações
acerca de dois princípios que regem o processo penal brasileiro após a edição da Constituição de 1988: o
sistema acusatório misto (que o estrutura) e o livre convencimento motivado (que legitima as decisões).

O sistema acusatório misto determina a divisão da análise do fato tido como criminoso em dois momentos
distintos: uma fase inicial inquisitiva e uma fase posterior acusatória.

Logo que se tem a notícia da possível existência de um crime, inicia-se a busca por informações acerca das
condições em que os fatos ocorreram (análise do local  do delito,  juntada de documentos,  realização de
perícias, inquirição de testemunhas e do possível autor etc.).

https://eproc1g.stm.jus.br/eproc_1g_prod/externo_controlador.php?acao=valida_documento_consultar


Documento assinado eletronicamente por SIDNEI CARLOS MOURA - JUIZ FEDERAL SUBSTITUTO DA
JUSTIÇA MILITAR DA 2ª AUDITORIA DA 1ª CJM, Matricula  952. Em 22/04/2019 11:18:31.
Para confirmar a validade deste documento, acesse:  https://eproc1g.stm.jus.br/eproc_1g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 1440a58e70

Nessa fase inicial, que é inquisitiva, a participação da defesa é fiscalizatória (pois não há contraditório), sendo
que todos os elementos de convicção produzidos têm por finalidade única a formação da chamada opinio
delicti (opinião acerca do delito) e como destinatário o Ministério Público, instituição que corporifica a função
de Estado-Acusação.

O órgão ministerial, de posse das informações, avalia se restou demonstrada a materialidade do crime e se
foram apontados indícios suficientes da autoria (CPM, Art. 30). Em caso positivo, apresenta uma denúncia
perante o Estado-Juiz.

Recebida a denúncia, tem-se o início da segunda fase da atuação do Estado perante o crime - o processo
penal.

Na fase processual vige o sistema acusatório de forma pura, havendo completa separação entre o Estado-
Acusação e o Estado-Juiz, trazendo, com isso, uma série de inafastáveis consequências.

A primeira delas diz respeito à participação do juiz na formação da prova, pois, como terceiro alheio aos fatos e
do qual se espera completa imparcialidade, o magistrado deve se ater a ser destinatário das provas produzidas
pelas partes, não devendo participar de sua formação.

Outra  imposição derivada desse  sistema processual  ocorre  diante  do  pedido  absolutório  formulado pelo
Ministério Público. É que, como o MP é o representante do Estado-Acusação, cabe a ele (e somente a ele)
formular o requerimento de imposição de pena ao autor do delito.

Caso o  órgão ministerial  se  pronuncie  pela  absolvição,  não resta  alternativa  ao Estado-Juiz  senão a  de
chancelar o pedido, pois, se agir de forma distinta acabará por substituir a vontade do Estado-Acusação por
sua própria vontade, em flagrante contaminação da imparcialidade.

Neste ponto, cabe salientar que a disposição contida no Art. 437, letra "b" do CPPM não passa pela filtragem
constitucional, não tendo sido recepcionada por nossa atual Carta Magna.

Por fim, como terceira consequência temos a definição de quais provas podem ser utilizadas para edição de
um decreto condenatório.

Conforme determinação contida no Art. 297 do CPPM: "o juiz formará convicção pela livre apreciação do
conjunto das   provas colhidas em juízo. Na consideração de cada prova, o juiz deverá confrontá-la com as
demais, verificando se entre elas há compatibilidade e concordância".

Por aí já se nota que as provas que podem ser utilizadas são aquelas produzidas sob o crivo do contraditório,
com participação efetiva da defesa.

Somem-se a essas os documentos e perícias produzidos na fase do inquérito (porque efetivamente instrutórios
da ação penal) e teremos, junto com os indícios, o conjunto de elementos que podem ser considerados para
demonstração do fato criminoso e de quem tenha sido seu autor.

Na análise do quadro probatório, o magistrado forma sua convicção de forma livre, mas deve, em primeiro
lugar, respeitar os ditames legais no que se refere a quais elementos podem levar em consideração, e, em
segundo lugar, caso conclua pela condenação, apontar quais destes que o convenceram (sistema do livre
convencimento motivado).

 

Conclusão, após a análise das provas constantes no feito:

O Ministério dos Transportes, através do Departamento Nacional de Insfraestrutura de Transportes (DNIT),
realizou 02 (dois) convênios com o Exército Brasileiro relacionados a estudos e assessoria técnica na área de
engenharia de transportes.

O primeiro foi levado a efeito nos anos de 2004/2005, sendo materializado entre o DNIT e o Instituto Militar de
Engenharia (IME), organização militar sediada nesta cidade do Rio de Janeiro/RJ, sendo o objeto de análise do
presente feito (  Convênio IME/DNIT).

O segundo foi levado a efeito nos anos de 2006/2009, sendo materializado entre o DNIT e o Departamento de
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Engenharia e Construção do Exército (DEC), sendo que esta organização militar sediada em Brasília/DF, fez-se
representar através de intituição criada para este fim específico, o Centro de Excelência em Transportes
(CENTRAN), com sede nesta cidade do Rio de Janeiro/RJ, sendo o objeto de análise da Ação Penal Militar nº
7000178-74.2018.7.01.0001, em trâmite neste Juízo, também (Convênio DEC/DNIT).

Os recursos financeiros liberados pelo DNIT para o Convênio IME/DNIT foram da ordem de R$ 38.000.000,00
(trinta e oito milhões de reais), sendo certo que, em virtude de suspeita de irregularidades no andamento do
Convênio IME/DNIT, foram analisados 88 (oitenta e oito) procedimentos licitátórios,  os quais haviam sido
realizados no período de 2004/2005 e eram relacionados à parte da verba disponibilizada (cerca de R$
11.000.000,00 - onze milhões de reais).

