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EXCELENTISSIMO SENHOR JUIZ FEDERAL,DA 1 4  VARA DA SUBSECAO JUDICIARIA DE 

VITORIA DA CONQUISTA/BA 

1111111R1111  
Distribuicao por Conexao aos Autos n° 8004-09.2015.4.01.3307 

'Ref.: Inquerito Civil Ptiblico n° 1.14.007.000010/2015-29 

0 MINISTER* PUBLICO FEDERAL, por meio dos Procuradores da RepUbtica 

signatarios, corn fulcro nos artigos 37, SS 4° e 129, inc. III, da Constituicao Federal, 

veal, a presenca de Vossa Excelencia, propor AO.* CIVIL POR ATO DE IMPROBIDADE . 

ADMINISTRATIVA, em face de 

JOAQUIM MENDES DE SOUSA JUNIOR, brasileiro, portador do CPF 

	is 

KELLE GREYSE SANTANA SANTOS MENDES, brasileira, portadora ,do ,CPF 

CLEVELAND BISPO DOS SANTOS, brasileiro, inscrito no CPF sob o 



CEP 45.130-000; 

JOSE DOS SANTOS PEREIRA NETO 

JURACY SILVA VARGES 

PAULO DE ALMEIDA LUZ, 

THIAGO LEMOS CARDOSO LUZ, 

WELBE DE ALMEIDA SILVA, 

LUZES PATRIMONIAL LTDA, 

GILMAR PEREIRA SANTOS, 

CAPITAL CRED -INTERMEDIACOES E ASSESSQRIA FINANCEIRA LTDA, pessoa 

MPF 
iOnisthie koblko Pedared 

COOPERATIVA DE ADMINISTRACAO E APOIO LOGISTICO, pessoa juridica de 
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1•a ■ 
Mlnirlokio 	ftdeml 

I - DO OBJETO DA AcA0 

A presente acao busca a condenacao do Prefeito do municipio de Caatiba e das 

pesso'as fisicas e juridicas acima nominadas nas sancoes da Lei no 8.429/1992, tendo 

em vista a fraude a licitacdo, desvio de recursos piblicos e corrupcao. 

II -DO ESQUEMA CRIMINOSO NO MUNICIPIO DE CAATIBA 

Os atos a seguir imputados representam uma fracao do esquema de .  desvio de 

recursos Oblicos e fraude a ticitacao coordenados pelo Prefeito de Caatiba, sua esposa 

e a Vice-Prefeita. Os tres recrutaram pessoas fisicas e juridicas prOximas ao seu circuto 

particular para a simutacao de licitacties corn cooperadvas constituidas ern nome de 

laranjas, permitindo, em seguida, a sua contratacaa. A atuacao improba evoluiu, ate a 

fase de execucao dos contratos, momento em que os servicos eram superfaturados em 

ate 100% e servidores publicos eram agraciados corn percentuaiS de cada nota fiscal. 

A atual medida judiCial esta comp-  reendida em investigacao mais abrangente 

envolvendo outros inqueritos civis piablicos, conforme pode ser visualizado a seguir: 

ANO 

2013 

2013 

2013/20 
16 

2013/ 
2016 

2013/20 
16, . _ _ 

2013/20 

IC 

1.14.007.000437 
/2013-65' 

LICITAc 

Dispensa 

AO _ 
OBJETO 	' 

FOrnecimento 
Material para a 

Prefeitura 

Jornada 
Pedagogica 

Logistica e Apoto 

Transporte 

Transporte 

_ 

LICITANTES 

.... 

VENCEDOR 
_.............. _ 

Cleveland 
Bispo dos •  

 Santos Me 

VALOR 

_ 

R$ 16.086,75 

Fabiano de 
Sa Alves - ME 

Cooperalogis 

, 

Cootesb 

Cootaba e 
Cootesb 

Comercio 
Derivado de 

___ _  

1.14.007.000230 
/2014-71 

1.14.007.000010 
/2015-29 

1.14.007.000228 
/2014-01 

Dispensa 

Pregao • 
n° 

038/201 
3e 

Posted() 
res 

Pregdo 
n° 

08/2013 

Pregao 
'n° 

13/2013 

Pregaro 

Fabian() de 
Sa Alves - ME 

Cooperalogis 

Cootesb 

_ __ _ 

Cootaba 

Comercio 
Detivado de 

< —_____ 
R$ 

5.844.650, 46 

R$ 
1 . 008 .432,00  _ 

R$ 
2.098.900,00 

, 
- 	-- 

, 
1.14.007.000228 

/2014-01 ) 

1.14.007.000231 
/2014-16 Fornecimento de 

1 Acao civil publica n° 5242-26.2015.4.01.3307 em curso na 2 a  Vara Federal desta Subsecao 
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05/2013 
PetroleO 	828.960,00 
Freitas 

Coope 	R$ 
.1.437.671,85 

Cornbustivel 	PetrOleo 
Freitas 

Coope 1.14.007.000229 
/2014-47 

Pregao Servicos Medicos 
no 

10/2013 

2015 	1.14.007.000228 
/2014-01 

Descumprimento 
de Requisicoes 

MPF 
Mitiisttvio Maks federal • 

A investigacao conduzida em conjunto corn a Policia Federal, Receita Federal 

do Brasil (RFB) e Controladoria-Geral da Uniao (CGU) apontarn para a participacao do 

Prefeito JOAQUIM MENDES DE SOUSA JUNIOR e sua es posa KELLE GREYSE SANTANA 

SANTOS MENDES, da Vice-Prefeita 'MARIA TANIA RIBEIRO SOUSA, dos servidores 

municipals JACIRENE OLIVEIRA DOS SANTOS, JOSE *  DOS SANTOS PEREIRA NETO e 

CLEVELAND BISPO DOS SANTOS, das cooperativas COOPERALOGIS, COOPE, COMERCIO 

DERIVADO DE PETROLEO FREITAS, COOTABA, COOTESB, atem das pessoas fisicas que 

as administram, ADRIAN° MOITINHO, PAULO DE ALMEIDA LUZ e THIAGO LEMOS 

CARDOSO LUZ. 

A apuracao iniciada em 2013 contou corn o afastamento dos sigilos fiscal, 

	 I> e busca e apreensao 3  na residencia dos investigados. Os 

relatorios . n° 5606/2016 (fls. 36/47, Anexo I, PA n° 1.14.007.000375/2016-34), 

003/2016, 005/2016 e 6110/2016 (20/59, Anexo II, PA n°' 1,14.007.000375/2016-34) 
 

representam a analise dos dados telematiCOs e bancarios. A busca e apreensao
, originou 

a midia juntada a. fl. 315, contendo os documentos relevanfes da .medida. 

2 Autos n° 8004-09.2015.4.01.3307, 8006-76.2015.4.01.3307, - 5644.04:2015.4 ;013307 e 80b5- 
91.2015.4.01.3307. 	 - 

3 Autos n°, 3156-42.2016.4.01.3307 e 3030-89.2016.4.01.3307. 
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MPF 
MinistertsPikees Feelerat 

A presente agar) civil pUblica trata apenas da contratacao corn a 

COOPERALOGIS nos anos de 2013 a 2016 pelo rnunicipio de Caatiba corn yerbas 

oriundas da educacao. 

A cooperativa foi fundada em 20/06/2011 corn a finalidade de prestar servicos 

especializados de apctio administrativo, tendo como presidente - WELBE SILVA (ft. 89 dos 

autos). Em verdade, os etementos probatorios reunidas ate o momenta dernonstram 

que a cooperativa nao passa de pessoa .`juridica formada para ocultar os efetivos 

proprietarios e beneficiadores dos-contratos, PAULO LUZ, ex-prefeito de Ribeirao do 

Largo durante a gestao de 2001 a 2004, e seu filho THIAGO LUZ, atuat Secretario de 

Adrninistracao de Ribeirao do Largo (fl. 242). 

PAULO LUZ utiliza-se do capital politico angariado quando da sup gestao em 

Ribeirao do Largo para atuar junto a prefeitos do'Sudoeste da Bahia, arregimentando 

servidores para o grupo. A titulo de exempla do comando da pessoa juridica, no dia 

20/01/2014, THIAGO LUZ orienta GILMAR PEREIRA a emitir procuracao em seu name 

conforme orientacao de seu pai (fl. 46, Anexo I, PA 1.14.007.0000375/2016-34): ,  

GILMAR PEREIRA repassa entao a informacao para WELBE SILVA, 

acrescentando que PAULO LUZ ja administra outras pessoas jUridicas (e-mail contido 

na midia juntada a ft. 48, Anexo I, PA 1.14.007.0000375/2016-34), in verbis: 
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estoit 

ainda 

MPIF 
Minister. M.S. federal 

A procuracao de fato foi outorgada a THIAGO LUZ para administrar a 

COOPERALOGIS, notadamente "representa-la perante quaisquer Bancos ou 

Estabetecimentos Bancarios (...) podendo para tanto dito procurador abrir e 

movimentar contas correntes (...)" (fl. 66, PA n° 1.14.007.000375/201 .6-34). 

Residualmente, PAULO LUZ ainda participa- de algumas licitacOes. 0 

documento apreendido na residencia de THIAGO LUZ demonstra nao somente sua 

participacao direta nos fatos, mas tambem a flagrante tentativa em forjar licitacao 

ocorrida em outro municipio (ft., 315, arquivo "pedacos de folhas de agenda 

telegonica", pasta "VDC 02". item 01"); 

Bo ,  

110 	 Oetitilt 

).,(); 	 ; 2" 	 114rgi:1- 1 -  t-ne 

Alen da procuracao a ele outorgada, outros elementos apontam THIAGO LUZ 

como efetivo coproprietario da pessoa juridica. 0 acesso ao correio eletronico de 

THIAGO LUZ atesta o seu efetivo poder de mando dentro da cooperativa, como os 

sucessivos e-mails em que ele encaminha a relacao da folha de pagamento do 

municipio (fl. 45, Anexo L, PA 1.14.007.000375/2016-34): 

6/41 Procuradoria da RepUblica ern Vitoria da Conquista/BA 
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-  

< 50.5Zrrf9 
30. oa0.0-, 

MPF 

A identificacao do usuario de cada transferencia afasta quatquer duvida (ft. 47, 

Anexo I, PA 1.14.007.000375/2016-34): 

la 	Extrato (Ultimoa Langarnentoa) . 	' 	crt?I'ET.PA1,r,iii 6r. TRvi,^40:y.f,: A.91:1 ;";- .......,::7j.,ii.: CNP.1. (1 ' '2.3 7 "- .',11-3 	: 

Norm. ,..17 ,x&i,. 111 , A,30 t Et\N•f . 
Bradesco- . 	• r- t - 1 	.--- ,,,,,,,,,.., 110" . 	.. 	: 	... 	......... 

•;.0.:.", !,, rrif:',."-c,..=', 

f2iinto 	C35*) 3 ,"•1:;')-)0.24`45.3 

two 
	

1144'9, WI) 	 114,t4t, ;:LtSi 	 thSt • 

Frise-se que o acusado THIAGO LUZ foi flagrado rasgando documentos quando  

da execucao do rnandado -de busca em sua residencia. Apesar do sucesso parcial, a 

Policia Federat togou exito em apreender- agenda revetadora de sua atuacao 

empresarial e politica. De interesse ao presente item da peticao, o acusado detatha o 

passo a passo para a contratacao da cooperativa e indica os valores de "cobra" de cada 

mes (documentos retacionados na midia juntada fl. 315, arquivo "anotagoes 

manuscritas" da pasta "UDC 01.item 07") 

14' 	
J

tk 

, 	it:ft-r+6...;n101,11_ 

■ 	• 

,,eir 

(.(6, (p.o. Jo,/ orr,70 

---- 4 12 000.0,7 444 - 	 61'3, 	-  S4,- 

4 ..12 •090, cf.> 

So.44. ?,•C t30'.  

• 

'/) 

.76/ "-• , ,̀ 71 

41) 

4 irt, 

, 

• 
/ 9 

10.1-P - X36 337,71 

1-4 A 
to 1/2 E 

'if 701. o3 

.44 	J63 ?Or, oto 

gliZo von 

4. 	31 	• 

6%4 	) • 10 0•.'?5 ,S1. 

c9144 12620: 	4,  .1? coat>, 

: 	50,L4 : 57, ak:4,3 

  

/111...5 U.614. '13 
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MPF 
Mi.lalerio Rib Federd 

WELBE SILVA, apontado como presidente, e GILMAR PEREIRA sao em reandade 

os homens de campo da COOPEWCIGIS. Eles , respondem diretamente a THIAGO LUZ e 

PAULO LUZ e sac) responsaveis por representar a cooperativa em sessoes licitaterias e 

servir de elo operational corn algumas administracoes municipais. 

A escolha do tipo sdcietario por PAULO e THIAGO LUZ nao foi aleatoria. 

