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EXCELENTÍSSIMO(A)  SENHOR(A)  JUIZ(A)  FEDERAL  DA  11ª  VARA  DA
SUBSEÇÃO  JUDICIÁRIA  DE  SANTANA  DO  IPANEMA,  ESTADO  DE
ALAGOAS.

COTA DE OFERECIMENTO DA DENÚNCIA

IPL 0208/2015

O  MINISTÉRIO  PÚBLICO  FEDERAL,  pelo  Procurador  da
República signatário, no uso de suas atribuições legais, oferece denúncia em face de
MARCELO  MARCOS  ROCHA  SOUTO,  JOSÉ  TEÓFILO  SOUTO,  ELMO
ANTÔNIO MEDEIROS e MAREVAL RODRIGUES DE LIMA como incursos no
art. 1º, I, do Decreto-Lei 201/1967, na forma do artigo 29 do CP, por 09 (nove vezes),
em continuidade delitiva na forma do art. 71 do CP.

Deixa o  Parquet Federal  de  oferecer proposta  de  suspensão
condicional  do  processo  para  os  denunciados MARCELO  MARCOS  ROCHA
SOUTO,  JOSÉ TEÓFILO SOUTO,  ELMO ANTÔNIO MEDEIROS e MAREVAL
RODRIGUES DE LIMA,  considerando  que a  pena  mínima cominada  à  infração
penal não comporta as benesses do art. 89 da Lei n° 9.099/95.

Por  fim,  requer-se  a  expedição  das  comunicações  de  praxe  ao
Instituto Nacional de Identificação e à Secretaria de Segurança Pública do Estado da
Alagoas, para o registro da presente ação penal, bem como que sejam fornecidas as
certidões de antecedentes criminais dos denunciados.

Considerando que o Apenso I do IPL n.º 208/2015 corresponde, em
sua  integralidade,  ao  arquivo  “TCE  –  Peça  1  (Prestação  de  Contas)”,  deixo  de
promover sua juntada na presente ação penal pelo PJe.

Arapiraca/AL, 11 julho de 2018.

ANTÔNIO HENRIQUE DE AMORIM CADETE

Procurador da República

EXCELENTÍSSIMO(A)  SENHOR(A)  JUIZ(A)  FEDERAL  DA  11ª VARA  DA
SUBSEÇÃO  JUDICIÁRIA  DE  SANTANA  DO  IPANEMA,  ESTADO  DE
ALAGOAS.
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IPL 0208/2015

Denúncia nº 019/2018 - AHAC

O  MINISTÉRIO  PÚBLICO  FEDERAL,  lastreado  no  artigo  129,
inciso I, da Constituição da República Federativa do Brasil de 1988 e no artigo 257,
inciso  I,  do  Código  de  Processo  Penal,  com arrimo nos  autos  em epígrafe,  vem,
perante vossa Excelência, oferecer DENÚNCIA em face de:

MARCELO MARCOS ROCHA SOUTO, ex-prefeito de Jacaré dos
Homens, brasileiro, nascido em 03/12/1960, filho de Consuelo Rocha
Souto  e  Fernando  Araújo  Souto,  inscrito  do  CPF  227.480.324-20,
portador  do  RG  nº  379209-SSP,  residente  e  domiciliado  na  Rua
Gaspar Dantas Cajé, nº 105, apto 403, Ponta Verde, Maceió/AL. CEP:
57.035-100;

JOSÉ  TEÓFILO  SOUTO,  ex-secretário  de  obras  de  Jacaré  dos
Homens,  brasileiro,  nascido  em  10/09/1952,  filho  de  Maria  Silva
Souto,  inscrito  no  CPF  sob  o  nº  124.164.104-82,  residente  e
domiciliado na Rua Antônio Alves Souto, nº 13, Jacaré dos Homens.

ELMO  ANTÔNIO  MEDEIROS,  sócio  administrador  da
CONSTRUTORA ELCONN LTDA, brasileiro, nascido em 08/08/1965,
filho de Marile Medeiros, inscrito no CPF sob o nº 428.591.154-04, ex-
prefeito do município de Monteirópolis/AL, residente e domiciliado
na Rua Manoel Monteiro Torres, 104, bairro Centro, CEP nº 57.440-
000, município de Monteirópolis/AL, com telefone para contato (82)
9921-7071

MAREVAL  RODRIGUES  DE  LIMA,  procurador  da
CONSTRUTORA ELCONN LTDA, brasileiro, nascido em 28/05/1945,
filho  de  Marinete  Rodrigues  de  Melo,  inscrito  no  CPF  sob  o  n.º
033.289.614-53 residente e domiciliado na Rua Henry Vicente Vieira
de Paula, 34, Jacarecica, Maceió/AL, CEP 57.036-90, com telefone para
contato 82-9.8855-8628

pelos motivos de fato e de direito que passa a expor:

