
EXMO. SR. DR. JUIZ FEDERAL DA 2a VARA – ESPECIALIZADA CRIMINAL

–  DA SEÇÃO JUDICIÁRIA DO ESTADO DA BAHIA

IPL 1407/2013

O  MINISTÉRIO  PÚBLICO  FEDERAL oferece  DENÚNCIA

contra

1) ANTÔNIO CARLOS ARAÚJO DOS SANTOS, *,

2) LUZIMARIO DA CONCEIÇÃO DOS SANTOS, *;

3) GILSON LIBERATO DE MIRANDA, *;

em face das condutas criminosas ora narradas:

1. No  ano  de  2008,  a  Associação  dos  Trabalhadores  da

Agricultura Familiar Sem Terra (ATFST), à época presidida por ANA CECÍLIA

PINHEIRO DA CUNHA, já falecida, obteve fraudulentamente financiamento

do  Programa  Nacional  de  Crédito  Fundiário  (PNCF)  do  Ministério  de

Desenvolvimento Agrário, repassado pelo Banco do Nordeste do Brasil S.A.

(BNB),  instituição  financeira  oficial  criada  sob  a  forma  de  sociedade  de

economia mista1. Para tanto, ela contou com o decisivo concurso do primeiro

1Cf. Lei federal n. 1.649, de 19-07-1952. 
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denunciado ANTONIO CARLOS ARAÚJO DOS SANTOS, como narram o

anexo  inquérito  policial,  o  relatório  final  da  Comissão  de  Sindicância  do

Processo  Administrativo  n.  0880110026259  CDA/UTE  (fls.  110/121)  e  o

Processo  Administrativo  do  Ministério  do  Desenvolvimento  Agrário  de  n.

55000.003476/2011-55 (fls. 06/639).

2.  O  Programa  Nacional  de  Crédito  Fundiário  (PNCF)

consiste  em  um  “conjunto  de  ações  que  visa,  por  intermédio  de  crédito

fundiário,  a  promoção  do  acesso  à  terra  e  investimentos  básicos,  que

permitam  estruturar  atividades  produtivas  nos  imóveis  adquiridos  com

recursos  do  Fundo  de  Terras  e  da  Reforma  Agrária2,  instituído  pela Lei

Complementar n. 93, de 4 de fevereiro de 2003”, nos termos do art. 1o, § 1o,

do Decreto n. 6.672.

3.  A propósito,  o  sítio  eletrônico da Secretaria  Especial  de

Agricultura Familiar e do Desenvolvimento Agrário esclarece que

O Ministério do Desenvolvimento Agrário, por meio da Secretaria

de Reordenamento Agrário, desenvolve o Programa Nacional

2O art.  2o do Decreto n. 4.892 determina que “O Fundo de Terras e da Reforma Agrária,
instituído  com  a  finalidade  de  financiar  programas  de  reordenação  fundiária  e  de
assentamento rural,  será constituído de:  I -sessenta  por  cento dos valores originários de
contas de depósito, sob qualquer título, repassados ao Tesouro Nacional na forma do art.
2  º     da Lei n  º     9.526, de 8 de dezembro de 1997; II - parcela dos recursos a que se refere o art.
239, § 1  º  , da Constituição, excedente ao mínimo ali previsto, em montantes e condições a
serem fixadas pelo Poder Executivo; II - Títulos da Dívida Agrária - TDA, a serem emitidos na
quantidade  correspondente  aos  valores  efetivamente  utilizados  nas  aquisições  de  terras
especificamente destinadas aos Programas de Reordenação Fundiária implementados com
amparo no Fundo de Terras e da Reforma Agrária, dentro dos limites previstos no Orçamento
Geral da União, em cada ano; IV - dotações consignadas no Orçamento Geral da União e em
créditos  adicionais;  V - dotações  consignadas  nos  Orçamentos  Gerais  dos  Estados,  do
Distrito Federal e dos Municípios; VI - retorno de financiamentos concedidos com recursos do
Fundo de Terras e da Reforma Agrária e do Instituto Nacional de Colonização e Reforma
Agrária - INCRA; VII - doações realizadas por entidades nacionais ou internacionais, públicas
ou  privadas;  VIII  -  recursos  decorrentes  de  acordos,  ajustes,  contratos  e  convênios
celebrados com órgãos e entidades da administração pública federal, estadual ou municipal;
IX - empréstimos e financiamentos de instituições financeiras nacionais e internacionais; e X-
recursos diversos, inclusive os resultantes das aplicações financeiras dos recursos do Fundo
de Terras e da Reforma Agrária e de captação no mercado financeiro”.
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de Crédito Fundiário (PNCF) que oferece condições para que

