
 

MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
Procuradoria da República no Distrito Federal

EXCELENTÍSSIMO(A) SENHOR(A) JUIZ(ÍZA) FEDERAL DA    ª VARA FEDERAL DA

SEÇÃO JUDICIÁRIA DO DISTRITO FEDERAL

Referências: IPL nº 260/2015-4 – SR/DPF/TO

O MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL vem à presença de Vossa Excelência,

com fulcro  no  artigo  129,  inciso  I,  da  Constituição  Federal;  no  artigo  6º,  inciso  V,  da  Lei

Complementar nº 75/93 e no art. 257, inciso I, do Código de Processo Penal, promover 

AÇÃO PENAL PÚBLICA

(DENÚNCIA)

em face de

JOSÉ FRANCISCO DAS NEVES,  brasileiro, engenheiro eletricista,  

ULISSES ASSAD, brasileiro, engenheiro civil, 
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LUIZ RAIMUNDO CARNEIRO DE AZEVEDO, brasileiro, 

LUCAS DO PRADO NETTO, brasileiro, 

ANDRÉ LUIZ DE OLIVEIRA, brasileiro, 

FÁBIO  LEVY  ROCHA,  brasileiro,  

 

RENATO LUIZ DE OLIVEIRA LUSTOSA,  brasileiro,  

 e
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ANDRÉ  VON  BENTZEEN  RODRIGUES,  brasileiro,  

1. FATOS TÍPICOS

Por meio dos fatos que passaremos a narrar e com as circunstâncias que serão aqui

detalhadas,  os  acusados  JOSÉ  FRANCISCO  DAS  NEVES, ULISSES  ASSAD,  LUIZ

RAIMUNDO CARNEIRO DE AZEVEDO, LUCAS DO PRADO NETTO, RENATO LUIZ

DE OLIVEIRA LUSTOSA,  ANDRÉ LUIZ DE OLIVEIRA e FÁBIO LEVY ROCHA, na

condição de funcionários públicos ocupantes de cargos em comissão, que ostentavam à época

dos  fatos,  pertencentes  ao  quadro  institucional  da  empresa  pública  VALEC  Engenharia,

Construções e Ferrovias S.A., com a intenção livre e consciente de obter proveito econômico

indevido em prejuízo da Administração Pública, em consórcio com ANDRÉ VON BENTZEEN

RODRIGUES, desviaram, em proveito da empresa SPA Engenharia, Indústria e Comércio

S/A,  cujo  diretor é  o também denunciado ANDRÉ VON BENTZEEN RODRIGUES,  o

valor  correspondente  ao  montante  de  R$  23.143.574,51  (vinte  e  três  milhões,  cento  e

quarenta e três mil, quinhentos e setenta e quatro reais e cinquenta e um centavos) do

erário federal, por meio do superfaturamento do contrato nº 11/2000, e pela adição de itens

correspondentes à implementação de obras inicialmente não previstas, de forma a tornar,

injustamente,  mais  onerosa a  execução  no mencionado instrumento contratual, firmado

entre a VALEC Engenharia, Construções e Ferrovias S.A. e a empresa SPA Engenharia, Indústria

e Comércio S/A.

É o que passaremos a demonstrar. 
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1.1. SUPERFATURAMENTO NO CONTRATO Nº 11/2000

 

Em 24 de julho de 2000, foi firmado o instrumento contratual nº 11/2000, entre a

empresa pública VALEC Engenharia, Construções e Ferrovias S.A. e a empresa SPA Engenharia,

Indústria e Comércio S/A, o qual tinha por objeto a construção da Ferrovia Norte-Sul no Estado

de Tocantins, trecho Ribeirão Mosquito e Rio Campo Alegre (fl. 449). Tal documento, constante

na mídia digital à fl. 44, foi subscrito por LUIZ RAIMUNDO CARNEIRO DE AZEVEDO,

então  Diretor-Presidente  da  VALEC;  LUCAS  DO  PRADO  NETTO,  à  época  Diretor

Administrativo-Financeiro  da  VALEC;  e  por  ANDRÉ  VON  BENTZEEN  RODRIGUES,

Diretor Técnico da empresa SPA Engenharia, Indústria e Comércio S/A. O contrato em comento

teve por gestor RENATO LUIZ DE OLIVEIRA LUSTOSA (fl. 431).

