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consubstanciada  em  “propina”  de  10%(dez)  por  cento  do  valor  do  contrato,  para  permitir  a
execução das obras e a manutenção do contrato administrativo n. 70301/2015. 

Ainda de acordo com o apurado, constatou-se a prática de crime autônomo por parte
de  MARDEN  DA MOTA LEITÃO,  assessor  parlamentar,  com  intenso  trânsito  nos  órgãos
públicos em Brasília/DF. Com efeito,  restou evidenciado que o denunciado MARDEN solicitou
para si,  em razão da função, vantagem indevida diretamente ao ex-prefeito  de Sumé/PB, o ora
denunciado  FRANCISCO DUARTE, como forma de retribuição por intermediar a liberação da
primeira parcela do Termo de Compromisso vinculado ao Programa de Aceleração do Crescimento
TC/PAC 0616/2014 (Código de Projeto: PB0504137919 e Processo n. 25100007563201435).

DAS CONDUTAS CRIMINOSAS

Conforme  demonstraram  as  provas  dos  autos,  George  Ramalho  Barbosa,
representante legal  da empresa COENCO, procurou o Ministério  Público Federal  em 25/07/16,
tendo prestado depoimento  formal  em 27/07/2016 (fls.  15/19 do Apenso I,  volume único).  Na
oportunidade,  o  empresário  afirmou  que,  após  a  empresa  COENCO  vencer  o  procedimento
licitatório  acima indicado,  dirigiu-se  à  Prefeitura  de  Sumé,  sendo  recebido  pelo  denunciado
DANIEL BRUNO BARBOSA DA SILVA, que lhe entregou o  Contrato e a Ordem de Serviços,
ambos já assinados pelo prefeito, com data de 27/10/2015 (fls. 20/30 do Apenso I, volume único). 

Contudo,  GEORGE  foi  informado  pelo  denunciado  DANIEL que  a  Ordem  de
Serviço se constituía em mera formalidade, não representando o documento um indicativo de início
da obra, uma vez que o recurso necessário não havia sido transferido pela FUNASA. Sendo ainda
informado que o prefeito entraria em contato com o empresário para uma conversa. Registre-se que
esses fatos foram confirmados por DANIEL BRUNO BARBOSA DA SILVA, quando ouvido em
sede policial (fls. 104/107 do IPL). 

Por sua vez, o denunciado FRANCISCO DUARTE, em seu depoimento na esfera
policial  (fls.  98/102  do  IPL),  alegou  que,  por  ter  vislumbrado  uma  crise  financeira  nacional,
orientou  DANIEL  BRUNO  BARBOSA  DA  SILVA  que  comunicasse  ao  representante  da
COENCO Construções, Empreendimentos e Comércio LTDA que não iniciasse as obras, pois os
valores do termo de compromisso não haviam sido repassados pela FUNASA.

De acordo com GEORGE, na sequência dos atos criminosos, já no ano de 2016,
encontrou  FRANCISCO DUARTE DA SILVA NETO  na cidade de João Pessoa/PB. Naquela
oportunidade, o ex-prefeito informou à GEORGE que parte dos recursos do contrato tinham sido
liberados  pela  FUNASA,  à  custa,  porém,  de  “compromissos”  assumidos  em Brasília.  Em ato
contínuo, FRANCISCO DUARTE, exigiu que o empresário entregasse o valor de 10% (dez) por
cento do contrato para que pudesse arcar com tais “compromissos”, como forma de “colaboração”:
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De  fato,  conforme  consulta  ao  Sistema  de  Monitoramento  de  Convênios  da
FUNASA, vê-se que a primeira parcela do termo de compromisso, no valor de R$ 706.371,75, foi
liberada em 14/03/2016 e disponibilizada na conta bancária do Termo de Compromisso:

Entretanto,  GEORGE afirmou que não teria como contribuir da forma pretendida
pelo denunciado FRANCISCO DUARTE, visto que, segundo o empresário, por vários erros no
projeto básico apresentado pela prefeitura, sua equipe havia constatado que a margem de lucro da
empresa seria reduzida. 

Mesmo  sem  a  entrega  dos  valores  exigidos  pelo  denunciado  FRANCISCO
DUARTE,  as  obras  foram,  então,  iniciadas  pela  COENCO em 18/04/2016.  A partir  de  então,
FRANCISCO DUARTE DA SILVA NETO, agindo em conjunto com GILVAN GONÇALVES
DOS SANTOS, DANIEL BRUNO BARBOSA DA SILVA e HUMBERTO JOSÉ MENDES DA
SILVA passaram a dificultar a execução das obras, como forma de coagir o empresário a pagar a
vantagem indevida (“propina”).
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Em sequência de condutas ilícitas, no dia 13/05/2016, FRANCISCO DUARTE DA
SILVA NETO e HUMBERTO JOSÉ MENDES DA SILVA assinaram a notificação de fls. 31 do
Apenso I, volume único, informando que, apesar do contrato ter sido assinado em 27/10/2015, cerca
de  sete  meses  antes  da  notificação,  as  obras  ainda  não haviam sido  iniciadas,  razão pela  qual
solicitavam, no prazo máximo de dez dias, o início da execução do contrato por parte da empresa
vencedora da licitação.

Frente  a  notificação  da  empresa  COENCO,  o  empresário  afirmou  que  já  havia
iniciado as obras em 18/04/2016, com reunião entre sua equipe e a equipe da prefeitura (fls. 32/33
do Apenso I, volume único). Sustentou, ainda, que não havia iniciado as obras em momento anterior
porque os  recursos  ainda  não haviam sido liberados  pela  FUNASA,  conforme informação dos
denunciados.

Dando  continuidade  à  coação,  sem base  em qualquer  laudo  ou  vistoria,  apenas
fundamentados nas declarações verbais de HUMBERTO JOSÉ MENDES DA SILVA e GILVAN
GONÇALVES DOS SANTOS  (conforme  depoimento  de  DANIEL BRUNO BARBOSA DA
SILVA prestado às fls. 104/107 do IPL), em 13/06/2016, foi expedida nova notificação à empresa,
confeccionada por DANIEL BRUNO BARBOSA DA SILVA (conforme seu próprio depoimento,
prestado às fls. 104/107 do IPL) e assinada por FRANCISCO DUARTE DA SILVA NETO, desta
vez com a aplicação da penalidade de advertência, novamente sustentando que, apesar da ordem de
serviços ter sido assinada em 27/10/2015, a obra não havia sido iniciada.

Em  resposta  (fls.  39/41  do  Apenso  I,  volume  único),  novamente  a  COENCO
Construções,  Empreendimentos  e  Comércio  LTDA  sustentou  já  ter  iniciado  as  obras  em
18/04/2016.

Nos mesmos moldes dos atos de pressão e coação, mesmo diante das justificativas
apresentadas pela empresa, houve a elaboração do Termo de Rescisão Unilateral do Contrato (fls.
44/45 do Apenso I, volume único), tendo como fundamento o descumprimento das notificações
anteriores  e  a  manifestação  do  Secretário  de  Obras  GILVAN  GONÇALVES  DOS  SANTOS
(conforme  terceiro  Considerando  do  Termo  de  Rescisão).  O  referido  termo  foi  elaborado  por
DANIEL BRUNO BARBOSA DA SILVA  (conforme seu próprio depoimento, prestado às fls.
104/107 do IPL) e assinado em 27 de Junho de 2016 por  FRANCISCO DUARTE DA SILVA
NETO, novamente com base em informações prestadas por  HUMBERTO JOSÉ MENDES DA
SILVA  e  GILVAN  GONÇALVES  DOS  SANTOS  (conforme  depoimentos  de  fls.  98/102  e
104/107 do IPL).

De acordo ainda com o depoimento de George Ramalho Barbosa (fls. 15/19 do IPL),
após ser notificado da rescisão, o empresário foi a uma reunião com os representantes da prefeitura
FRANCISCO  DUARTE  DA  SILVA  NETO,  DANIEL  BRUNO  BARBOSA  DA  SILVA,
GILVAN GONÇALVES DOS SANTOS e HUMBERTO JOSÉ MENDES DA SILVA. 
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Do encontro, restou decidido pelos denunciados DANIEL BRUNO BARBOSA DA
SILVA, GILVAN GONÇALVES DOS SANTOS e HUMBERTO JOSÉ MENDES DA SILVA a
continuidade do contrato nos moldes previstos inicialmente. Contudo, o denunciado FRANCISCO
DUARTE manteve-se  silente,  e  não  decidiu  o  que  seria  feito  naquela  ocasião  acerca  da
continuidade das obras de esgotamento sanitário na cidade de Sumé/PB.
 