Após análise técnica realizada por peritos contábeis através de Tomada de Contas Especial (TCE), determinada
pela Secretaria de Economia e Finanças do Exército (SEF), a 1ª Inspetoria de Contabilidade e Finanças do
Exército (1ª ICFEX) concluiu que as suspeitas eram verdadeiras e que o prejuízo ao erário e o desvio de
dinheiro público se deram através de uma autêntica e complexa engenharia criminosa.

À mesma conclusão chegaram os auditores do Tribunal de Contas da União (TCU) e os peritos do CPASDI
(Centro de Produção e Análise da Informação do MPM),  acrescentando que a análise das perícias e das
informações técnicas denotaram a existência de um conjunto de impropriedades, irregularidades e ilicitudes,
com o claro objetivo de, através de empresas de fachada, beneficiar oficiais do Exército e civis, tudo em
prejuízo do patrimônio sob administração militar.

Conforme suficientemente comprovado no feito, o esquema criminoso foi levado a efeito através de quatro
frentes distintas e interligadas: 

-  a  primeira,  representada pela  coordenação (técnica  e  administrativa)  do  convênio  IME/DNIT,  nas
pessoas do Cel   PAULO ROBERTO DIAS MORALES e do então Cap   WASHINGTON LUIZ DE PAULA,
os quais foram os mentores e idealizadores de toda a ação;

- a segunda, formada pelo grupo de oficiais militares do IME, nas pessoas do Cel   CLAUDIO VINICIUS
COSTA RODRIGUES  (ordenador  de  despesas  do  IME  à  época),  Ten  Cel    RONALD VIEIRA DO
NASCIMENTO (Tesoureiro e Presidente da Comissão de Licitação à época) e Cap   MÁRCIO VANCLER
AUGUSTO GERALDO (Almoxarife e Membro da Comissão de Licitação à época);

- a terceira, formada pelo grupo responsável pela abertura das empresas fantasmas, nas pessoas de 
 JUSTINIANO MARTINS CARNEIRO  (contador,  já  falecido),    EDSON LOUSA FILHO  (empresário,
concunhado do então Cap WASHINGTON) e   MARCELO CAVALHEIRO (empresário, antigo fornecedor de
materiais para o IME);

- a quarta, formada pelas pessoas que figuraram como sócias das empresas de fachada, nas pessoas de 
 MARIVONE  OLIVEIRA  DOS  SANTOS  (mãe  de  MARCELO  CAVALHEIRO),    MÔNICA  FERREIRA
MARQUES (companheira de MARCELO CAVALHEIRO à época),   ANTONIO DA CRUZ FONSECA (já
falecido e que era sogro de EDSON LOUSA FILHO e do então Cap WASHINGTON),   EDILÂNIA FONSECA
FROUFE  (cunhada de EDSON LOUSA FILHO e do então Cap WASHINGTON),    ADRIANA CASTRO
CAMPOS (amiga de MARCELO CAVALHEIRO) e   WILLIAM LOURENÇO DA SILVA (amigo da família de
ANTONIO DA CRUZ FONSECA).

O então Cel   DIAS serviu no IME no período de 1991 a 2005, e, além de ser professor daquela instituição,
tinha contato  direto  com vários  dirigentes  no DNIT,  o  que lhe permitiu  saber,  de antemão,  acerca dos
respasses de verbas e do convênio que seria realizado entre o DNIT e o IME, tendo articulado para assumir a
coordenação técnica (o que veio a acontecer) e para ser assessorado por pessoa de sua confiança, o então
Cap   WASHINGTON  (o que também veio a acontecer), sendo que este, que era almoxarife do IME até
novembro/2003, assumiu a coordenação administrativa do referido convênio.

Ocorre que, um pouco antes da incidência dos diversos certames licitatórios que ocorreram no IME, isso no ano
de 2004, foram criadas (ou alteradas a razão social/objeto) diversas empresas de fachada com o auxílio do
contador   JUSTINIANO MARTINS CARNEIRO (já falecido) sendo que estas empresas tinham como sócios,
além dos empresários   MARCELO CAVALHEIRO e   EDSON LOUSA FILHO, diversos parentes, amigos e
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conhecidos destes e do então Cap   WASHINGTON.

 MARCELO  (sócio  de  5  das  empresas  criadas/alteradas)  e    EDSON  (sócio  de  8  das  empresas
criadas/alteradas) eram antigos fornecedores de produtos ao IME e conhecidos do então Cap   WASHINGTON,
que antes de coordenador administrativo do Convênio IME/DNIT, era almorafixe do IME.   EDSON, inclusive, é
concunhado do então Cap   WASHINGTON.

A relação de amizade/parentesco entre os acusados Cel   DIAS, então Cap   WASHINGTON,   MARCELO e 
 EDSON restou demonstrada por participação conjunta em festas, visitação recíproca, venda de imóvel de um
para outro, além de transferências bancárias entre eles.

A finalidade da criação dessas empresas restou claramente demonstrada após a análise das provas: participar
dos procedimentos licitatórios que seriam realizados pelo IME, sendo as destinatárias dos recursos decorrentes
dos posteriores contratos e servir de mecanismo que possibilitaria a transferência do recurso público para
aqueles que efetivamente estavam por detrás dos nomes que constavam como sócios ("laranjas"), quer sejam,
os oficiais militares que, de alguma forma, eram responsáveis pela execução do Convênio IME/DNIT e os
empresários   MARCELO CAVALHEIRO e   EDSON LOUSA FILHO.

As referidas empresas não prestaram os serviços para os quais foram contratadas (e nem tinham capacidade
técnica para tanto, conforme se pode verificar do objeto das mesmas antes da alteração da razão social) e só
saíram vencedoras  dos  certames  licitatórios  que  participaram porque  estes  eram realizados  sempre  na
modalidade Convite,  na qual  a  administração pública escolhe quem receberá o Edital  e  os  chama para
apresentação de proposta de preços, sendo certo que, no caso, as empresas escolhidas sempre eram aquelas
que foram constituídas para esse fim específico por parte dos acusados.