os trabalhadores rurais sem terra ou com pouca terra possam

comprar  um  imóvel  rural  por  meio  de  um  financiamento.  O

recurso  ainda  é  usado  na  estruturação  da  infraestrutura

necessária  para a produção e assistência técnica e extensão

rural.  Além  da  terra,  o  agricultor  pode  construir  sua  casa,

preparar  o  solo,  comprar  implementos,  ter  acompanhamento

técnico  e  o  que mais  for  necessário  para  se  desenvolver  de

forma independente e autônoma3.

4. Especificamente quanto ao caso em testilha, a execução

do programa foi detalhada no Ofício n. 1303/2011/DCF/SRA/MDA, oriundo do

Ministério do Desenvolvimento Agrário, em trecho abaixo transcrito:

6.  A execução do Programa se dá de forma descentralizada,

conforme preceitua a referida Lei Complementar que instituiu o

Fundo de Terras e da Reforma Agrária, nos termos do seu artigo

4o, in verbis:

Art. 4o. O Fundo de Terras e da Reforma Agrária – Banco

da  Terra  –  será  administrado  de  forma  a  permitir  a

participação descentralizada de Estados e Municípios, na

elaboração  e  execução  de  projetos,  garantida  a

participação da comunidade no processo de distribuição

de terra e implantação de projetos.

7. Para tanto, o Ministério do Desenvolvimento Agrário, por meio

da Secretaria de Reordenamento Agrário, formaliza convênio e

acordos de cooperação técnica com o governo do Estado, que

tem como objetivo promover ações de execução do programa e

supervisão dos projetos financiados com recursos de Fundos de

3Disponível em: http://www.mda.gov.br/sitemda/secretaria/sra-crefun/sobre-o-programa. 
Acesso em: 26-05-2017.

3

http://www.mda.gov.br/sitemda/secretaria/sra-crefun/sobre-o-programa


Terra  e  a  Reforma  Agrária,  inclusive  dando  condições  de

funcionamento à Unidade Técnica Estadual.

8. Neste caso, foi  formalizado Acordo de Cooperação Técnica

entre MDA e o Governo do Estado da Bahia UTE/BA, sendo este

representado  pela  Secretaria  de  Agricultura  e  Irrigação  de

Reforma Agrária no Estado da Bahia – SEAGRI, para definição

de obrigações, delegação de competências e disponibilização de

recursos  para  execução  do  Programa  Nacional  de  Crédito

Fundiário  –  PNCF.  Assim,  o  Governo  do  Estado  ficou

responsável pela instituição de uma Unidade Técnica Estadual –

UTE, estabelecendo as condições necessárias à execução do

Programa, a qual possui competência para analisar, aprovar e

encaminhar as propostas de financiamento para a aquisição de

terras  e  a  realização  de  investimentos  básicos,  inclusive  de

subprojetos de investimentos comunitários (SIC).

9.  Conforme  as  normas  do  Programa,  os  trabalhadores  e

trabalhadoras  rurais  sem terra,  ou com terra insuficiente para

gerar seu próprio sustento, com comprovada experiência como

agricultores, individualmente ou representados por associações

ou cooperativas, escolhem a área que querem comprar e, com a

ajuda de órgãos técnicos estaduais, negociam o preço com o

proprietário  e  definem  qual  atividade  econômica  pretendem

desenvolver no imóvel rural (fls. 61-verso e 62-anverso).

5. In casu,  a ATFST resolveu adquirir  a Fazenda Bury4,  no

Município de Una/BA. A Coordenação de Desenvolvimento Agrário (CDA) da

Secretaria  de  Agricultura, Pecuária,  Irrigação,  Reforma  Agrária,  Pesca  e

Aquicultura (SEAGRI) da Bahia, Unidade Técnica Estadual (UTE), designou o

primeiro  denunciado,  o  engenheiro  agrônomo ANTONIO  CARLOS

ARAÚJO DOS SANTOS, para vistoriar e avaliar o imóvel rural.