1 – DA IMPUTAÇÃO PENAL

MARCELO MARCOS ROCHA SOUTO,  na  especial  condição de
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prefeito  do  Município  Jacaré  dos  Homens/AL,  de  forma  livre  e  consciente,  em
unidade  de  desígnios  com  JOSÉ  TEÓFILO  SOUTO, secretário  de  obras  do
município de Jacaré dos Homens e agente que confeccionou as planilhas de medição
ideologicamente  falsas das  execuções  das  obras,  e  com  ELMO  ANTÔNIO
MEDEIROS,  sócio-administrador  da CONSTRUTORA  ELCONN  LTDA.
(00.596.302/0001-74)  e  MAREVAL  RODRIGUES  DE  LIMA,  procurador  dessa
empresa, que executou parcialmente as obras e foi beneficiário dos cheques relativos
ao  valor integral do contrato,  desviaram por 09 (nove) vezes,  sendo uma vez em
cada  um  dos  dias  25/06/2007,  18/07/2007,  03/08/2007,  10/09/2007,  09/11/2007,
18/12/2007, 11/01/2008, 29/01/2008 e 31/03/2008, em proveito de  ELMO ANTÔNIO
MEDEIROS e de MAREVAL RODRIGUES DE LIMA, recursos públicos federais no
montante de R$ 417.074,43 (em valores históricos de 2007), relativos a pagamentos
por  serviços  não  executados  e  por  serviços  superfaturados,  provenientes  do
Convênio  06.0027/00/2007  (SIAFI  590495),  firmado  entre  a  Companhia  de
Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e Parnaíba (CODEVASF) e o município
de Jacaré dos Homens/AL, cujo objeto era executar a 1ª etapa das obras do sistema de
esgotamento sanitário deste município.

Assim  agindo,  MARCELO  MARCOS  ROCHA  SOUTO,  JOSÉ
TEÓFILO SOUTO e ELMO ANTÔNIO MEDEIROS incidiram nas tenazes do crime
do art.  1º, I,  do Decreto-Lei 201/1967, na forma do artigo 29 do CP, por 09 (nove
vezes) em continuidade delitiva na forma do art. 71 do CP.

2 – DOS FATOS APURADOS

MARCELO MARCOS ROCHA SOUTO foi  prefeito  de  Jacaré  dos
Homens/AL,  no  período  compreendido  entre  01/01/2001  a  31/12/2008.  Nessa
condição,  no dia 01/03/2007 celebrou com o Ministério da Integração Nacional, por
meio  da Companhia de Desenvolvimento  dos  Vales  do São Francisco  e  Parnaíba
(CODEVASF),  o  convênio  nº  06.0027/00/2007  (SIAFI  590495),  cujo  objeto  era  a
implantação do sistema de esgotamento sanitário no município, referente à primeira
etapa, conforme Plano de Trabalho aprovado.

Através  do  aludido  convênio  ficou  acertado  que  a  CODEVASF
repassaria  ao  município  de  Jacaré  dos  Homens,  o  valor  de  R$  1.000.000,00  (um
milhão de reais), sendo a contrapartida municipal fixada em R$ 52.011,90 (cinquenta
e dois mil, onze reais e noventa centavos), totalizando R$ 1.052.011,90.

Com o objetivo de executar o convênio, foi contratada pelo município
de Jacaré dos Homens, pelo valor de R$ 1.054.229,31, a CONSTRUTORA ELCONN
LTDA, conforme contrato sem número constante no arquivo “Contrato ELCONN”. O
referido contrato está datado de 11/09/2006 e foi assinado por MARCELO MARCOS
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ROCHA SOUTO e  pelo  sócio-administrador  da  empresa  o  sr.  ELMO ANTONIO
MEDEIROS.

O objeto do contrato era “a execução das obras e serviços de esgotamento
sanitário de diversas ruas, sendo a primeira etapa a execução da lagoa facultativa; a cerca,
limpeza do terreno e a locação da obra da lagoa de maturação; o emissário de recalque e o
emissário de efluentes, no município de Jacaré dos Homens”.

Embora no contrato sem número se faça menção à Tomada de Preços
n° 04/2006, não foi encontrada qualquer publicação no Diário Oficial do Estado de
Alagoas e dos Municípios de Alagoas. Além disso, não foi juntada na Tomada de
Contas  Especial  o  procedimento  licitatório,  apenas  a  homologação  da  licitação,
datada  de  06/09/2006  e  a  adjudicação  do  objeto  à  empresa  ELCONN, datada  de
06/09/2006 (arquivo “Homologação e Adjudicação”). Ademais, embora a homologação
da licitação esteja datada de 06/09/2006, consta que foi “publicada no quadro de avisos
da prefeitura” em 20/07/2006, isto é, antes mesmo da prática do ato.