Tendo-se  em vista  o  objeto  das  licitações,  a  própria  modalidade  de  certame  escolhida  já  configuraria
fracionamento de despesa e burla aos princípios que regem as compras públicas, e sua condução ocorreu com
diversas irregularidades (ausência de pesquisas de preços, de projeto básico, de Anotação de Responsabilidade
Técnica, objetos sem especificação ou clareza devidas, entre outras), aliás como atestado pela Tomada de
Contas Especial realizada pela 1ª ICFEX e pelo Tribunal de Contas da União.

Neste momento se percebe a participação dos demais militares acusados, pois a modalidade de licitação
proposta  pelos  Coordenadores  (em clara  violação ao  que dispõe a  Lei  de  Licitações  e  Contratos)  tinha
que, obrigatoriamente, ser aprovada pelo ordenador de despesas, o então Cel   COSTA RODRIGUES, o que de
fato veio a ocorrer, pois este já havia aderido ao intento criminoso.

Aprovada a modalidade de licitação, houve uma tentativa de transparecer que tudo era realizado de acordo
com a lei, com a juntada de documentos e de propostas das empresas participantes (sempre as mesmas, diga-
se de passagem).

Ocorre que a própria documentação juntada já denotava a fraude que estava em curso, pois as propostas de
preços eram entregues com diversas irregularidades (falta de assinatura, não-correspondência com o objeto,
entre outras), mas, mesmo assim, eram aprovadas pelos integrantes da Comissão de Licitação, o Ten Cel 
 RONALD (Presidente da Comissão de Licitação) e o Cap   VANCLER (membro da Comissão de Licitação),
sendo homologado o certame pelo ordenador de despesas, o então Cel   COSTA RODRIGUES.

Alguns documentos (proposta de preços e recibo de entrega de edital), inclusive, eram apresentados com
assinaturas falsificadas, conforme atestado pela perícia grafotécnica realizada, dando conta que várias pessoas
foram utilizadas apenas como "laranjas" na operação, emprestando, sem saber, seus nomes.

Como textualmente afirmado pelos peritos em relação aos convites: "todo o rito processual foi comprometido
e, portanto, não há o que se falar em licitação, mas apenas em juntada de papéis, ainda assim incompletos".

Todos esses militares eram (ou são) de intendência, com profundo conhecimento das rotinas administrativas e
de compras públicas,  o que faz concluir  que jamais poderiam ter sido "enganados" por uma fraude tão
explícita. E realmente não foram, como se verá adiante.

Ultrapassada  a  fase  da  licitação,  os  contratos  eram assinados  com as  empresas  de  fachada,  aliás  em
curtíssimo espaço de tempo e, em alguns, casos, a verba já era liberada às empresas em poucos dias após a
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assinatura (houve caso de poucas horas...), pois o Edital (elaborado pelos militares integrantes da Comissão de
Licitação, em ofensa à necessária segregação de funções) previa a possibilidade do pagamento quase imediato
a título de mobilização de pessoal (em alguns casos, de 90% do valor total da proposta na data da assinatura
do emprenho).

Como era de se esperar,  as empresas,  depois de algum tempo (em alguns casos,  pouquíssimo tempo),
apresentaram  diversas  notas  fiscais  que  eram  ideologicamente  falsas  (pois  os  serviços,  ou  não  foram
realizados, ou, se foram, ficaram a cargo de outros militares do próprio IME) e que, após serem atestadas
indevidamente por militares integrantes da administração militar, em especial pelo Cel   DIAS   (coordenador
técnico  e  Fiscal  dos  Contratos),  eram encaminhadas ao ordenador  de despesas,  o  então Cel    COSTA
RODRIGUES, que, mesmo sabendo que os serviços não haviam sido realizados, autorizava o pagamento e a
transfêrencia do recurso da administração militar para as empresas de fachada.

Tanto o ordenador de despesas à época, Cel   COSTA RODRIGUES, quanto os coordenadores do Convênio
IME/DNIT, Cel   DIAS (técnico) e o então Cap   WASHINGTON (administrativo), não se preocuparam em
prestar contas dos serviços que seriam realizados em contrapartida aos valores pagos pela administração
militar,  em clara violação à  determinação constitucional,  pois  prestará contas qualquer  pessoa física  ou
jurídica, pública ou privada, que utilize, arrecade, guarde, gerencie ou administre dinheiros, bens e valores
públicos  ou  pelos  quais  a  União  responda,  ou  que,  em  nome  desta,  assuma  obrigações  de  natureza
pecuniária (CF, Art. 70, parágrafo único).

Recebidos os valores pelas empresas, o lucro da empreitada criminosa era dividido entre os integrantes do
esquema. Isso resta claro pela análise feita acerca da vida financeira dos acusados, Cel   DIAS, então Cap 
 WASHINGTON, Cel   COSTA RODRIGUES, Ten Cel   RONALD, Cap   VANCLER,   EDSON LOUSA FILHO e 
 MARCELO CAVALHEIRO,  os  quais,  no  período  do  convênio  IME/DNIT,  tiveram evolução  patrimonial  e
movimentação bancária  muito  além do que seria  razoável,  levando-se  em consideração os  valores  que
normalmente receberiam com o trabalho normal, quer como militares, quer como empresários.

Além disso, no período, houve intensa movimentação bancária entre as contas das empresas de fachada e as
contas dos referidos acusados, sendo que estes, ainda, além de viagens ao exterior, adquiriram diversos
imóveis na cidade, em claro proveito dos valores que desviaram dos cofres públicos.

