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 O MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL, pelo Procurador da 

República signatário, no uso de suas atribuições constitucionais e legais, vem, à presença 

de Vossa Excelência, com fundamento no artigo 129, I, da Constituição Federal, no art. 

6º, V, “d” da Lei Complementar nº 75/93, e no art. 257, I, do Código de Processo Penal, 

ajuizar a presente DENÚNCIA em face de: 

 

MARIA CÍCERA MENDONÇA CASADO, CPF nº: 
255.310.504-53, Ex-Prefeita do Município de Barra de 
Santo Antônio/AL, domiciliada na rua Antônio Baltazar, nº 
334, Centro, Barra de Santo Antônio/AL, CEP 57925-000; 
 
JOSÉ ROGÉRIO CAVALCANTE FARIAS, CPF nº: 
088.339.154-68, Ex-Prefeito do Município de Barra de 
Santo Antônio/AL, domiciliado na rua João da Silva Moraes, 
nº 730, Ilha da Crôa, Barra de Santo Antônio/AL, CEP 
57925-000; 
 

GABRIELA MOTA GAMA, CPF nº 011.219.314-56, 
representante legal da empresa SOMMA QUALITY 
CONSTRUÇÕES LTDA., domiciliada na Avenida Sílvio Carlos 
Viana, nº 2579, apt. 102, Ponta Verde, Maceió/AL, CEP 
57035-160. 

 

pelas razões fáticas e jurídicas que passa a expor. 

 

I -DOS FATOS 

A partir de representações formuladas junto a este órgão ministerial, foi 

instaurado o Inquérito Civil nº 1.11.000.000591/2017-32, destinado a apurar 



irregularidades na execução do Contrato de Repasse nº 0303844-09/2009 (SIAFI 

714476), firmado entre o Município de Barra de Santo Antônio/AL e o Ministério das 

Cidades, em 31/12/2009. 

Constatou-se que o referido contrato de repasse teve por objeto a 

pavimentação em pedra granítica e a drenagem superficial em bueiros em ruas do 

Município, mais especificamente nas ruas Alagoas, Sergipe, Rio Grande do Norte e em 

trecho da Rua José Aristides de Melo, que compõem o Loteamento Monte Carlos, todos 

em Barra de Santo Antônio/AL.  

O ajuste estipulou o repasse de R$ 196.400,00 (cento e noventa e seis 

mil e quatrocentos reais) pelo Ministério e a contrapartida de R$ 66.760,00 (sessenta e 

seis mil, setecentos e sessenta reais) por parte do ente municipal, perfazendo o total de 

R$ 263.160,00 (duzentos e sessenta e três mil, cento e sessenta reais).  

Do montante global acima mencionado, R$ 111.485,74 (cento e onze mil, 

quatrocentos e oitenta e cinco reais e setenta e quatro centavos)1 foram efetivamente 

desbloqueados à edilidade durante a gestões de MARIA CÍCERA MENDONÇA CASADO 

(1º desbloqueio) e JOSÉ ROGÉRIO CAVALCANTE FARIAS (2º desbloqueio), na forma 

explicitada na tabela a seguir2: 

 

Data de desbloqueio Repasse R$ Contrapartida R$ Total R$ 

26/04/2012 49.545,20 17.337,57 66.882,77 

10/03/2015 30.142,97 14.460,00 44.602,97 

   

A fim de executar o objeto, o Município de Barra de Santo Antônio 

promoveu a Tomada de preços nº 01/2011, que resultou na contratação da empresa 

SOMMA QUALITY CONSTRUÇÕES LTDA (CNPJ nº 07.228.627/0001-43), cuja 

representante legal é GABRIELA MOTA GAMA.  

  Os serviços foram iniciados em 02/09/2011, porém não foram concluídos, 

com o último relatório de acompanhamento de engenharia, emitido pela Prefeitura em 

15/06/2014, indicando um percentual de evolução física de 43,28% (equivalente a 

R$ 111.485,74). 

 
1 O valor histórico de R$ 79.688,17 (setenta e nove mil, seiscentos e oitenta e oito reais e dezessete centavos) 

corresponde ao repasse federal. 
2 Fls. 211, vol. I, IC 591/2017-32. 



  Ocorre que vistoria de atesto efetuada pela CAIXA e denúncias 

apresentadas junto a este órgão ministerial (posteriormente corroboradas por inspeções 

in loco efetuadas por servidores do MPF) revelaram irregularidades significativas na 

parcela do objeto que foi efetivamente executada, sendo elas a ausência de 

funcionalidade das obras executadas e a remoção de pedras graníticas de 

outras localidades para utilização na obras que constituíam objeto do 

contrato de repasse. 