Foi celebrado o Primeiro Termo Aditivo entre a Prefeitura de Jacaré
dos Homens e a CONSTRUTORA ELCONN LTDA, datado de 31/10/2007 e firmado
pelo  então  prefeito  MARCELO  MARCOS  ROCHA  SOUTO  e  pelo  sócio-
administrador ELMO ANTONIO MEDEIROS, alterando o valor do contrato para R$
1.052.029,10.

No arquivo “Convênio e Plano de Trabalho original” vê-se que no Plano
de Trabalho original do Convênio continha planilhas orçamentárias relativas à “lagoa
facultativa e parte da lagoa de maturação” no valor de R$ 950.477,01, ao “emissário de
recalque da EE - final” no valor de R$ 76.030,57 e ao “emissário de efluente” no valor de
R$ 25.504,32, totalizando R$ 1.052.011,90.

Já  após  o  início  das  obras  e  após  a  realização  de  3  medições  e
pagamentos, em 13/08/2007 através do Ofício GP 181/2007 (no arquivo “Aditivo ao
Convênio e novo Plano de Trabalho”) o então prefeito de Jacaré dos Homens solicitou a
alteração  do  plano  de  trabalho  inicial  do  convênio,  registrando  a  conclusão  dos
projetos executivos da Estação de Tratamento, oportunidade em que se verificou que
“devido  às  cotas  reais  do  terreno e  o  posicionamento  das  02  (duas)  lagoas  (facultativa  e
maturação) no mesmo, será aconselhável que se altere o Plano de Trabalho inicial e que seja
feito de imediato todos os serviços de movimentação de terra”. Também informou-se que
haveria a supressão dos serviços de Barracão da Obra e Caminho de Serviço.

A  planilha  apresentada  pela  prefeitura  no  arquivo  “Aditivo  ao
Convênio e novo Plano de Trabalho”, fls. 2/3, (contendo a numeração 432 na parte de
cima)  totalizava  R$  1.052.029,10  e  estava  carimbada  e  assinada  pelo  engenheiro
ROBERTO J.  SANTOS,  CREA 1821-D.  Dela  depreende-se  a  inclusão do  item 3.5
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(“Aterro de regularização com material aproveitado da própria escavação, com espessura de
0,20 m, compactado a 95% do proctor normal, c/ DTM=5km”). Ademais,  suprimiram-se
as planilhas relativas ao Emissário de Recalque e ao Emissário de Efluente.

No Parecer Técnico da CONDEVASF, no arquivo “Aditivo ao Convênio
e novo Plano de Trabalho”, fls. 11/12, vê-se que o preço unitário de R$ 26,06/m3 do novo
item 3.5 não foi aceito pela Unidade de Custos em Brasília, sendo definido o valor de
R$ 2,33/m3, devidamente aceito pela prefeitura. Com isso, a Prefeitura apresentou
nova planilha, carimbada e assinada pelo engenheiro ROBERTO J. SANTOS, CREA
1821-D. acostada no arquivo “Aditivo ao Convênio e novo Plano de Trabalho”, fls. 8/9,
(contendo a numeração 438 na parte de cima) totalizando R$ 1.052.011,90.

O  referido  Termo  Aditivo,  com  a  nova  planilha  de  custos,  foi
aprovado pela CODEVASF pela Resolução n.º 416, de 30/10/2007 e o Termo Aditivo
foi assinado em 10/12/2007 (arquivo “Aditivo ao Convênio e novo Plano de Trabalho”, fls.
14/16).

O convênio tinha,  inicialmente,  o prazo de 180 dias de vigência  a
contar  da  data  da  assinatura  do  referido  convênio,  ou  seja,  deveria  finalizar  em
27/08/2007, todavia, após a última prorrogação concedida, o termo final passou a ser
a data de 12/05/2009, conforme se depreende do relatório da TC 011.533/2013-8 do
TCU à fl. 8 do IPL.

2.1. DOS SERVIÇOS NÃO EXECUTADOS

De  acordo  com  o  “Parecer  Técnico  CODEVASF  de  16/01/2009”,  no
arquivo  de  mesmo nome,  já  após  o  fim da  gestão  do  então  Prefeito  MARCELO
MARCOS ROCHA,  SOUTO, o município de Jacaré dos Homens solicitou uma visita
técnica da CODEVASF à obra para poder dar continuidade à execução do mesmo, já
que constatara que a obra ainda não havia sido “concluída, faltando ser executados os
serviços complementares de terraplanagem, a construção parcial do muro (divisório entre as
lagoas) em alvenaria de pedra argamassada e a limpeza geral”.