4Matrícula  3.610,  contida  no  Livro  02  do  Cartório  de  Registro  de  Imóveis,  Títulos  e
Documentos da Comarca de Una/BA, conforme certidão à fl. 342, vol. III, Apenso I.
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6. Em novembro de 2006, o denunciado ANTONIO CARLOS

ARAÚJO DOS SANTOS subscreveu o Laudo de Vistoria da Coordenação de

Desenvolvimento  Agrário  (CDA)  de  fls.  435-445.  Em  tal  documento

constavam diversos dados falsos a respeito da Fazenda Bury, não apenas a

fim  de  que  a  ATFST  atendesse  aos  requisitos  para  recebimento  do

financiamento,  mas também para aumentar  o valor  a  ser  contemplado no

financiamento que seria obtido.

7.  Com  efeito,  o  Laudo  de  Perícia  Criminal  Federal

(Engenharia) de fls. 738-770 cabalmente comprova que, no Laudo de Vistoria

da CDA feito pelo primeiro denunciado, a Fazenda Bury fora superavaliada,

com sobrevalorização de 59% em relação ao seu valor devido em 2006. A

aludida  Fazenda  havia  sido  avaliada  no  Laudo  de  Vistoria  subscrito  pelo

primeiro denunciado em R$ 964.271,09, enquanto seu valor real era de ser

R$ 606.136,85.

Além  disso,  o  imóvel  jamais  poderia  atender  ao  fim  de

assentamento  de  32  famílias,  como  pactuado  no  Programa  de  Crédito

Fundiário,  pois  cerca  de  75% da  área  da  Fazenda  Bury  é  composta  por

vegetação de floresta dentro do bioma Mata Atlântica, em estágio avançado

de regeneração, no qual não é autorizado o corte da vegetação, salvo em

caráter excepcional (art. 21 da Lei 11.428/20065). E mesmo que assim não

5Art. 21. O corte, a supressão e a exploração da vegetação secundária em estágio avançado
de  regeneração  do  Bioma  Mata  Atlântica  somente  serão  autorizados:  I  -  em  caráter
excepcional, quando necessários à execução de obras, atividades ou projetos de utilidade
pública, pesquisa científica e práticas preservacionistas; III - nos casos previstos no inciso I
do art. 30 desta Lei. [ Art. 30. É vedada a supressão de vegetação primária do Bioma Mata
Atlântica, para fins de loteamento ou edificação, nas regiões metropolitanas e áreas urbanas
consideradas como tal em lei específica, aplicando-se à supressão da vegetação secundária
em estágio avançado de regeneração as seguintes restrições: I - nos perímetros urbanos
aprovados até a data de início de vigência desta Lei, a supressão de vegetação secundária
em estágio avançado de regeneração dependerá de prévia autorização do órgão estadual
competente e somente será admitida,  para fins de loteamento ou edificação, no caso de
empreendimentos que garantam a preservação de vegetação nativa em estágio avançado de
regeneração  em  no  mínimo  50%  (cinqüenta  por  cento)  da  área  total  coberta  por  esta
vegetação, ressalvado o disposto nos arts. 11, 12 e 17 desta Lei e atendido o disposto no
Plano Diretor do Município e demais normas urbanísticas e ambientais aplicáveis].
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fosse,  a  área  restante  simplesmente  não  dispunha  de  potencial  para  o

assentamento de 32 famílias de produtores rurais.

Não  fosse  o  bastante,  o  laudo  assinado  pelo  primeiro

denunciado inflou artificialmente o preço e a capacidade de pagamento dos

assentados , por força da inserção de informações mendazes de que haveria:

I)  85ha  de  lavoura  de  cacau  na  fazenda  Bury,  ao  passo  que  a  perícia

constatou haver apenas 14,5ha e II) 150ha de pastagem na Fazenda Bury,

enquanto  que a  área  sem vegetação arbórea,  segundo os  peritos  da  PF,

sequer media 90ha.