Sucede que momentos após a reunião, GEORGE recebeu uma ligação da prefeitura
de  Sumé,  sendo informado  que  o  prefeito  queria  uma nova reunião.  Nesta  ocasião,  GEORGE
efetuou a gravação da conversa, conforme degravação constante às fls. 57/59 do Apenso I, volume
único  do  IPL  acima  indicado.  No  diálogo,  o  prefeito  deixa  claro  sua  intenção  em  receber
indevidamente 10(dez) por cento do valor da obra para cumprir o “compromisso” assumido em
Brasília:

Após reafirmar o pedido de “propina”, e não havendo a concretização da vantagem
indevida, os  quatro primeiros denunciados continuaram a dificultar a execução das obras, conforme
demonstram as conversas degravadas constantes às fls. 60/75 entre o empresário e o Secretário de
Obras GILVAN GONÇALVES DOS SANTOS. 

Nessa toada, a expedição das notificações e do termo de rescisão evidenciam o dolo
dos denunciados em extorquir GEORGE, pois, conforme asseverado pelo próprio  FRANCISCO
DUARTE DA SILVA NETO (fls. 98/102 do IPL) e por DANIEL BRUNO BARBOSA DA SILVA
(fls. 104/107 do IPL), foi ordem do próprio denunciado FRANCISCO DUARTE que a obra não
fosse iniciada sem o repasse dos recursos pela FUNASA, de forma que as notificações e a rescisão
foram elaboradas apenas para revestir de legitimidade a pressão exercida pelos denunciados para o
recebimento da “propina”.

Na sequência dos atos de coerção, em 08/08/2016,  George Ramalho Barbosa já em
fase de prova produzida  sob o manto de decisão judicial  e com acompanhamento dos órgãos de
persecução penal, gravou as conversas com FRANCISCO DUARTE DA SILVA NETO, na cidade
de João Pessoa, conforme documento de fls. 17/43 do IPL. 

Nessa oportunidade, verifica-se que o prefeito foi ainda mais enfático no seu pedido
de pagamento de “propina”, afirmando que já havia pago o valor de R$ 40.000,00 (quarenta mil)
reais  a  alguém  de  Brasília  para  viabilizar  a  liberação  dos  recursos  por  parte  da  FUNASA,
mostrando,  inclusive,  seu  celular  com  mensagens  do  aplicativo  WhatsApp  de  um  contato
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solicitando tal pagamento. Vejamos a transcrição:  “(…) faça a obra, só isso. E o compromisso lá
pra cumprir. O pessoal tá atrás de dinheiro. E eu já levei”. (fl. 35 do IPL):

Nesse aspecto, as investigações lograram êxito em identificar outra prática delitiva.
De fato, se produziu elementos probatórios a comprovar que  MARDEN DA MOTA LEITÃO,
assessor parlamentar, foi a pessoa que recebeu os R$ 40.000,00 (quarenta mil reais) referentes ao
“compromisso” assumido por FRANCISCO DUARTE DA SILVA NETO em Brasília. 

Segundo o Relatório de Análise de 002/2016 do NOIP/DPF/CGE/PB (fls. 222/286 do
IPL),  no  dia  20/07/2016,  MARDEN  DA MOTA LEITÃO  enviou  pelo  aplicativo  whatsApp,
mensagens de texto a  FRANCISCO DUARTE DA SILVA NETO  cobrando “40kg de carne”,
dizendo, inclusive, “capricha ai q a fome tá grande” (fl. 233 do IPL). Em 25/07/2016, novamente
MARDEN DA MOTA LEITÃO cobra a “carne” ao ex-prefeito:

Indo ao encontro das provas produzidas, tem-se as informações da Companhia Aérea
Avianca,  constante  às fls.  158/163 do IPL, atestando que  FRANCISCO DUARTE DA SILVA
NETO viajou de João Pessoa/PB para Brasília/DF no dia 26/07/2016, despachando uma bagagem
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de apenas 06 (seis) quilos. Tal informação é prova de indício de que a expressão “40 (quarenta)
quilos”  foi  utilizada  como forma de  ludibriar  ou  até  mesmo debochar  da  prática  constante  de
recebimento  de  vantagens  indevidas.  Os  dados  provam ainda  que  o  denunciado  FRANCISCO
DUARTE retornou de viagem no dia 29/07/2016. As provas indiciárias consubstanciadas nas datas
da viagem do denunciado FRANCISCO DUARTE e  das  conversas  entabuladas  pelo aplicativo
WhatsApp,  que  nessa  viagem  foi  entregue  a  “carne”  solicitada  pelo  assessor  parlamentar
MARDEN2.

Confirmando tal  fato,  às fls.  15/19 do Apenso I,  volume único,  George Ramalho
Barbosa afirmou que no dia 27/07/2016 (data em que, conforme já demonstrado, FRANCISCO
DUARTE estava em Brasília), o Secretário de Obras GILVAN GONÇALVES DOS SANTOS lhe
informou que o ex-prefeito estava em Brasília, para entregar R$ 40.000,00(quarenta mil reais) a
alguém, oportunidade em que pediu ajuda para realização do pagamento. Tal conversa foi gravada
por George Ramalho Barbosa e se encontra na mídia juntada à fl. 43 do IPL:

Assim,  as  informações  prestadas  por  GEORGE RAMALHO, conjugadas  com os
diálogos  interceptados  com  autorização  judicial  e  as  imagens  produzidas  na  ação  controlada
realizada pela Polícia Federal,  evidenciam a exigência de vantagem indevida pelos denunciados
FRANCISCO  DUARTE  DA  SILVA  NETO,  em  unidade  de  desígnios  com  GILVAN
GONÇALVES  DOS  SANTOS,  DANIEL BRUNO  BARBOSA DA SILVA e  HUMBERTO
JOSÉ MENDES DA SILVA,  bem como a solicitação e  o recebimento de vantagem indevida,
consubstanciada  no  valor  de  R$  40.000,00  (quarenta  mil  reais),  por  parte  de  MARDEM DA
MOTA LEITÃO. 

Assim,  ao  agir  da  forma  narrada,  de  modo  livre,  consciente  e  voluntário,  os
denunciados FRANCISCO DUARTE DA SILVA NETO (art. 62, inciso I do CP), em unidade de
desígnios  com  GILVAN  GONÇALVES  DOS  SANTOS,  DANIEL BRUNO  BARBOSA DA

2 Vale destacar que o próprio STF já reconheceu esses sentidos polissêmicos. Porém, estes “indícios de prova” não
podem ser confundidos com a “prova de indícios, esta sim disciplinada no art. 239 do CPP, aqui considerada em sua
“dimensão probatória”.  (…).  Assim,  ao contrário do que alguns afirmam, a prova indiciária  pode – e no caso da
lavagem, deve, em razão da dificuldade de se obter provas diretas – ser utilizada para embasar um decreto condenatório,
pois permite uma cognição profunda no plano vertical, de sorte a permitir que o juízo forme sua cognição acima de
qualquer dúvida razoável” - sem destaque no original. STF – RE 287658 e HC 83.542/PE.
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SILVA e  HUMBERTO  JOSÉ  MENDES  DA  SILVA  (art.  29,  CP),  na  medida  das  suas
culpabilidades, incorreram na prática do crime de concussão (CP, art. 316). A exigência de dinheiro
deu-se inicialmente de forma direta e indireta por intermédio de atos administrativos travestidos de
coação para pagamento da “propina”. De outra banda, MARDEN DA MOTA LEITÃO, de forma
livre e consciente ao solicitar, em razão da função que ocupa, vantagem indevida de FRANCISCO
DUARTE, praticou o crime do art. 317, caput, do Código Penal.

DO DIREITO

Tendo em vista os fatos narrados, vê-se que o ex-prefeito FRANCISCO DUARTE
DA SILVA NETO,  em  unidade  de  desígnios  com  GILVAN  GONÇALVES  DOS  SANTOS,
DANIEL  BRUNO  BARBOSA  DA  SILVA e  HUMBERTO  JOSÉ  MENDES  DA  SILVA,
exigiram do representante legal da empresa COENCO Construções, Empreendimentos e Comércio
LTDA, George Ramalho Barbosa, em razão das funções que ocupavam, vantagem indevida, qual
seja,  propina de 10%(dez)  por cento do valor do contrato,  para permitir  a  execução das obras,
incorrendo nas penas do art. 316,  caput, do Código Penal3. Por sua vez,  MARDEN DA MOTA
LEITÃO,  assessor  parlamentar  com  intenso  trânsito  nos  órgãos  públicos  em  Brasília/DF,  ao
solicitar,  em  razão  da  função  que  ocupa,  R$  40.000,00  (quarenta  mil)  reais,  como  forma  de
retribuição  por  intermediar  a  liberação  da  primeira  parcela  do  Termo  de  Compromisso  acima
indicado, praticou o crime do art. 317, caput, do Código Penal4.