Durante  o  transcurso  da  ação  penal,  foro  adequado  para  justificar  o  motivo  da  evolução  patrimonial
desproporcional,  os acusados apresentaram provas que não se mostraram suficientes para contradizer o
indício de que a majoração dos bens pessoais decorreu da atividade criminosa em tela.

Conforme Demonstrativo  Financeiro  de  Débito  elaborado  no  âmbito  da  Tomada de  Constas  Especial  os
prejuízos imputados as agentes administrativos foi da ordem de mais de R$ 25.000.000,00 (vinte e cinco
milhões de reais), em valores atualizados até 05 de dezembro de 2011.

Sendo assim,  no  que se  refere  aos  acusados  Cel    DIAS,  então  Cap   WASHINGTON,  Cel    COSTA
RODRIGUES, Ten Cel   RONALD, Cap   VANCLER,   EDSON LOUSA FILHO e   MARCELO CAVALHEIRO, o
fato se mostrou típico, e por não terem existido causas que pudessem excluir a ilicitude da conduta ou a
culpabilidade dos referidos, impõe-se suas condenações.

No  que  se  refere  às  acusadas    ADRIANA CASTRO CAMPOS,    EDILÂNIA  FONSECA FROUFE,  e  
 MARIVONE OLIVEIRA DOS SANTOS, assiste razão ao MPM quando diz que não foram constituídas no feito
provas que sejam suficientes para embasar um decreto condenatório, salientado-se que, conforme atestado
pela perícia grafotécnica, suas assinaturas foram falsificadas nos documentos apresentados à administração
militar, o que serve de indício que funcionaram apenas como "laranjas" na operação.

Quanto ao acusado   WILLIAM LOURENÇO DA SILVA, apesar de figurar como sócio em algumas empresas de
fachada e de ter  tido movimentação financeira incompatível,  não foi  possível  confirmar se efetivamente
assinou algum documento entregue à administração militar, restando, ao menos, a dúvida razoável no tocante
à sua participação na empreitada criminosa e, na dúvida, não se condena (in dubio pro reo).

Por fim, no que se refere à acusada   MÔNICA FERREIRA MARQUES,  apesar de ser sócia de algumas
empresas,  ter  assinado  alguns  documentos  entregues  à  administração  militar  e  de  ter  movimentação
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financeira incompatível, não se constituiu no feito prova suficiente para poder se afirmar, ao menos com a
certeza  processual  que o  momento requer,  que tenha voluntariamente  aderido  ao  intento  criminoso de
seu  então  companheiro  MARCELO  CAVALHEIRO,  instalando-se  a  dúvida  razoável  quanto  à  sua  efetiva
participação (se espontânea, voluntária ou imposta por seu cônjuge), lembrando que se beneficiar com o crime
não é o mesmo que participar dele.

 

Dosimetria da pena:

Quanto ao acusado Cel R/R   PAULO ROBERTO DIAS MORALES:

Pena-base:

-  estabelece-se  como  pena  inicial  o  prazo  de  06  (seis)  anos  de  reclusão,  levando-se  em
consideração as seguintes circunstâncias para considerar a pena acima do mínimo legal:

- o fato de ser um Oficial das Forças Armadas, o qual deveria servir de exemplo para os
demais  militares  e  pelo  qual  o  Exército  Brasileiro  investiu  tempo  e  dinheiro  para
treinamento, esperando, em troca, a consequente e necessária lealdade, o que torna sua
conduta ainda mais reprovável;

- a função que exercia no momento do crime, uma vez que, como coordenador técnico,
deveria zelar pelo bom andamento do convênio que gerenciava, apresentando, ou ao
menos  exigindo,  as  prestações  de  contas  de  todos  os  serviços  que  deveriam  ser
realizados;

- sua premeditação, pois, conforme restou demonstrado, o plano criminoso já havia sido
elaborado antes mesmo da própria assinatura do Convênio IME/DNIT; 

- a consequência extremamente deletéria da conduta à imagem do Exército Brasileiro,
instituição que conta com o apoio e admiração da esmagadora maioria do povo brasileiro.

Pena alterada:

- a pena é agravada em 1/4 (CPM, Art. 73), uma vez que o acusado, além de organizar toda a
ação  criminosa  (o  que  fez  em  conjunto  com  os  acusados  WASHINGTON,  MARCELO  e
EDSON), como Coronel, dirigiu a atividade dos demais agentes (CPM, Art. 53, § 2º, inciso I),
perfazendo-se, até o momento, o total de 07 (sete) anos e 06 (seis) meses de reclusão;

Pena final:

- tendo-se em vista que o valor do desvio ultrapassou, e em muito, o montante de 20 (vinte)
salários  mínimos,  a  pena é  aumentada em 1/3 (CPM,  Art.  303,  §  1º),  perfazendo-se,  até  o
momento, o total de 10 (dez) anos de reclusão;

- por fim, como se trata de crime continuado, onde os delitos posteriores foram cometidos nas
mesmas condições de tempo, modo e lugar do delito inicial, o aumento deve incidir em seu grau
máximo (2/3, CP, Art. 71), uma vez que se trata de mais de 80 (oitenta) contratos fraudados, com
atestação falsa e falsificação de mais de 200 documentos, perfazendo-se, como pena definitiva, o
total de   16 (dezesseis) anos e 08 (oito) meses de reclusão.