Em relatórios de auditorias realizadas pela SECEX/TO (fls. 207/326), em 2007, e

pela  SECOB/TO  (fls.  328/512),  em  2008,  foram  constatadas  diversas  irregularidades  na

execução do supracitado instrumento contratual. Dentre as inconsistências avaliadas, verificou-

se, no contrato base, superfaturamento por sobrepreço, da ordem de 27,17% do valor do contrato

nº  11/2000  (fls.  417/420),  totalizando  a  exorbitante  quantia  de  R$  14.351.498,37  (catorze

milhões,  trezentos e  cinquenta e  um mil,  quatrocentos  e noventa e oito  reais  e trinta  e  sete

centavos  –  fls.  499/500),  decorrente  de  preços  excessivos  frente  ao  mercado,  referentes  a

serviços, insumos e encargos (fls. 417/420). As irregularidades verificadas foram analisadas pelo

Tribunal de Contas da União, no âmbito do processo TC 018509/08 (fl. 610v).

Conquanto o mencionado instrumento contratual tenha sido firmado no ano 2000,

sua execução se prolongou até 2006 (fl. 245), ano de conclusão das obras a ele relacionadas.

Nesse  período,  foram  realizadas  diversas  medições  (mídia  digital  à  fl.  44),  referentes  aos

serviços  prestados e aos materiais  utilizados,  que garantiram a continuidade da execução do

superfaturado contrato nº 11/2000, e, dessa forma, contribuíram para o contínuo desvio de verbas

públicas.  Tais  medições  foram subscritas,  dentre  outros,  por  ULISSES  ASSAD,  RENATO

LUIZ  DE  OLIVEIRA  LUSTOSA,  ANDRÉ  LUIZ  DE  OLIVEIRA  e  FÁBIO  LEVY

ROCHA.
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1.2. ACRÉSCIMO DE VALORES ACIMA DO LIMITE LEGAL

Nos supracitados relatórios de auditorias  foi constatada também a alteração, da

ordem de 42,46%, do valor inicial do contrato nº 11/2000 (fl. 245), ultrapassando, assim, o limite

legal de 25% (art. 65, §§ 1º e 2º, da lei nº 8.666/93), situação que foi causada pela adição, ao

referido  instrumento,  de  itens  relativos  à  implementação  da  Plataforma  Multimodal  de

Aguiarnópolis, não prevista inicialmente no projeto básico. Para a realização de tal  obra, foi

adicionado ao valor  contratual  um montante de  R$ 8.792.076,14 (oito  milhões,  setecentos  e

noventa e dois mil e setenta e seis reais e catorze centavos) (justificativa ao Termo Aditivo nº 11,

constante na mídia digital à fl. 44). A inclusão de tais valores foi realizada, principalmente, por

meio dos termos aditivos nº 2, nº 5 e nº 11 (mídia digital à fl. 44).

Os  itens  referentes  à  construção  da  referida  plataforma  começaram  a  ser

adicionados ao contrato nº 11/2000 a partir do Termo Aditivo nº 2, firmado em 22 de março de

2002  por  LUIZ  RAIMUNDO  CARNEIRO  DE  AZEVEDO,  então  Diretor-Presidente  da

VALEC, LUCAS DO PRADO NETTO, à época Diretor Administrativo-Financeiro da VALEC,

e  ANDRÉ VON BENTZEEN RODRIGUES,  Diretor Técnico da empresa SPA Engenharia,

Indústria e Comércio S/A. Tal inclusão, que ocorreu indevidamente, foi essencial para que fosse

ultrapassado o limite legal estabelecido no art. 65, §§ 1º e 2º, da lei nº 8.666/93, (mídia digital à

fl. 133, vol. 0, fls. 1/50, pg. 41).