Vale ressaltar que a diferença entre os delitos imputados aos denunciados decorre dos
atos de coação praticados pelos primeiros denunciados em face de George Ramalho Barbosa, o que
não  se  vislumbrou,  ab  initio,  pelos  elementos  colhidos  durante  a  investigação,  na  conduta  de
MARDEN DA MOTA LEITÃO. Apenas, à título argumentativo, não há o que falar-se neste caso
em aplicação da teoria unitária do crime. 

Na medida em que os denunciados emitiram as notificações, aplicaram a penalidade
de  advertência  e  rescindiram unilateralmente  de  forma  indevida  o  contrato  com a  construtora
COENCO Construções, Empreendimentos e Comércio LTDA, como forma de coagir e/ou intimidar
George Ramalho Barbosa, ultrapassaram a mera solicitação e passaram a exercer verdadeira coação,

3 CP. Concussão
Art. 316. Exigir, para si ou para outrem, direta ou indiretamente, ainda que fora da função ou antes de assumi-la, mas
em razão dela, vantagem indevida:
Pena – reclusão, de 2 (dois) a 8 (oito) anos, e multa.
4 CP Corrupção passiva:
Art. 317. Solicitar ou receber, para si ou para outrem, direta ou indiretamente, ainda que fora da função ou antes de
assumi-la, mas em razão dela, vantagem indevida, ou aceitar promessa de tal vantagem:
Pena – reclusão, de 2 (dois) a 12 (doze) anos, e multa.
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adentrando  no  núcleo  do  tipo  previsto  no  art.  316,  caput,  do  Código  Penal.  Nesse  sentido,
manifesta-se a doutrina pátria5 e a jurisprudência6.

Nas ocasiões acima descritas, os quatro primeiros denunciados exigiram, impuseram
e  intimidaram  direta  e  indiretamente  GEORGE  RAMALHO.  De  acordo  com  as  “tratativas”,
evidenciou-se  que  a  empresa  COENCO  somente  receberia  o  que  lhe  era  devido  se,  em
contrapartida,  atendesse  às  exigências  dos  denunciados,  entregando-lhe  vantagem  indevida,
correspondente à 10 (dez) por cento do valor do contrato, ou seja, cerca de R$ 345.000.000,00
(trezentos e quarenta e cinco mil reais). 

Nessa  senda,  reitera-se que  a  expedição das  notificações  e  do termo de  rescisão
evidencia o dolo dos denunciados em extorquir GEORGE, pois conforme asseverado pelo próprio
FRANCISCO  DUARTE  DA SILVA NETO  (fls.  98/102  do  IPL)  e  por  DANIEL BRUNO
BARBOSA DA SILVA  (fls.  104/107 do IPL),  foi  ordem do próprio denunciado FRANCISCO
DUARTE que a obra não fosse iniciada sem o repasse dos recursos pela FUNASA, de forma que as
notificações e a rescisão foram elaboradas apenas para revestir de legitimidade a pressão exercida
pelos denunciados para o recebimento da “propina”.

No  tocante  ao  iter  criminis,  verifica-se  que  os  delitos  foram  consumados,  não
havendo que se falar em tentativa do crime de concussão por não haver provas do pagamento da
vantagem indevida exigida.  Isto porque o delito de concussão é formal,  não exigindo o efetivo
pagamento da vantagem indevida para sua consumação. 

Neste sentido: “O delito de concussão, eminentemente formal, consuma-se com a
simples imposição da vantagem indébita, não exigindo a anuência da pessoa que sofre a ameaça, e
sequer, o resultado visado pelo agente.” (TRF, 5ª Região, Acr. 5661, Rel. Des. Fed. Rogério Fialho
Moreira, DJETRF5 3/5/2010).

DO MATERIAL PROBATÓRIO. DA LICITUDE DA PROVA

Considerando esse cenário de prática criminosa e diante das  informações prestadas
por GEORGE RAMALHO, de que o então prefeito manteve contato para agendar encontro, foi

5 Podemos resumir as distinções pelas lições de Edmundo Oliveira, que diz que ‘o verdadeiro critério para diferenciar
concussão e corrupção está na presença ou na ausência da coação; ela existe na primeira e inexiste na segunda. Naquela
o funcionário  exige;  na  outra  ele  apenas  solicita,  recebe  ou  aceita  promessa’.  (GRECO,  Rogério  –  Código  Penal
Comentado, 10ª ed., Niterói/RJ: Impetus, 2016, p. 1072).

6 “Concussão e corrupção passiva. Caracteriza-se a concussão – e não a corrupção passiva – se a oferta da vantagem
indevida corresponde a uma exigência implícita na conduta do funcionário público, que, nas circunstâncias do fato, se
concretizou na ameaça. No caso, à luz dos fatos descritos na denúncia, o paciente responde pelo delito de concussão,
que configura delito funcional típico e o corréu, pelo de favorecimento real” (STF, HC 89686/SP, Rel. Min. Sepúlveda
Pertence, 1ª T. DJ 17/8/2007, p. 58)
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mobilizada uma ação conjunta envolvendo PF e MPF com o escopo de colher provas e fazer cessar
a reiteração criminosa.

Das medidas cautelares requeridas perante o TRF5, foram autorizadas, entre outras, a
interceptação  da  comunicação  e  monitoramento  dos  terminais  telefônicos  utilizados  pelos
investigados,  bem  como  a  instalação  de  equipamentos  de  captação  ambiental  de  sinais
eletromagnéticos, ópticos ou acústicos.

Essas  medidas,  associadas  a  outras  diligências  investigativas,  como  consultas  a
bancos de  dados  diversos,  acompanhamento  velado e  ações  de  campo,  revelaram um esquema
criminoso  para  locupletamento  de  recursos  públicos  em  detrimento  de  uma  obra  de  grande
importância aos cidadãos do Município de Sumé, que até o presente momento não dispõem de água
potável em seus domicílios.

Com efeito, após decisão judicial prolatada em âmbito do Tribunal Regional da 5a

Região,  logrou-se êxito  na realização de ação controlada e interceptação telefônicas e buscas e
apreensões,   ensejando  deste  modo  o  registro  da  ação  controlada  por  imagens,  bem  como  a
realização de perícia em aparelhos celulares dos denunciados.

Verifica-se que a prova constante dos autos decorre de ação legítima daquele que
estava  sendo  extorquido,  bem como  por  decisão  judicial  em uma  segunda  fase.  No  tocante  à
validade da prova decorrente de gravação produzida por um dos interlocutores, despiciendo maiores
considerações, diante da farta jurisprudência do STF consolidada há bastante tempo neste sentido.
Vejamos:

“É lícita a gravação de conversa telefônica feita por um dos interlocutores, ou com sua
autorização,  sem  ciência  do  outro,  quando  há  investida  criminosa  deste  último”  (HC
75.338-8/RJ, Rel. Min. Nelson Jobim).

“A  gravação  de  conversa  telefônica  por  um  dos  interlocutores  não  é  interceptação
telefônica, sendo lícita como prova no processo penal. Pelo Princípio da proporcionalidade,
as normas constitucionais se articulam num sistema cuja harmonia impõe que, em certa
medida,  tolere-se o  detrimento  a  algum direito  por  ela  conferido,  no  caso,  o  direito  à
intimidade” (RHC 7.226/SP, Rel. Min. Edson Vidigal).

“A gravação  de  conversa  telefônica  entre  dois  interlocutores,  feita  por  um deles,  sem
conhecimento  do  outro,  com  a  finalidade  de  documentá-la,  futuramente,  em  caso  de
negativa,  nada tem de ilícita,  principalmente quando constitui  exercício de defesa” (AI
503617 AgR/PR, Rel. Min. Carlos Velloso).