Conceitualmente, na cooperativa configura pessoa juridica constituida por pessoas "que 
reciprocamente se obri.garn corn bens ou servicos para o exercicio de uma otividade 

economica, de proveito comurn (...)" (art. 3° da Lei 5.476/1971). As vantagens socials 

que ela apresenta para a sociedade justificou que o legislador optasse por regime 

juridic° mais flexivet quanto as obrigacoes tributarias, isentando-a de contribuicao 

social sobre o Wu() liquid° (art. 39 da Lei 10.865/2004), imposto de renda de pessoa 

juridic& (art. 15 da Medida Provisoria 1858/1999), e recothimento de ''Fundo de 

Garantia por Tempo de Servico (FGTS), alern da incidencia de atiquota reduzida a titulo 

de contribuicao previdenciaria. 

Ante as vantagens apresentadas, o legislador estipulou ainda estreitos limites 

para evitar o abuso de tal modalidade societaria. Assitn a que a cooperativa nao pode 

impor a adesao aos seus cooperados ou mesmo auferir lucro (art. 1°, parte final, e art. 

4°, inciso I, todos di Lei n° 5.476/1971; v. tambem art. 3°, inciso I, Lei 12:690/2012), 

impondose entre os, cooperados relacao de auxilio, nunca de subordinacao ou, por isso 

mesmo, vincuto ernpregaticio (art. 442, paragrafo unico, Consolidacao das Leis do 

Trabalho). 

0 modelo de pessoa juridica prevista peto legislador foi totatmente 

desvirtuada e utitizadas as suas regras flexiveis para a potencializacao das fraudes e 

desvios pelos acusados, conforme sera visto. 0 grupo se fez presente no municipio de 

Caatiba em conluio corn o Prefeito, sua esposa, Vice-Prefeita e funcionarios ptiblicos da 

cidade. 

III - DOS ATOS DE IMPROBIDADE 

Da Fraude a Licitacao e da Montagem do . Pregao no 038/2013. A sequencia 

cronotogica dos eventos do procesSo licitatorio demonstra a ocorrencia de fraude 

orquestrada pelos demandados. No dia 26/12/2013, o Secretario de Administracao de 

Caatiba, CLEVELAND BISPO DOS SANTOS enviou correspopdencia interna ao Prefeito 

Procuradoria da RepUblica em Vitoria da Conquista/BA 
Rua No Freire de Aguiar, n°. 567, Candelas Tel. 7.7-3201-7100 - CEP 45.028.095 
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MPF 
to Piobtko frodwel 

para a contracao de peSsoa juridica para a "prestacao de servico de apoiO de logistica 

e apoio tecnico as secretarias municipais (...)", seguindo-se a aprovacao do,  gestor e o 

larkamento das fases interna a externa da licitacao (fl. 02, Anexo II, IC 

1.14.007.0001/2015-29). 

Todos os atos , da fase , interna da licitacao foram realizados em •apenas dois 

dias. 0 dia 26/12/2013 foi reservado para a justificativa para a abertura do certame, 

despacho de autorizacao do gestor, despacho de autuacao, solicitacao de dotacao 

orcamentaria, informacao'a respeito de disponibilidade.de verba, pa .ra a contratacao, 

levantamento de custo e, frise-se; suposta cotacao de preco de main de oitenta e tres 

itens, indicando-se o valor global deR$ 5.844.650,46. Igualmente curiosa a sucessao de 

atos do dia seguinte - 27/12/2013 (fls. 08/14 ,do Anexo II, IC 1.14.007..0001/2015-29): 

elaboracao do termo de referencia; parecer juridico e elaboracao e publicacao do 

edital. 

0 cotejo dos atos relevantes da fase interna corn a finalidade prevista na Lei 

n° 8.666/1993 nao deixa d6vida de que as manifestapies foram meramente formals e 

pre-fabricadas, padrao de comportamento -claqueles que apenas pretendem conferir 

aparencia de legitimidade ao processo administrativo. A exigencia da fase interna da 
, 

licitacaa nao e meramente burocratica, cuidando-se da fase adequada em que a 

Administracao PUblica elabora o projeto basica ou o termo de referencia, identificando 

de modo pormenorizado o objeto, a viabilidade e os objetivos pretendidos pelo orgao 

licitante, (art. 7° da Lei n° 8.666/1993), relacao que permite melhor planejamento 

pelo municiPio e transparenda aos licitantes. Do mesmo modo a estimativa de custos 

deve prever de modo pormenorizado o valor de cada item e, principatmente, a fonte 

da informacao larkada no procedimento. 

0 Pregao n° 03/2013 nab atendeu quaisquer destes requisitos. 0 item 6 do 

edital descreve objeto amplamente generico (ft. 17v., Anexo II, IC 

1.14.007.000010/2015-29), conforme pode lido na transcrkao abaixo: 

Contratacao de pessoa juridica especializada para prestacao de servico de logistica e apoio 
tecnico as secretarias municipals, compreendendo os servicos de' conservacao, 
manutencao, vigilAncia de reparticoes e orgaos PUbticos e suas areas external, servicos 
gerals -de limpeza, conducao de veiculo, recepcao de pessoas, preParo e distribuicao de 
alirhentos (...). 

0 levantamento de custo, por sua vez, foi reatizado no mesmo dia da,abertura 
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Pregao 38/2013  Pregao 10/2013  

PARECER JURID ,C0 

MPF 
Minisierio Ylihliao Federal 

da fase interna - 26 de dezembro de 2013 - e, apos narrar mais de oitenta e tres itens, 

chega ao valor de R$ 5.844.650,46 [Sem ao menos descrever a fonte de tal estimativa 

(fl. 08, Anexo II, IC 1.14.007.000010/2015-29). 

0 inciso VI do art. 38 da Lei n° 8.666/1993 exige ainda a elaboracao de pareter 

juridico sobre a licitacao. 0 ato que deveria -servir como meio de controte da 

Administracao Publico padece do mesmo vicio, de tao generico serviria para qualquer 

modalidade licitatOria em qualquer campo de atividade. Veja quanto a este ponto que 

os pareceres proferidos foram identicos nos Pregoes 05, 08, 10 e 38, todos de 2013 (Its. 

186/210). A tituto exemplificativo, os docurnentoS lancados nos pregOes 10 e 38 sao 

colocados lado a lado: 

PARECER JURIDIC° 

Eraanto 0,000 so ta:ponta'aativo teaubtr !Node:el:3de 

1:01.0iiho .ieelinado ea filo Peato Selrtiere0 Corn d 

elledann do f a.eete:na 

100.001, P100.00DC•91- .,11 

I nnid.1.5 AO,nooln no ea Prno 

011m, (.1a rase rovrona 

fol. 5.10 
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00e0t/0000 legal dos alas Ile entao 
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Process° Adtelniskaboo Licapidno we Len: por 06100 a Ccnaataifk, de. ernars,l, 00 . 
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JURACY SILVA VARGES, o signatario de todos eles assumiu que apenas assinava 

a peca elaborada anteriormente peta Prefeitura e que era comum etaborar o parecer 

apos a reatizacao do procedimento: ' 

Juracv Silva Varges (ft. 174)  
QUE 6 assessor juridico de Caatiba/BA; QUE e Procurador do municipio de -Itarantim; QUE 
em Caatiba trabatha apenas 20 horas por •semana, assessorando o Gabinete do prefeito e 
setor de ticitacOes e em Itarantim cuida de toda 'a Procuradoria; (...) .QUE reconhece como 
suas as assinaturas mostradas ao declarante as fts. 23 e 60 do anexo I [referencia feita ao 
IC 1.14.007.000229/201447] sao suas;, QUE os parecere ia vem minutados, prontos para  
a assinatura do declarante; QUE apenas verifica a' modalidade das Ueitaçoes, nao sendo  
possivel verificar se o procedimento possui micios e irregularidades; QUE apenas quando os 
erros sao grandes o declarante.pocie retificar os pareceres, (...) QUE o declarante apenas 
verifica a modalidade de licitaeoes; QUE nao acha razoayel que entre .a solicitaca0 de 
abertura de ticitacao e set, parecer tenha decorrido apenas 1 dia, mas o juridico apenas 
assinava o parecer, nao interferindo nessas questOes QUE nao pode informar comp ocorreu  
a estimativa de custo a fl. 08, pois a funcao do advogado de municipio é apenas verificar 
superficiatmente o procedimento para emitir o parecer em seguida; QUE a razao para seu  
parecer ser o mesmo nas licitacoes da COOPE, COOTESB: COOTABA, COOPERALOGIS E 
POSTO FREITAS 6 que o documento ia 6 entregue ao declarante miriutado; QUE, em  
algumas ocasibes o parecer ë assinado apes a procedimento de Iicitacao  QUE esse 
procedimento e realizado por varios municipios; QUE varias vezes o juridico ia recebe a 
licitacao pronta, apenas para assinar o parecer (...); 

Deicerto, da comple*idade do objeto a ser contratado, dos valores vultosos, 

conjugado corn a sua fatta de detathamento, verifica-se que a invulgar ceteridade nao 

passou de mera formatizacao de acordo previo ja ex4tente entre os ticitantes e a 

administracao 'poblica municipal., 

  

Procuradoria da Republica em Vitoria da Conquista/BA 
Rua No Freire de Aguiar, n°. 567, Candelas - Tel. 77-3201-7100 - CEP 45.028.095 



MPF 
Minislealo Pal/lite Federal 

Os elementos probatorios reunidos ate entao• forarn confirmados pelo 

afastamento- do sigito dos dados telematicos. 

No dia 06/01/2014, JOSE .PEREIRA NETO, pregoeiro e chefe da comissao de 

licitacao de Caatiba, envia e-mail a GILMAR PEREIRA corn o .titulo "ate as 10 hs to 

encaminho o edital" (fl. 38, Anexo II, PA 1.14.007.000375/2016-34). No dia 

07/01/2014, outro e-mail 6 enviado a GILMAR PEREIRA indicando a realizacao da 

licitacao e ao final a indicacao de "R$ 215.301,74" (fl. 38, Anexo II, PA 

1.14.007.000375/2016-34). 

No dia 10/01/2014,  apenas tres dias apos o recebimento da correspondencia 

eletronica, GILMAR SANTOS comparece a sessao de licitacao representando a 

COOPERALOGIS e 'vence corn o valor final de R$ 513.225,00  (fl. 61 do Anexo II, IC 

1.14.007.000010/2015-29). Ocorre que a analise da correspondencia eletronica de 

GILMAR SANTOS demonstra que no dia 23/01/2014,  treze dias apos a suposta sessao, 

ele encaminhou a propOsta de preco ao pregoeiro, JOSE" PEREIRA NETO (fl. 40, Anexo 

II, PA 1.14.007.000375/2016-34): 

Supostamente hornologado o certame, o contratO foi assinado no dia 03 de 

fevereiro de 2014  (fl. 42v. do Anexo II, IC 1.14.007.000010/2015-29). Mais uma vez, o 
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Minishkio MAD e demi 

afastamento do sigilo telematico revela que nem mesmo a assinatura se revela 

fidedigna. De modo inexplicavel JOSE PEREIRA NETO envia copia do contrato a 

GILMAR PEREIRA no dia 19/06/2014  - quatro meses apos a suposta assinatura - em 

mensagem corn o seguinte teor (ft. 40, Anexo II, PA 1.14.007.000375/2016-34): 

Os desencontros entre as datas oficiais do certame e os documentos trocados 

por correio eletronico revelann a ausencia de veracidade dos etementos contidos no 

certame. 

Nao bastasse a rriiriade de ilegalidades demonstrar a frAde do certame e a 

estranha proximidade entre pregoeiro 'e a COOPERALOGIS, frise-se que JOSE PEREIRA 

NETO, pregoeiro do municipio, foi agraciado com R$ 1.365,00  no dia 10/04/2014 da 

conta da cooperativa (fl. 316), conforme sera indica& em topico proprio. 

0 contrato decorrente do pregao n° 038/2013 foi,prorrogado por diversas vezes 

e permanece em vigor ate os dias atuaiS, conforme relacaa de pagamentos 

apresentada a fl. 231. Embora, notificado a apresentar copia da prorrogacao e dos 

novos contratos firmados tom a COOPERALOGIS (fls. 179 e 243), o Prefeito preferiu 

omitir-Se (II 281). A unica informacao , existente nos autos reside do afastarnento do 

sigito do correio de GILMAR PEREIRA. No dia 06/02/2015, JOSE PEREIRA NETO envia e 

mail ao acusado para assinatura da renovacao do contra() ate 30 de junho de 2015, no 

valor total de R$ 2.822,737,50. A informacao obtida revela em si duas ilegalidades, a, 

prirneira e a de que o contrato que expiraria em 31 de dezembro de 2014 (fl. 70 do 

Anexo II, IC 1.14.007.000010/2015-29) nao foi prorrogado no tempo devido, mas 

apenas dois meses apos a data lirnite. A segunda e a inexistencia de noticia nos autos 

de que a indicada prorrogacao teria sido precedida de pesquisa de mercado, condicao 

essencial para o referido ato administrativo (Tribunal de Contas da Uniao. AcOrdao n° 

3351/2011. Segunda Camara. Relator Arotdo Ferraz. SesSao em 24/05/2011). 