Impende  salientar  que  a  Corte  de  Contas,  no  âmbito  do  processo  TC-

018.509/2008-9 (fls. 565/621), verificou os referidos acréscimos, e afirmou que as justificativas

aos  aditamentos  realizados  ao  contrato  nº  11/2000 eram insuficientes/inexistentes.  Conforme

análise do TCU às fls.  572v/573 e 576v/577,  as sucessivas alterações contratuais (adições e

supressões), além de ocasionarem um despesa maior que a permitida para o referido contrato,

desfiguraram o objeto inicialmente licitado.
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Ademais, na justificativa ao Termo Aditivo nº 11 (mídia digital à fl. 44), elaborada

em 2005, que propunha o aumento do valor contratual em vista da implementação da Plataforma

de Aguiarnópolis,  ANDRÉ LUIZ DE OLIVEIRA,  à  época Superintendente de Construção,

pertencente ao quadro institucional da VALEC, esclareceu que o referido termo elevaria o valor

contratual acima do limite legalmente permitido, de forma que, por ocasião de sua assinatura,

que  ocorreu  posteriormente,  havia  a  consciência,  por  parte  daqueles  que o  firmaram,  de  tal

irregularidade. O mencionado documento foi subscrito por JOSÉ FRANCISCO DAS NEVES,

ULISSES ASSAD e ANDRÉ VON BENTZEEN RODRIGUES.

Destarte,  em consórcio de ações,  os denunciados oneraram injustamente a

execução  do  contrato  nº  11/2000,  primeiramente  ao  ocasionarem  o  superfaturamento,

decorrência de preços excessivos frente ao mercado, no valor de R$ 14.351.498,37 (catorze

milhões, trezentos e cinquenta e um mil, quatrocentos e noventa e oito reais e trinta e sete

centavos  –  fls.  499/500),  e  também  ao  adicionarem  indevidamente  itens  referentes  à

implementação da Plataforma Multimodal de Aguiarnópolis, ultrapassando o limite legal

estabelecido, pela adição de R$ 8.792.076,14 (oito milhões, setecentos e noventa e dois mil e

setenta e seis  reais e catorze centavos) ao valor contratual.  Tais condutas tinham como

objetivo o desvio de recursos públicos, em favor da empresa SPA Engenharia, Indústria e

Comércio  S/A,  os  quais,  in  casu,  totalizavam o valor de R$ 23.143.574,51 (vinte e  três

milhões, cento e quarenta e três mil, quinhentos e setenta e quatro reais e cinquenta e um

centavos).  Resta caracterizado,  portanto,  o  crime previsto no art.  312 do Código Penal

(peculato), com o aumento de pena definido pelo art. 327, § 2º, do Código Penal.

Nesse diapasão, considerando as referidas informações  técnicas e a conjuntura

fática  ora  apresentada,  resta  caracterizada  a  intenção  dos  denunciados  JOSÉ FRANCISCO

DAS NEVES, ULISSES ASSAD, LUIZ RAIMUNDO CARNEIRO DE AZEVEDO, LUCAS

DO PRADO NETTO, RENATO LUIZ DE OLIVEIRA LUSTOSA, ANDRÉ LUIZ DE

OLIVEIRA, FÁBIO  LEVY  ROCHA  e ANDRÉ  VON  BENTZEEN  RODRIGUES  em

desviar  recursos  públicos,  em  proveito  próprio  (último  denunciado)  ou  alheio  (demais

denunciados),  ao  tornar  mais  onerosa  a  execução  do  contrato  nº  11/2000,  devido  ao
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superfaturamento e à adição de itens inicialmente não previstos no instrumento contratual em

comento,  extrapolando o limite  legal  e desfigurando o objeto licitado. Destarte,  merecem os

acusados as devidas punições na esfera criminal.

1.3. RESPONSABILIDADE PESSOAL DOS ACUSADOS

De início, impende frisar que os acusados foram os responsáveis pelo desvio de

recursos públicos no valor total de R$ 23.143.574,51 (vinte e três milhões, cento e quarenta

e três mil, quinhentos e setenta e quatro reais e cinquenta e um centavos).