 

Quanto ao acusado Maj   WASHINGTON LUIZ DE PAULA:

Pena-base:

-  estabelece-se  como  pena  inicial  o  prazo  de  06  (seis)  anos  de  reclusão,  levando-se  em
consideração as seguintes circunstâncias para considerar a pena acima do mínimo legal:

- o fato de ser um Oficial das Forças Armadas, o qual deveria servir de exemplo para os
demais  militares  e  pelo  qual  o  Exército  Brasileiro  investiu  tempo  e  dinheiro  para
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treinamento, esperando, em troca, a consequente e necessária lealdade, o que torna sua
conduta ainda mais reprovável;

-  a  função  que  exercia  no  momento  do  crime,  uma  vez  que,  como  coordenador
administrativo,  deveria  zelar  pelo  bom  andamento  do  convênio  que  gerenciava,
apresentando, ou ao menos exigindo, as prestações de contas de todos os serviços que
deveriam ser realizados;

- sua premeditação, pois, conforme restou demonstrado, o plano criminoso já havia sido
elaborado antes mesmo da própria assinatura do Convênio IME/DNIT;

- a consequência extremamente deletéria da conduta à imagem do Exército Brasileiro,
instituição que conta com o apoio e admiração da esmagadora maioria do povo brasileiro.

Pena alterada:

- a pena é agravada em 1/5 (CPM, Art. 73), uma vez que o acusado organizou toda a ação
criminosa, o que fez em conjunto com os acusados DIAS MORALES, MARCELO e EDSON (CPM, Art.
53, § 2º, inciso I), perfazendo-se, até o momento, o total de 07 (sete) anos, 02 (dois) meses e 12
(doze) dias de reclusão;

Pena final:

- tendo-se em vista que o valor do desvio ultrapassou, e em muito, o montante de 20 (vinte)
salários  mínimos,  a  pena é  aumentada em 1/3 (CPM,  Art.  303,  §  1º),  perfazendo-se,  até  o
momento, o total de 09 (nove) anos, 07 (sete) meses e 06 (seis) dias de reclusão;

- por fim, como se trata de crime continuado, onde os delitos posteriores foram cometidos nas
mesmas condições de tempo, modo e lugar do delito inicial, o aumento deve incidir em seu grau
máximo (2/3, CP, Art. 71), uma vez que se trata de mais de 80 (oitenta) contratos fraudados, com
atestação falsa e falsificação de mais de 200 documentos, perfazendo-se, como pena definitiva, o
total de   16 (dezesseis) anos de reclusão.

 

Quanto ao acusado Cel R/R   CLÁUDIO VINÍCIUS COSTA RODRIGUES:

Pena-base:

-  estabelece-se  como pena  inicial  o  prazo  de  05  (cinco)  anos  de  reclusão,  levando-se  em
consideração as seguintes circunstâncias para considerar a pena acima do mínimo legal:

- o fato de ser um Oficial das Forças Armadas, o qual deveria servir de exemplo para os
demais  militares  e  pelo  qual  o  Exército  Brasileiro  investiu  tempo  e  dinheiro  para
treinamento, esperando, em troca, a consequente e necessária lealdade, o que torna sua
conduta ainda mais reprovável;

- a função que exercia no momento do crime, uma vez que, como ordenador de despesas,
aproveitou-se  da  facilidade  que  sua  função  permitia  para  liberar,  indevidamente,  os
recursos às empresas de fachada, causando um imenso prejuízo aos cofres públicos;

- a consequência extremamente deletéria da conduta à imagem do Exército Brasileiro,
instituição que conta com o apoio e admiração da esmagadora maioria do povo brasileiro.

Pena alterada:

- em relação ao acusado, não se mostraram presentes circunstâncias atenuantes ou agravantes;

Pena final:

- tendo-se em vista que o valor do desvio ultrapassou, e em muito, o montante de 20 (vinte)
salários  mínimos,  a  pena é  aumentada em 1/3 (CPM,  Art.  303,  §  1º),  perfazendo-se,  até  o
momento, o total de 06 (seis) anos e 08 (oito) meses de reclusão;

https://eproc1g.stm.jus.br/eproc_1g_prod/externo_controlador.php?acao=valida_documento_consultar


Documento assinado eletronicamente por SIDNEI CARLOS MOURA - JUIZ FEDERAL SUBSTITUTO DA
JUSTIÇA MILITAR DA 2ª AUDITORIA DA 1ª CJM, Matricula  952. Em 22/04/2019 11:18:31.
Para confirmar a validade deste documento, acesse:  https://eproc1g.stm.jus.br/eproc_1g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 1440a58e70

- por fim, como se trata de crime continuado, onde os delitos posteriores foram cometidos nas
mesmas condições de tempo, modo e lugar do delito inicial, o aumento deve incidir em seu grau
máximo (2/3, CP, Art. 71), uma vez que se trata de mais de 80 (oitenta) contratos fraudados, com
atestação falsa e falsificação de mais de 200 documentos, perfazendo-se, como pena definitiva, o
total de   11 (onze) anos, 01 (um) mês e 10 (dez) dias de reclusão.

 

Quanto ao acusado Ten Cel R/R   RONALD VIEIRA DO NASCIMENTO:

Pena-base:

-  estabelece-se como pena inicial  o  prazo de 04 (quatro)  anos de reclusão,  levando-se em
consideração as seguintes circunstâncias para considerar a pena acima do mínimo legal:

- o fato de ser um Oficial das Forças Armadas, o qual deveria servir de exemplo para os
demais  militares  e  pelo  qual  o  Exército  Brasileiro  investiu  tempo  e  dinheiro  para
treinamento, esperando, em troca, a consequente e necessária lealdade, o que torna sua
conduta ainda mais reprovável;

- a consequência extremamente deletéria da conduta à imagem do Exército Brasileiro,
instituição que conta com o apoio e admiração da esmagadora maioria do povo brasileiro.