MPF 
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Nota-se, portanto, que a contratacao e as sucessivas prorrogacoes nao 

passaram de farsa, engodo, direcionados para quando e se algum orgao de controle 

cotocasse o contrato sob suspeita. 0 pregao foi preparado e direcionado a 

COOPERALOGIS corn a participacao direta do Prefeito JOAQUIM MEND.ES DE SOUSA 

JUNIOR, dos servidores publicos CLEVELAND BISPO DOS SANTOS e JOSE PEREIRA 

NETO, do procurador do municipio JURACY SILVA VARGES, e dos empregados da 

cooperativa WELBE SILVA e G1LMAR PEREIRA, ester ultimos agindo a mando de PAULO 

LUZ e THIAGO LUZ. Todos devem responder pelos atos tipificados no art. 9°, inciso I e 

art. 10, inciso VIII, todos da Lei no 8.429/1992: 

Do Desvio de Recursos Publicos. A ilicitude evoluiu para o desvio de recursos . 

pOblicos. A conduta a revetada por .elementos presentes no contrato e na suposta 

execucao do servico. 

De inicio cumpre notar a propria ilicitude do objeto do contrato. Ainda que 

legitimo o certame, a terceirizacao em si fora totatmente ilegal pois serviu aperias 

para transferir a fonte de pagamento de funcionarios pablicos que recebiam 

diretamente da. Prefeitura de Caatiba para a COOPERALOGIS. 

Document°, apresentado por Vereador de Caatiba e que estaria arquivado no 

Poder Legistativo local demonstra que urna das intencOes do contrato era atterar a 

origem de pagamento aos funcionarios pubticos, livrando o ente municipal do teto do 

art. 19, inciso III, Lei Complementar no 101/2000 (Lei de Responsabitidade Fiscal - 

LRF),, conforme pode ser lido na transcricao parcial abaixo {fts. 15 e 16): 

Aos dezessete dias do mes de Marco de dois 	quatorze, a Cooperativa reuniu no 
Centro de Educacao Municipal de Caatiba, juntamente corn o Prefeito Municipal, 
vereadores presentes e demais servidores municipais, a fim de prestarem esclarecimentos 
sobre Terceirizacao que ora necessita, que fosse feita no municipio. Dando inicio a reuniao 
o Prefeito Municipal apresentou o responsavel pela Cooperativa o senhor Gilmar Pereira. 
Logo apps explicou aos presentes que a Saude desde o' mes passado ja se encontra 
terceirizada, e que houve a necessidade de terceirizar todos os setores, explicou as (sic) 
seguir que  so mudara a fonte de pagamento que sera repassado o recurso para a 
Empresa, poi essa ira ser respon savel pelo pagamento dos servidores municipals.  (...) 
Na sequencia, citou sobre as dificuldades que sao muitas no pais, e que hoje o (TCM) , 
Tribunal de Contas dos Municipios esta rigoroso, onde o municipio tern que trabathar 
dentro do indite permitido pela lei, que e a Lei de Responsabilidade Fiscal, e que •54% e o 
lirnite a ser gasto corn pessoal, onde muitas vezes a gerada (sic) outras despesas, e a 
prefeitura acaba inchando a folha, e tuitas vezes nao consegue esta (sic) se enquadrando 
dentro desse limite perrnitido. (...) sem grifo no original. 

Mem da propria dectaracao do gestor, o afastarnento do sigito tetematico de 
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GILMAR PEREIRA revela a farsa montada por JOAQUIM MENDES DE SOUSA JUNIOR. 

No dia 16/01/2014, antes mesmo da.suposta assinatura do contrato corn a 

COOPERALOGIS, JOSE PEREIRA NETO encaminha e-mail no dia 16/01/2014 a GILMAR 

PEREIRA corn a retacao nominal de funcionarios pilblicos de 10 setores da Prefeitura 

que seriam incorporados peta cooperativa (ft. 49, Anexo II, PA 1.14.007.000375/2016 - 

 34). Mes a me's os nomes de alguns funcionarios eram incluidos peta propria Prefeitura 

e a COOPERALOGIS nem sequer detinha qualquer relacao corn as pessoas que 

supostamente deveriam integrar a cooperativa. JACYRENE OLIVEIRA deixa tal 

constatacao evidente quando no dia 03/07/2014 envia para GILMAR PEREIRA e THIAGO/ 

 LUZ os valores que deveriam constar nas notas fiscais (ft. 48, Anexo II, PA 

1.14.007.000375/2016-34 arquivo "para ernitir notas fiscais", pasta "2.execu4ao 

009PR"): 

A comunicacao revela , que a adesao a' COOPERALOGIS nem °  sequer fora' 

voluntaria, violando o regime juridico apticaveLa tais entidades (art. 4°, inciso I, Lei n°, 

5.764/1971), servindo tao somente para burtar a -LRF. Afora os dispositivos tegais 

indicados, o comportamento gera imenso prejuizo a Administracao Publics, que •passa a 

ter responsabitidade subsidiaria no adimplemento de creditos trabathistas e 

previdenciario, nos termos do enunciado n° 331, inciso V, da sinnula do Tribunal 

Superior do Trabalho e do art. 71, S2°, Lei n° 8.666/1991. Nao e por outro motivo que o 
■ 

Tribunal de Contas da Uniao possui entendimento consolidado a .respeito do assunto: 

E vedada a participacao de cooperativas em licitacOo quando, peta natureza do servico ou 

peto modo como 6 usualmente executado no mercado em gerat, houver necessidade de 

subordinacao juridica entre o obreiro e o contratado, bem como de pessoatidade e 

•habituatidade.. 

Nao satisfeitos corn a burla a Lei de Responsabilidade Fiscal, os acusados 

omitiam o recothimento do imposto de renda dos cooperados,. A correspondencii 

eletronica de THIAGO LUZ para GILMAR PEREIRA SANTOS e exemplificativa e 
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... 

reveladora (fl. 48, Anexo II, PA 1.14.007.000375/2016-34„ arquivo "FW: Folha 

Contratados Caatina", pasta "2. execucao 009PP"): 

Em outros e-mails, THIAGO LUZ encaminha relacao da folha de pagamento, 

constando no proprio conteudo da comunicacao ou ao lado de cada nome a indicacao 

"nao recother INSS", conforme Ode ser visto a fl. 42, Anexo II, PA 

1.14.007.000375/2016-34. Outrossim, notificada a esclarecer se a COOPERALOGIS 

apresentava algurn empregado ou prestador de servico cadastrado no Banco de dados 

da . Receita Federal, 'o •orgao fazendario informou que "nao localizamos empregados 

cadastrados no CNIS - Cadastro Nacional de InformacOes Sociais, vinculados a empresa 

em comento" (ft. 104). Apenas para a eompetencia de agosto de 201'5 a Receita 

Federal encontrou recolhimento para 102 trabalhadores, numero que fica aquem de 

suposta relacao de 287 pessoas indicadas corm vinculadas a COOPERALOGIS em 

Caatiba. 

Ao tad° de .tais consideracOes, em 	pese o - contrato milionario corn -o 

municipio de Caatiba, a cooperativa nao possui sede ou estrutura fisica compativel 

corn as vultosas avencas. Apesar de constar na Receita Federal que a pessoa juridica 

esta situada na Alameda Bons Ares, 171, Edificio Emanuel, Sala 02, Candeal, Salvador, 

Bahia (ft. 88v.), diligentias realizadas no local encontram portas cerradas e nenhum 

sinat de atividade (Its. 149/156). 0 Relatorio de Inteligencia n° 027/2016- 

NIP/SR/DPF/BA evidencia que a COOPERALOGIS nem sequer possui sede (fls. 376 e ss): 
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MUNIC(PIO 2014 2015 2016 
Caatiba R$ 2.590,358,47 LL  R$ 1.930.887,67 . 	R$ 740.840,87 

Beld Campo R$ 971.700,00 R$ 1.314.360,00 R$ 495.019,00 
ttaberaba R$ 1.286.203,45 R$ 4.958.366,94 R$ 3.304. 4117,43 

TOTAL R$ 4.848.261,92 R$ 8.203.614,61 R$ 4.540.277,30 

17Y41 - 
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Durante os dois dias que foram eitas ditigencias no local a sala 02 do Ed. Emanuel se' 
encontrava fechada. Nao ha qijalquer referencia de empresa na mencionada sala, 
vislumbrando-se tao somente uma porta de vidro fume. 0 acesso se di por meio de urn 
porteiro eletronico. InformacOes cothidas no local indicam que ali funciona uma pequena 
empresa do rarnos de materials de limpeza: Somente as satas 01 e 02 do edificio sio 
comerciais. 

A ausencla de qualquer informacao a respeito da cooperativa contrasta corn o 

OS recursos recebidos por mUnieipios baianos nos anos de 2014, 2015 e 2016 (fts. 
211/241)4 : 

As itegatidades praticadas contra os dispositivos das legistacties no camp° 

administrativo, fiscal e trabathista eram assumidas e suportadas petos acusados diante 

da oportunidade de beneficiamento de parentes, desvio e corrUpeao em favor do grupo 

criminoso. 

A sanha de JOAQUIM MENDES DE SOUSA JUNIOR e MARIA, TANIA RIBEIRO 
SOUSA tevou ao favorecimento, de RAMON < RIBEIRO SOUSA, fitho da Vice-Prefeita; 

GABRIEL RIBEIRO SOUZA, fitho de Ernevaldo Mendes de Souza, tio do Prefeito; ILDA 

4 Recursos que nunca foram declarados a Receita Federal 'do Brasil comb pode
, ser visto peto 

document° relativo ao exercicio de 2015 e os valores informados na declaraciP de'2014 (fls. 24 e 
54/67 dos autos n° 8004-09.2015.4.01.3307). 
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RIBEIRO SANTOS, genitora de GABRIEL; e MARIA DE FATIMA SILVA SOUZA, companheira 

ou ex-companheira de outro tic do Prefeito, Nestor Fitho Mendes de Souza (fl. 57, 

Anexo II, PA 1.14.007.000375/2016-34): 

I 

Afora o indicativo de que tais parentes nem sequer trabalhavam no municiptio 5 , 

a pratica do nepotismo e vedada pea Constituicao Federal 6 . A limitacao estende-se 

para as hipoteses legtitimas de terceirizacgo (TRF-1a. Quinta Turma. AMS 

0013234820104013200. Rel. Des. Fed. Selene Maria de Almeida. J. em 16/05/2012), o 

que nao a representa a hipaese da contratacao no municipio, diante das evidendas de 

fraude narradas acima. 

Outrossim, o acesso aos dados bancartios da COOPERALOGIS e os e-mails , 

armazenados no correio eletremico de THIAGO LUZ perrnitiram ainda que, a Analista 

Periciat aferisse o montante desviado mes a mes. A metodologia seguiu a lista de 

nonnes fornecida pelo gestor a fl. 138, o que permitiu compara-ta corn os pagamentos 

nominais apresentados na movimentacdo bancaria da cooperativa, conforme 

5 RAMON RIBEIRO SOUSA reside em Vitoria da Conquista, Rua Jaci Flores, n° 250, apto 803. 
6 SUmula Vinculante 13 do STF: A nomeacao de conjuge, Lompanheiro ou parente em linha reta, 

colateral ou por afinidade, ate ∎o terceird grau, inclusive, da autoridade nomeante ou de servidor 
da mesma pessoa juridica investido em cargo de direca lo, chefia ou assessoramento, para o 
exercicio de cargo em comissao ou de confianca ou, ainda, de funcao gratificada na 
adMinistracao pUblica direta e indireta em qualquer dos poderes da Uniao, dos Estados, do 
Distrito Federal e dos Municipios, compreendido o ajuste mediante designacoes reciprocas, viola 
a Conttituicao Federal. 
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explicacao abaixo trankrita (ft. 21, Anexo il, PA 1.14.007.000375/2016-34): 

Foram somados os pagamentos mensais efetuados pela Cooperalogis aos cooperados 
listados, somados, as GPS pagas no mesmo period() e confrontados ao montante de 
pagamentos mensais efetuados pela Prefeitura Municipal de Caatiba a Cooperalogis. 
E importante salientar que nao foram identificadas transacOes financeiras de alguns dos 
cooperados com a Cooperalogis no periodo de abr4/2014 a dezembro de 2014, sendo 
portanto, estes, eicluidos do calculo da despes&menSal. A Tabela 01 traz os norties destes 
cooperados. 
Resta, ainda, destacar que os pagamentos de Guias da Previdencia Social so foram 
contabilizados os que puderam ser comprovados na movirnentacao financeira ou que foram 
localizados comprovantes de pagamentos, atraves da analise do sigilo telematico. 