 

I.1 – DA AUSÊNCIA DE FUNCIONALIDADE DAS OBRAS EXECUTADAS 

  Conforme solicitação do tomador, a CAIXA efetuou vistoria técnica nos 

serviços executados em 11/05/2016, ocasião em que concluiu pela AUSÊNCIA DE 

FUNCIONALIDADE das obras atinentes ao contrato de repasse3. 

  Dentre os apontamentos do relatório formulado por servidora daquela 

empresa pública federal, cumpre destacar os seguintes: 

a) Foram executados os serviços de pavimentação em paralelepípedo e 

meio-fio em concreto pré-moldado nas ruas Sergipe, em trecho da Rua Alagoas e na 

Rua Aristides de Melo; 

b) Não houve execução de serviços na Rua Rio Grande do Norte e em 

cerca de metade da Rua Alagoas; 

c) Todas as ruas onde houve execução de serviços apresentam problemas 

de lançamento, pela população local, de água servida e de esgoto no pavimento. Ainda, 

os pavimentos apresentavam muitos trechos cobertos por vegetação gramínea;  

d) Não houve execução de calçadas em nenhuma das ruas, apesar de 

previstas nos projetos e planilhas orçamentárias; 

e) Não houve identificação nem sinalização viária das ruas. 

Ressalte-se que os serviços elencados nos itens “c”, “d” e “e” 

estavam expressamente previstos nos projetos e nas planilhas orçamentárias 

referentes ao contrato, conforme atesta documentação presente nos anexos 

I e II deste Inquérito Civil, encaminhada a este órgão ministerial pela própria 

Prefeitura.4 

 
3 Fls. 196 a 198, vol. I, IC 591/2017-32. 

 
4 Fl. 78, vol. I, IC 591/2017-32. 



Ou seja, os gestores responsáveis autorizaram e GABRIELA MOTA GAMA 

(representante legal da empresa Somma Quality) recebeu pagamentos por obras de má 

qualidade e que suprimiram serviços básicos, a ponto de o processo de pavimentação 

ser considerado completamente SEM FUNCIONALIDADE pela CEF.  

Verifica-se, portanto, que os pagamentos não deveriam ter sido 

efetuados, pois a empresa não cumpriu os termos contratuais, recebendo, assim, por 

serviços que não foram executados. 

Outrossim, a remuneração foi processada mesmo diante do 

descumprimento contratual por parte da empresa, pois, reitera-se, os serviços que 

deixaram de ser executados estavam expressamente previstos no contrato. 

Por fim, cumpre destacar que as irregularidades acima mencionadas 

levaram a CEF a instaurar Tomada de Contas Especial nº 1905/2018, a qual foi remetida 

ao Tribunal de Contas da União (TCU) e atualmente aguarda julgamento neste órgão de 

controle (Processo nº 028.969/2019-7). 

 

I.2 – DA REMOÇÃO DE PEDRAS GRANÍTICAS PARA REUTILIZAÇÃO NAS 

OBRAS REFERENTES AO CONTRATO DE REPASSE 

Além da ausência de funcionalidade da parcela efetivamente executada 

das obras, conforme demonstrado no tópico anterior, representações formuladas junto 

a este órgão ministerial e diligências empreendidas no âmbito desta Procuradoria 

apontaram que os paralelepípedos utilizados na pavimentação das ruas do 

Loteamento Monte Carlos foram removidas de outras localidades do 

Município, notadamente da estrada de acesso à Praia de Carro Quebrado.5 

  Tais fatos vieram à tona em inspeções in loco efetuada por servidores 

deste órgão ministerial, cujas constatações foram documentadas nos relatórios de 

 
5  As representações inicialmente formuladas junto a este órgão ministerial deram origem ao IC 

1.11.000.001059/2013-17 e tratavam da remoção de paralelepípedos da estrada de acesso à praia de Carro 

Quebrado, a qual teria sido pavimentada com recursos federais. Tendo em vista que as obras já haviam sido 

concluídas há mais de 15 (quinze) anos, o Procurador oficiante entendeu que os recursos federais 

eventualmente empregados já haviam sido incorporados ao patrimônio municipal, razão pela qual declinou 

atribuições ao MPE/AL.  