LUIZ  RAIMUNDO  CARNEIRO  DE  AZEVEDO, LUCAS  DO  PRADO

NETTO,  JOSÉ  FRANCISCO  DAS  NEVES,  ULISSES  ASSAD, RENATO  LUIZ  DE

OLIVEIRA LUSTOSA,  ANDRÉ  LUIZ  DE  OLIVEIRA e  FÁBIO  LEVY ROCHA,  na

condição de funcionários públicos,  pertencentes ao quadro institucional da VALEC, e com a

intenção livre e consciente de obter vantagem econômica indevida em prejuízo da Administração

Pública, desviaram, em proveito da empresa SPA Engelharia, Indústria e Comércio S/A, cujo

diretor,  à  época,  era  o  também  denunciado  ANDRÉ  VON  BENTZEEN  RODRIGUES,  o

exorbitante  valor  supracitado,  por meio de irregularidades  e adições  ao contrato nº  11/2000,

celebrado entre a VALEC Engenharia, Construções e Ferrovias S.A. e a referida empresa, a fim

de tornar, injustamente, mais onerosa a execução de tal instrumento contratual.

Ressalta-se que ANDRÉ VON BENTZEEN RODRIGUES, em que pese não ter

a qualidade de funcionário público, responde pela prática criminosa acima narrada (peculato),

uma vez que essa qualidade, quando elementar do crime, comunica-se aos demais participantes,

ainda que particulares, desde que dela tenham conhecimento. Portanto, no caso em tela, ANDRÉ

VON BENTZEEN RODRIGUES,  ciente da condição de funcionários  públicos  dos  demais

denunciados,  contribuiu  diretamente  para  a  prática  do  crime de  peculato,  devendo,  também,

responder por essa conduta criminosa.
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No que pertine às irregularidades perpetradas com o intuito de onerar injustamente

o  contrato  nº  11/2000,  verifica-se  que  os  acusados  LUIZ RAIMUNDO  CARNEIRO  DE

AZEVEDO,  ex-diretor-presidente  da  VALEC,  e  LUCAS DO PRADO NETTO,  ex-diretor

administrativo-financeiro  da  VALEC,  concorreram  para  a  prática  dos  atos  criminosos  ao

subscreverem, na data de 24 de julho de 2000, o aludido contrato, a despeito do sobrepreço de

seus itens, e também ao firmarem os Termos Aditivos nº 2 e nº 5, relativos a tal instrumento

contratual,  que  propunham  a  adição  de  valores  para  a  construção  da  Plataforma  de

Aguiarnópolis.

Quanto  a  JOSÉ FRANCISCO DAS NEVES,  Diretor-Presidente  da  VALEC,

resta claro que concorreu para a prática dos atos criminosos ao subscrever o 11º termo aditivo ao

contrato nº 11/2000, em 22 de novembro de 2005, consciente de que tal aditivo, que desfigurava

o  objeto  inicialmente  licitado  (fls.  572v/573  e  576v/577v),  propunha  um aumento  do  valor

contratual superior ao limite permitido (justificativa ao Termo Aditivo nº 11, constantes em mídia

digital à fl. 44).

Com relação a ULISSES ASSAD, Diretor de Engenharia da VALEC (fls. 583/585

e  576v/577v),  constata-se  que  concorreu  para  a  prática  dos  atos  criminosos  ao  subscrever,

juntamente com JOSÉ FRANCISCO DAS NEVES, o 11º termo aditivo ao contrato nº 11/2000,

a despeito de suas irregularidades, bem como ao firmar os boletins de medição referentes aos

serviços prestados pela empresa SPA Engenharia, Construções e Ferrovias S/A (mídia digital à fl.

44), garantindo então a continuidade da execução do superfaturado instrumento contratual em

comento.

Quanto à conduta dos acusados  RENATO LUIZ DE OLIVEIRA LUSTOSA,

gestor do contrato nº 11/2000 (fls. 585/588 e 604v/605), e ANDRÉ LUIZ DE OLIVEIRA (fl.

604), Superintendente de Construção da VALEC à época dos fatos, verifica-se que concorreram

para a prática dos delitos ao solicitar o aumento do valor contratual de forma a superar o limite

legal, consoante justificativa ao Termo Aditivo nº 11 (mídia digital à fl. 44), com o intuito de
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custear  as  obras  referentes  à  implementação da  Plataforma de  Aguiarnópolis,  bem como ao

firmar  os  boletins  de  medição  referentes  aos  serviços  prestados  (mídia  digital  à  fl.  44),

contribuindo para o contínuo desvio das verbas públicas.