8.  Para que  o  “negócio”  fosse  concretizado,  ANA CECÍLIA

PINHEIRO DA CUNHA, presidente da ATFST prometeu pagar R$ 40.000,00

“por  fora”  a  ADAUTO  TERÊNCIO  DE  BRITO  (fl.  691),  principal  dono  da

Fazenda Bury. Contudo, o preço superavaliado não pode ser mantido – muito

embora o tenham sido as demais informações falsas inseridas pelo primeiro

denunciado  – o  que  fez  com que  ANA CECÍLIA PINHEIRO  DA CUNHA

propusesse  pagar  os  R$  40.000,00  com  verbas  oriundas  do  contrato  de

financiamento (cf. fl. 691) de que se falará nos itens 10 e ss. desta denúncia.

9. Induzida a erro mediante fraude, a União, por intermédio do

Ministério do Desenvolvimento Agrário, tendo o BNB como agente financeiro,

concedeu à Associação dos Trabalhadores na Agricultura Familiar Sem Terra

(ATFST)  o  financiamento  de  R$  594.405,74,  com  recursos  do  Fundo  de

Terras e da Reforma Agrária, no dia 2 de setembro de 2008. Nesta mesma

data  foi  lavrada  a  escritura  pública  de  compra  e  venda,  contrato  de

financiamento e pacto adjunto de hipoteca reproduzida às fls.  39-50.  Dela

constavam  as  falsas  características  do  imóvel  indicadas  pelo  primeiro

denunciado,  especialmente  quanto  às  benfeitorias  (cláusula  primeira  –

titularidade e caracterização do imóvel), abaixo colacionadas:
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(…) possuindo referido imóvel as seguintes benfeitorias: 11 casas

de  alvenaria,  avaliadas  em  R$  11.000,00  (onze  mil  reais);  06

represas,  avaliadas em R$ 8.000,00 (oito  mil  reais);  01 barcaça,

avaliada  em  R$  5.000,00  (cinco  mil  reais);  15  km  de  cercas,

avaliados em R$ 4.500,00 (quatro mil e quinhentos reais); 150,0 ha

de pastagem artificial, avaliados em R$ 75.000,00 (setenta e cinco

mil reais); 85,0 ha de cacau, avaliados em R$ 51.000,00 (cinquenta

e  um  mil  reais)  e  terra  nua,  avaliada  em  R$  439.905,74

(quatrocentos e trinta e nove mil, novecentos e cinco reais, setenta

e quatro centavos) (fl. 40).

10. Estas mesmas características mendazes – forjadas, como

se viu, pelo  primeiro denunciado – possibilitaram à ATFST a obtenção de

um  novo  financiamento.  Desta  feita,  os  recursos  provieram  da  linha  de

Combate à Pobreza Rural (cf. fl. 35-verso), subvencionada, por sua vez, com

dinheiro proveniente do acordo de empréstimo externo 7037-BR, mediante o

qual a União tomara recursos do Banco Internacional para a Reconstrução e

Desenvolvimento (BIRD). O respectivo instrumento de contrato foi assinado

em 12 de novembro de 2008, na agência do BNB de Ilhéus/BA (fl. 91).

11. Este segundo financiamento fraudulentamente obtido pela

ATFST com o auxílio  do  denunciado ANTONIO CARLOS ARAÚJO DOS

SANTOS  destinava-se  ao  custeio,  não  reembolsável  (cf.  fl.  35-verso),  de

“Subprojetos  de  Investimentos  Comunitários  [SIC]6 (…)  devidamente

autorizados pela Unidade Técnica Estadual, doravante denominada apenas

UTF,  que  incluem  a  ajuda  de  Custo  Inicial,  a  execução  de  projetos  de

investimentos  comunitários  e  a  contratação  de  Assistência  Técnica,  em

consonância  com  o  Manual  de  Operações  do  Projeto,  doravante

simplesmente  denominado MANUAL”,  conforme a  cláusula  primeira  –  DO

6Decreto n. 6.672, art. 1o, § 5o: “Para os efeitos deste Decreto, entende-se por: I - Subprojetos
de  Investimentos  Comunitários  -  SIC:  projetos  de  infra-estrutura  básica  e  produtiva
apresentados pelas associações de trabalhadores rurais beneficiários do Subprograma de
Combate  à  Pobreza  Rural,  contendo  os  respectivos  planos  de  aplicação  de  recursos,
cronogramas de execução e desembolso das parcelas previstas para liberação”.
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OBJETO – do contrato n. 03020882-A de repasse celebrado entre a União,

por meio do Ministério do Desenvolvimento Agrário – MDA, representado pelo

Banco do Nordeste do Brasil S/A, no âmbito do projeto de crédito fundiário e

combate à pobreza rural e a comunidade beneficiária (fl. 87). 

