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Inquérito Policial nº 0063/2018

O MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL, na forma dos artigos 24 e 41 do CPP,

vem oferecer DENÚNCIA em face de 

MARIVAL NEUTON DE MAGALHÃES FRAGA, *;

CHARLES TAMBORI CORREIA, *1.

em razão da(s) conduta(s) delituosa(s) a seguir descrita(s).

I. SÍNTESE DA IMPUTAÇÃO.

MARIVAL NEUTON DE MAGALHÃES FRAGA, na condição de então Prefeito

do  Município  de  Nova  Canaã/BA, desviou,  em  proveito  alheio,  no  período  de  12/08/2011  a

26/12/2012, verbas públicas federais repassadas ao referido Município pelo FNDE por meio do

Convênio  nº  702538/2010.  E  CHARLES TAMBORI CORREIA,  em concurso  com o  primeiro

denunciado, se apropriou dos recursos públicos em proveito próprio.

II. SINOPSE FÁTICA. DA CONDUTA DELITUOSA. MATERIALIDADE E AUTORIA.

A Prefeitura de Nova Canaã/BA firmou com o FNDE o Convênio nº 702538/2010

(SIAFI nº 665514) para a construção de uma creche escolar pelo Programa Pró-Infância, no valor de

R$ 1.160.177,85, cabendo ao FNDE o repasse de R$ 1.148.576,07 e R$ 11.601,78 de contrapartida

do Município, tendo data de início da vigência prevista para 31/12/2010 e término em 31/07/20142.

O FNDE, em 2011, repassou ao Município o valor de R$ 574.288,04 (quinhentos

e setenta e quatro mil, duzentos e oitenta e oito mil e quatro centavos), referente à 1º parcela3.

A CONSTRUTORA CORREIA SANTOS LTDA (CNPJ nº 11.358.915/0001-90),

da qual CHARLES TAMBORI CORREIA era, à época dos fatos, sócio-administrador, com 97% de

1 *Dados omitidos para fins de divulgação.
2 F. 144 – informações indicadas no parecer técnico do FNDE.
3 F. 138-v.
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participação4, foi contratada (Contrato nº 336/2011) por meio da Tomada de Preços nº 001/2011,

pelo valor de R$ 1.159.293,825.

No curso do IPL nº 0063/2018, apurou-se que a Prefeitura de Nova Canaã/BA, na

gestão de MARIVAL NEUTON DE MAGALHÃES FRAGA, além de não ter prestado contas ao

FNDE dos recursos provenientes do Convênio nº 702538/2010 (SIAFI nº 665514)6, desviou verbas

públicas federais em proveito da empresa contratada mediante pagamentos indevidos por serviços

não executados – superfaturamento.

De  acordo  com  o  detalhamento  de  despesas  do  TCM-BA7,  de  12/08/2011  a

26/12/2012 a Prefeitura de Nova Canaã/BA efetuou pagamentos referentes ao contrato que somaram

a quantia líquida de R$ 412.729,08 (quatrocentos e doze mil setecentos e vinte e nove reais e oito

centavos), conforme planilha que segue8.

12/08/2011 R$ 73.275,00

16/09/2011 R$ 13.735,00

16/09/2011 R$ 40.000,00

30/09/2011 R$ 32.241,00

19/10/2011 R$ 35.992,68

25/01/2012 R$ 8.685,00

20/03/2012 R$ 19.648,00

15/06/2012 R$ 15.335,40

03/07/2012 R$ 34.685,00

19/07/2012 R$ 19.678,00

20/09/2012 R$ 23.475,00

05/10/2012 R$ 4.726,00

06/11/2012 R$ 24.600,00

11/12/2012 R$ 24.453,00

26/12/2012 R$ 42.200,00

Total R$ 412.729,089

Os recursos públicos, portanto, foram repassados pelo FNDE ao município (no

valor de R$ 574.288,04) e pagos pela prefeitura à empresa (na quantia de R$ 412.729,08) na gestão

do denunciado (último pagamento efetuado nos últimos dias do seu mandato, em 26/12/2012).