Recentemente,  o ministro  Luiz Edson Fachin,  relator da Operação Lava-Jato no
Supremo  Tribunal  Federal  (STF),  considerou  legais  as  gravações  feitas  apenas  por  um  dos
interlocutores.  “Convém registrar,  ainda e  por  pertinência,  que a Corte  Suprema,  no âmbito de
Repercussão Geral, deliberou que 'é lícita a prova consistente em gravação ambiental realizada por
um dos interlocutores sem conhecimento do outro”.
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No  presente  tópico,  apenas  a  título  de  prestigiar  o  princípio  da  eventualidade,
teceremos algumas considerações acerca da prova indiciária. Vejamos:

Em  razão  das  particularidades  do  crime  de  corrupção,  deve-se  reconhecer  a
dificuldade probatória em crimes deste jaez, a justificar a análise adequada do ônus da acusação.
Nesse sentido, no julgamento da AP 470, assim se manifestou a Ministra Rosa Weber, fazendo uma
perspicaz analogia com o crime de estupro: 

“A lógica  autorizada  pelo  senso  comum  faz  concluir  que,  em  tal  espécie  de
criminalidade [crimes contra os costumes], a consumação sempre se dá longe do
sistema  de  vigilância.  No  estupro,  em  regra,  é  quase  impossível  uma  prova
testemunhal. Isso determina que se atenue a rigidez da valoração, possibilitando-se
a condenação do acusado com base na versão da vítima sobre os fatos confrontada
com os indícios e circunstâncias que venham a confortá-la. Nos delitos de poder
não pode ser diferente. Quanto maior o poder ostentado pelo criminoso, maior a
facilidade de esconder o ilícito, pela elaboração de esquemas velados, destruição de
documentos, aliciamento de testemunhas etc. Também aqui a clareza que inspira o
senso comum autoriza a conclusão (presunções, indícios e lógica na interpretação
dos fatos). Dai a maior elasticidade na admissão da prova de acusação, o que em
absoluto se confunde com flexibilização das garantias legais (…) A potencialidade
do acusado de crime para falsear a verdade implica o maior valor das presunções
contra ele erigidas. Delitos no âmbito reduzido do poder são, por sua natureza, em
vista da posição dos autores, de difícil comprovação pelas chamadas provas diretas.
(…) A essa consideração, agrego que, em determinadas circunstâncias, pela própria
natureza do crime, a prova indireta é a única disponível e a sua desconsideração,
prima facie, além de contrária ao Direito positivo e à prática moderna, implicaria
deixar sem resposta graves atentados criminais a ordem jurídica e a sociedade (fls.
52.709- 11)”. 

A Ministra bem diagnosticou a situação: em crimes graves e que não deixam provas
diretas, ou se confere elasticidade à admissão das provas da acusação e se confere o devido valor à
prova indiciária, ou tais crimes, de alta lesividade, não serão jamais punidos e a sociedade é que
sofrerá as consequências. 

Estudando  a  natureza  da  prova,  verifica-se  que  os  mais  modernos  autores  sobre
evidência, nos Estados Unidos e na Europa, reconhecem que não há diferença de natureza entre
prova direta e indireta e que a antiga aversão aos indícios não passa de preconceito. Andrey Borges
de Mendonça expõe a essencialidade da prova indiciária: 

(...) O uso de indícios é de importância inquestionável para provar ambos os
requisitos, especialmente para suprir as carências da prova direta em processos
penais relativos a atividades delitivas enquadradas naquilo que se conhece como
criminalidade organizada. De fato, será habitual que não haja prova direta das
circunstâncias  relacionadas  à  procedência  ilícita  dos  bens  e  do  elemento
subjetivo. Justamente por isto, a prova indiciária adquire especial importância
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no delito de lavagem de dinheiro, já tendo se afirmado que se trata da “rainha”
das provas em matéria de lavagem7.  

DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO(Da culpabilidade e dogmática político penal) -
DIREITO PENAL DO FATO

É  pacífico  na  doutrina  e  jurisprudência  pátria  que  o  processo  penal  superou  a
doutrina de Lombroso do direito penal do autor8. Atualmente, se busca punir os autores de crimes
pelos atos que praticam e não pelo modo de ser do agente. Chama-se a esta teoria de direito penal
do fato. No direito penal do fato, a culpabilidade é formada por uma relação entre o autor e o fato
concretamente realizado, pouco importando a personalidade, ou a forma como o agente conduz a
sua vida. 

Neste  aspecto  registre-se  que  a  condição  do  sócio-administrador  da  empresa
COENCO ENGENHARIA de testemunha/vítima no presente caso concreto não o torna imune por
outros atos que eventualmente ofendam as normas jurídicas. De igual modo, as eventuais condutas
ilícitas que recaíam em face de GEORGE RAMALHO BARBOSA não o desqualificam para, diante
do caso concreto, figurar como ofendido, nem retiram o valor probante dos seus depoimentos e das
provas colhidas nestes autos.

DO AFASTAMENTO DO SIGILO DAS INVESTIGAÇÕES9

O Brasil constitui-se em uma república (res publica). Em outras palavras, em uma
república não há espaço para a atuação do poder público de forma oculta ou velada, dando azo ao
mistério, à dúvida, à desinformação, à falta de informação ou à suspeita. Dito afirmativamente, a
atuação do poder público deve dar-se às claras, sob a luz do sol, de forma transparente, para que
todos  os  cidadãos  interessados  e  preocupados  com o  destino  da  república  possam ter  pleno  e
irrestrito acesso às informações necessárias para, com independência, realizar o seu juízo de valor.

A publicidade,  ademais  de  possibilitar  o  acesso  à  informação,  é  pressuposto  de
legitimação dos atos estatais, os quais são expostos ao conhecimento de toda a cidadania para fins
de controle do poder público.

7Andrey Borges de Mendonça, Do processo e julgamento. In: Carla Veríssimo de Carli (org.). Lavagem de dinheiro: 
prevenção e controle penal. 1. ed. Porto Alegre: Verbo Jurídico, 2011, p. 501-503. 

8 “um Direito que reconheça, mas que também respeite, a autonomia moral da pessoa jamais pode penalizar o ser de
uma pessoa, mas somente o seu agir,  já que o direito é uma ordem reguladora de conduta humana. Não se pode
penalizar  um  homem  por  ser  como  escolheu  ser,  sem  que  isso  violente  a  sua  esfera  de  autodeterminação”.
ZAFFARONI, Eugenio Raúl; PIERANGELI, José Enrique. Manual de direito penal brasileiro: parte geral. São Paulo:
RT, 1997. p. 119-120. 

9  MENDRONI, Marcelo Batlouni. Divulgação e preservação do sigilo em I.P. e Processo Penal. In: Âmbito Jurídico,
Rio  Grande,  IX,  n.  25,  jan  2006.  Disponível  em:  <http://www.ambito-juridico.com.br/site/index.php?
n_link=revista_artigos_leitura&artigo_id=717>, acesso em 06.08.17.

http://www.ambito-juridico.com.br/site/index.php?n_link=revista_artigos_leitura&artigo_id=717
http://www.ambito-juridico.com.br/site/index.php?n_link=revista_artigos_leitura&artigo_id=717
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Não é por outra razão, que a Constituição da República de 1998 estabeleceu que os
processos judiciais, dentre eles o processo penal, estão submetidos à cláusula da publicidade (art.
93, inciso IX). Portanto, a publicidade é a regra geral dos atos públicos em uma república.

Excepcionalmente,  em duas  hipóteses,  o  processo  penal  pode  ser  submetido  ao
sigilo. No primeiro caso, quando o sigilo (segredo de justiça), for imprescindível para a obtenção
da prova (art.  20 do Código de Processo Penal).  Nesta  situação o sigilo  mostra-se plenamente
justificado,  pois  se  fosse  dado  a  todos  o  conhecimento  prévio  das  diligências  policiais  em
andamento, o resultado útil  dessas diligências não seria alcançado, com prejuízo para a própria
apuração dos fatos. Portanto, temos aqui um sigilo temporário, pois uma vez obtida a prova ou já
não  havendo  mais  diligências  em  andamento,  nada  impede  que  o  processo  seja  submetido  à
publicidade. Nesta situação, o grau de publicidade está diretamente e inversamente relacionado ao
grau de prejudicialidade das investigações.

No segundo caso, o sigilo do processo penal decorre da necessidade de preservar o
direito à intimidade dos investigados e/ou acusados, sem prejuízo do interesse público à informação
(art. 5°, inciso X e XII e art. 93, inciso IX, segunda parte, da Constituição da República). Portanto,
aqui  se  impõe  estabelecer  um  ponto  ótimo  de  equilíbrio  entre  o  direito  à  intimidade  dos
investigados  e/ou  acusados  e  o  interesse  público  à  informação  para  que  os  dois  direitos
constitucionais possam ser maximizados e concretizados, sem que uma possa anular completamente
o outro (princípio da ponderação).

Destarte, procedendo à ponderação desses dois princípios aparentemente colidentes
(princípio da preservação da intimidade versus princípio da publicidade dos atos públicos), entendo
que  o  sigilo  sobre  os  dados  dos  investigados  e/ou  acusados  deve  ser  mantido  apenas  aquelas
informações  que  não  interessam  o  processo  penal.  De  outro  lado,  aquelas  informações  que
interessam ao processo penal, porque referidas nos atos do poder público (representação policial e
relatórios, manifestação do Ministério Público Federal e decisão judicial), devem ser submetidas à
publicidade, porque interessam ao público.