Pena alterada:

- em relação ao acusado, não se mostraram presentes circunstâncias atenuantes ou agravantes;

Pena final:

- tendo-se em vista que o valor do desvio ultrapassou, e em muito, o montante de 20 (vinte)
salários  mínimos,  a  pena é  aumentada em 1/3 (CPM,  Art.  303,  §  1º),  perfazendo-se,  até  o
momento, o total de 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão;

- por fim, como se trata de crime continuado, onde os delitos posteriores foram cometidos nas
mesmas condições de tempo, modo e lugar do delito inicial, o aumento deve incidir em seu grau
máximo (2/3, CP, Art. 71), uma vez que se trata de mais de 80 (oitenta) contratos fraudados, com
atestação falsa e falsificação de mais de 200 documentos, perfazendo-se, como pena definitiva, o
total de   08 (oito) anos e 04 (quatro) meses de reclusão.

 

Quanto ao acusado Cap   MÁRCIO VANCLER AUGUSTO GERALDO:

Pena-base:

-  estabelece-se como pena inicial  o  prazo de 04 (quatro)  anos de reclusão,  levando-se em
consideração as seguintes circunstâncias para considerar a pena acima do mínimo legal:

- o fato de ser um Oficial das Forças Armadas, o qual deveria servir de exemplo para os
demais  militares  e  pelo  qual  o  Exército  Brasileiro  investiu  tempo  e  dinheiro  para
treinamento, esperando, em troca, a consequente e necessária lealdade, o que torna sua
conduta ainda mais reprovável;

- a consequência extremamente deletéria da conduta à imagem do Exército Brasileiro,
instituição que conta com o apoio e admiração da esmagadora maioria do povo brasileiro.

Pena alterada:

-  consta como atenuante a participação de somenos importância (CPM, Art.  53,  §  3º),  pois,
embora tenha aderido à empreitada criminosa e pudesse evitar seu prosseguimento, era adjunto
da Comissão de Licitação e com posto inferior ao Presidente (Ten Cel RONALD), razão pela qual a
pena é atenuada em 1/3 (CPPM, Art. 73), perfazendo-se, até o momento, o total de 02 (dois) anos
e 08 (oito) meses de reclusão;
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Pena final:

- tendo-se em vista que o valor do desvio ultrapassou, e em muito, o montante de 20 (vinte)
salários  mínimos,  a  pena é  aumentada em 1/3 (CPM,  Art.  303,  §  1º),  perfazendo-se,  até  o
momento, o total de 03 (três) anos, 06 (seis) meses e 20 (vinte) dias de reclusão;

- por fim, como se trata de crime continuado, onde os delitos posteriores foram cometidos nas
mesmas condições de tempo, modo e lugar do delito inicial, o aumento deve incidir em seu grau
máximo (2/3, CP, Art. 71), uma vez que se trata de mais de 80 (oitenta) contratos fraudados, com
atestação falsa e falsificação de mais de 200 documentos, perfazendo-se, como pena definitiva, o
total de   05 (cinco) anos, 11 (onze) meses e 02 (dois) dias de reclusão.

 

Quanto ao acusado   MARCELO CAVALHEIRO (civil):

Pena-base:

-  estabelece-se como pena inicial  o  prazo de 04 (quatro)  anos de reclusão,  levando-se em
consideração as seguintes circunstâncias para considerar a pena acima do mínimo legal:

- sua premeditação, pois, conforme restou demonstrado, o plano criminoso já havia sido
elaborado antes mesmo da própria assinatura do Convênio IME/DNIT;

- a importância de sua conduta, uma vez que, em conjunto com o acusado EDSON, foi o
responsável pela abertura/alteração das empresas de fachada; 

Pena alterada:

- a pena é agravada em 1/5 (CPM, Art. 73), uma vez que o acusado organizou toda a ação
criminosa, o que fez em conjunto com os acusados DIAS MORALES, WASHINGTON e EDSON (CPM,
Art. 53, § 2º, inciso I), perfazendo-se, até o momento, o total de 04 (quatro) anos, 09 (nove)
meses e 18 (dezoito) dias de reclusão;

Pena final:

- tendo-se em vista que o valor do desvio ultrapassou, e em muito, o montante de 20 (vinte)
salários  mínimos,  a  pena é  aumentada em 1/3 (CPM,  Art.  303,  §  1º),  perfazendo-se,  até  o
momento, o total de 06 (seis) anos, 04 (quatro) meses e 24 (vinte e quatro) dias de reclusão;

- por fim, como se trata de crime continuado, onde os delitos posteriores foram cometidos nas
mesmas condições de tempo, modo e lugar do delito inicial, o aumento deve incidir em seu grau
máximo (2/3, CP, Art. 71), uma vez que se trata de mais de 80 (oitenta) contratos fraudados, com
atestação falsa e falsificação de mais de 200 documentos, perfazendo-se, como pena definitiva, o
total de   10 (dez) anos e 08 (oito) meses de reclusão.

 

Quanto ao acusado   EDSON LOUSA FILHO (civil):

Pena-base:

-  estabelece-se como pena inicial  o  prazo de 04 (quatro)  anos de reclusão,  levando-se em
consideração as seguintes circunstâncias para considerar a pena acima do mínimo legal:

- sua premeditação, pois, conforme restou demonstrado, o plano criminoso já havia sido
elaborado antes mesmo da própria assinatura do Convênio IME/DNIT; 

- a importância de sua conduta, uma vez que, em conjunto com o acusado MARCELO, foi o
responsável pela abertura/alteração das empresas de fachada;

Pena alterada:

- a pena é agravada em 1/5 (CPM, Art. 73), uma vez que o acusado organizou toda a ação
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criminosa, o que fez em conjunto com os acusados DIAS MORALES, WASHINGTON e MARCELO
(CPM, Art. 53, § 2º, inciso I), perfazendo-se, até o momento, o total de 04 (quatro) anos, 09 (nove)
meses e 18 (dezoito) dias de reclusão;

Pena final:

- tendo-se em vista que o valor do desvio ultrapassou, e em muito, o montante de 20 (vinte)
salários  mínimos,  a  pena é  aumentada em 1/3 (CPM,  Art.  303,  §  1º),  perfazendo-se,  até  o
momento, o total de 06 (seis) anos, 04 (quatro) meses e 24 (vinte e quatro) dias de reclusão;

- por fim, como se trata de crime continuado, onde os delitos posteriores foram cometidos nas
mesmas condições de tempo, modo e lugar do delito inicial, o aumento deve incidir em seu grau
máximo (2/3, CP, Art. 71), uma vez que se trata de mais de 80 (oitenta) contratos fraudados, com
atestação falsa e falsificação de mais de 200 documentos, perfazendo-se, como pena definitiva, o
total de   10 (dez) anos e 08 (oito) meses de reclusão.