Conforme evidencia a planitha acima, a diferenca entre o valor recebido no ano de 2014 
pela Cooperalogis e as despesas comprovadas em sua movimentacao financeira no mesmo 
periodo corn o pagamento dos cooperados e de R$ 680.422,04 (seiscentos e oitenta mit, 
quatrocentos e vinte e dois reais e quatro centavos), sendo, portant°, este montante aqui 
considerado como suposto valor desviado no ano de 2014. 

Os acusados pagavarn notas corn valores superfaturados sem a equivatente 

prestacao do servico e enxertavam nomes de pessoas proxirnas a etes, possibilitando 0 

desvio  do valor excedente. Ao final, d total pago sem Castro no correspondente 

pagamento ao cooperado atingiu o valor de R$ 680.422,04 em 2014, 27% de cada 

deposito como pode ser visuatizado na tabela 02 apresentada a ft. 22, Anexo II, PA 

1.14.007.000375/2016-34: 

TABELA 02 

Apuracio de Desvio de Rearms Contrato N° 0912014 

2014 

1.4" 
ncis  Retesi 

We Recebiroento Pecadido da Prelntura 
Pgto Idenlficado 

1,o; Pinasiceirasda 
Co7p4II131113 ,, 

OPS Ditaierca *,`?  

Total Deepest's Ideoeficadas. 
Nisi Fi:T lenea da 

Cdokoaloslie 
Ddereeca 

02114 32r1-1 R5 247 	31.5: PS 15' 269 01 PS 2a :77 97 PS 177 549 93 RS 05 rEe. 56 ^3 . 21'; 

0442 1.5 , 14 PS 319.199 9: RS 212 NT CC R5.25': 102 2f.1 ' 	n 227 4 ‘C0 :C RS CZ 715-.84 26 67 '5 

05112 17E+14 135 31,3 5 7 i 38 • PS 190 248 01 RS 217 922 a: RS 105 5.40,77 33 8911 

90,14 , 	c7.1.4 R$ 30C, NI1.72 , 
) 

65 19? 1228PS PS 17 57 ,  60 21 DS 	5 422 65 ' 	05 PI 49937 

RS 52 241 39 

 37.91?  

21,37I, 07:14 cm14 05 34.4.343 45 RS 192 1.02,00 05 -1•92 15235 

08114 C11//2 426E120 05  RS :',03 1.99 :10 A 202 498 31 7$ 55 612 51 22 75, 

00114 10112 05 143.212 00 65 1.51. 302 12 145 9.317.98 • 05 114,512.4.3 RS 23 5.c.9 54 10 97',, 

10.14 111.4 RS 260 759.61 05194.320 11 05 13 225 24 R5 .231 725 83 RS 05 00:3 50 24 20/1 

11/14 11114 00 412.947 01 05 2.19 177 11 RS 9 307  52 , 05 237 57 . 53 05 125 272 39 36 .341.1 

TOTAL. R5 2.M.307,40 	'  IRS 3.707.02491 00 94.890,43 ' F15 1.9213.005,44 	' 125 001.422,04 71,12'4 
descena,d,r-dom copula °Iola GPS de 	.3.1...4.20 papa na no/smash, ds leterente so ries 042014. 	, 

Fs/ peosiderace :era GPS co +pip,  de 125 9.317138 Med:tote adores 5971014 paps. ete 15,I52015 prier,. ilia ler contseihsscie R5 2 473 (ii page tie juiPs 

A demonstracao de desvio é reforcada peta circunstancia de que apes o 

pagamento dos trabalhadores seguia-se saque em especie do valor residual, padrao de 

, conduta -direcionado a esconder o controle da rnovirnentacao financeira pelos orgaos 

de controle. 

7 A referida operacao é quatifjcada como suspeita de lavagem de dinheiro ,pelo Banco Central. A 
Carta' Circular n° .3.542/2012 descreve dentre outras operacoes a "realizacao de depositos, 
saques, pedidos de provisionamento para saque ou instrumento de transferencia de recursqs em 
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0 percentual de de-svio notado mes a mes foi apliCado para os exercicios-de 
2015 e 2016. Tomando como referencia o . percentual de desvio de 20% - taxa minima 

encontrada no exercicio de 2014 -, o relatorio de &Wise aponta para o prejuizo total 

nos dois exercicios de R$ 473.578,66. Segue trecho respectivo (fl. 23,Anexo III, PA 

1 . 14 . 007.000375/2016-34): 

Se apticarmos aos valores recebidos pela referidi Cooperativa o menor percentuat da 
diferenca registrada no ano de 2014, a possivel ter uma estimativa do possivel desvio 
ocorrido nesses anon, supondo que o grupo tenha mantido modus operandi identificado em 
2014. 

Tabela 04 

Pagamentos da Prefeitura de Caatiba para 

° Ano  
° 

Valor Liqui. o Wpesvio 
Valor de Desvio 

Estimativo 
2015.  Rs I:S29 C 71 H. L, R$ 	CE 314 37, 
2216  RS 533 821 44 2C'1';.- R$ IC7 76 	29 
Total 

rtc .,n1(11,317 dr■ 

R$ 2.367.893,30 
lilff.: .. 	--..-:-;_ 	—.., 	___ 

R$ 471578 66 

Rome Sip TM 

Inform° que tat calculo trata-se somente de uma tentativa de quantificarmos o montante 
do pfovavet desvio ocorrido clurante a execucao do contrato. Assim, Aemos R$ 680.422,04 
apurados em 2014 e_12$ 473.578,66 estimados dos anos de 2015 e 2016 ate os pagarnentos 
`de maio. 

Frise-se que as cooperativas s'ao sociedades de pessoas reunidas para proveito 

comum, sem objetivo de lucro (art. 3° da Lei n° 5.764/1971 e kart. 13 da Lei n° 

12.690/2012), motivo pelo quaff o percenttal de 20% representa de modo nitido o 

montante apropriado pelos acusados. 

As irregularidades nao se encerrarn ai. 

Aproveitando-se da total ausencia de controte da despesa pUblica, o gestor 

enxertou o nome de duas empregadas domesticas, sendo que uma delas, a Sra. REGINA 

SILVA ALVES co'rnprovadamente'trabalha no domicitio de JOAQUIIM MENDES DE SOUSA 
JUNIOR. Destaca-se trecho tid retatorio juntado a fl. 24, Anexo 11, PA 
1 . 1 4,007.000375?2016-34): 

Observa-se rtas, fothas de pagarnentos encaminhaclas em traces de e-mails' dos 
representantes da Cooperatogis e a Prefeitura que alguns dos Domes estao identificados 
corn a °observacao de nao recother INSS. 

especie, que apresentem atipicidade em relacao a atividade econOrnica do ctiente ou 
incortipatibilidade corn-a sua capacidade economica-financeira. 

Procuradoria da Reptiblica em Vitoria da Conquista/BN 
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-Foyle de- Payainento Cooperalogis de nude/2014 - Parcial 

Cooperados '. Safari° 	' Agenc i a Conta Observacao 
SEBAST1,40 ROBSON F DOS SANTOS RS 1 20019 3888 1944-5 • OK ”••,.. 	' 	ifj-:, 	t..•is8 

REGINA SILVA ALVES R5920 00 . 	4150  31892-8 OK • • !•I; 	PF.,.!" 	, ilEp : \I•:: ,:; CAtX4 
JUSCINEIA DE JESUS OA SIIVA • R•5 724.00 ' 	4517 -" , 12-554-7 OK N;'',, :!1; 	:i' 

VERA LUCIA DE OLIVEIRA PEREIRA ' 	RS 3.500.00 '3699 	, 175 - 9 OK :1:r, RE?. 	,- , f , r.s. 	 :,,, 	 :,.• 

. GERALD SARAIVA DA SILVA SORDI RS 1.600 00 1435 	' 1090-1 OK I P,..". , P.r.r,A 1 F r. JP....,!•,:; 
•ROSANY CARVALHO,DA LUZ R5.1300.00 .1152-5 17973 -.6  OK V ,21F.'sf":',C. , .:',1 HER 1%1: . :. 12,t ',.tbi 107.r 

•VERIDIMA SANTANA SANTOS ' RS 3.090110 5778-9 	• 6873 - X OK S:;,-, "•-, 	C. ;E,r,':.,l'u.,!..i‘::..": 	it..!' 991•sgE15-'4'., 
' • 'age n2 pare 13 I IP el 	DAtitlIfTr Hendee ear 

thiaaolun tlfrealiail cotrt 0 efda2091-0790- le-1-82:46-3 c4a92e72&62 

Identificamos que Vera Lticia Oliveira Pereira, servidora do Municipio de Caatiba -e Gerald 
Saraiva da Silva Sordi, servidor do kunicipio de Belo Campo, e,Rosany Carvatho da Luz, 
servidora do municipio de Tanhacu, receberam rendimentos dos municipios citados e 
tambern da Cooperalogis em 2014. 
Regina Silva Alves e Juscineia de Jesus da Silva tiveram recolhimento de 1NSS como 
empreitada domestica no mesmo period°. Sebastiao Robson Freitas dos Santos e  
Veridiana. Santana Santos tern relacoes de parentesco corn o alcaide, is abontada em  
relatorio anterior. - 
Tais relacionamentos sao indicativos de que a prestacao de servico indicada pela 
Cooperalogis podem ser ficticias e que os pagamentos atendem a interesses pessoais do 
Prefeito. Sem grifo no original 

Em ditigencia no domicitio do Prefeito 'a Policia Federal confirmou o vincylo de 

REGINA SILVA ALVES (ft. 293):.  

A fim de instruir o resultado deidois mandados de intimacao em desfavor de REGINA SILVA 
ALVU e JUSCIENA DE JESUS DA SILVA, ambas residentes na Rua Attemar Dutra, 45, Jardim 
Candeias, vitoria da Conquista/BA, inform° a- Vossa Excelencia que fpram obtidas as 
seguintes informacOes a respeito da localizacao das mesmas. Ao chegar no endereco supra 
fomos atendidos pela Senhora KELLE .GREYSE SANTANA SANTOS MENDES, esposa do Senhor 
Prefeita de Caatiba JOAQUIM. MENDES DE SOUSA JUNIOR, qUe relatou come veemencia 
desconhecer JUSCIENA DE JESUS, todavia confirma que REGINA SILVA ALVES 6 sua 
funcionaria e glue concedeu itozo de ferias por 30 (trinta) dias estando em uma rocs  
proximo a_ cidade de Piripti/BA  e que, provavelmente, na segunda pr&irria estara de Volta 
a este local para exercer seus afazeres domesticAos, solicitamos tambem, urn cantata mas 
foi nos dito que o cetular da mesma estaria quebrado-e no local fica sem sinal , de qualquer 
operadora. Por fim, a Senhora KELLE afirma que o fato pode ser confirmado por seu 
Contador sendo REGINA registrada desde o inicio do seu labor. Sem grifo no original.. 

Nota-se, portanto, que a execucao do contrato corn a COOPERALOGIS servtu 

como meio para a pratica de fraudes fiscais e trabalhistas, nepotismo, gem de desvio 

no montante de R$ 1.154.000,70.  As diversas fraudes contaram coin o auxitio de ,JOSE 

PEREIRA NETO e JACIRENE OLIVEIRA, servidores municipals que funcionararn de eto de 

ligacao entre o municipio e a cooperativa, alem da participacao direta do Prefeito 

JOAQUIM MENDES DE SOUSA JUNIOR, da Vice-Prefeita, MARIA TANIA RIBEIRO' SOUZA, 
-e GILMAR PEREIRA, este ottimo agindo a mando de PAULO LUZ e THIAGO LUZ. Tddos 

devem responder pelos atos tipificados no art. 9°, inciso XI e art. 10, inciso VI, VIII e 

XII, todos da Lei 8.422/1992. 

• 

Procuradoria da Repithlica em Vitoria da COnquista/BA 
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Corrupcao. A vultosa contratacao deu margem ao pagamento de propina ao 

gestor, a Vice-Prefeita e ao pregoeiro. Conforrne indicado, acima, JOSE PEREIRA NETO 

foi agraciado corn R$ 1.365,00  no dia 10/04/2014, transferidos diretamente da conta 

da COOPERALOGIS (fl. 316). A operacao coincide corn o primeiro pagamento reatizado 

pelo municipto a cooperativa, demonstrando o acerto e retribuica0 ao funcionario 

public°. 