No que se refere à conduta de FÁBIO LEVY ROCHA, Coordenador de Projetos

à época dos fatos (fl. 435), resta claro que contribuiu para as condutas típicas ao subscrever os

referidos boletins de medição, atestando o fornecimento de materiais em quantitativo superior ao

efetivamente utilizado (fls. 592/596), de forma a garantir a continuidade da execução do contrato

nº 11/2000.

Com relação ao acusado ANDRÉ VON BENTZEEN RODRIGUES, constata-se

que concorreu para a prática dos atos criminosos ao assinar o contrato nº 11/2000, a despeito do

sobrepreço de seus itens,  bem como ao subscrever os termos aditivos nº 2, nº 5 e nº 11, na

qualidade de diretor da empresa SPA Engenharia, Indústria e Comércio S/A, pessoa jurídica em

favor da qual os recursos públicos foram desviados. Assim, o referido acusado concorreu, de

forma dolosa, para os aqui descritos atos criminosos, na medida em que contribuiu para onerar a

proposta e execução do aludido contrato (e desvio das verbas públicas), que teria beneficiado a

empresa da qual era diretor. 

Ante o exposto, não restam dúvidas de que os denunciados concorreram de forma

dolosa para as condutas típicas, sendo pessoalmente responsáveis pela participação nos crimes

ora descritos, na medida em que desviaram o valor de  R$ 23.143.574,51 (vinte e três milhões

cento e quarenta e três mil quinhentos e setenta e quatro reais e cinquenta e um centavos) do

erário federal, por meio da adição indevida de itens não previstos inicialmente, bem como pelo

superfaturamento, do contrato nº 11/2000.
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2. TIPIFICAÇÃO PENAL DAS CONDUTAS

Por  todo  o  exposto,  conclui-se  que  os  denunciados  LUIZ  RAIMUNDO

CARNEIRO DE AZEVEDO,  LUCAS DO PRADO NETTO,  JOSÉ FRANCISCO DAS

NEVES, ULISSES ASSAD, RENATO LUIZ DE OLIVEIRA LUSTOSA, ANDRÉ LUIZ DE

OLIVEIRA,  FÁBIO  LEVY  ROCHA  e ANDRÉ  VON  BENTZEEN  RODRIGUES

concorreram, conjuntamente, para a prática do crime previsto no art. 312 do Código Penal, uma

vez que desviaram, em proveito próprio (último denunciado) ou alheio (demais denunciados),

recursos  no  valor  de  R$  23.143.574,51  (vinte  e  três  milhões,  cento  e  quarenta  e  três  mil,

quinhentos e setenta e quatro reais e cinquenta e um centavos) do erário federal, quantia essa

correspondente ao pagamento de valores superfaturados à empresa SPA Engenharia Indústria e

Comércio S/A, no bojo do contrato nº 11/2000, bem como ao indevido custeio de obras não

previstas inicialmente no instrumento contratual.

Eis o conteúdo do tipo penal:

Art. 312 - Apropriar-se o funcionário público de dinheiro, valor ou qualquer outro bem

móvel, público ou particular, de que tem a posse em razão do cargo,  ou desviá-lo, em

proveito próprio ou alheio:

Pena - reclusão, de dois a doze anos, e multa (grifo nosso).

Outrossim, aplica-se ao caso concreto a norma estabelecida no art. 327, § 2º, do

Código Penal, que estabelece aumento de pena para os agentes que “forem ocupantes de cargos

em comissão ou de função de direção ou assessoramento de órgão da administração direta,

sociedade de  economia  mista,  empresa  pública  ou  fundação instituída  pelo  poder  público”.

Vejamos o texto legal:
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Art.  327  –  Considera-se  funcionário  público,  para  os  efeitos  penais,  quem,  embora

transitoriamente ou sem remuneração, exerce cargo, emprego ou função pública. 

…

§ 2º – A pena será aumentada da terça parte quando os autores dos crimes previstos neste

Capítulo  forem  ocupantes  de  cargos  em  comissão  ou  de  função  de  direção  ou

assessoramento de órgão da administração direta, sociedade de economia mista, empresa

pública ou fundação instituída pelo poder público. (grifo nosso)

No  caso  concreto,  observa-se  que  os  acusados  ostentavam  a  condição  de

ocupantes  de cargos  comissionados na empresa pública VALEC, fazendo,  portanto,  incidir  a

supracitada norma penal.