Antes, porém, foi determinada a instauração de um novo procedimento nesta Procuradoria da 

República, tendo em vista que, durante a apuração dos fatos referentes ao IC 1059/2013-17 (ao qual foi 

apensado o IC 1.11.000.000929/2013-22), constatou-se que as pedras graníticas removidas da estrada de 

acesso à Praia de Carro Quebrado estavam sendo reutilizadas em na pavimentação das ruas do 

Loteamento Monte Carlos, obra esta objeto de contrato de repasse firmado entre o Município e o 

Ministério das Cidades. Assim, foi a partir desta determinação que se instaurou o IC 

1.11.000.000591/2017-32. 



missão nº 23/2013 e nº 03/2017, presentes às fls. 128 a 154 e 83 a 105 do IC 

591/2017-32, respectivamente. 

  No âmbito do relatório nº 23/2013, mostra-se pertinente destacar os 

seguintes excertos: 

Aos 03 (três) do mês de outubro do corrente ano, saímos da PR/AL, por 
volta das 09h00 e às 09h48 chegamos ao Município de Barra de Santo 
Antônio. Procuramos nos informar sobre os locais onde o calçamento foi 
retirado e instalado em outras áreas distintas aos interesses da 
comunidade local. Procuramos informações e populares nos indicaram 
alguns locais onde foi iniciado o serviço de pavimentação de ruas. 

Nos dirigimos até a Rua Manoel Canuto da Silva, onde encontramos 
uma pequena mercearia, sob nº 19, que tem como proprietário o 
Senhor José João da Silva, conhecido por Zezinho. Na porta do 
comércio Zezinho, nos deparamos com um amontoado de pedras 
em formato de paralelepípedo (fotos 07 e 08). Procuramos saber o 
motivo pelo qual aquelas pedras estavam ali. O Senhor Zezinho 
informou, ainda, que foram retiradas do acesso à praia de Carro 
Quebrado. Que as pedras estão naquele local há tempo na promessa 
que a rua será calçada. No mesmo local, encontramos o Senhor 
Manoel Silva, ex-vereador do Município de Barra de Santo Antônio. 
O ex-edil confirmou as palavras do Senhor Zezinho, ao afirmar que 
as pedras foram retiradas do acesso à Praia de Carro Quebrado, e 
que outras ruas a exemplo da Manoel Canuto da Silva, também 
estavam sendo calçadas com as pedras retiradas do mesmo local. 
(...) 

Voltamos à Rua Juliana Cavalcante Modesto, contactamos com 
algumas pessoas, que informaram que trabalharam na pavimentação 
das ruas e que as pedras realmente foram retiradas do acesso à Praia 
de Carro Quebrado e que o responsável pela construção foi o Senhor 
Severino junto com seu filho e que eles residiam no Município de 
Matriz de Camaragibe (...) 

(...) Fomos até sua residência, o abordamos e fomos informados por ele 
que realmente executou os serviços de pavimentação na cidade de 
Barra de Santo Antônio (...) 

(...) Informou que foi contratado pela Prefeitura de Barra de Santo 
Antônio para executar a pavimentação de ruas acima citadas, além 
de retirar pedras e recolocá-las em outros locais. 

(...) Retornamos ao Município de Barra de Santo Antônio, onde nos 
dirigimos até o Loteamento Monte Carlo, local em que também 
encontramos um amontoado de pedras, numa rua que fica 
localizada na parte anterior do Supermercado Verdejante e vizinho 
à Loja Santo Antônio (Fotos 31 e 32). (Grifamos) 

 

  Já no relatório de missão nº 03/2017, mostra-se relevante evidenciar 

os seguintes trechos: 

Na estrada que liga Ilha da Crôa à praia de Carro Quebrado, 
encontramos vários trechos onde foram retiradas as pedras de 
calçamento (Fotos 1,2, 3 e 4) (...) 

Continuando nossa diligência na estrada de acesso à praia de Carro 
Quebrado, encontramos o senhor Luiz Carlos dos Santos, que reside na 
localidade conhecida por Fazenda da Ilha, que indagado quanto à 
retirada das pedras da pavimentação da estrada que liga Ilha da Crôa a 
praia da Carro Quebrado, ele informou que foram retiradas e relocadas 



na Vila São Pedro e em outras ruas da cidade de Barra de Santo Antônio 
(....) 

Dando prosseguimento, fomos ao loteamento Monte Carlos, situado na 
área urbana da cidade, próximo ao acesso à AL-101-Norte. No 
loteamento identificamos a Rua José Aristides de Melo, conhecida 
também como rua campo, que teve parte do seu leito calçado com 
pedras retiradas do acesso à praia de Carro Quebrado (fotos 9, 10 e 11) 

(...) fomos à Rua Sergipe, e lá constatamos que não há calçamento 
(Foto-12). E quanto à Rua Rio Grande do Norte, observamos que 
também não é calçada (Foto-13). 