12.  Neste  segundo  contrato,  o  montante ilicitamente

financiado foi de R$ 430.312,78, a serem aplicados (cf. cláusula segunda –

valor  dos  repasses,  fl.  88)  na  execução  dos  SIC  [Subprojetos  de

Investimentos Comunitários] adiante elencados (fls. 106-109):

SIC01) elaboração de SAT (Subprojeto de Aquisição da

Terra)7, no valor de R$ 2.000,00;

SIC02) assistência técnica: R$ 12.000,00;

SIC03)  recuperação  do  cacau  com  mão  de  obra  e

ferramentas: R$ 73.562,00;

SIC04) construção de agrovila (construção de 24 casas –

fl. 636, apenso I, volume III): R$ 148.500,00;

SIC05) reforma das casas (reforma de 10 casas – fl. 636,

apenso I, volume III): R$ 21.500,80;

SIC06) implantação da cultura do café: R$ 43.180,00;

SIC07) apicultura: R$ 20.500,00;

SIC08) levantamento topográfico: R$ 12.920,00;

SIC09) implantação do sistema hidráulico: R$ 13.212,72;

SIC10)  recuperação  de  contrato  com  insumos:  R$

36.938,00;

SIC11) adequação ambiental: R$ 34.000,00;

SIC12) assistência técnica: R$ 12.000,00;

SIC13)  implantação  da  cultura  da  mandioca:  R$

4.512,91.

7Art. 7o da Norma de Execução de SIC n. 000/2013/DCF/SRA/MDA: “O acesso ao SIC se
dará apenas por  trabalhadores e trabalhadoras rurais,  organizados em Associações,  que
adquiriram crédito fundiário, por meio do Subprojeto de Aquisição de Terra - SAT, na forma
descrita nesta norma”.
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13. Todavia, no caso em apreço, os recursos repassados à

ATAFST foram integralmente sacados pela sua presidente e por LUZIMARIO

DA CONCEIÇÃO  DOS  SANTOS  (segundo  denunciado), tesoureiro  da

ATFST,  mas  não  foram  utilizados  em  conformidade  com  os  planos

estabelecidos no ajuste. Para tanto, eles contaram com o auxílio de GILSON

LIBERATO  DE  MIRANDA  (terceiro  denunciado) que,  na  condição  de

assistente  técnico  responsável  pela  fiscalização  dos  investimentos,  emitiu

laudo ideologicamente falso, atestando a conclusão de SIC não realizados, o

que possibilitou a indevida liberação integral dos valores pactuados.

14.  Com  efeito,  o  denunciado GILSON  LIBERATO  DE

MIRANDA atestou a conclusão dos SIC de implantação do café (SIC06), de

reforma das casas (SIC05) e de construção da Agrovila (SIC04), conforme

documentos expostos às fls. 44-47 do apenso II, volume único. Ocorre que,

após as investigações, ficou comprovado que nunca houve plantio do café no

local e que as referidas edificações não foram concluídas, comprovando-se a

falsidade dos laudos assinados pelo  denunciado GILSON LIBERATO DE

MIRANDA.

15.  É  importante  ressaltar  que,  em  sede  administrativa,  o

próprio  denunciado GILSON  LIBERATO  DE  MIRANDA admitiu  que  os

mencionados subprojetos não foram implementados em sua integralidade (fls.