Uma das linhas de defesa , do funcioriario poderia ser que ele mesmo passou a 

ser remunerado peta COOPERALOGIS. A versa°, contudo, nao convence. A uma, este 

foi o onico mes em que ele recebeu pagamento direto da pessoa juridica. A duas, ele 

continuou na folha de 'pagamento da Prefeitura, conforme atesta o relatorio do 
Sistema Integrado de Gestao e Auditora (SIGA) do Tribunal de Contas dos Municipios do 

Estado da Bahia (TCM). A tres, ouvido em sede poticiat, o servidor nao apresentou 

justificativa para tat ato (fl. 289): 

(...) que nao sabe dizer porque motivo foi transferida a quantia de R$ 1.365,00 (mil 
trezentos e sessenta e cinco reais) no dia 10/04/2014 para sua conta bancaria; que nao se 
recorda se recebeu valores de outras cooperatiVas ou empresas que tenham contratado 
corn a Prefeitura de Caatiba; que nao e praxe receber qualquer valor das empresas e/ou 
cooperativas que celebram contrato corn a Prefeitura (...) 

Atem do pregoeiro, JOAQUIM MENDES DE SOUSA JUNIOR recebeu 7% do 

pagamento relativo ao mes de ' novembro de 2014. 

Apos o deposito de R$ 227.870,70 ern favor da COOPERALOGIS no periodo de 

04/11/2014 a 11/11/2014, o gestor foi beneficiado corn R$ 17.000,00 em sua conta. A 

informacao foi objeto de encontro fortuito quando da analiSe da cautelar no 5644- 

04.2015.4.01.3307 (Relatorio de 'Analise no 003/2016, fls. 06/11; Anexo ii
, * PA 

1.14.007.000375/2016-34). Posteriormente, a Analista Pericial notou que os dados 

bancarios enviados para a cautelar vincutada a estes autos foram atterados pela 
instituicao bancaria, situacao que gerou o retatorio de divergencia apresentado as- M. 

136/137 dos autos n° 8004-09.2015.4.01.3307: 

Apos a analise dos afastamentds de sigilo bancario, referentes aos Cases 001-MPF-
001642-26 (atendimento no dia 21/12/2015 as 15:40:35) e Ca.so 001-MPF-0a1844-13 
(atendimento no dia 25/04/2016 as 10:29:56) iclentificamos divergencias nos registros da 
conta N° 16519, agencia 3699, referente ao titular Joaquim Mendes de Sousa Jiinior, CPF 
440.709.775-20 nos doffs atendimentos feitos atraves do SIMBA. 
Divergencia 01: Credit° no dia 14/11/2014 identificado como deposito em dinheiro, no 
valor de R$017.000,00, document° 202102. 	 t 
No primeiro atendimento realizado em 21/12/2015 o depositante foi identificado coma 

Procuradoria da RepUblica em Vitoria da Conquista/BA 	 22/41 
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Cooperativa de Trabatho e Apoio Logistico - CNPJ 13.928.764/0001-93. Porem, no Segundo 
atendimento feito em 25/04/2016, referente ap Caso 001-MPF-001844-13 consta como 
depositante o °rood° titular da conta, Joaquim Mendes de Sousa Anior; (...) 

A instituicao bancaria apresentou o comprovante da transacao (ft. 170 • dos 

autos n° 8004-09.2015.4.01.3307) em restou evidente o efetivo pagamento da 

COOPERALOGIS ao Prefeito. Conforme imagem da fita de caixa inserida demonstrada 

em seguida, R$ 17.000,00 foram sacadas da conta da pessoa juridica - cc 2495-3, ag. 

3699 - e depositados na boca do caixa na conta do gestor - cc 1651-9, ag 3699: 

No dia 16/12/2014 o suborno vottou a ser pago. Desta .vez o deposito foi ,  

fracionado em dois, urn para a ‘conta de JOAQUIM MENDES DE .SOUSA JUNIOR e outro 

na de KELLE GREYSE SANTANA SANTOS MENDES, esposa do gestor e secretaria de 

satide a epoca. Destaca-se do Retatorio de Anatise 005/20t6 Anexo HI, PA 

1.14.007.000375/2016-34): 

Observa-se ainda que foi identificado tambem urn outro deposit° erp dinheiro recebido a 
credit() da conta n b  16519 de Joaquim Mendes no dia,16/12/2014,( no valor de R$ 5.000,00, 
proveniente da mesma conta de titularidade da Cooperalogis. 
Nas fitas de caixa encaminhadas peto Banco Bradesco observa-se, ainda, que o lancamento 
acima descrito teve origert em urn saque de R$ 20.000,00 da conta n° 2495-3, de 
titularidade da Cooperalogis, que se desdobrou no deposito de R$ 5.000,00 para a conta 
1651-9 de Joaquim e R$ 15.000,00 para a conta n° 2275-6, agenda .3699, de titularidade 
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de Kette Greyse5antos Mendes, esposa do Prefeito. 

Nag bastasse o rot de irregutaridades que precede as referidas movimentacdes 

bancarias, o modo como etas foram executadas saque em dinheiro e fracionamerito 

dos depositos - e ausencia de justificativa para o retacionamento financeiro entre o 

Prefeito, sua esposa e a cooperativa deixam evidente a intencao de ocultar o beneficio 

recebido e impedir que os Orgaos de investigacao rastreie o dinheiro, revelando 'de 

modo inequivoco o favorecimento iticito do Prefeito e de sua esposa. 

A Vice-Prefeita, MARIA TANIA RIBEIRO SOUSA, tambem recebe suborn() da 
COOPERALOGIS. Email de Thiago Luz a respeito da fotha de pagamento de jUnho de 

2014 inctuiu-a como efetiva beneficiaria de R$ 3.500,00. Mem da completa ausencia de 

justificativa para -  tat vinculo, a observacao ao final da planitha no sentido , de nao 

recother o INSS deixa transparente a natureza clandestina do pagamento. 0 Retatorio 

de Analise n° 6110/2016 -  evidencia a inforrnacao obtida (fts. 57/59, Anexo II, PA 

1.14, 007,000375/2016-34) 8 : 

Em pesquisas adicionais aos emails verificou-se que a Vice-Prefeita do municipio de 
Caatiba MARIA TANIA RIBEIRO SOUSA e seu fitho hAMON.RIBEIRO SOUSA constaram em 
fothas de pqgamentos da Cooperatogis. (...)„ 

3. Exemplo de fotha de pagamento tocalizada na analise telernatica. 

              

              

              

              

              

              

              

              

              

  

(...) 

IRK TIM RIBERO SOUZA 	14 3 5CO 3001 

   

R$350003 
	

665-6 	OK 561E155-00 

              

De modo ainda mais inexplicavet, o extrato da conta de MARIA TANIA RIBEIRO 
SOUSA retativa ao periodo de 08/02/2013 a 18/03/2016 estava em posse do Prefeito e 

foi apreendido quando do cumprimento da busca e apreensao (ft. 315, arquivo "extrato 

rhensat.", pasta "CTBA 04.Item 13"). Ve-se que o pagamento do subsidio da Vice foi 

pago no dia 11/08/2014 e o suborno no sete dias depois, em 18/08/2014. A operacao 

envolveu o mesmo modus operandi da operacao em reatizada em favor do Prefeito 

atraves de deposito em dinheiro: 

8 Observe-se que a planitha indica MARIA  TANIA RIBEIRO SOUZA e nao MARIA TANIA RIBEIRO SOUSA. 
A indicacao do CPF 	 a nao deixa dovida de que o beneficiario é a Vice. 
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A corrupdao é qualificada como improbidade no art. 9°, coput e inciso I, Lei 

8.429/1992, e por eta devem responder JOAQUIM MENDES DE SOUSA JUNIOR, KELLE 

GREYSE SANTANA SANTOS'  MENDES, MARIA TANIA RIBEIRO SOUSA e JOSE PEREIRA 

NETO, todos' funcionarios pubticos que foram agraciados corn valores depoSitados da 

conta da COOPERALOGIS por ato material de THIAGO LUZ e PAULO LUZ. 

IV - DO DOLO DOS ACUSADOS 

JOAQUIM MENDES DE SOUSA JUNIOR agiu de forma dolma para a pratica dos 

atos de improbidade descritos. A montagem fraudulenta do certarne e o 

direcionarnento da coniratacao foram realizados sob sua orientadao direta, assim como 

a fraude inerente aos regimes fiscal e trabalhist4 e o beneficiamento direto de 

parentes. 0 gestor manipulou e nomeou pessoas de sua confianca para cargos-shave, 

permitindo o superfaturamento e o desvio realizados em seguida, angariando do grupo 

beneficiado vantagem indevida no valor de 7% de cada pagamento. 

O alcaide detem integral dominio das irregularidades noticiadas. /Mem de 

receber copia de e-mails trocados entre a Administracao Munidipat e THIAGO LUZ, a 

comunicacao eletronica datada de 05/05/2014 revela a intimidade que possui corn o 

grupo, e a realizacao de reuniao em sua residencia para tratar de detithes do valor 
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pago (ft. 40, Anexo II, PA 1.14.007.000375/201 -6-34): 

KELLE GREYSE SANTANA SANTOS MENDES, secretaria de satIde do municipio e 

esposa do Prefeito, agiu de forma concertada corn o marido e utilizou sua conta 

bancaria para receber /propina da COOPERALOGIS. 

MARIA TANIA RIBEIRO SOUSA e companheira de ERNEVALDO MENDES DE SOUZA, 

• ex-Prefeito de Caatiba . no periodo de 2001 a 2008 e reu em cinco goes penais e duas 

aches de improbidade. 0 mesmo pagamento de suborn° e desvio foi notado em 

relacao a eta, responsavel ainda peta contratacao de seu fitho RAMON RIBEIRO SOUZA 

para a COOPERALOGIS apesar da vedacao constitucional. 

JOAQUIM, KELLE e MARIA TANIA nomearam pessoas de sua influ'encia para os 

setores de ticitack, procuradoria juridica do municipio, secretaria de administracao e 

contabitidade. JOSE PEREIRA NETO e o pregoeiro do municipio e responsavel pea 

setor de licitacao da Administracao Municipal, agindo nessa qualidade para combinar 

corn GILMAR PEREIRA valores e detathes do contrato, mesmo antes da ticitacao. Agiu 

ainda para fatsificar documentos que conferiam ares de legatidade a fraude perpetrada 

e recebeu propina como retribuicao. JURACY SILVA VARGES e o procurador do 

municipio e deliberadamente, e de rnodo omissivo, aprovou a regularidade dos 

procedimentos licitatorios, preferindo assinar documentes pre.-fabricados peta 

Prefeitura do que exercer de modo adequado a sua funcao de advogado. JACIRENE 
OLIVEIRA DOS SANTOS era a servidora responsavel pela contabilidade da Prefeitura e 

servia como ponto de tigacao corn a COOPERALOGIS a fim de adequar os, pagamentos 
as exigencias formais do regime de despesa pabtica. CLEVELAND BISPO DOS SANTOS é 

9 Elernentos indiciarios colhidos no IC 1.14.007.000231/2014-16 apontarn que ERNEVALDO foi 
beneficiario de pagamentos direcionados ao posto de combustivel contratado pela Prefeitura. A 
ausencia de participacao do ex-gestor nas condutas aqui imputadas justificam a sua nao inclusao. 
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secretario de administracao do municipio e atuou no lancamento do procedimento 

licitatorio, ciente das irregularidades desde o despacho inaugural da fase interna do 

certame. Frise-se que a relacao prexima corn o gestor aferiqa nao somente pelos atos 

aqui narrados, mas por desvios que beneficiaram o proprio secretario 1 0. 

PAULO LUZ, ex-Prefeito de Ribeirao do Largo, e THIAGO LUZ, atual Secretario 

de Administracao de Ribeirao do Largo, sac) os efetivos controtadores da 

COOPERALOGIS e atuaram de modo direto e consciente para a fraude do certame 

licitatorio, alem do desvio e atos de corrupcao • observados em seguida. Res contaram 

ainda corn a participacao de WELBE SILVA e GILMAR 'PEREIRA, pessoas que se 

prestaram a esconder os reais proprietarios da cooperativa e negociaram diretamente 

corn a Prefeitura os termos da avenca. 

Por tudo que foi exposto, resta evidenciada a conduta dolosa dos demandados-, 

que agiram ao arrepio da tei e foram responsaveis pelos atos de improbidade 

administrativa ora narrados e devidamente tipificados em cada item. 

V - DA DANO MORAL COLEfivo 

A Lei 8.429T092 disprie que o agente pubtico improbo deve ser condenado a 

reparar os danos que o seu cornportamento tenha ocasionado. 0 texto do diploma em 

apreco nao distingue• entre o dano material suportadO pet() erario e o dano moral que o 

ente public° e a coletividade tenham experimentado em raid° dd exercicio irregular 

da funcao pCiblica. No caso em apreco_, cumpre salientar haver restado caracterizada a 

ocorrencia da modalidade de dano por uttimo referida. . 

A conduta do Prefeito e da Vice foi especialmente gravosa. Corn efeito, etes 

trairam a honradez do mandato que the fora -conferido pelos eleitores de Caatiba. 