A CODEVASF realizou a visita técnica no local, retratada no “Parecer
Técnico CODEVASF de 23/04/2009”, no arquivo de mesmo nome, aduzindo que “os
serviços  até  então  executados  estão  aquém  do  montante  de  recursos  transferidos,
faltando,  entre  outras  atividades,  a  conclusão  da  terraplanagem  das  lagoas,  construção
parcial  do  muro,  divisório,  camada  selante  e  remoção  dos  entulhos”.  Acostou  relatório
fotográfico para demonstrar a situação.

Em nova vistoria técnica realizada no local,  a CODEVASF emitiu o
“Parecer Técnico CODEVASF de 22/10/2009”, no arquivo de mesmo nome, segundo o
qual “a Convenente teve o prazo total de 690 (seiscentos e noventa dias para a conclusão do
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objeto do convênio, porém, a  obra ficou inacabada, com  vários serviços por executar,
incluindo parte da terraplanagem das lagoas, construção parcial do muro divisório, camada
selante (fundo das lagoas) e remoção do material destinado a bota-fora”. Aduziu, ainda, que
“de acordo com a análise procedida e os levantamentos de campo dos serviços efetivamente
realizados,  tecnicamente,  podemos  concluir  que  o  objeto  do  convênio  0.00.06.0027/00  foi
executado de forma parcial e de acordo com as especificações técnicas, e que os mesmos
poderão ser aproveitados por ocasião da continuidade da obra”.

Esse mesmo “Parecer Técnico CODEVASF de 22/10/2009” destacou que
“com relação a parcela dos serviços não executados, recomendamos que a Convenente proceda
à devolução aos cofres públicos da importância de R$ 417.074,43” em valores históricos,
de acordo com a  planilha orçamentária que está em anexo ao parecer,  contendo
pormenorizadamente as medições realizadas no local pela CODEVASF.

A  prestação  de  contas  foi  enviada  em  30/11/2009,  pelo  prefeito
sucessor,  JOSÉ  ERNESTO  SILVA  JÚNIOR,  todavia,  os  valores  repassados  ao
município de Jacaré dos Homens, por meio do convênio nº 06.0027/00/2007, foram
liberados integralmente quando MARCELO MARCOS ROCHA SOUTO era o gestor
do município.

Mais uma vez, através do “Parecer Técnico Complementar CODEVASF
de  02/12/2009”,  no  arquivo  de  mesmo  nome,  em complementação  ao  anterior  de
22/10/2009, já estando de posse dos boletins de medição e dos pagamentos efetuados,
a CODEVASF constatou que foram realizados pelo Município 08 medições parciais
relativas  aos  pagamentos  efetuados  à  empresa  contratada,  CONSTRUTORA
ELCONN LTDA, acumulando o valor total pago de R$ 1.052.029,08. Entretanto, “as
medições  realizadas  não  contemplam  a  realidade  dos  serviços  efetivamente
executados, conforme Planilha Resumo Comparativa anexa. Foram constatadas diferenças,
sempre para maior, nos itens 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 3.5 e 3.6”.

Em  seguida,  esse  “Parecer  Técnico  Complementar  CODEVASF  de
02/12/2009” destaca que “para o  item 3.5  o  fato  é  agravado pela  utilização,  no último
boletim de medição (Planilha Saldo a Medir, fl. 57), de preço unitário divergente do aprovado
no 1° Termo Aditivo,  ou seja,  realizou a medição com o preço unitário de R$ 26,06/m 3
quando o correto é de R$ 2,33/m3.  Este fato elevou o valor da última medição em R$
63.468,26,  quando  o  montante  a  ser  pago,  considerando  os  quantitativos  apurados  pela
Prefeitura,  deveria  ser  de  R$  62.562,74,  perfazendo  o  valor  global  acumulado  de  R$
988.560,82, informado por esta Coordenação na planilha resumo anexa”.

É dizer,  houve um  superfaturamento no valor de R$ 63.468,26 na
última medição realizada, uma vez que o valor unitário do serviço 3.5 foi aumentado
fraudulentamente em 1.018,45%, passando de R$ 2,33/m3 para R$ 26,06/m3..
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Por  tal  razão,  o  “Parecer  Técnico  Complementar  CODEVASF  de
02/12/2009” concluiu que “a Convenente  realizou as medições parciais sem observar
os quantitativos efetivamente realizados, caracterizando adiantamento nos pagamentos e
que a empresa contratada pela Prefeitura de Jacaré dos Homens,  apesar de ter faturado e
recebido  o  valor  integral  do  convênio,  abandonou  o  local  dos  serviços  sem  a
conclusão do objeto previsto no Plano de Trabalho. Desta forma, recomendamos que
seja  imputada a  Convenente  a  devolução aos cofres públicos da importância de R$
417.074,43 (quatrocentos e dezessete mil, setenta e quatro reais e quarenta e três centavos),
devidamente corrigidos monetariamente”.