4 Fls. 81/81-v, volume I, IPL 0063/2018.
5 F. 57.
6 Fls. 133/133-v.
7 Fls. 237/281.
8 Informações sobre os pagamentos ratificadas, também, pelo extrato do SIGA-TCM às fls. 322/323 do IPL.
9 O valor bruto, excluídas as retenções legais/tributárias, é de R$ 417.640,40 (f. 57 do Anexo “Peças da ACP/AIA

1000386-13.2017.4.01.3311” e extrato do SIGA-TCM às fls. 322/323 do IPL).
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O réu, em depoimento10, não soube explicar os pagamentos indevidos à empresa

por serviço não executados e, em seguida, apresentou documentação referente ao processo licitatório

e aos processos de pagamento11.  Da aludida documentação constam apenas alguns dos processos

referentes aos pagamentos realizados e indicados no detalhamento de despesas do TCM-BA. As

únicas cinco notas fiscais apresentadas não justificam o valor pago à empresa e não consta nenhum

boletim de medição na documentação apresentada.

A ex-prefeita do município (2013/2016), que sucedeu o ora denunciado, em seu

depoimento (f. 188), afirmou que quando assumiu a gestão do Município de Nova Canaã/BA a obra

já estava  paralisada e não foram encontrados os documentos necessários para prestar  contas do

convênio ao FNDE, razão pela qual contratou engenheiro para realizar vistoria a fim de avaliar a

situação da execução física da obra.

O FNDE realizou vistoria no local em 11/12/2013 e concluiu, no relatório de fls.

299/306, que apenas 6,81% da obra foi executado, encontrando-se a obra já paralisada. 

O Parecer  Técnico  de  Execução Física  do  Objeto  do  FNDE12 indica  que,  em

13/06/2014, 13,77% da obra, de acordo com informação declarada pelo município no SIMEC, se

encontrava executada. O referido percentual difere do percentual identificado pelo FNDE não só por

se tratar  de informação autodeclaratória (registrada no SIMEC),  mas porque resultou de vistoria

realizada por engenheiro (contratado pela Prefeitura de Nova Canaã/BA na gestão subsequente) que

incluiu no cálculo da execução o projeto de implantação da obra. Contudo, será este o percentual

considerado, por sua contemporaneidade com o final da vigência do convênio (julho/2014)13.

O percentual de 13,77% de execução equivale à quantia de  R$ 159.634,75, do

valor total de R$ 1.159.293,82 previsto para obra.

A obra contratada não foi executada, tendo sido calculado, pelo Parecer Técnico

nº 515/2017 da Secretaria Pericial do MPF14, superfaturamento no percentual de 153,5%, a título

de pagamentos indevidos por serviços não prestados.

A  diferença  entre  o  valor  pago  à  empresa,  de  R$  412.729,08,  e  o  valor

correspondente ao percentual de execução da obra (R$ 159.634,75) é de R$ 253.094,33 (duzentos e

cinquenta e três mil noventa e quatro reais e trinta e três centavos),  recurso público desviado por

10 Fls. 172/173.
11 F. 197 e Apenso I.
12 Fls. 144/146-v.
13 Considerou-se no cálculo do percentual de execução (13,77%) o projeto de implantação (f. 22 do Apenso I), que

consiste na entrega do terreno já estruturado para recebimento da obra, conforme depoimento do engenheiro
responsável por tal vistoria (fls. 223/224). Assim, explicada a aparente divergência nos percentuais indicados,
conclui-se que, além de compatíveis, ambas as vistorias igualmente atestam a inexecução da obra.

14 Fls. 48/58 do Anexo (“Peças da ACP/AIA n. 1000386-13.2017.4.01.3311”).
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meio de pagamentos indevidos (sem a correspondente prestação do serviço) em favor da empresa

contratada, que se apropriou dos valores sem executar a obra.

Ademais,  como já  demonstrado,  não  houve a  regular  prestação  de  contas  das

verbas  do convênio  junto  ao  FNDE,  motivo  pelo  qual  o  FNDE,  após  notificações  e  as  demais

providências  administrativas  pertinentes,  está  em vias  de  instaurar  procedimento  de  Tomada de

Contas Especial para cobrança do débito no valor dos recursos repassados ao município (f. 321).   