 

Cumpre salientar que a remoção e realocação das pedras 

graníticas se deu durante a gestão de JOSÉ ROGÉRIO CAVALCANTE FARIAS, 

sendo a ele atribuídas as ordens para execução destes serviços. 

Destaque-se, inclusive, que em manifestação de fls. 18 a 20 do Inquérito 

CIvil, o ex-prefeito admite que paralelepípedos foram removidos para reposicionamento 

em outras localidades do Município, afirmando que: “entendemos que a realocação dos 

paralelepípedos da AL-101, retirando-os de um trecho onde não há residências e, sequer 

automóveis, vem atender ao interesse público, sendo induvidoso que tal providência 

melhorará significativamente os transtornos inerentes à exposição daquela parcela da 

população aos agentes causadores de danos à saúde”. 

  No entanto, a declaração do ex-gestor não se mostra apta a justificar a 

reutilização das pedras na pavimentação das ruas do Loteamento Monte Carlos, tendo 

em vista que esta obra já estava sendo financiada pelo contrato de repasse 

nº 0303844-09/2009 (SIAFI 714476). 

   Os serviços de pavimentação, por óbvio, deveriam incluir 

paralelepípedos novos, até mesmo porque não se mostra razoável que projeto 

que visa aprimorar o acesso e a mobilidade urbanas em cidades de pequeno 

porte o faça às custas da precarização destes mesmos aspectos em outras 

regiões do Município. 

Destarte, depreende-se que a manobra foi utilizada para 

mascarar custos, a fim de dissimular a real destinação das verbas que 

deveriam ter sido empregadas nas obras de pavimentação atinentes ao 

contrato de repasse. 

 

II – DA MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVAS 

A autoria e a materialidade dos ilícitos atribuídos aos denunciados estão 

devidamente comprovadas nos autos do Inquérito Civil nº 1.11.000.000591/2017-32, 



com ênfase para o relatório de atesto da CAIXA, os relatórios de inspeção in loco 

efetuado por este órgão ministerial, as notas fiscais emitidas pela empresa SOMMA 

QUALITY e os comprovantes de transferência de recursos da Prefeitura a esta pessoa 

jurídica. 

A denunciada MARIA CÍCERA MENDONÇA CASADO esteve à frente 

do Poder Executivo Municipal no período inicial de execução do contrato, tendo sido 

responsável, inclusive, pela assinatura dos ajustes com o Ministério das Cidades e com 

a empresa SOMMA QUALITY. 

Foi ela quem autorizou o pagamento do valor histórico de R$ 66.882,77 

(sessenta e seis mil, oitocentos e oitenta e dois reais e setenta e sete centavos) à 

empresa SOMMA QUALITY CONSTRUÇÕES LTDA., em que pese as falhas das obras de 

pavimentação e a ausência de serviços essenciais, descritas no item I.1. 

Já o denunciado JOSÉ ROGÉRIO CAVALCANTE FARIAS, Prefeito de 

Barra de Santo Antônio no período compreendido entre 01/01/2013 e 04/04/20166, 

esteve à frente do Município durante a maior parte da execução do contrato de repasse 

nº 0303844-09/2009 (SIAFI 714476).  

Foi ele quem efetivou o pagamento do valor histórico de R$ 44.602,97 

(quarenta e quatro mil reais, seiscentos e dois reais e noventa e sete centavos) à 

empresa SOMMA QUALITY CONSTRUÇÕES LTDA., apesar da construtora não ter 

realizado serviços essenciais discriminados nos projetos e nas planilhas orçamentárias 

atinentes ao contrato de repasse, consoante demonstrado no item I.1. 

Além disto, conforme explicitado no item I.2, partiram do ex-gestor as 

ordens de remoção de paralelepípedos da estrada de acesso à praia de Carro Quebrado 

e sua realocação noutros pontos da cidade, incluindo as ruas do Loteamento Monte 

Carlos, em clara tentativa de dissimular a efetiva destinação dos recursos que 

deveriam ser empregados na execução do contrato de repasse nº 0303844-

09/2009 (SIAFI 714476). 