Após nova vistoria  in locu,  realizada em 08/09/2011,  a CODEVASF
concluiu, por meio da “Nota Técnica nº 02/2011/CODEVASF de 08/09/2011”, no arquivo
de mesmo nome,  que: “de acordo com a vistoria de campo realizada, conclui-se que  não
ocorreu  avanço  na  execução  do  objeto  do  convênio  0.00.06.0027/00.  Verificando-se,
nesta data, a existência de erosões em taludes, materiais inservíveis e vegetação no local das
lagoas, sendo necessária a realização de serviços adicionais para continuidade da obra. Os
custos desses serviços adicionais já foram contemplados no convênio em questão, portanto, os
valores correspondentes a uma nova execução dos mesmos devem também, ser ressarcidos aos
cofres públicos. Desta forma, do valor total de R$ 634.937,46, executado durante a vigência
do  convênio,  deve  ser  descontado  o  valor  de  R$  35.154,25,  correspondente  aos  serviços
adicionais.  Assim, entendemos que o valor a ser ressarcido é de R$ 417.074,43 + R$
35.154,25, totalizando o montante de R$ 452.228,68 (quatrocentos e cinquenta e dois mil,
duzentos e vinte e oito reais e sessenta e oito centavos), a ser corrigido na forma da legislação
vigente”.

Percebe-se,  portanto,  que  nessa  visita  in  locu não  se  constatou
nenhum avanço da obra, mantendo-se o percentual de execução de 60,40% e o valor
não executado de R$ 417.074,43, em valores históricos de 2007.

Por fim, demonstrando que efetivamente os serviços apontados não
foram executados, nos da Ação de Improbidade nº 0000535-20.2011.4.05.8001 movida
em desfavor de MARCELO MARCOS ROCHA SOUTO, foi produzido, pelo  perito
nomeado pelo juízo,  o engenheiro civil  J.  Robson de S.  Baeta,  Laudo Técnico de
Perícia de Engenharia, conforme se observa do arquivo de nome “Laudo Técnico de
Perícia de Engenharia AIA 0000535-20.2011.4.05.8001”.

Inicialmente o perito designado pelo juízo da Ação de Improbidade
nº  0000535-20.2011.4.05.8001  concluiu  que  um  percentual  ainda  maior  do  que  o
identificado pela CODEVASF não havia sido executado, isto é, segundo o perito de
engenharia  não foram executados 43,64% da obra (correspondente a R$ 459.126,09
em  valores  de  2007),  sem  incluir  o  percentual  de  3,69%  que  deveria  ser  refeito
(embora no laudo haja menção em sentido contrário, uma rápida análise da planilha
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indica que não foi incluído o percentual de 3,69%). Cabe transcrever trecho do laudo:

7.1. Conclui-se que a obra não apresenta nenhuma evolução além das
escavações executadas, não atingindo seu objetivo principal o qual
seria solucionar o problema de esgotamento de águas servidas do
município de Jacaré dos Homens.

7.2.  Igualmente,  todo  o  recurso,  destinado  à  obra,  no  total  de  R$
1.052.011,91  foi  liberado  e  pago  à  empresa  CONTRATADA,  sem
nenhum  atesto  de  um  profissional  da  área  de  engenharia  ou
arquitetura, embora tenha sido nomeado um engenheiro para este
fim.

7.3.  Atendendo  aos  pontos  abordados  pelo  Ministério  Público
Federal, fl. 284, do processo em pauta, relatamos: a obra encontra-se
inacabada,  e  em  relação  aos  serviços  contratados  existem  56,36%
executado, faltando, portanto, 43,64% a executar, já incluso os 3,69%
a ser refeito.

7.4. Assim sendo, resumimos: os serviços não executados importam
em R$ 459.126,09, somados aos serviços a ser glosado R$ 38.831,77,
temos  um  total  a  ser  ressarcido  ao  erário,  de  R$  497.957,87
(quatrocentos  e  noventa  e  sete  mil,  novecentos  e  cinquenta  e  sete
reais e oitenta e sete centavos).

7.5. O valor total encontrado é referente a data do contrato, devendo
ser atualizado com indexador autorizado pela justiça.

O  perito  do  juízo,  após manifestação  da  CODEVASF,  retificou o
laudo  pericial  e  concordou com os  valores  apresentados  pela  Companhia  de  R$
455.906,20,  dos  quais  R$  417.074,43  referem-se  a  serviços  não  executados e  R$
38.831,77 referem-se a serviços a serem refeitos, conforme se observa das fls. 24/25 do
arquivo “Laudo Técnico de Perícia de Engenharia AIA 0000535-20.2011.4.05.8001”.