Ademais, o pedido de afastamento do sigilo da investigação também tem o escopo
de possibilitar a difusão de dados e conversas que podem gerar novas investigações, bem como
possibilitar a divulgação do trabalho realizado como meio de informar a sociedade das práticas
criminosas dos denunciados.

Assim, o MPF pugna pelo afastamento do sigilo  das investigações,  por todas as
razões expostas. Ainda, o MPF pugna pelo compartilhamento da prova, especialmente dos relatórios
de inteligência com o Ministério Público Estadual da Paraíba-MPPB/GAECO e Tribunal de Contas
da União-TCU, para fins de atuação que entender cabíveis das referidas entidades públicas.

DOS PEDIDOS:

Diante do exposto, requer o Ministério Público Federal:
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a) por estar a denúncia em devida forma, sejam os acusados notificados para
apresentar a defesa prévia a que se refere o art. 514 do Código de Processo Penal e, após, seja
recebida a presente denúncia, com citação dos acusados para apresentarem resposta à acusação e
posterior realização de audiência de instrução e julgamento, com a oitiva das testemunhas abaixo
arroladas;

b)  seja,  ao  final,  a  ação  julgada  procedente,  condenando  os  acusados
FRANCISCO DUARTE DA SILVA NETO (art. 62, inciso I do CP), em unidade de desígnios com
GILVAN  GONÇALVES  DOS  SANTOS,  DANIEL  BRUNO  BARBOSA  DA  SILVA e
HUMBERTO JOSÉ MENDES DA SILVA  (art.  29,  CP),  pela  prática do crime de concussão,
incorrendo nas penas do art. 316 do Código Penal e MARDEN DA MOTA LEITÃO, pela prática
do crime de corrupção passiva, incorrendo nas penas do art. 317 do Código Penal;

                 c)  Outrossim,  pugna  pela:  (c.i)  aplicação  da  perda  de  cargo,  emprego,
função pública ou mandato eletivo dos réus como efeito da condenação - art. 92, inciso I, alínea a,
do Código Penal;  e  (c.ii)  fixação do  valor mínimo para reparação dos danos  causados pela
infração, considerando os prejuízos causados ao erário, o patamar de R$ 746.371,75 (setecentos e
quarenta e seis mil, trezentos e setenta e um reais e setenta e cinco centavos), correspondente à
soma entre a primeira parcela repassada pela FUNASA ao município de Sumé (R$ 706.371,75) e o
valor pago a título de “propina” recebida por MARDEN DA MOTA LEITÃO (R$ 40.000,00), como
forma de se viabilizar o efeito da condenação previsto no art. 91, inciso I, do Código Penal;

d)  MPF pugna pelo afastamento do sigilo das investigações, pelo relevante
interesse social dos fatos trazidos à apreciação judicial;

e) o MPF deixa de oferecer denúncia em face de JOSÉ CARLOS GOMES
DA COSTA,  assessor jurídico do Município de Sumé que elaborou o Parecer de fls. 50/56 do
Apenso I, volume único, tendo em vista que não foram produzidos elementos mínimos de autoria
delitiva, pugnando desde já pela possibilidade de aditamento da denúncia em caso de surgimento de
novas provas, não configurando pois arquivamento implícito subjetivo. De igual modo, requer que
seja reservado a este órgão ministerial o direito de aditar a peça acusatória, se no transcorrer da
instrução criminal surgirem demais elementos de prova, que evidenciem ou mesmo demonstrem
outros ilícitos cometidos pelos denunciados, nos termos do art. 18 do CPP.

Monteiro/PB, data da validação.

JANAINA ANDRADE DE SOUSA
Procuradora da República

Rol de testemunhas:
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Ref.: IPL 0285/2016-DPF/CGE/PB (0000004-94.2017.4.05.8203)

COTA DE DENÚNCIA

                        MM Juiz Federal,

O  MINISTÉRIO  PÚBLICO  FEDERAL apresentou  denúncia  em  face  de
FRANCISCO DUARTE DA SILVA NETO, GILVAN GONÇALVES DOS SANTOS, DANIEL
BRUNO  BARBOSA DA SILVA e  HUMBERTO  JOSÉ  MENDES  DA SILVA,  pelo  crime
previsto no art. 316, caput, do Código Penal10,  e MARDEN DA MOTA LEITÃO, pela prática do
crime do art. 317, caput, do Código Penal11.

I  –  MEDIDA  CAUTELAR  DE  NATUREZA  REAL  -  SEQUESTRO  DE  BENS  DOS
DENUNCIADOS:

O Decreto-Lei  n.  3.240/41 dispõe sobre o sequestro de bens de investigados por
crimes de que resultem prejuízos à fazenda pública.  No caso dos autos,  conforme devidamente
narrado  na  presente  denúncia,  o  dano  ao  erário  encontra-se  cabalmente  demonstrado  já  que  a
vantagem  indevida  exigida  e  os  constantes  entraves  criados  pelos  denunciados  FRANCISCO
DUARTE  DA SILVA NETO,  GILVAN  GONÇALVES  DOS  SANTOS,  DANIEL BRUNO
BARBOSA DA SILVA e HUMBERTO JOSÉ MENDES DA SILVA fizeram com que as obras de
esgotamento sanitário da cidade de Sumé/PB não fossem realizadas, mesmo já tendo sido liberado
pela FUNASA, em 14/03/2016, recursos financeiros no valor de R$ 706.371,75 (setecentos e seis
mil, trezentos e setenta e um reais e setenta e cinco centavos), conforme consulta ao Sistema de
Monitoramento de Convênios da FUNASA. Ressalte-se, inclusive, que a inexecução das obras é
objeto da Ação Civil Pública por Ato de Improbidade Administrativa 0800094-69.2017.4.05.8203.

Ademais,  foi  constatado  o  locupletamento  ilícito  de  R$  40.000,00  (quarenta  mil
reais)  por  parte  de  MARDEN DA MOTA LEITÃO,  valor  da  vantagem ilícita  solicitada pelo
assessor  parlamentar  ao  ex-prefeito  de  Sumé  para  a  liberação  dos  recursos  da  FUNASA ao
município, sendo que tais recursos, conforme já dito, ainda hoje, com as obras inacabadas, não

10 CP. Concussão
Art. 316. Exigir, para si ou para outrem, direta ou indiretamente, ainda que fora da função ou antes de assumi-la, mas
em razão dela, vantagem indevida:
Pena – reclusão, de 2 (dois) a 8 (oito) anos, e multa.
11 CP Corrupção passiva:
Art. 317. Solicitar ou receber, para si ou para outrem, direta ou indiretamente, ainda que fora da função ou antes de
assumi-la, mas em razão dela, vantagem indevida, ou aceitar promessa de tal vantagem:
Pena – reclusão, de 2 (dois) a 12 (doze) anos, e multa.
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foram utilizados, o que acarreta grave dano ao erário e, especialmente, à população do Município de
Sumé e de outras cidades paraibanas, pois, sem as obras de esgotamento sanitário, o Rio Sucuru,
afluente do Rio Paraíba, que, por seu turno, recebe águas da Transposição do Rio São Francisco,
está sendo poluído, o que impossibilita à população de receber água tratada.

A medida encontra respaldo, ainda, no poder geral de cautela do magistrado (Art. 798
do Código de Processo Civil c/c Art. 3º do Código de Processo Penal), cujo exercício, no caso em
epígrafe, visa assegurar um efeito secundário da ulterior condenação criminal (art. 91 do Código
Penal), qual seja, o ressarcimento do prejuízo causado pelo delito. 