Mancharam indelevelmente a reputacao ;  do Poder ExecLitivo local ao tornar o seu 

exercicio um sem fim de falcatruas. Tal conduta resultou em danos rnorais para a Uniao 

e para a propria sociedade, corn a "violaceio anti-juridic:i f  de urn determiriado circulo 

de valores coletivos". Embora despicienda a constatacao dos efeitos da conduta, a 

10 Autos n° 5242-20.2015.4.01.3307, ern curso na 2 a  Vara Federal desta Subsectio. 
11, BITTAR FlLHO, Carlos Alberto. Do dano moral coletivo no atuat contexto juridic° brasileiro, 

Revista de Direito do Consumidor, v. 12, p.55. Acrescenta o autor que "Quando se fala ern dano 
moral. coletivo, esta-se fazendo mencao ao fato de que o patrimonio valorativo de urna certa 
corn unidade (mator ou menor), idealrnente considerado, foi agredido de maneira absolutamente 
injustificavel do ponto de vista juridico: quer isso diner, em ultima instantia, que se feriu a 
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malversacao provocou a' ma qualidade do servico de sat:1de e proporcionou o desvio de 

recursos pUblicos. 

Desde ha muito se afirma a reparabilidade do dano moral. Tat reparacao, 

sobretudo apos a Constituicao Federal de 1988 (art. 5°, incisos V e Xj, ganhou guarida 

na jurisprudencia patria. Observe-se que o art. 1 ° , caput, da Lei no 7.347785 consigna 

de modo inequivoco a possibilidade da respOnsabilizacao por danos morals inclusive nas 

acoes civis pUblicas. Ressalte-se' que as pessoas juridicas de direito publico, ate com 

maior razao,do que as de direito privado, devem -ser re'ssarcidas pelos danos morals 

que venham a softer. Ora, a Administracao PUblica stern por fim o bem- comum, e todo 

,ato praticado por agente seu ha de perseguir o interesse pUblico e nao o interesse 

particular ou de terceiros. Assim, qualquer ato que se desvie dessa finalidade ira 

contrariar nao so os interesses da pessoa juridica de direito ,  mas tambem os de 

toda a coletividade. 

Havendo silo comprovado que os requeridos agiram corn infidelidade e 

desprezo em face das nobres atribuicoes dos' cargos ;que ocupavma, torna-se forcoso 

concluir que concorreram para macular a reputacao do Poder PUblico perante a 

sociedade local, inspirando a crenca popular de que os agentes politicos se mover 

guiados por espOrios interesses prOprios e de terceiros, em menoscabo do interess 

pUblico. 

E corn vistas a reparar tais danos que ora se postula em favor da coletividade a 

sua condenacao a indenizar o dano moral decorrente do comportamento improbo, no 

valor de R$ 200.000,00, de mqlde a atender a triplice finalidade do institutor satisfazer 

os leSados, dissuadir as ofensores da pratica de novas , atos e atuar como exempla para 

a sociedade. 

VI - DO AFASTAMENTO DOS AGENTES POLITICOS 

0 afastamento do agente pUblico por ,ato de improbidade administratiya 

encontra fundament° no art. 20, paragrafo 'Unica, Lei 8.429/1992, que dispoe que "a 

autoridade judicial ou administrativa cornpetente poderci determinar a afastamento 

do agente pbblico do exercicio do cargo, emprego ou ftincao, sem prejuizo da 

remuneracclo, quando a medida sf fizer necessaria a instruccio processual". No caso 

propria cultura, em seu aspecto imateriat". 
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em especie, a higidez da jnstrucao peocessual demanda o afastamento de tres 

acusados, conforme narrado abaixo. 

.JOAQUIM MENDES DE SOUSA JUNIOR e MARIA TAMA RIBEIRO SOUSA tomaram 

para si a Administracao Municipal de Caatiba para fraudar licitacoese desviar vultosos 

recursos pubticos, alcancando exito em tat atividade por meio da nomeacao de pessoas 

de confianca para os cargos-chave da Prefeitura. Na qualidade de funcionario ocupante 

do mais alto cargo na cidade, o acusado JOAQUIM MENDES DE SOUSA JUNIOR vem 

ocultando documentos e recusando-se a prestar informagoes re(evantes a instrucao 

processual. No dia 13/07/2016, em razao da ausencia da localizacao .de procedimentos 

ticitatorios e prorrogacoes contratuais, o MPF requisitou ao Prefeito que os 

apresentasse em tres dias (fl. 179) Em resposta, o gestor informou Lao somente que 

"todos os documentos requeridos no oficio em epigrafe foram retirados pela Delegacia 

de Policia Federal em uttima operacao realizada, Operacao 'Mato Serrado'"(ft. 281). A 

informacao, contudo, e riotoriamente inveridica ja que apenas os procedimentos 

licitatorios descritos na certidao a,ft. 286 foram arrecadados na execucao do mandado 

de busca, mostrando-se ausente, de modo exemplificativo, o Pregao n° 01/2015". Em 

verdade, esta nao e a primeira vez que o Prefeito Se recusa a prestar informacOes, 

circunstancia que ja tevou este Parquet a ingressar em Juizo para obter documentos 

requisitados". 

0 comportamento desidioso reftete a atuacao do gestor mesmo em relacao ao 

legislativo local, onde o vereador JURANDIR FRANCISCO DE SOUSA relata o arduo 

desempenho da funcao de fisCalizacao (ft. 248) 

(...) que o depoente e outros Vereadores integrantes da oposicao tentaram solicitar 
documentos da Prefeitura, mas a chefe de gabinete Adriana recusou-se a receber o 
documento; que tambern solicitou dados a Secretaria de Educacao, mas • o document° 
tambem nao foi protocolado (...)' 4 . 

A participacao direta de MARIA TANIA RIBEIRO SOUSA denota que o mesmo 

comportamento sera exibido caso apenas o atual gestor seja o destinatario da ordem. 

12 Procedimento a partir do qual a pessoa juridica Cornercio Derivado de Petrojeo Freitas Ltda-ME 
foi contratada noyamente 0 vinculo entre a empresa e a Prefeitura a investigado no IC 
1.14.007.000231/2014-16. 

13 Autos n° 226-85.2015.4.01.3307. A agar:, civil publica tinha comb objeto a condenacao do Prefeito 
por improbidade em razao da omissao na apresentacao de documentos. 0 pedido foi julgado 
improcedente pelo MM Juizo da 2' Vara Federal, o que motivo a apresentacao de apelacao 
pendente de julgamentp no E. Tribunal Regional Federal da 1a  Regiao. 

14 Documentos as fls. 251/253. 
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THIAGO LUZ, outro acusado contra quem se e pedido o afastamento do cargo, 

e secretario de administracao de Ribeiro do Largo, a despeitd da incompatibilidade 

corn as funcoes desempenhadas na COOPERALOGIS. Nao bastatse a gravidade dos atos 

improbos praticados, o acusado foi flagrado destruindo provas em sua residencia 

quando do cumprimento do mandado de busca e apreensao. A certidao da 

Federal relata o ocorrido (fls. 287 e 288): 

A firn de instruir os autos do Inquerito Policial n° 0071 /2016 4-DPF/VDC/BA, informo a 
Vossa Excelencia que no momenta do cumprimento do Mandado de Busca e Apreensio de 
Bens do Processo n° 0003156-42.2016.4.01.3307 e do Mandado de Busca e Apreensao n° 
22/ 2016. do Processo n° 3030-89.2016.4.01:3307, no endereco da Rua A, n° 45, Condominio 
Vivendas do Bosque, Nova Cidade, Vitoria da Conquista/BA, o proprietario Sr. Thiago 
Lemos Cardoso Luz, CPF: 006.118.745-39 demorou demasiadamente para abrir sua  
residencia para cumprimento do mandado,  e quando os policiais federais, servidores da 
receita federal e da CGU adentraram o imovel para cumprimento do mandado, verificou 
uma erande ouantidade de documentos raseados,  o que aparentemente caracterizava 
elimihacao de provas que embasariam sua ligacao corn o desvio de verbas. 0 material foi 
apreendido no item 1 do auto de apreensao n° 139/2016, conforme foto em anexo. 
Durante a busca, o Sr. Thiago nao respondeu a diversas perguntas e as que respondeu eram 
evasivas e corn a aparente, intencao de enganar os servidores clue cumpriam os 
supracitados mandados. Sem grifa no original. 

Assim, o provavel e iminente risco a instrucao prOcessual justifica 

afastamento de'JOAQUIM MENDES DE SOUSA JUNIOR, MARIA TANIA RIBEIRO SOUSA e 

•THIAGO LUZ ‘dos cargos que ocupam atualmente. 

Acrescente-se ainda que a leitura mais- adequada ao artigo 20, paragrafo 

unico, da Lei 8.429 permite que o afastamento ocorra nao apenas para a protecao da 

instrucao, processual. 0 dispositivo deve ser interpretado em consonancia corn a 

finalidade da legistacao: a preyencao e repressao de atos improbos. 0 dispositivo deve 

receber interpretacao conforme de modo a permitir que o interprete visuatize no * 

'paragrafo anico um -rol exemplificativo. 

Deste modo, seria inconstitucionat a interpretacao que reconheca a 

possibitidade de reiteracao da improbidade e permita que o gestor continue no cargo. 

0 posicionarnerito encontra respatdo na doutrina: 

Se esses novos danos pudessem estar enquadrados no objeto da dernanda, vale dizer, 
consUbstanciando reiteracao de atos cuja repressao ja se ambicionava no proprio processo, 
parece razoavel sustentar que a instrucao processual se estenderia a essa hipOtese e, por 
conseguinte, tambem o atcance do art 20„ paragrafo Unico, da Lei riumero 8.429/92. 
Assim, por exemplo, no caso em que o agente pirblico a acu‘ado de formacao de quacirilha 
para cornetimento de crimes contra o erario, corn tipificacao de.tai§ condutas no ambito 
de Lei numero 8.429/1992, ern principio, seria recomendavel o afastamentocompulsorio 
co cargo, especialmente quando o requerimento a formulado pelo autor da acao civil 
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pUblica com base em elementos disponiveis no process° e perceOtiveis pelt) senso comum 
e pela visa° logica da vide. 

Outrossim, o posicionamento nao 6 desconhecido do E. Tribunal Regional 

Federal da 1a Regiao: 

AGRAVO REGIMENTAL. SUSPENSA0 DE LIMINAR. PEDIDO DE AFASTAMENTO TEMPORARIO DE 
PREFEITO. INVESTIGA4A0 POR ATOS DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. INDICIOS DE 
MALVERSAcA0 DO DINHEIRO POBLICO. GARANTIA AO BOM ,ANDAMENTO DA INSTRUcA0 
PROCESSUAL. LESAO A ORDEM PUBLICA. 

Visualiza-se, no caso, risco de grave lesao a ordem publica, consubstanciada na 
manutencao, no cargo, de agente politico sob investigacao por atos de improbidade 
administrativa, perfazendo urn total de 20 awes ajuizadas ate 'o momento, nas quais 
existem indicios de esquema de fraudes em licita4oes, apropriacio de bens e desvio de 
verbas ptiblicas. 
- 0 afastamento do agente 'de suas funcOes, nos termos do art. 20, paragrafo unico, da Lei 
n. 8.429/1992, objetiva garantir d bon) andamento da instrucao processual na apuracao 
das irregutaridades apontadas, interesse de toda a cotetividade. 
- Homologada desistencia requerida pelt) V" agravante (Municipio de Jaguariaiva. Agravo 
nao provido.(AgRg na SLS .467/PR, Rel. Ministro BARROS MONTEIRO, CORTE ESPECIAL, 
julgado em 07/11/2007, DJ 10/12/2007 p. 253). Sem grifo no original. 

AGRAVO DE INSTRUMENTO. ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL , . ACAO POR IMPROBIQADE 
ADMINISTRATIVA. AFASTAMENTO DO EXERCICIO DE FUNCOES E CARGOS PUBLICOS. 
CABIMENTO. NECESSIDADE DE PRESERVAcA0 DA INSTRUcA0 PROCESSUAL. PROVA DE 
EXISTNCIA DE CONTRANGIMENTOS A TESTEMUN HAS. 
I.' 0 poder geral de cautela do juiz admite o afastamento cautelar nas aches de 
improbidade administrativa quando for necessaria a garantia da ordem pCiblica 
administrativa a partir do exame das regras de experiencia comum pela observacao do 
que ordinariamente acontece. 
2. Deve ser resguardada a imagem de moralidade e transparencia da aciministracao 
publica. Precedentes do STJ. 
3. Nao ha prejuizos para os agravados que estao recebendo integralmente seus 
vencimentos. 
4. Agravo de instrumento provido. 
(AG 0011386-13.p10.4.01.00001110. Rel. Desembargador Federal HILTON QUEIROZ. 
QUARTA TURMA. 09/t1 /2011, e- DJF1 p. 08). Sem grifo no original. 

A narrativa apresentada e .a verossimilhanca dos argurnentos, impriem o 

reconhecimento, ao menos em juizo .surnario, da necessidade do afastamento de 

JOAQUIM MENDES DE SOUSA JUNIOR, MARIA TANIA RIBEIRO SOUSA e THIAGO LUZ dos 

cargos de Prefeito e Vice-Prefeito do Municipio de Caatiba /BA e Secretario de 

Administracao de Ribeirao do Largo. 