Corroborando  com  os  Pareceres  Técnicos  e  Nota  Técnica  da
CODEVASF,  que  embasaram  a  instauração  da  Tomada  de  Contas  Especial  nº
011553/2013,  o Tribunal  de Contas da União, no Acórdão de nº 6779/2014-TCU-2ª
Câmara, prolatado em 11/11/2014, julgou irregulares as contas de Marcelo Marcos
Rocha  Souto,  condenando-o,  solidariamente  com  a  empresa  CONSTRUTORA
ELCONN  LTDA,  ao  recolhimento  do  valor  de  R$  452.228,68  (quatrocentos  e
cinquenta e dois mil, duzentos e vinte e oito reais e sessenta e oito centavos), além de
multa no valor de R$ 8.000,00 (oito mil reais).

2.2. DA PARTICIPAÇÃO DE CADA RÉU
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As verbas federais foram repassadas em duas parcelas mediante as
ordens bancárias 2007OB901766 e 2007OB903408, no montante de R$ 500.000,00 cada
uma, emitidas em 21/06/2007 e 07/11/2007, respectivamente, conforme se observa dos
extratos bancários de fls. 72 e 76 do Apenso I.

Foram  realizados  os  seguintes  pagamentos,  conforme  relação  de
pagamentos, cheques e notas fiscais do arquivo “Medições, Recibos, NF's e Cheques”:

Cheques
Data do

pagamento
Valor

Boletim de
medição (sem

data)

Nota
Fiscal

850001 25/06/07 R$ 182.850,00 R$ 182.850,00 112

850002 18/07/07 R$ 191.070,00 R$ 191.070,00 113

850003 03/08/07 R$ 126.080,00 R$ 126.080,00 114

850004 10/09/07 R$ 52.029,10 R$ 52.029,10 115

850005 09/11/07 R$ 255.834,00 R$ 255.834,00 116

850006 18/12/07 R$ 78.365,00 R$ 78.365,00 117

850007 11/01/08 R$ 39.770,00 R$ 39.770,00 118

850008 29/01/08 R$ 111.480,00
R$ 126.031,00 120

850010 31/03/08 R$ 14.551,00

R$ 1.052.029,10 R$ 1.052.029,10

As cópias dos cheques juntados às fls.  89/115 do IPL demonstram
que  MARCELO MARCOS ROCHA SOUTO foi  o  responsável,  junto com outra
pessoa não identificada,  pela emissão dos cheques à  CONSTRUTORA ELCONN
LTDA (anverso), bem como demonstram que a CONSTRUTORA ELCONN LTDA
foi a beneficiária dos cheques (verso).

Dessa  forma,  é  fato  incontroverso  que  os  serviços  não  foram
integralmente executados, mas há 8 “planilhas de medição”, em papel timbrado da
Prefeitura de Jacaré dos Homens, sem aposição de datas, com assinatura e carimbo
do Secretário  de  Obras  JOSÉ TEÓFILO SOUTO.  Tais  boletins  de  medição  são
ideologicamente falsos,  já que contêm informação diversa da que neles deveriam
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constar,  já  que,  conforme  demonstrado  no  item  anterior,  possuem  medições  de
serviços não executados.

Tais planilhas de medição consubstanciaram a fraude utilizada pelos
réus para instrumentalizar o desvio dos recursos,  com o pagamento por serviços
não executados.

É inadmissível que o então prefeito  MARCELO MARCOS ROCHA
SOUTO não tivesse  conhecimento do estágio e da incompletude das obras e, por
conseguinte, da falsidade das planilhas de medição, já que se trata de um município
minúsculo, com pouco mais de 5.000 habitantes, segundo o IBGE.

Além disso, é indiscutível que o então prefeito MARCELO MARCOS
ROCHA SOUTO indicou, conforme se depreende do arquivo “Indicação de Fiscal pela
Prefeitura”,  o  “engenheiro  ROBERTO  JOSE  DOS  SANTOS,  CREA  1821-D”,  como
“responsável pelo acompanhamento e fiscalização das obras de Esgotamento Sanitário
a serem realizadas no município de Jacaré dos Homens”, tendo como responsabilidade
“emitir relatório técnico no final das obras, com fotos que comprovem a execução do serviço”.

Digno  de  destaque  que  o  sr.  ROBERTO JOSE DOS SANTOS é  o
mesmo engenheiro que assinou as planilhas de custo enviadas à CODEVASF para
assinatura do convênio e do termo aditivo, o que robustece o fato de o então prefeito
saber que cabia a tal engenheiro a realização das medições.