58-59  do  apenso  II,  volume  único),  certificando,  assim,  a  falsidade  dos

atestados de conclusão por ele assinados. Não obstante, a  declaração falsa

anteriormente  firmada  por  este  acionado  permitiu  a  liberação  ilícita  das

demais parcelas do contrato de repasse, as quais foram apropriadas por Ana

Cecília Pinheiro da Cunha e o  denunciado LUZIMÁRIO DA CONCEIÇÃO

DOS SANTOS, acarretando severos danos ao erário.
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16. Impende recordar que o contrato de financiamento previa

a construção de 24 casas e a reforma de outras 10. Todavia, no ano de 2011

nenhuma das casas havia sido reformada, ao passo que as que teriam sido

construídas encontravam-se abandonadas, por não terem sido concluídas8.

Outrossim, nenhum dos 14 hectares de plantio de café previstos pelo projeto

tinham sido semeados (fls. 12-13 e relatos da engenheira ambiental JAMILE

ESNE BRITO DE ARAÚJO, fl. 1 do apenso II, volume único, e da engenheira

agrônoma ISABELLE BRITO LEITE, fls. 74-78 do apenso II, volume único).

17.  A  Coordenação  de  Desenvolvimento  Agrário  instaurou

sindicância  para  apuração  de  desvio  de  recursos  dos  SIC.  A respectiva

comissão deslocou-se até a Fazenda  Bury para realização de vistoria, bem

como  procedeu  a  oitiva  de  pessoas,  reunindo,  assim,  elementos  que

comprovaram que os valores objeto do sobredito contrato de repasse não

foram aplicados na sua destinação pactuada. Ademais, a comissão procedeu

a análise da prestação de contas dos SIC verificou que, além da inexecução

dos  SIC  foram  realizadas  despesas  sem  comprovação  que  totalizam  o

montante de R$ 36.139,90.

18. Constatou-se,  ainda,  a  existência  de  notas  fiscais  de

produtos  nunca  entregues  no  assentamento,  que  foram  recebidos

diretamente por  ANA CECÍLIA PINHEIRO DA CUNHA e pelo  denunciado

denunciado LUZIMÁRIO DA CONCEIÇÃO DOS SANTOS (cf.  testemunho

de fl. 679),  sem que se tenha conhecimento da destinação a eles conferida.

Provou-se,  ainda,  que  parte  dos  materiais  entregues  não  correspondiam

8O laudo pericial elaborado pela Polícia Federal assinalou que “somente foram encontrados
vestígios da aplicação de recursos na construção de 23 casas de alvenaria de tijolos na
Agrovila, embora nenhuma dessas residências tenha sido construída. Segundo informações
dos assentados que ainda residem no local (atualmente são 12 famílias no Assentamento
Pinheiro),  a  construção  das  casas  foi  suspensa  pelo  assentamento  quando  ainda  não
continham reboco, piso, telhado, esquadrias nas aberturas das portas e janelas e instalações
elétrica e hidráulica. As casas que possuem telhado, portas e janelas e instalações elétricas
e hidráulica foram concluídas com recursos próprios dos moradores que atualmente ocupam
as casas” (fl. 770).
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àqueles descritos nas notas  fiscais  apresentadas na prestação de contas,

conforme  relato  de  JOSÉ  VADELIO  SOUZA  GUERRA  FILHO  em  sede

administrativa9, administrador do estabelecimento comercial Casa da Laje.

19. Diante de tais circunstâncias, a Comissão de Sindicância

expôs em seu relatório final as seguintes conclusões:

 apresentação de notas forjadas para o uso dos recursos

com outros fins que não os previstos no projeto;

 as  notas  fiscais,  a  princípio,  indicam  despesas

referentes aos 13 SIC, mesmo as não realizadas, o que

demonstra a inidoneidade das referidas notas;

 não  ocorreu  a  implantação  dos  17  hectares  de  café,

tampouco as outras previstas com os recursos dos SIC;

 não  houve  conclusão  do  projeto  de  construção  das

casas, bem como de reforma daquelas já existentes;

 os produtos consignados na nota fiscal de R$ 36.938,00,

referente ao SIC para recuperação do cacau, não foram

entregues em sua totalidade. De acordo com o dono do

estabelecimento,  os  produtos  foram  entregues

parcialmente,  pois   somente  parte  deles  foram

efetivamente pagos e que a antiga presidente solicitou a

emissão de nota com valor superior ao argumento que

voltaria  para  pagar  e  receber  o  restante,  mas  nunca

retornou;

 grande  parte  dos  recursos  pode  ter  sido  desviado  e

comprovado através de folha de pagamento;

 ausência do assistente técnico [o terceiro denunciado]

em momentos imprescindíveis  à  execução do projeto,

9Conquanto ele tenha se retratado, no particular, em sede policial (fl. 679).
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ao  qual  cabia  solicitar  o  bloqueio  das  contas  da

Associação ao agente financeiro em caso de indícios de

desvio de finalidade dos recursos.