Os elementos apresentados detnonstram o comportamento reiterado e 

consistente de JOAQUIM MENDES DE SOUSA JUNIOR no use da maquina pobtica em seu 

beneficio e de terceiros. 0 alcaide se especializou em fraudar ficitacOes Waves de 

15 MEDINA OSORIO, Fabio. Improbidade Administrativa. 2' Edicao. Porto Alegre: Sintese, 1998, p. 
243..4pud PACHECO ALVES, Rogerio; e GARCIA, Emerson. Improbidade Administrativa. 5 8  edi 
2010, p. 948. 
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coopertivas inexistentes de fato e, em seguida, superfaturar os vatores contratados, 

desviando o dinheiro catraves de laranjasm. Mem da incomum ceteridade na tramitacao 

do processo ticitatorio, da completa ausencia de acompanhamento e efetiva 

fiscalizacao, os dados reunidos no afastamento do sigito financeiro e telernatico 

revelam que tail iticitudes integram urn modus operandi anico na Administracao 

Murficipat daquele rriunicipio. 0 historico do acionado aponta a forte probabitidade de 

que continue a atuar iticitamente na Prefeitura em favor de interesses escusos. Mem 

dos etementos probatorios etencados acima, o vereador JURANDIR FRANCISCO DE 

SOUSA relata que as arditosas manobras do acusado atcancaram ate mesmo a Camara 

de Vereadores (ft. 247): 

(...) que a Vereador desde 2005; que exerceu a funcao de 2012 ate os dias atuais; clue o  
Prefeito Joaquim Junior, procurod o depoente oferecendo emprego e "ajuda financeira"; 
que a conversa ocorreu na Secretaria de Assistencia, Social, quando a Prefeitura funcionou 
temporariamente la; que a conversa ocorreu na presenca de Eliegilson-, tesoureiro do 
municipio; que compreendeu a conversa como suborno, uma tentativa de comprar sua  
posicao dentro da Camara; que a conversa ocorreu a pretexto de tratar da nomeacao de 
305 aprovados em concurso que a regularizacao do concurso foi uma das 
promessas de campanha do Prefeito Joaquim Jimior; que os Vereadores Domingos e Gileno,  
tambem da oaosicao, relatou ao depoente clue o Prefeito os procurou para que migrassem  
para posicao favoravel ao gestor; que acredita que o Vereador Carlinhos Viana da Silva  
tenha recebido vantagem do Prefeito para mudar de posicao, is que sempre foi da  
oposicao em conjunto corn o depoente;  que o Vereador foi beneficiado corn a aquisicao de 
Fazenda de Diolino, area alugada a Prefeitura para descarte de lixo; que o valor da 
negociacao alcancou mais de R$ 500.000,00, segundo comentarios na cidade; que o 
Vereador possui urn caminhao em nome de Joaquim, seu ex-cunhado, que é alugado para a 
Prefeitura; que a Camara de Caatiba possui nove yereadores, mas que funciona de acordo  
corn o Prefeito; que o Prefeito negociou o afastamento da Vereadora Vera Lucia de Oliveira  
para colocar enn_seu lugar o suplente Ronaldo Santos Souza; que a Vereadora voltou a 
exercer de o cargo de enfermeira concursada do municipio; que atuatmente Vera Lircia é 
Secretaria de Saiide, no Lugar de Luis Paulo de Sousa Paiva; que a afastamento de Vera 
Liicia se deu em razao da posicao mais favoravel de Ronald° ad Prefeito; que o Presidente  
da Camara Nailson Batista Silva trabalha a favor do Prefeito; que a epoca da sindicancia  
envolvendo o funcionario Jose Roberto e em que foi deflagrada a Operacao Holerite, o  
Presidente determinou a suspensao das sessaes para que nao fosse deliberada qualquer 
proposicao contraria ao gestor municipal; que o funcionario Jose Roberto, acusado pelo 
Prefeito de desvio de recursos e depois exonerado, pediu para usar a tribuna da Camara 
mas foi the negada pelo Presidente; que o funcionario Jose Roberto apresentou ainda 
documentos relativos a sindicancia a Camara mas o Presidente negou acesso aos 
Vereadores (... )". Sem grifo no original. 

0 afastamento de JOAQUIM MENDES DE SOUSA JUNIOR deve se dar no intuito 

16 0 gestor apresenta historic° contirrbado corn a Administracao Publics, conforme o processo 
2007.33.07.001263-0 deixa perceber. ,De acordo corn informacoes extraidas da movimentacao 
processual JOAQUIM MENDES DE SOUSA JUNIOR foi demitido do cargo de Policial Rodoviario 
Federal em razao da exigencia de propina no valor de R$ 100,00. Posteriormente, o E. Tribunal 
Regional Federal da 1 a Regiao anulou a portaria de demissao e determinou a sua reintegracao ao 
efetivo policial sob o fundament° de que a condenacao baseou-se em unicamente no depoimento 
da vitima (TRF - 1 a Regiao. 2a Turma. Apelacao Civet 0001263-3 \1.2007.4.01.3307. Rel. Des. Fed. 
Francisco de Assis Betti. J. em 16/02/2011) 
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de evitar que, as faci(idades advindas do exerckio de suas funcoes, levem-no a 

continuacao do ilicito, desfatcando novamente o patrimonio publico. A medida visa a 

resguardar o patrimonio pUblico, pois as provas apontam inequivocamente para a. 

ocorrencia de graves dahos ao erario e inobservancia dos principios constitucionais da 

administracao pUblica, previstoS no art. 37, caput, da CRFB/88. De igual modo, MARIA 
TANIA RIBEIRO SOUSA compoe o nircleo politico Eiderado por JOAQUIM MENOES DE 
SOUSA JUNIOR. 0 recebirnento de valores da COOPERALOGIS revela a sua adesao ao 

deliberado planejaniento de desvio de recursos, motivo pet° qual o afastarnento do 

gestor sem a aplicacao de identica medida a Vice seria inocuo. 

THIAGO LUZ, por sua vez, ocupa o cargo de Secretario de Administracao de 

Ribeirao do Largo. A despeito do desempenho de tais funcaes, THIAGO LUZ mantem-se 

inteiramente dedicado a arrebanhar politicos locais para a pactuacao com a pessoa 

juridica por ele administrada. As provas reuniclas no inquerito civil demonstram sua 

atuacao desinibida na combinacao de valores corn funcionarios do municipio. As 

anotacties encontradas na residencia de THIAGO fazem referencias a contribuicad em 

campanhas politicas da regiao de Ibicui, Itagi, Arataca, Ipiau e Araraquara: 
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Em outras folhas, THIAGO LUZ detatha a divisao territorial da atuacao do 

grupo - destacando do lado direito o nome da pessoa responsavel - e o incessante 

trabalho de prospeccao do tucrativo contato corn municipios baianos: 

Divisao Territorial 

Como e sabido, as principios da probidade e da rnoralidade administrativas e a 

preservacao do patrimonio pUblico Sao bens tutelados constitucionalmente, devendo 

nortear o interprete em busca do interesse public°, este de vital irnportancia nas acoes 

por ato de improbidade administrativa. Nesse sentido, as palavras do Ministro Teori 

Zavascki encaixam-se corn perfeicao a situacao narrada. Guardada a devida ressalva 



quanto a natureza penal da cautelar discutida no Supremo tribunal Federal, as 

ponderacoes lancadas na interpretacao do art. 319, inciso VI, Codigo de Processo 

Penal, devem recair tarnbem quando da exegeses do art. 20, paragrafo (into, Lei 

8.429/1992: 

Embora a literatidade do dispositivo possa sugerir uma abrangencia mais comedida a 
respeito deste tipo de afastamento - que se legitimaria apenas e estritamente quando 
houvesse receio da pratica de novos detitos - a compreensao sobre o cabimento da medida 
suspensiva reclama uma inevitavel leitura a respeito da existencia de riscos que possam 
transcender a propria instancia processual penal, sobretudo quando estiver sob 
consideracao a exercicio .  de funcoes pUblicas retevantes. Nestes casos, a decretacao da 
medida servira a dois interesses pt"iblicos indivisiveis: a preservacao da utilidade do 
process° (pela neutralizacao de uma posicao de poder que possa tornar o trabalho de 
persecucao mais acidentado) e a preservacao da finalidade publica do cargo (peta 
eliminacao da possibilidade de captura de suas competencias em favor de conveniencias 
particulares sob suspeita). (...) 
Em outras palavras, a norma do art. 319, inciso VI,' do COdigo de Processo Penal tutelar 
igualmente - e a urn so tempo - o risco de (pratica da) delinquencia no poder e o risco (de 
uso) do poder Para detinquir. A nao ser por um exercicio de puro abstracionismo retarico, 
nao ha como separar essas reatidades. 
(Supremo Tribunal Federal. Acab Cautelai n° 4.070/DF. Decisao monocratica do Ministro 
Teori Zavascki proferida em 04/05/2016. 

. Desse modo, vez que evidenciada a lesao a ordem pirbtica, ante a gravidade 

dos fatos ilicitos praticados, corn potencialidade de sua reiteracao, e a sua repercussao 

na sociedade, o afastamento dos agentes pitblicos acionados ha de ser deferida no 

presente caso. Diante do exposto, o MINISTERIO PUBLICO FEDERAL requer o 
deferimento da cautelar de afastamento dos acionados dos cargos que ocupam nas 

Prefeituras de Caatiba e Ribeirao do Largo ate o encerramento da instrucao. 

VII - INDISPONIBILIDADE DE BENS 

Contempla o art. 37, S 4°, Constituicao Federal, entre as medidas apticaveis 

aos agentes pOblicos autores de atos de improbidade, a decretacao de 

indisponibilidade de seus bens. Cuida-se de medida de natureza . cautetar 
expressamente mencionada no texto constitucional. 

Constatado o dano ao patrimonio p6blicd, predomina o interesse em garantir o 

futuro ressarcimento. A impunidade resultante da ditapidacao afigura-se tao provavet e 

evidente que a Constituicao cuida de e'xplidtar a necessidade da decretacao de 

medida restritiva. 
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WALLACE MARTINS PAIVA17  disserta sobre o assunto: 

Prevista originalmente no art. 37, S ,4° da Constituicao Federal coma sancao, da 
improbidade administrativa, a indisponibilidade dos bens 6, diversamente, uma 
providencia cautelar obrigatoria, cuo desiderata é assegurar a eficacia dos provimeritos  
condenatorios patrimoniais, evitando-se praticas ostensivas, fraudutentas ou simutadas de 
dissipacao patrimonial, corn a fim de reducao do improbo a estado de insolvencia para 
frustrar a reversao da sentenca que condenar a perda do proveito ilicito ,ou ao 
ressarcimento do dano (art. 18). 

Conferindo efetividade a previsao constitucional, disciplina o art. 7°, paragrafo 

Unica, da Lei n° 8.429/1992: 

Art. 7 Quando o ato de improbidade causar lesao ao patrimonio publico ou ensejar 
enriquecimento ilicito, cabera a autoridade administrativa responsavet,peto inquerito 
representar ao Ministerio FobNtD , para a indispOnibilidade dos bens do indiciado. 
Paragrafo Unico. A indisponibilidade a que se refere o caput deste artigo'recaira sobre bens 
que assegurem o integral ressarcimento do dano, ou sobre o acrescimo patrimonial 
resultante do enriquecimento ilicito. 

0 art. 16, §2°, Lei n° 8.429/1992, por seu turno, impae que: 

Arta 16. Havendo fundados indicios de respOnsabilidade, a comissao representara ao 
Ministerio Poblico ou a procuradoria do orgao para que requeira ao juizo competente a 
decretacao do sequestro dos bens do agente ou terceiro que tenha enriqucido 
ilicitamente ou causado dano ao patrimonio public°. 
§ 2° - Quando for o caso, o pedido incluira a investigacao, o exame e o bloaueio de bens,  
contas bancarias e aplicacdes financeiras "mantidas, Veto indiciado no exterior, nos termos 
da lei e dos tratados internacionais 

No presente caso, hit,provas robustas da pratica de atos de imprpbidade 

administrativa causadores de prejuizo ao erario, irnpondo-se a decretacao da 

indisponibilidade de bens dos reus. Dissertando a respeito da materia, Marcelo 

Figueiredo expae que: 

A indisponibilidade é medida de cunho emergencial e transitario. Sem cluvida,7com eta, 
procura a lei assegurar condicoes para a garantia do futuro ressarcimento civil. 0 
dispositivo nao exige prova cabal; muita vez inexistente nessa fase, como e de se supor, 
mas razoaveis etementos configuradores da lesao, par isso a redacao legal 'quando o ato de 
improbidade caosar tesao ao patrimonio'. Exige-se, portanto, s.m.j., nao uma prova 
definitiva da lesao que estamos no terreno preparatorio) ao contrario, razoaveis 
provas, para que o pedido de indisponibitidade tenha transit° e seja deferido."' 