Eis o crime pelo qual devem os acusados ser responsabilizados.

3. INDÍCIOS E PROVAS DE AUTORIA E MATERIALIDADE E DEMAIS PROVAS A

SEREM PRODUZIDAS EM JUÍZO

Os fatos narrados na presente denúncia estão provados por meio dos documentos

que constam do IPL nº 260/2015-4 – SR/DPF/TO. 

A materialidade dos crimes comprova-se por meio dos laudos técnicos realizados

no bojo do mencionado inquérito policial, os quais demonstram diversas fraudes na execução do

contrato nº  11/2000, em especial,  o superfaturamento por sobrepreço e a indevida adição de

itens, que totalizam o montante de R$ 23.143.574,51 (vinte e três milhões cento e quarenta e três

mil quinhentos e setenta e quatro reais e cinquenta e um centavos).
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Por sua vez, a autoria dos crimes restou também comprovada pela avaliação dos

relatórios da SECOB e da SECEX, realizada pelo Tribunal de Contas da União, bem como pela

análise de justificativas apresentadas pelos denunciados, que evidenciam que concorreram para o

superfaturamento e para a indevida adição de itens ao supracitado contrato.

Nesse cenário, dar-se-á especial destaque à seguinte documentação:

1. Contrato  nº  11/2000,  firmado  entre  a  VALEC  Engenharia,

Construções e Ferrovias S.A. e a empresa SPA Engenharia, Indústria e Comércio

S/A, constante na mídia digital à fl. 44.

2. Termos Aditivos ao contrato nº 11/2000 e respectivas justificativas,

constantes na mídia digital à fl. 44.

3. Relatório  Completo  do  Levantamento  de  Auditorial/2007,

elaborado pela SECEX/TO (fls. 207/326)

4. Relatório de Fiscalização nº 86/2008 elaborado pela SECOB/TO

(fls. 328/512).

5. Processo TC 018509/2008-9, constante na mídia digital à fl. 133.

6. Processo TC 007060/2007-8, constante na mídia digital à fl. 133.

7. Relatório e Levantamento de Auditoria (Fiscobras 2008), referente

ao TC 018.509/2008-9 (fls. 523/556).

8. Relatório e Levantamento de Auditoria (Fiscobras 2007 e Fiscobras

2008), referente ao TC 018.509/2008-09 (fls. 565/616v).

9. Acórdão nº 1910/2012-TCU – Plenário, referente ao processo TC

018.509/2008-9 (fls. 617/621v).
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Além dos documentos mencionados anteriormente, o MINISTÉRIO PÚBLICO

FEDERAL requer, ainda, o aproveitamento das informações constantes no inquérito policial nº

260/2015-4 – SR/DPF/TO e posterior juntada do Laudo solicitado às fls.41 do referido inquérito  .

Finalmente,  requer  esse  órgão  ministerial  que  os  denunciados  LUIZ

RAIMUNDO  CARNEIRO  DE  AZEVEDO,  LUCAS  DO  PRADO  NETTO,  JOSÉ

FRANCISCO  DAS  NEVES, ULISSES  ASSAD,  RENATO  LUIZ  DE  OLIVEIRA

LUSTOSA,  ANDRÉ  LUIZ  DE  OLIVEIRA,  FÁBIO  LEVY  ROCHA e  ANDRÉ  VON

BENTZEEN sejam interrogados em juízo.

4. PEDIDOS

Por todo o exposto,  o  MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL requer  que seja

recebida a peça acusatória, sejam os acusados citados para responder por escrito à acusação, na

forma do art. 396 do CPP, e, ao final, seja julgada procedente a presente ação penal, com a justa

condenação dos oras denunciados como incursos nas penas do art. 312 do Código Penal, com o

aumento de pena estabelecido pelo art. 327, § 2º, da mesma lei penal.

Brasília, 10 de junho de 2016.

ANSELMO HENRIQUE CORDEIRO LOPES          ANA CAROLINA O. TANNÚS DINIZ
    P urador da i                                               P ura   Re c    Procurador da República                                              Procuradora da República
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