20.  Em  resumo,  ANTÔNIO  CARLOS  ARAÚJO  DOS

SANTOS  (primeiro  denunciado)  dolosamente  auxiliou  ANA  CECÍLIA

PINHEIRO DA CUNHA,  já  falecida,  a  obter,  em nome da Associação dos

Trabalhadores  da  Agricultura  Familiar  Sem  Terra  e  mediante  fraude,

consistente  na  elaboração  de  laudo  mendaz,  dois  financiamentos  em

instituição financeira oficial  (Banco do Nordeste do Brasil  S.A.).  Com isso,

concorreu para causar prejuízo à União e ao Fundo de Terras e Reforma

Agrária.

Então  tesoureiro  da  Associação  dos  Trabalhadores  da

Agricultura  Familiar  Sem  Terra  e  responsável  pelos  saques  bancários  e

compras  da  entidade,  LUZIMARIO  DA  CONCEIÇÃO  DOS  SANTOS

(segundo denunciado) auxiliou de forma dolosa e decisiva ANA CECÍLIA

PINHEIRO DA CUNHA na aplicação em finalidade diversa e no desvio de

recursos provenientes do financiamento n. 03020882-A de repasse celebrado

entre a União, por meio do Ministério do Desenvolvimento Agrário – MDA,

representado pelo Banco do Nordeste do Brasil S/A, no âmbito do projeto de

crédito fundiário e combate à pobreza rural e a comunidade beneficiária.

Para tanto, eles contaram com o doloso  auxílio de  GILSON

LIBERATO  DE  MIRANDA  (terceiro  denunciado) que,  na  condição  de

assistente  técnico  responsável  pela  fiscalização  dos  investimentos,  emitiu

laudo ideologicamente falso, atestando a conclusão de SIC não realizados, o

que possibilitou a indevida liberação integral dos valores pactuados.
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21.  De todo  o  exposto,  ante  a  obtenção de  financiamento

mediante fraude, o Ministério Público Federal requer que os  denunciados

sejam  condenados  como  incursos  nas  penas  dos  dispositivos  legais

elencados a seguir:

a)  ANTONIO  CARLOS  ARAÚJO  DOS  SANTOS:  art.  19,

parágrafo único,  da Lei  7.492/86 c/c o art.  29 do Código Penal,  por duas

vezes;

b)  LUZIMARIO DA CONCEIÇÃO DOS SANTOS:  art. 20 da

Lei n. 7.492/86, c/c o art. 29 do Código Penal;

c)  GILSON  LIBERATO  DE  MIRANDA:  art.  20  da  Lei  n.

7.492/86, c/c o art. 29 do Código Penal.

Para tanto, pugna pela inquirição de LEODILSON PEREIRA

DE OLIVEIRA (fls.  12  e  638 do apenso I,  volume III),  ANTONIO EDSON

SANTOS CHIACCHIO (fl. 795), JAMILE ESNE BRITO DE ARAÚJO (fls. 636-

638, apenso I, volume III),  ISABELLE BRITO LEITE, fls. 74-78 do apenso II,

volume único),  ADAUTO TERÊNCIO DE BRITO (fl. 691) e JOSÉ VALDELIO

SOUZA GUERRA FILHO (fl. 679).

Por  fim,  requer  que haja expressa indicação dos prejuízos

sofridos na sentença condenatória, nos termos do art. 387, IV, do Código de

Processo  Penal,  em  montante  não  inferior  a  R$  1.024.718,52,  corrigidos

monetariamente e acrescidos dos juros de lei.

P. deferimento.

Salvador, 27 de maio de 2017.

ANDRÉ LUIZ BATISTA NEVES

PROCURADOR DA REPÚBLICA

*Dados omitidos para fins de divulgação.
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