17 MARTINS, Wallace Paiva. Probidade Administrativa, p. 325 
18 SANTOS, Marcelo 0. F Figueiredo, Probidade Admirristra -tiva. Comentarios a Lei 8.429/92 e 

legistacao complementar, 5 a  edicao, Editora Malheiros, 2004, sao Paulo, pag. 67. 

..1.0.014WW 	  
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Em linha corn a doutrina, a jurisprudencia corrobora a necessidade de 

imposicao,da medida, conforme ja decidiu o E. TRF da la Regiao: 

Administrativo. Constitucional. Mandado de Seguranca. Ato Judicial. Ato de Improbidade, 
Indisponibilidade dos Bens. Frutos rendimentos. Sequestro. Arrest°. Constituicao Federal, 
art. 7 e 9. inc. VII. Direito Adquirido. Depositario.  -( 

III - Segundo a Lei 8.429, de 1992, a indisponibilidade dos bens' far-se-a mediante 
seqUestro, medida esta que, na verdade, em essencia, constitui arresto, em raze() de 
incidir sobre tantos bens do devedor quantos bastem para assegurar a execucao de 
sentenca que vier a ser proferida na ace() principal, se reconhecido o direito do credor. 
IV - A urgencia da medida cautelar nao se toncilia corn a exigencia da certeza do  
perigo. Note-se que a tutela cautelar tern por finalidade asserturar a viabilidade da 
realizasao de uma pretensao deduzida no process° principal.  
V - A Lei n.° 8.429 de 1992, alcanca os bens do agente 	ainda que adquiridos antes 
da pratica dos atos de improbidade, pois, na hipOtese, cuida-se de promover o 
ressarcimento do patrimonib public°. 
VI -(...) 
VIII - 	Se o impetrante formulou a autoridade coatora, apos irnpetrar mandado de 
seguranca, pedido para ficar como depositario, nao cleve o juiz ad quern pronunciar-se 
sobre a questa() ainda nao apreciada pelo juiz a quo" 
(TRF 1a Regiao, Rel. Des. Fed. Toulinho Neto. Mandado de Seguranca n.° 0132951-94/DF, 
publicado no DJ de 10.04.95, pg. 20073) - g.n. 

Basta uma simples analise das ilicitudes descritas na presente cautelar e acao 

principal e do seu nexo causal em relacao a conduta dos requeridos desta acao, para 

que se verifique que a fumaca do born direito foi totalmente dernonstrada coin ampta 

discussao sobre os fatos e corn argumentos juridicos solidos, ja expostos na 

fundamentacao. Da mesma forma, este requistto foi satisfeito corn a ampla prova 

documental anexa a acao de improbidade. 

0 periculum in mora e igualmente evidente, quando se sabe que os 

responsaveis peto ressarcimento integral dos valores indevidamente recebidos podem, 

a qualquer momento, se desfazer de todo o seu acervo patrimonial, de forma a 

impossibilitar o cumprimento do pedido de ressarcimento dOs vultosos valores 

recebidos. 

Verifica - se, portanto, que em nao se adotando, de imediato, as providencias 

legais cabiveis em relacao a principal responsavel pelo ressarcimento dos prejuizos 

causados ern deCorrencia dacontratacdo eivada de nutidade e seu respectivo gestor; 

muito provavel que, por ocasiao da execucao'da decisao de merit° na acao principal, 

ja, nao existira qualquer bem que possa ressarcir o erario dos prejuizos financeiros 

sofridos. 
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Ademais, segundo, renomada doutrina, a disciplina da Lei de Improbidade 

Administrative possibilita, independentemente de comprovacao especifica do animus 

dos agentes publicos e terceiros em dissipar o patrimonio, a adocao da medida 

cautelar ora requerida, em furrcao da gravidade dos fatos narrados na inicial e de spa 

verossimilhanca. 

No caso em especie, o M1-4-  requer que a medida recaia sobre os principals 

artifices da atuacao doloso, JOAQUIM MENDES, KELLE GREYSE SANTOS MENDES, 

MARIA TANIA RIBEIRO SOUSA, JOSE PEREIRA NETO, COOPERALOGIS, ,PAULO LUZ, 

THIAGO LUZ, GILMAR PEREIRA SANTOS. Pede ainda que a indisponilDilidade alcance o 

patrimonio da LUZES PATRIMONIAL LTDA e CAPITAL CRED INTERMEDIAcOES E 

ASSESSORIA FINANCEIRA LIDA, conforme pedido de clesconsideracao narrado a seguir. 

0 deferimento liminar da indisponibilidade de bens assegurara o efetivo' 

ressarcimento dos dams materiais causados ao municipio totalizando o montante de 

R$ 1.154.000,70. 

VIII - DA DESCONSIDERAcA0 DA PERSONALIDADE JURIDICA 

A desconsideracao da personalidade juridica é admitida no ordenamento 

quando demonstrada a confusao patrimonial, abuso da personalidade juridica ou desvio 

de finalidade (art. 50 do Codigo Civil) ;  permitindo o Codigo de Process° Civil a 

apresentacao do pleito na peticao inicial (art, 133). 0 pedido de desconsideracao 

direcionada contra duas pessoas juridicas, CAPITAL CRED ANTERMEDIAcOES E 

ASSESSORIA FINANCEIRA LTDA e LUZES PATRIMONIAL LTDA. 

PAULO LUZ e THIAGO LUZ constituiram a pessoa juridica LUZES PATRIMONIAL 

LTDA corn o objeto social de "holding de instituicOes na° financeiras". Conhecida no 

jargao contabit como "patrimOnial", a empresa 6 construida unicamente para 

blindagem de bens dos socios,• utilizando-se a ficcao da personalidade juridica 

autonoma da empresa para evitar que eventuais credores•alcancem tais bens. 

Nao bastassem as atividades ilicitas dos principais socios, a residencia do 

acusado PAULO LUZ é o mesmo da sede da empresa - 

(fL 162) - 

demonstrando a nitida confusao patrimonial entre a pessoa fiSica e a juridica. 



DATA 	• 

28/04/2014 

30/04/2014 

05/05/2014 

14/07/2014 

17/07/2014 

01/08/2014 

 19/09/2014 

01/10/2014  

, 14/10/2014 

21/11/2014 

VALOR 

R$ 1.2000,00 

R$ 300,00 

R$ 512,50 

R$ 

R$ 784,80 

R$ 2.720,00 

R$ 524,00 

R$ 300,00 

R$ 4.5000,00 

RS 1.700,00 

MPF 
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De igual modo, a CAPITAL CRED INTERMEDIAcOES E ASSESSORIA FINANCEIRA 
LTDA e administrada por - GILMAR PEREIRA SANTOS e tern como socio sua esposa 

MARILU SILVA PEREIRA SANTOS. Sern•que fosse demonstrada qualquer vinculacdo entre a 

COOPERALOGIS, a empresa recebeu diversos depositos ao toriga do periodo de 2013 a 

2015, conforme pode'sea visto abaixo: 

Assim, a confusao patrimonial somada aos elementos comprobaidrios de 

envolvirnento direto de GILMAR PEREIRA SANTOS, PAULO LUZ e THIAGO LUZ 
demonstram a necessidade de desconsideracao inversa da personaticlade juridica das 

empresas CAPITAL CRED INTERMEDIAcOES E ASSESSORIA FINANCEIRA LTDA e LUZES 
PATRIMONIAL LTDA e a responsabilizacao direta das pessoas juridicas como garantia ao 

ressarcimento do prejuizo causado petos acusados. 

IX - DO PEDIDO 

Ante o exposto, o MINISTERIO PUBLIC() FEDERAL. requer: 

a) inaudita altera pars, o afastamento cautelar de JOAQUIM MENDES, MARIA 
TANIA RIBEIRO SOUSA e THIAGO LUZ.  dos cargos nas Prefeituras de Caatiba-e Ribeirao 
do Largo; 

b) inaudita altera pars,, a desconsideracao da personalidade juridica CAPITAL 
CRED . INTERMEDIACOES E ASSESSORIA FINANCEIRA LTDA e LUZES PATRIMONIAL LTDA 
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e a indisponibilidade de bent de JOAQUIM MENDES, KELLE GREYSE, MARIA TANIA 

RIBEIRO SOUSA, JOSE PEREIRA NETO, COOPERALOGIS, PAULO LUZ, THIAGO LUZ, , 

GILMAR PEREIRA SANTOS, LUZES PATRIMONIAL LTDA e CAPITAL CRED 

INTERMEDIAcOES E ASSESSORIA FINANCEIRA LTDA ate o valor de R$ 1.154.000,70 

devida .por forca , do inciso it do art. 12 da Lei n° 8.429/1992, devendo ser 

implernentada por meio das seguintes medidas: 

b.1) bloqueio, via E3acenjud, dos valores titularizados pelos demandados em 

instituicaes financeiras, ate o limite do valor da presente acao; 

b.2) bloqueio, via Renajud, tonando indiSponiveis os veiculos de propriedade 

dos demandados requeridos; 

b.3) expeclicao de oficio aos Cartorios de Registro de irrioveis ck ,  Vitoria da 

Conquista, Pocoes e Salvador, decretando a indisponibilidade dos bens imoveis de 

propriedade dos demandados; 

b.4) expedicao de ofitio" a Agenda de Defesa . Agropecuaria da Bahia -(ADAB) 

comunicando a indisponibilidade de semoventes em nome dos reus; 

b.5) expedic,ao de (Akio a Comissao de Valores Mobiliarios,_decretando a 

indisponibilidade de titulos pUblicos de propriedade dos demandados sob custodia da 

Companhia Brasleira de Liquidacao e Custodia (CBLC); 

b.6) inclusao e comunicacao da decisao de indisponibilidade a Central Nacional 

de lndisponibilidade de Bens' (CNIB), instituida pela Corregedoria Nacional de Justica 

por meio do provimento CNJ n° 39/2014 (https://indisponibitidade.org.br ) para que se 

realize a devida circularizacao entre CartOrios de Registro de Imoveis; 

c) notificacao dos demandados para oferecerem manifestacao por escrito, nos 

termos do S 7° do art. 17, da Lei n 8.429/92; 

d) recebirnento desta peticao, inicial, corn a consequente citacao dos reus 

para, querendo, apresentarem contestacao; 

e) seja a acao julgada procedente, condenando os demanclados nas sancOes da 

Lei 8.429/1992 e' em dano moral coletivo proporcional a lesao causada a sociedade 
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local. 

Como meio de prova, o Ministerio •Public° Federal apresenta os seguintes 

requerimentos: (i) juntada do Inquerito Civil Prktico no 1.14.007.000010/2015-29 e de 

copia do Procedimento Administrativo no 1.14.007.000375/2016-34; (ii) requisicao ao 

Banco Bradesco para que examine a fita de caixa e indique se os depositos decorreram 

de operacao casada na boca do caixa, em favor da conta  l titular 

Maria Tania Ribeiro Sousa: R$ 4.000,00 em 04/06/2013, R$ 8.900,00 em 21/06/2013, 

R$ 3.000,00 em 15/07/2014, R$ 3.500,00 em 18/08/2014, R$ 3.500,00,em 02/04/2015, 

R$ 20.000,00 em 18/02/2016; 

Atribui a causa o valor de R$ 1.154.000,70.  

Em razao do elevado 'nirmero de reus, o Parquet pede o clesmembramento do 

feito, permanecendo nestes autos apenas JOAQUIM MENDES, MARIA TANIA RIBEIRO 
SOUSA, KELLE GREYSE e THIAGO LUZ, principais artifices da fraude e desvios 

perpetrados. Por fim, informa a ausencia de interesse em conciliar; salvo se algum dos 

reus apresentar proposta corn substancial relevancia para o interesse 

0 MPF pede por fim o levantamento do sigilo em relacao aos autos principais. A 

pubticidade deve ser limitada apenas para os anexos que contenham os dados 

bancarios; fiscais e telematicos, excetuando-se os elementos que, embora egressos de 

tat origem, sirvam de fundathento para eventuais manifestacoes da defesa ou da 

acusacao ou mesmo para decisOes judiciais. A publicidade que orienta a Administracao 

Publica (art. 37 da Constituicao Federal) e o Poder Judiciario (art. 5°, inciso XII e art. 

93, inciso IX, da Constituicao Federal) e a regra na sociedade, nab devendo o sigito dos 

dados pessoais servir de obstaculo ao conhecirnento pelo cidadao de atos referentes a 

Administracao PUblica (STE Tribunal Pleno. Rel. Min. Joaquim Barbosa. J. em 

31 /05/2006; TRF 4° Regiao. Quarta Secao. Processo 5030574-44.2015.404.000. Rel. 

Marcio Antonio Rocha. Decisao em 03106/2016). 
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