                     Registre-se que o Colendo Superior Tribunal de Justiça já consolidou o entendimento
de que a apreensão dos bens, nos termos do art. 126 do Código de Processo Penal, depende apenas
da existência de indícios veementes da proveniência ilícita dos bens, enquanto a restituição depende
da inexistência de dúvida, resultando claro que a incerteza acerca da origem e licitude dos bens
apreendidos deve ser dirimida pelo acusado, caso deseje a restituição antes do trânsito em julgado
da ação penal,  sendo seu  o ônus  da prova.  Nesse  sentido,  colaciona-se julgado daquela  Corte
Superior:

PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO EM
RECURSO  ESPECIAL.  RESTITUIÇÃO  DE  COISAS  APREENDIDAS.
IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DE MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA.
SÚMULA 7/STJ. ÔNUS PROBATÓRIO DA DEFESA. BENS DE TERCEIROS.
AUSÊNCIA DE LEGITIMIDADE. DISSÍDIO. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DE
DISPOSITIVO  DE  LEI  VIOLADO.  FUNDAMENTAÇÃO  DEFICIENTE.
SÚMULA 284/STF. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS 282
E 356/STF.
1. Uma vez que a Corte de origem asseverou que a origem lícita [de todos os bens
apreendidos] é controversa, é evidente que a adoção do entendimento segundo o
qual  inexistem  indícios  da  proveniência  ilícita,  ou  que  alguns  bens  foram
adquiridos  antes  da  prática  delitiva,  como  alega  o  recorrente,  demandaria  a
reapreciação do contexto fático-probatório dos autos, o que não se admite em sede
de recurso especial (Súmula 7/STJ).
2.  Se a apreensão dos bens,  nos termos do art.  126 do Código de Processo
Penal,  depende apenas da existência de indícios  veementes  da proveniência
ilícita  dos  bens,  enquanto  a  restituição depende  da  inexistência  de  dúvida,
resulta claro que a incerteza acerca da origem e licitude dos bens apreendidos
deve ser dirimida pelo acusado, caso deseje a restituição antes do trânsito em
julgado da ação penal, sendo seu o ônus da prova.
8.  Agravo  regimental  improvido.  (AgRg  no  AREsp  736.813/SP,  Rel.  Ministro
SEBASTIÃO  REIS  JÚNIOR,  SEXTA TURMA,  julgado  em  01/09/2015,  DJe
22/09/2015) Grifado. 
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Destaca-se ainda que a normativa legal estabelece que nos casos de dano ao erário é
desnecessário que os bens submetidos a sequestro tenham sido aqueles adquiridos com proventos da
infração, podendo a medida recair sobre todo o patrimônio do acusado, conforme art. 4º do Decreto-
Lei 3.240/41. Neste sentido: 

PROCESSO PENAL. APELAÇÃO. INDEFERIMENTO DE LEVANTAMENTO
DE SEQUESTRO DE IMÓVEIS DA ESPOSA DO ACUSADO. ADOÇÃO DO
PARECER MINISTERIAL COMO RAZÕES DE DECIDIR. POSSIBILIDADE.
DECRETO-LEI Nº 3.240/41. RECURSO IMPROVIDO. - Reconhece-se a vigência
do Decreto-Lei nº 4.240/41 para autorizar o sequestro de bem imóvel de pessoa
indiciada por crime de que resulta prejuízo para a fazenda pública. Precedente no
STJ  (Recurso  Especial  nº  149516/SC,  Quinta  Turma,  Relator(a)  Gilson  Dipp,
julgado em 21/05/2002,  DJ 17/06/2002,  p. 287). […] - Extrai-se do art.  1o,  do
Decreto-lei  nº 3.240/41,  o objetivo do diploma de alcançar tantos bens quantos
bastem à satisfação dos débitos decorrentes do delito contra a Fazenda Pública, não
se restringindo, portanto, aos imóveis adquiridos pelo indiciado ou acusado com os
proventos  da  infração  (art.  125  do  CPP).  -  Apesar  de  a  norma  referir-se
expressamente apenas aos bens pertencentes ao indiciado ou acusado por delito de
que resulte prejuízo à Fazenda Pública, não se pode excluir de antemão a hipótese
de  os  imóveis  da  Apelante  terem sido  adquiridos,  senão  exclusivamente,  com
recursos obtidos pelo seu esposo, ao menos com o concurso desses, de modo a
impor  ao Juiz,  com fulcro no poder  geral  de  cautela,  a manutenção da medida
restritiva e, com isso, resguardar, no interesse da União, eventual ressarcimento dos
danos  provocados  pela  ação  do  seu  cônjuge.  -  Não  restando  alterados  os
fundamentos que ensejaram o sequestro dos imóveis apontados pela Apelante, deve
ser  mantida  a  sentença  que  indeferiu  o  pedido  de  levantamento  de  tal  medida
assecuratória. - Nega-se provimento ao Recurso. (ACR 200750010122098; Relator
(a)  Desembargador Federal MARCELLO FERREIRA DE SOUZA GRANADO;
TRF  da  2ª  Região;  PRIMEIRA  TURMA  ESPECIALIZADA;  DJU  -
Data::06/03/2009 – Página::93. Grifos nossos.)

Assim, considerando que há indícios veementes de que a lesão ao erário federal foi
praticada pelos denunciados, restam preenchidos os requisitos exigidos no art. 3º do Decreto-lei nº
3.240/194112.

Finalmente,    como   medida   de   efetividade   aos   fins   propostos   pelas
ferramentas assecuratórias acima, requer que o bloqueio de bens, via BANCENJUD seja sequencial
e  continuado,  no  sentido  de  renová-las  mensalmente,  por,  pelo  menos  duas  vezes,   buscando,
assim,   evitar   qualquer  tentativa  de  furtar-se  as  medidas  decretadas judicialmente. 

12   Art.  3º  Para  a  decretação  do  sequestro  é  necessário  que  haja  indícios  veementes  da
responsabilidade, os quais serão comunicados ao juiz em segredo, por escrito ou por declarações
orais reduzidas a termo, e com indicação dos bens que devam ser objeto da medida.
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II  –  MEDIDAS  CAUTELARES  DIVERSAS  DA PRISÃO  DE  NATUREZA PESSOAL:
FIANÇA,  RETENÇÃO  DE  PASSAPORTE  E  SUSPENSÃO  TEMPORÁRIA  DO
EXERCÍCIO DE FUNÇÃO PÚBLICA.

II.a) FIANÇA:

O art. 282, I e II, do Código de Processo Penal dispõe que as medidas cautelares de
natureza  pessoal  devem  ser  aplicadas  observando  a  necessidade  e  adequação  para  garantir  a
aplicação da lei penal, a investigação, a instrução criminal e/ou impedir a prática de crimes.

Por sua vez, nos termos do art. 319, inciso VIII, do CPP, a fiança é prevista como
medida cautelar diversa da prisão, como forma de assegurar o comparecimento a atos do processo,
evitar a obstrução do seu andamento ou em caso de resistência injustificada à ordem judicial.

No caso dos autos, levando especialmente em consideração a natureza da infração, já
que houve grave repercussão patrimonial dos atos praticados pelos agentes, com considerável dano
aos cofres públicos, é cabível a fiança como medida cautelar alternativa à prisão, nos termos do art.
326 do CPP.

II.b) RETENÇÃO DE PASSAPORTE:

O art. 319, IV, do CPP traz a medida cautelar de proibição do investigado ausentar-se
da  comarca,  quando  a  sua  permanência  for  conveniente  ou  necessária  para  a  investigação  ou
instrução. Neste sentido a doutrina:

“Referida medida cautelar  também pode abranger  a  vedação de saída do
País, porquanto, tratando-se de saída do território nacional, necessariamente
também haverá saída da comarca. De mais a mais, o art. 320 do CPP refere-
se  expressamente  à  retenção  do  passaporte  na  hipótese  de  proibição  de
ausentar-se do País”13. 

In casu, tal medida se faz necessária já que os réus não residem na sede deste juízo,
tendo  alguns  deles,  inclusive,  domicílio  fora  do  Estado.  Com efeito,  tem-se  que  o  ex-prefeito
FRANCISCO DUARTE DA SILVA NETO  tem residências  nos  municípios  de  Sumé e  João
Pessoa/PB (conforme Informação n.  262/2016,  constante  à  fl.  58 do IPL),  enquanto o assessor
parlamentar MARDEN DA MOTA LEITÃO tem residência em Brasília, e ainda possui empresa
registrada em seu nome no Estado da Bahia (Mega Sonorização Automotiva;  Marden da Mota
Leitao – ME; CNPJ: 11.069.860/0001-06; Irecê/BA), de forma que se torna difícil o controle deste
juízo sobre o trânsito dos réus entre comarcas distintas.

13LIMA, Renato Brasileiro de. Manual de Processo Penal – 4ª ed. Salvador; JusPodivm, 2016.
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Ademais, com as disposições do art. 328 do Código de Processo Penal, que trata da
proibição de mudar de residência, sem prévia permissão da autoridade processante, ou ausentar-se
por mais de 8 (oito) dias de sua residência, sem comunicar àquela autoridade o lugar onde será
encontrado, evita-se o retardamento no andamento da instrução processual. 

Dessa forma, para assegurar que, ao menos, os acusados  FRANCISCO DUARTE
DA SILVA NETO e MARDEN DA MOTA LEITÃO estejam no território nacional para apuração
dos fatos, faz-se necessária a imposição de proibição de se ausentarem do país, com a retenção de
seus passaportes, na forma do art. 320 do CPP.