 

Regime inicial de cumprimento de pena:

Nos termos do que dispõe o Art. 33 e ss do Código Penal, aqui aplicado analogicamente em razão de omissão
do Código Penal Militar, estabelece-se:

- o regime inicialmente fechado para o cumprimento das penas impostas aos acusados Cel R/R   PAULO
ROBERTO DIAS MORALES, Maj   WASHINGTON LUIZ DE PAULA, Cel R/R   CLÁUDIO VINÍCIUS
COSTA RODRIGUES, Ten Cel R/R   RONALD VIEIRA DO NASCIMENTO,   MARCELO CAVALHEIRO e 
 EDSON LOUSA FILHO;

- o regime inicialmente semi-aberto para o cumprimento da pena imposta ao acusado Cap   MÁRCIO
VANCLER AUGUSTO GERALDO.

 

Benefícios legais:

Recorrer em liberdade:

Porque inexistentes, no momento, os requisitos para decretação da prisão preventiva, reconhece-se o
direito dos acusados condenados em apelarem em liberdade.

 

Suspensão condicional da pena (sursis):

Atentando para o que dispõe o Art. 84 do Código Penal Militar e, tendo-se em vista que as penas
privativas de liberdade impostas ultrapassam o patamar de 02 (dois)  anos,  não se reconhece aos
acusados condenados o direito de terem suspensas condicionalmente suas penas.

 

Manutenção do gravame em relação aos imóveis sequestrados:

Mantém-se, ao menos por ora, o gravame em relação a todos os bens sequestrados, uma vez que não se
mostra presente qualquer das condições de levantamento estabelecidas no Art. 204 do Código de Processo
Penal  Militar,  salientando-se  que,  em relação  ao  imóvel  pertencente  à  acusada    MÔNICA FERREIRA
MARQUES  (absolvida),  este  foi  adquirido  enquanto  era  companheira  do  acusado    MARCELO
CAVALHEIRO (condenado).

 

 

 DISPOSITIVO

Em face de tudo o que foi exposto, resolve-se:
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 Preliminarmente:

-  Declarar  a extinção da punibilidade,  em razão do óbito,  dos acusados   JUSTINIANO MARTINS
CARNEIRO e   ANTONIO DA CRUZ FONSECA, já qualificados no feito, o que se faz com  base no Art.
123, inciso I, do Código Penal Militar.

 

 No mérito:

 

- Absolver os acusados:

-   ADRIANA CASTRO CAMPOS,   EDILÂNIA FONSECA FROUFE,   MARIVONE OLIVEIRA DOS
SANTOS,    WILLIAM LOURENCO DA SILVA  e   MÔNICA FERREIRA MARQUES,  todos já
qualificados no feito, com base no Art. 439, letra "e" do Código de Processo Penal Militar.

 

Condenar os acusados:

-  Cel  R/R   PAULO ROBERTO DIAS MORALES,  já  qualificado nos autos,  à pena de   16
(dezesseis) anos e 08 (oito) meses de reclusão em razão de ter praticado o crime previsto
no Art. 303, § 1º do Código Penal Militar (peculato com desvio superior a 20 salários mínimos), em
concurso de agentes (CPM, Art. 53, § 2º, inciso I) e em continuidade delitiva (CP, Art. 71).

Reconhece-se  ao  acusado  o  direito  de  recorrer  em liberdade,  uma vez  que  não  há
fundamento para decretação de sua prisão preventiva no momento (CPPM, Art. 255, a
contrario sensu).

Não se  reconhece ao acusado o  direito  de ter  suspensa condicionalmente sua pena
(sursis), em razão da vedação imposta pelo Art. 84 do Código Penal Militar.

Estabelece-se  o  regime  inicialmente  fechado  para  cumprimento  da  reprimenda,  nos
termos do que dispõe o Art. 33, § 2º, letra "a", do Código Penal.

 

- Maj   WASHINGTON LUIZ DE PAULA, já qualificado nos autos, à pena de   16 (dezesseis)
anos de reclusão em razão de ter praticado o crime previsto no Art. 303, § 1º do Código Penal
Militar (peculato com desvio superior a 20 salários mínimos), em concurso de agentes (CPM, Art.
53, § 2º, inciso I) e em continuidade delitiva (CP, Art. 71).

Reconhece-se  ao  acusado  o  direito  de  recorrer  em liberdade,  uma vez  que  não  há
fundamento para decretação de sua prisão preventiva no momento (CPPM, Art. 255, a
contrario sensu).

Não se  reconhece ao acusado o  direito  de ter  suspensa condicionalmente sua pena
(sursis), em razão da vedação imposta pelo Art. 84 do Código Penal Militar.

Estabelece-se  o  regime  inicialmente  fechado  para  cumprimento  da  reprimenda,  nos
termos do que dispõe o Art. 33, § 2º, letra "a", do Código Penal.

 

- Cel R/R   CLÁUDIO VINÍCIUS COSTA RODRIGUES, já qualificado nos autos, à pena de   11
(onze) anos, 01 (um) mês e 10 (dez) dias de reclusão em razão de ter praticado o crime
previsto no Art. 303, § 1º do Código Penal Militar (peculato com desvio superior a 20 salários
mínimos), em concurso de agentes (CPM, Art. 53) e em continuidade delitiva (CP, Art. 71).