Por fim, a denunciada GABRIELA MOTA GAMA, representante legal da 

empresa SOMMA QUALITY CONSTRUÇÕES LTDA., deve responder enquanto beneficiária 

dos pagamentos por obras de baixa qualidade e que posteriormente foram tidas como 

 
6 JOSÉ ROGÉRIO CAVALVANTE FARIAS foi afastado da Prefeitura antes do término de seu mandato, 

em decorrência de decisão proferida no âmbito da Ação Civil de Improbidade nº 

080000/45.2016.8.02.0028. O cargo passou a ser ocupado pelo vice-prefeito CARLOS ALEXANDRE 

PEREIRA LINS, a partir de 05/04/2016. 



SEM FUNCIONALIDADE pela CAIXA, tendo em vista a inexecução de serviços básicos 

contratualmente previstos (Item I.1). 

 

III – DA CAPITULAÇÃO LEGAL 

Diante dos fatos, não há como se afastar a responsabilidade dos 

denunciados pela prática, em concurso de pessoas (art. 29, CP), do delito tipificado no 

art. 1º, inciso I do Decreto-Lei n. 201/67, in verbis: 

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

I - apropriar-se de bens ou rendas públicas, ou desviá-los em proveito 
próprio ou alheio; 

 

Conforme demonstrado, os denunciados MARIA CÍCERA MENDONÇA 

CASADO e JOSÉ ROGÉRIO CAVALCANTE FARIAS, ao autorizarem pagamentos por 

obras que não contemplaram serviços básicos previstos contratualmente e que, por isso, 

foram tidas como sem funcionalidade pela CAIXA, contribuíram para o enriquecimento 

indevido de GABRIELA MOTA GAMA, representante legal da empresa Somma Quality. 

Saliente-se, por oportuno, que, apesar do crime tipificado no art. 1º, I, 

ser próprio, é admissível a participação de particular, conforme já decidiu o STF7. 

Ademais, JOSÉ ROGÉRIO CAVALCANTE FARIAS, ao retirar os 

paralelepípedos necessários à pavimentação (e que deveriam ser adquiridos com os 

recursos oriundos do contrato e repasse) de outras localidades do Município, teve 

por objetivo mascarar a destinação dada aos valores destinados à obra, assim incorrendo 

mais uma vez no art. 1º, I, do DL 201/67, na forma do art. 69 do Código Penal. 

Neste diapasão, verifica-se que as condutas narradas na presente 

denúncia se amoldam às descritas nos tipos penais supracitados, seja de forma direta, 

seja pela norma de extensão (art. 29, CP), dessa forma, sendo merecedora da repressão 

pelo Poder Público no exercício do jus puniendi. 

 

IV – DOS PEDIDOS 

Ante o exposto, o MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL requer o 

recebimento e a autuação desta denúncia, promovendo-se a citação dos acusados para 

 
7 STF. 2ª Turma. Inq 3634/DF, Rel. Min Gilmar Mendes, julgado em 02/06/2015. 



resposta, dando-se prosseguimento ao processo em seus ulteriores termos até final 

julgamento e condenação. 

Requer-se, outrossim, a aplicação dos arts. 91 e 92 do Código Penal, na 

parte em que cabíveis, quando da sentença condenatória. 

Abaixo, segue o rol de testemunhas. 

Maceió/AL, 19 de maio de 2020. 

 

MARCIAL DUARTE COÊLHO 

Procurador da República 

 

 

ROL DE TESTEMUNHAS 

1. ÁDGER FERNANDES DA SILVA, servidor público federal, técnico administrativo da 

Procuradoria da República em Alagoas, podendo ser encontrado no endereço profissional 

à Av. Juca Sampaio, 1800 - Barro Duro, Maceió - AL, CEP 57045-365; 

2. SEVERINO XAVIER DA SILVA, CPF nº: 686.201.604-00, podendo ser encontrado 

nos endereços: RUA DOUTOR LUIZ MOREIRA, S/N.º - CENTRO - MATRIZ DE 

CAMARAGIBE – AL, CEP 57910-000, Telefone: 9-9180-4219; ou na AVENIDA GETULIO 

VARGAS, S/N.º - POVOADO LAGADIÇO – CENTRO, CEP 48601-000 - PAULO AFONSO / 

BA. 

3. ANDREA DA SILVEIRA MONTE, servidora pública federal, arquiteta vinculada 

GIGOV-ME da CAIXA, matrícula nº 122753-3, podendo ser encontrada no endereço 

profissional à Av. Fernandes Lima, 651 - Farol, Maceió - AL, 57055-000. 

4. ABERVALDO TADEU CAVALCANTE PORANGABA, CPF nº 648.136.304-72, 

empresário, podendo ser encontrado no endereço AV JULIO MARQUE LUZ N 2422A, 

JATIUCA, CEP 57035700 - MACEIO/AL. 

 