Destarte, a materialidade e a autoria do delito encontram-se comprovadas pelos

diversos documentos carreados aos autos, em especial o comprovante do valor repassado pelo FNDE

ao município (f. 138-v), a relação de pagamentos efetuados pela prefeitura à empresa (fls. 237/281),

o  laudo de  vistoria  do  FNDE (fls.  299/306),  o  Parecer  Técnico  de  Execução Física  do  Objeto

Financiado do FNDE (fls. 144/146-v), o Parecer Técnico nº 515/201715, a Informação/FNDE de f.

321 e os depoimentos de fls. 188 e 223/224.

Quanto à  autoria, o denunciado  MARIVAL  NEUTON  DE  MAGALHÃES

FRAGA era o Prefeito do Município de Nova Canaã/BA à época dos fatos, ordenador de despesas,

responsável pela execução da obra contratada, pela regular aplicação dos referidos recursos que lhe

foram confiados e pela prestação de contas, na medida em que as verbas públicas foram repassadas

pelo FNDE ao município e pagas indevidamente pela prefeitura à empresa na sua gestão. 

Já o denunciado CHARLES TAMBORI CORREIA era o sócio-administrador da

empresa  contratada  (e  detentor  de  97% de  participação  societária)16,  figurando,  portanto,  como

coautor e beneficiário direto da conduta delituosa, já que recebeu indevidamente da pre feitura o

valor de R$ 253.094,33 por serviços sabidamente não executados.

MARIVAL NEUTON, embora  tenha,  também, dado causa  à não  prestação de

contas das verbas do convênio ao FNDE, não foi por isso denunciado em decorrência da prescrição

da pretensão punitiva relativa a tal delito17.

Em relação ao indiciado José Flávio Mafra de Oliveira, não há prova suficiente de

que tenha ele efetivamente concorrido para a prática do crime objeto desta denúncia.18 

III. TIPIFICAÇÃO PENAL. PEDIDO CONDENATÓRIO E OUTROS REQUERIMENTOS.

15 Fls. 48/58 do Anexo (“Peças da ACP/AIA n. 1000386-13.2017.4.01.3311”).
16 F. 81-v.
17 O prazo prescricional foi reduzido à metade em virtude da idade do acusado.
18 O fato de o indiciado ter considerado no cálculo da execução da obra o projeto de implantação (f. 22, apenso I) –
que, conforme por ele esclarecido (fls. 223/224), consiste na entrega do terreno da prefeitura já estruturado para receber
o empreendimento – tem o condão de justificar a divergência dos percentuais indicados nos pareceres sobre a execução
da obra, não constituindo prova bastante da sua participação no crime.
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Assim agindo,  MARIVAL NEUTON DE MAGALHÃES FRAGA e  CHARLES

TAMBORI CORREIA, em concurso de agentes, praticaram a condita delituosa tipificada no artigo

1º, inciso I, do Decreto-Lei nº 201/67, estando os réus incursos nas penas cominadas a tal delito,

razão pela qual o MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL requer  :

a) a notificação do acusado para apresentar defesa preliminar, no prazo de cinco

dias, na forma do art. 2º, inciso I, do Decreto-Lei 201/67;

b) que seja recebida a presente denúncia, dando-se prosseguimento ao processo

em seus ulteriores termos, com a oitiva das testemunhas abaixo arroladas;

c) ao final, a condenação dos réus nas penas cominadas ao crime previsto no art.

1º, inciso I, do Decreto-Lei nº 201/67;

d) e a fixação do valor mínimo de indenização, para reparação dos danos causados

ao erário pela prática do crime, no montante de R$ 253.094,33, a ser atualizado

monetariamente em momento oportuno, nos termos do art. 387, inciso IV, do CPP.

Ilhéus/BA, 09 de outubro de 2019.

TIAGO MODESTO RABELO
Procurador da República

S:\Notícias - site\2019\Tiago Rabelo (Ilhéus)\Peças\Denúncia - Nova Canaã-BA - 15.10.2019.odt

Rol de Testemunhas:

1. *19

19 Dados omitidos para fins de divulgação.
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