Reconhece-se  ao  acusado  o  direito  de  recorrer  em liberdade,  uma vez  que  não  há

https://eproc1g.stm.jus.br/eproc_1g_prod/externo_controlador.php?acao=valida_documento_consultar


Documento assinado eletronicamente por SIDNEI CARLOS MOURA - JUIZ FEDERAL SUBSTITUTO DA
JUSTIÇA MILITAR DA 2ª AUDITORIA DA 1ª CJM, Matricula  952. Em 22/04/2019 11:18:31.
Para confirmar a validade deste documento, acesse:  https://eproc1g.stm.jus.br/eproc_1g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 1440a58e70

fundamento para decretação de sua prisão preventiva no momento (CPPM, Art. 255, a
contrario sensu).

Não se  reconhece ao acusado o  direito  de ter  suspensa condicionalmente sua pena
(sursis), em razão da vedação imposta pelo Art. 84 do Código Penal Militar.

Estabelece-se  o  regime  inicialmente  fechado  para  cumprimento  da  reprimenda,  nos
termos do que dispõe o Art. 33, § 2º, letra "a", do Código Penal.

 

- Ten Cel R/R   RONALD VIEIRA DO NASCIMENTO, já qualificado nos autos, à pena de   08
(oito) anos e 04 (quatro) meses de reclusão em razão de ter praticado o crime previsto no
Art. 303, § 1º do Código Penal Militar (peculato com desvio superior a 20 salários mínimos), em
concurso de agentes (CPM, Art. 53) e em continuidade delitiva (CP, Art. 71).

Reconhece-se  ao  acusado  o  direito  de  recorrer  em liberdade,  uma vez  que  não  há
fundamento para decretação de sua prisão preventiva no momento (CPPM, Art. 255, a
contrario sensu).

Não se  reconhece ao acusado o  direito  de ter  suspensa condicionalmente sua pena
(sursis), em razão da vedação imposta pelo Art. 84 do Código Penal Militar.

Estabelece-se  o  regime  inicialmente  fechado  para  cumprimento  da  reprimenda,  nos
termos do que dispõe o Art. 33, § 2º, letra "a", do Código Penal.

 

- Cap   MÁRCIO VANCLER AUGUSTO GERALDO, já qualificado nos autos, à pena de   05
(cinco) anos, 11 (onze) meses e 02 (dois) dias de reclusão em razão de ter praticado o
crime previsto no Art. 303, § 1º do Código Penal Militar (peculato com desvio superior a 20
salários mínimos), em concurso de agentes (CPM, Art. 53, § 3º) e em continuidade delitiva (CP,
Art. 71).

Reconhece-se  ao  acusado  o  direito  de  recorrer  em liberdade,  uma vez  que  não  há
fundamento para decretação de sua prisão preventiva no momento (CPPM, Art. 255, a
contrario sensu).

Não se  reconhece ao acusado o  direito  de ter  suspensa condicionalmente sua pena
(sursis), em razão da vedação imposta pelo Art. 84 do Código Penal Militar.

Estabelece-se o regime inicialmente semi-aberto para cumprimento da reprimenda, nos
termos do que dispõe o Art. 33, § 2º, letra "b", do Código Penal.

 

-   MARCELO CAVALHEIRO, já qualificado nos autos, à pena de   10 (dez) anos e 08 (oito)
meses de reclusão em razão de ter praticado o crime previsto no Art. 303, § 1º do Código Penal
Militar (peculato com desvio superior a 20 salários mínimos), em concurso de agentes (CPM, Art.
53, § 2º, inciso I) e em continuidade delitiva (CP, Art. 71).

Reconhece-se  ao  acusado  o  direito  de  recorrer  em liberdade,  uma vez  que  não  há
fundamento para decretação de sua prisão preventiva no momento (CPPM, Art. 255, a
contrario sensu).

Não se  reconhece ao acusado o  direito  de ter  suspensa condicionalmente sua pena
(sursis), em razão da vedação imposta pelo Art. 84 do Código Penal Militar.

Estabelece-se  o  regime  inicialmente  fechado  para  cumprimento  da  reprimenda,  nos
termos do que dispõe o Art. 33, § 2º, letra "a", do Código Penal.
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-   EDSON LOUSA FILHO, já qualificado nos autos, à pena de   10 (dez) anos e 08 (oito)
meses de reclusão em razão de ter praticado o crime previsto no Art. 303, § 1º do Código Penal
Militar (peculato com desvio superior a 20 salários mínimos), em concurso de agentes (CPM, Art.
53, § 2º, inciso I) e em continuidade delitiva (CP, Art. 71).

Reconhece-se  ao  acusado  o  direito  de  recorrer  em liberdade,  uma vez  que  não  há
fundamento para decretação de sua prisão preventiva no momento (CPPM, Art. 255, a
contrario sensu).

Não se  reconhece ao acusado o  direito  de ter  suspensa condicionalmente sua pena
(sursis), em razão da vedação imposta pelo Art. 84 do Código Penal Militar.

Estabelece-se  o  regime  inicialmente  fechado  para  cumprimento  da  reprimenda,  nos
termos do que dispõe o Art. 33, § 2º, letra "a", do Código Penal.

 

Como consequência do acima decidido:

Mantém-se o gravame em relação a todos os imóveis sequestrados.

Registre-se, inclusive no rol de culpados em caso de trânsito em julgado.

Intimem-se as partes.

Comunique-se, servindo-se a presente sentença como Ofício, registrando os cumprimentos às autoridades
destinatárias.

 

Rio de Janeiro/RJ, data registrada pelo sistema eproc/JMU.

 

 SIDNEI CARLOS MOURA

 Juiz Federal Substituto da Justiça Militar da 2ª Auditoria da 1ª CJM
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