II.c) SUSPENSÃO DO EXERCÍCIO DA FUNÇÃO PÚBLICA:

O art. 319, VI, do CPP, prevê a medida cautelar alternativa à prisão consistente na
suspensão do exercício da função pública ou de atividade de natureza econômica ou financeira
quando houver justo receio de sua utilização para a prática de infrações penais.

Os  fatos  narrados  na  denúncia  deixam evidente  que  os  delitos  cometidos  pelos
acusados  ocorreram  no  exercício  da  funções  e  usando  das  prerrogativas  que  detinham  como
integrantes da máquina pública, inclusive na movimentação de recursos públicos.

Na  condição  de  prefeito,  secretário  de  obras,  engenheiro  fiscal  e  membro  da
comissão  de  licitação,  FRANCISCO DUARTE DA SILVA NETO,  GILVAN GONÇALVES
DOS SANTOS, HUMBERTO JOSÈ MENDES DA SILVA e DANIEL BRUNO BARBOSA DA
SILVA, exigiram do representante legal da COENCO Construções, Empreendimentos e Comércio
LTDA vantagem indevida, consubstanciada no valor de 10 (dez) por cento do valor do contrato para
execução das obras de esgotamento sanitário na cidade de Sumé/PB.

Da mesma forma, por ser assessor parlamentar e usando de seu intenso trânsito entre
os  órgãos  públicos em Brasília,  MARDEN DA MOTA LEITÃO  solicitou vantagem indevida,
consubstanciada  no  valor  de  R$  40.000,00  (quarenta  mil  reais)  ao  ex-prefeito  FRANCISCO
DUARTE DA SILVA NETO,  para intermediar a liberação dos recursos do TC/PAC 0616/2014,
firmado entre a FUNASA e o Município de Sumé.

Vê-se,  portanto,  que os agentes  se aproveitaram de suas funções  públicas para a
prática dos delitos, ou seja, encontra-se presente o nexo funcional entre o crime e as atividades
funcionais dos acusados.

Ademais,  especialmente  pela  minuciosa  análise  feita  pela  Polícia  Federal
materializada no Relatório de Análise de Mídia n. 002/2016 (fls. 222/286 do IPL), vê-se que é
prática comum dos réus utilizarem-se das prerrogativas de seus cargos para conseguir vantagens
indevidas e desprovidas de probidade.
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À fl. 224, por exemplo, constata-se que, no dia 09/05/2016, MARDEN DA MOTA
LEITÃO  avisou  a  FRANCISCO  DUARTE  DA SILVA NETO  que  conseguiu  recursos  do
Ministério  da  Integração  para  o  Município  de  Sumé:  “Manda  cadastrar  urgente  consegui
integração”:

No mesmo dia, o Marden avisa ao prefeito que conseguiu recursos do Ministério da
Agricultura,  Pecuária  e  Abastecimento:  “Empenhando  700  MAPA nesse  momento”.  Dois  dias
depois, o assessor confirma: “O recurso da agricultura está aprovado….agora é correr na GDUR
para rodar e assinar o contrato….Já estou pedindo ajuda aos conhecidos para agilizar” (fl. 226 do
IPL):
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Após, em 20/06/2016, Marden afirma ter conseguido mais recursos do Ministério da
Agricultura,  Pecuária  e  Abastecimento,  perguntando  ao  prefeito  se  este  estaria  interessado:
“Amigo...tem uma proposta de Sumé de 300mil no MAPA. Interessa dar prosseguimento???” (fl.
243):

Os acusados também usaram os cargos para concederem favores pessoais totalmente
alheios aos temas de interesse do município, como demonstram as seguintes mensagens enviadas de
DANIEL BRUNO BARBOSA DA SILVA ao ex-prefeito em 09/08/2016: “O segundo pedido é
pra um compadre meu. Genro de Valdivino. Ele passou no concurso da Polícia Civil.  E estava
praticamente certo de vir pra Serra Branca. Mas foi designado pra Pocinhos. Ele tava procurando
alguém pra dar uma palavra por ele. Pq os últimos convocados foram nomeados semana passada.



   

#
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Tais condutas, absolutamente incompatíveis com o que se espera do titular máximo
do município e seus assessores diretos e ainda de assessor parlamentar, sinaliza que não existem, na
prática,  freios  institucionais  internos  que  obstem  a  prática  delitiva  quanto  a  procedimentos
licitatórios, execução de atos administrativos e desvios de dinheiro público.

No ponto, é válido o alerta de Fábio Medina Osório de que

“cumpre  identificar  as  medidas  garantidoras  da  ordem  pública,  que  se
fundam, em alguma proporção, nas chamadas 'aparências' de culpabilidade
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ou nos 'riscos' de difusos prejuízos sociais em consequência de uma não
adoção das providências cautelares”14.

Ainda neste sentido a doutrina:

“As cautelares pessoais diversas da prisão são 'medidas acautelatórias da
investigação e do processo (formação e produção de elementos de prova, e,
também,  garantia  da  aplicação  da  lei  penal),  bem  como  do  risco  de
reiteração criminosa (garantia da ordem pública e/ou econômica)'  (sem o
destaque no original). E acrescentam que no caso das medidas cautelares
previstas nos incisos II, III  e  VI  (proibição de acesso a lugares e de contato
com pessoas e suspensão   do   exercício   da   função   pública  ou   de
atividade  de   natureza econômica ou financeira), 'a própria lei alude ao
risco de reiteração criminosa'”15.

Neste sentido a Jurisprudência:

“RECURSO   ORDINÁRIO   EM  HABEAS   CORPUS.    FRAUDE   EM
LICITAÇÕES. MEDIDA CAUTELAR DE SUSPENSÃO DO EXERCÍCIO DA
FUNÇÃO  PÚBLICA.  ILEGALIDADE.  AUSÊNCIA.  ADEQUAÇÃO  E
NECESSIDADE.  DELITO   PRATICADO  NO  EXERCÍCIO   DO  CARGO
PÚBLICO.    FUNDADO    RECEIO    DE    CONTINUIDADE    DAS
ATIVIDADES    ILÍCITAS.    CONSTRANGIMENTO    ILEGAL    NÃO
EVIDENCIADO. RECURSO IMPROVIDO.
1. Guardando a prática criminosa relação  direta com  os cargos  públicos exercidos
pelos   recorrentes   e,   havendo   o   fundado   receio   de   que   a permanência
deles nos cargos possa ensejar a continuidade das atividades ilícitas em apuração,
bem como dificultar a produção de provas, em razão do grau   hierárquico   das
funções   que   exerciam,    inexiste    ilegalidade  ou desproporcionalidade na
imposição da cautelar de afastamento das funções.
Recurso em habeas corpus improvido. (RHC   68.370/SP,   Rel.   Ministro   NEFI
CORDEIRO, SEXTA   TURMA, julgado em 19/04/2016, DJe 28/04/2016)

“HABEAS   CORPUS.  QUADRILHA,   PECULATO,   CORRUPÇÃO PASSIVA,
CRIMES   DA   LEI   DE   LICITAÇÕES   E   LAVAGEM   DE DINHEIRO.   […]
AFASTAMENTODOS   PACIENTES   DAS   SUAS FUNÇÕES   PÚBLICAS.
MEDIDA   CAUTELAR   CUJO DESCUMPRIMENTO PODE ACARRETAR A
PRISÃO DO ACUSADO. POSSIBILIDADE   DE   EXAME   NA   VIA   DO
MANDAMUS. FUNDAMENTAÇÃO   IDÔNEA.   PRÁTICA   CRIMINOSA
RELACIONADA  COM  O  MADATO  ELETIVO.  FUNDADO  RECEIO  DE

14OSÓRIO, Fábio Medina. Direito Administrativo Sancionador, Editora RT, 4ªed.

15   PACELLI, Eugênio, FISCHER, Douglas. Comentários ao Código de Processo Penal e sua jurisprudência. 6. ed. – 
São Paulo: Atlas, 2014. 
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CONTINUIDADE  DAS  ATIVIDADES  ILÍCITAS.  CONSTRANGIMENTO
ILEGAL INEXISTENTE.
1.   Conquanto   o   afastamento   do   cargo   público   não   afete   diretamente   a
liberdade  de  locomoção  do  indivíduo,  o  certo  é  que  com  o  advento  da  Lei
12.403/2011   tal   medida   pode   ser   imposta   como   alternativa   à   prisão
preventiva do acusado, sendo que o seu descumprimento pode ensejar a decretação
da custódia cautelar, o que revela a possibilidade de exame da sua legalidade na via
do habeas  corpus.  […]  Habeas  Corpus n°  262.103/AP,  Relator  Ministro Jorge
Mussi, Quinta Turma, Dje de 15/9/2014.