Dessa  forma,  o  então  prefeito  MARCELO  MARCOS  ROCHA
SOUTO tinha pleno conhecimento que o engenheiro da prefeitura responsável pelo
acompanhamento das obras era o sr. ROBERTO JOSE DOS SANTOS, a quem cabia
realizar  as  medições,  e  não  o  secretário  de  obras,  o  sr.  JOSÉ  TEÓFILO  SOUTO.
Portanto,  o  então  prefeito  MARCELO MARCOS ROCHA SOUTO autorizou os
pagamentos,  assinando  os  cheques,  sabendo  que  os  serviços  não  haviam  sido
completamente executados.

Ademais, o então prefeito MARCELO MARCOS ROCHA SOUTO e o
então secretário de obras  JOSÉ TEÓFILO SOUTO assinaram o  Termo de Aceitação
Definitiva da Obra, datado de 23/04/2018, acostado no arquivo “Aceitação de obra e
Relatório de Cumprimento de Objeto”, declarando consciente e falsamente “aceitar em
caráter definitivo a(o) obra/serviço executada(o), referente à Implantação do Sistema de
Esgotamento Sanitário  do  Município  de  Jacaré  dos  Homens/AL,  estando tudo dentro  das
especificações  exigidas  e  de  acordo  com o  Plano  de  Trabalho,  previamente  aprovado  pelo
Ministério da Integração Nacional”.

A aceitação não seguiu o rito do art. 73 da Lei 8.666/1993, não tendo
havido termo circunstanciado assinado pelas partes, tampouco relatório técnico final
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emitido pelo fiscal da prefeitura, robustecendo a conclusão de que seus signatários
sabiam da falsidade do seu conteúdo e da incompletude das obras:

Art. 73. Executado o contrato, o seu objeto será recebido:

I - em se tratando de obras e serviços:

a)  provisoriamente,  pelo  responsável  por  seu  acompanhamento  e
fiscalização, mediante termo circunstanciado, assinado pelas partes
em até 15 (quinze) dias da comunicação escrita do contratado;

b)  definitivamente,  por  servidor  ou  comissão  designada  pela
autoridade  competente,  mediante  termo  circunstanciado,  assinado
pelas partes, após o decurso do prazo de observação, ou vistoria que
comprove a adequação do objeto aos termos contratuais, observado o
disposto no art. 69 desta Lei;

Por outro lado, o Relatório de Cumprimento do Objeto foi assinado
pelo então prefeito  MARCELO MARCOS ROCHA SOUTO, datado de 23/04/2018,
acostado no arquivo “Aceitação de obra e Relatório de Cumprimento de Objeto”, no qual
declara falsamente que os valores do convênio “foram utilizados total e exclusivamente
para execução da Implantação de Sistema de Esgotamento Sanitário do Município de Jacaré
dos Homens, em total conformidade com as especificações técnicas constantes do Plano de
Trabalho anexo ao Convênio, e que o objeto deste Convênio foi cumprido integralmente”.

Se por um lado os boletins de medição falsos foram o instrumento
fraudulento através do qual se executaram e se consumaram os desvios, o Termo de
Aceitação Definitiva da Obra e o Relatório de Cumprimento do Objeto consistiram
em documentos ideologicamente falsos, produzidos após os desvios, cuja finalidade
era conferir aparência de legalidade ao pagamento do valor integral do convênio e
do contrato à CONSTRUTORA ELCONN LTDA.

ELMO  ANTÔNIO  MEDEIROS,  sócio-administrador  da
CONSTRUTORA ELCONN LTDA  tinha  pleno conhecimento  do  fato  de que os
serviços não foram executados em sua inteireza, já que a empresa abandonou o local
dos serviços sem a conclusão do objeto previsto no plano de trabalho, mesmo assim
emitiu as Notas Fiscais pelos serviços (não executados), faturando a integralidade do
valor do convênio e do contrato, assinou oito dos nove recibos dando quitação pelos
serviços (não executados), assinou no verso de sete dos nove cheques emitidos em
favor  da  empresa  do  qual  é  sócio-administrador,  demonstrando  que  as  verbas
públicas relativas a pagamentos por serviços não executados ingressaram em seu
patrimônio e no da sua empresa, delas se apropriando.

Por  fim,  MAREVAL  RODRIGUES  DE  LIMA,  procurador  da
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CONSTRUTORA ELCONN LTDA  tinha  pleno conhecimento  do  fato  de que os
serviços não foram executados em sua inteireza, já que a empresa abandonou o local
dos serviços sem a conclusão do objeto previsto no plano de trabalho, mesmo assim
emitiu as Notas Fiscais pelos serviços (não executados), faturando a integralidade do
valor  do  convênio  e  do  contrato,  assinou  como  procurador  (p/p)  um  dos  nove
recibos dando quitação pelos serviços (não executados),  assinou como procurador
(p/p) no verso de dois dos nove cheques emitidos em favor da empresa do qual é
procurador,  demonstrando  que  as  verbas  públicas  relativas  a  pagamentos  por
serviços não executados ingressaram em seu patrimônio no da sua empresa, delas
se apropriando.

Medição Planilha
Recibo da
ELCONN

Emissor Cheque
Depositante do

Cheque
Valor

1ª JOSÉ TEÓFILO ELMO
MARCELO RO-

CHA
MAREVAL

R$
182.850,00

2ª JOSÉ TEÓFILO ELMO
MARCELO RO-

CHA
MAREVAL

R$
191.070,00

3ª JOSÉ TEÓFILO ELMO
MARCELO RO-

CHA
ELMO

R$
126.080,00

4ª JOSÉ TEÓFILO ELMO
MARCELO RO-

CHA
ELMO

R$
52.029,10

5ª JOSÉ TEÓFILO ELMO
MARCELO RO-

CHA
ELMO

R$
255.834,00

6ª JOSÉ TEÓFILO ELMO
MARCELO RO-

CHA
ELMO

R$
78.365,00

7ª JOSÉ TEÓFILO ELMO
MARCELO RO-

CHA
ELMO

R$
39.770,00

8ª JOSÉ TEÓFILO

ELMO
MARCELO RO-

CHA
ELMO

R$
111.480,00

MAREVAL
MARCELO RO-

CHA
ELMO

R$
14.551,00

3 – DA AUTORIA E DA MATERIALIDADE DELITIVAS

A materialidade delitiva restou comprovada conforme descrito  no
item 2.1, ao passo que a autoria delitiva restou demonstrada conforme descrito no
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item 2.2

4 – DO ENQUADRAMENTO TÍPICO

Decreto-Lei n° 201/67:

Art.  1º  São  crimes  de  responsabilidade  dos  Prefeitas  Municipal,
sujeitos ao julgamento do Poder Judiciário,  independentemente do
pronunciamento da Câmara dos Vereadores:

VII  –  Deixar  de  prestar  contas,  no  devido  tempo,  ao  órgão
competente,  da aplicação de recursos,  empréstimos subvenções ou
auxílios internos ou externos, recebidos a qualquer título;

§1º Os crimes definidos neste artigo são de ação pública, punidos os
dos itens I e II, com a pena de reclusão, de dois a doze anos, e os
demais, com a pena de detenção, de três meses a três anos.

Código Penal

Art. 29 - Quem, de qualquer modo, concorre para o crime incide nas
penas a este cominadas, na medida de sua culpabilidade. (Redação
dada pela Lei nº 7.209, de 11.7.1984)

§ 1º - Se a participação for de menor importância, a pena pode ser
diminuída de um sexto a um terço. (Redação dada pela Lei nº 7.209,
de 11.7.1984)

§  2º  -  Se  algum dos  concorrentes  quis  participar  de  crime menos
grave, ser-lhe-á aplicada a pena deste; essa pena será aumentada até
metade, na hipótese de ter sido previsível o resultado mais grave.
(Redação dada pela Lei nº 7.209, de 11.7.1984)

Crime continuado

Art. 71 - 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 havidos como continuação do primeiro, aplica-se-
lhe a pena de um só dos crimes, se idênticas, ou a mais grave, se
diversas, aumentada, em qualquer caso, de um sexto a dois terços.
(Redação dada pela Lei nº 7.209, de 11.7.1984)

5 – DOS PEDIDOS

Diante do exposto, requer o MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL:
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a) a notificação dos acusados para apresentar defesa prévia, no prazo
de 05 (cinco) dias, nos moldes do artigo 2º, inciso I, do Decreto-Lei nº 201/67;

b) seja a denúncia registrada, autuada e recebida;

c) sejam os denunciados citados para responder à acusação no prazo
de 10 (dez) dias, ou, não apresentada resposta no prazo legal, seja nomeado defensor
dativo para oferecê-la, designando, ato contínuo, dia e hora para audiência única de
instrução e julgamento;

c) pelo processamento e julgamento do feito, com a condenação de
MARCELO  MARCOS  ROCHA  SOUTO,  JOSÉ  TEÓFILO  SOUTO,  ELMO
ANTÔNIO  MEDEIROS  e  MAREVAL  RODRIGUES  DE  LIMA,  pelo  crime  do
artigo 1º, inciso I, do Decreto-Lei nº 201/67.

d) pela fixação do valor mínimo para reparação dos danos causados
pela infração, nos moldes do art. 387, IV do CPP, no valor histórico de R$ 417.074,43,
para  03/2008,  e  no  valor  de  R$  1.274.352,65,  atualizado  para  07/2018,  conforme
cálculos em anexo

Arapiraca/AL, 11 de julho de 2018.

ANTÔNIO HENRIQUE DE AMORIM CADETE

Procurador da República
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