Mesmo com essas considerações acima, exatamente como forma de não lançar mão,
num primeiro momento, de medida extrema (prisão cautelar), há que se utilizar de outra menos
gravosa, diante das previsões do art.  282, § 6º, do CPP: “A prisão preventiva será determinada
quando não for cabível a sua substituição ou outra medida cautelar (art. 319)”.

Diante de tais elementos, portanto, vê-se a necessidade de afastamento dos réus dos
cargos  públicos  que  ocupam,  especialmente  do  assessor  parlamentar  MARDEN  DA MOTA
LEITÃO, que não escondeu, em seu depoimento prestado na esfera policial (fls. 219/220 do IPL),
que sua função é atender demandas dos municípios da base eleitoral de gabinete que exerce suas
funções, inclusive,  acompanhando a tramitação de processos dos requerimentos feitos por esses
municípios.  Conjugando  tal  informação  com  o  modus  operandi  adotado  no  caso  ora  em
investigação, impõe-se seu afastamento.

Impende  considerar,  outrossim,  que  a  suspensão  do  exercício  da  função  pública
compatibiliza-se plenamente com o não pagamento da remuneração, uma vez que se tivesse sido
determinada a prisão cautelar, os denunciados não fariam jus ao salário. Demais disso, a diminuição
dos vencimentos decorre precisamente da ausência de prestação de serviços por parte do agente
público, conforme salientado pelo próprio STJ no seguinte precedente:

RECURSO ORDINÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. ADMINISTRATIVO.
DELEGADO DA POLÍCIA CIVIL. PRISÃO PREVENTIVA. REDUÇÃO EM UM
TERÇO DE SEU SUBSÍDIO. ART. 64 DA LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL
Nº 04/90. CONSTITUCIONALIDADE. 
1.  A previsão  do  Estatuto  dos  Servidores  Públicos  do  Estado do  Mato  Grosso
segundo a qual, em havendo a prisão preventiva de um servidor, sua remuneração
deve  ser  reduzida  em  um  terço,  não  ofende  os  princípios  constitucionais  da
irredutibilidade de vencimentos e da não-culpabilidade. Com efeito,  trata-se de
redução temporária de vencimentos decorrente de sua ausência ao serviço e,
em caso de absolvição, haverá o pagamento do um terço reduzido.
2. "Não há falar, em hipóteses tais, em força maior. Isso porque, em boa verdade, é
o  próprio  agente  público  que,  mediante  sua  conduta  tida  por  criminosa,
deflagra o óbice ao cumprimento de sua parte na relação que mantém com a
Administração  Pública."  (REsp  413.398/RS,  Rel.  Min.  HAMILTON
CARVALHIDO, SEXTA TURMA, DJ 19.12.2002). Recurso ordinário improvido.
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(STJ,  RMS 21.778/MT, Rel.  Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA,
Sexta Turma, julgado em 31.10.2007)

Apenas a titulo argumentativo, já que certa da legitimidade da medida ora pleiteada,
registre-se  que  a  condição  de  assessor  parlamentar  do  denunciado  MARDEN  não  impede  o
afastamento  de  suas  funções  comissionadas  que  são  custeadas  com  recursos  públicos.  Não  é
despiciendo ressaltar que mesmo os detentores de mandato eletivo, decorrente do voto popular, são
afastados de seus mandatos por decisão judicial,  com base no art.  319 do CPP, como forma de
resguardo à instrução processual e cessão da danosidade social de suas condutas. 

Assim, se  o afastamento provisório do mandato parlamentar  tem previsão legal na
qualidade de cautelar diversa à prisão, subsumindo-se à hipótese do art. 319, inciso VI, do CPP,
impedimento não há para afastamento das funções de assessor parlamentar, especialmente quando
houver justo receio de sua utilização para a prática de infrações penais. 

Resta,  portanto,  evidenciada  a  adequação  da  medida  às  circunstâncias  do  fato  e
condições  pessoais  dos   denunciados   que,   a  permanecer  nas  funções  públicas  exercidas,
certamente continuarão a praticar delitos [art. 282, II, do CPP].          
                                                                          
III – DOS PEDIDOS:

Diante do exposto, requer o Ministério Público Federal:

a) seja decretado, liminarmente, inaudita altera pars, o sequestro de bens dos
denunciados, no valor de R$ 706.371,75 (setecentos e seis mil,  trezentos e setenta e um reais e
setenta  e  cinco  centavos)  em  face  de  FRANCISCO  DUARTE  DA SILVA NETO  (CPF  n.
089.346.734-00),  GILVAN GONÇALVES DOS SANTOS (CPF n.  185.971.574-53),  DANIEL
BRUNO BARBOSA DA SILVA (CPF n. 042.998.284-45) e HUMBERTO JOSÉ MENDES DA
SILVA (CPF n. 181.383.304-49), e no valor de R$ 40.000,00 (quarenta mil reais) em desfavor de
MARDEN DA MOTA LEITÃO, (CPF n. 704.370.331-04), com fundamento no Decreto-Lei n.
3.240/41, devendo ser realizadas as seguintes diligências: i) bloqueio via sistema BacenJud de todas
as contas bancárias e ativos financeiros em nome dos denunciados e das pessoas jurídicas de que
são  sócios:  Mega  Sonorização  Automotiva  -  Marden  da  Mota  Leitao  –  ME,  CNPJ  n.
11.069.860/0001-06;  ACT –  Assessoria  e  Consultoria  Técnica  da  Paraíba  –  ME  ou  CAAP –
Consultoria e Assessoria em Administração Pública - ME, CNPJ n. 10.715.095/0001-83; Humberto
José Mendes da Silva – ME, CNPJ n. 11.724.567/0001-27; ii) inserção via sistema RenaJud de
restrição de alienação de veículos em nome dos denunciados e das pessoas jurídicas de que são
sócios: Mega Sonorização Automotiva - Marden da Mota Leitao – ME, CNPJ n. 11.069.860/0001-
06; ACT – Assessoria e Consultoria Técnica da Paraíba – ME ou CAAP – Consultoria e Assessoria
em Administração Pública - ME, CNPJ n. 10.715.095/0001-83; Humberto José Mendes da Silva –
ME, CNPJ n. 11.724.567/0001-27; iii) expedição de ofícios aos Cartórios de Registro de Imóveis
das  cidades  de  Sumé,  João  Pessoa,  Brasília  e  Irecê/BA,  de  acordo  com  a  residência  dos
denunciados, para inscrição da restrição nas matrículas dos imóveis porventura encontrados em seus
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nomes e das pessoas jurídicas de que são sócios: Mega Sonorização Automotiva - Marden da Mota
Leitao – ME, CNPJ n. 11.069.860/0001-06; ACT – Assessoria e Consultoria Técnica da Paraíba –
ME  ou  CAAP  –  Consultoria  e  Assessoria  em  Administração  Pública  -  ME,  CNPJ  n.
10.715.095/0001-83; Humberto José Mendes da Silva – ME, CNPJ n. 11.724.567/0001-27;

b) seja arbitrada fiança a ser paga pelos representados MARDEN DA MOTA
LEITÃO, FRANCISCO DUARTE DA SILVA NETO, GILVAN GONÇALVES DOS SANTOS,
DANIEL BRUNO BARBOSA DA SILVA,  HUMBERTO JOSÉ MENDES DA SILVA,  como
medida cautelar diversa da prisão em valor a ser fixado por este juízo; 

c)  seja  determinada a  proibição dos  representados  MARDEN DA MOTA
LEITÃO, FRANCISCO DUARTE DA SILVA NETO, GILVAN GONÇALVES DOS SANTOS,
DANIEL BRUNO BARBOSA DA SILVA,  HUMBERTO JOSÉ MENDES DA SILVA de saírem
do país, com retenção de seus passaportes, com intimação para entrega na sede desse Juízo no prazo
de 24 (vinte e quatro) horas;

     d)  seja  determinada  a  suspensão  do  exercício  das  funções  públicas  dos
denunciados:

- MARDEN DA MOTA LEITÃO, assessor parlamentar da Câmara Federal dos Deputados, código
de ocupação: CBO n. 411010, matrícula ; 

- FRANCISCO DUARTE DA SILVA NETO, servidor público do Município de Sumé;

- GILVAN GONÇALVES DOS SANTOS, servidor público do Município de Sumé;

- DANIEL BRUNO BARBOSA DA SILVA,  servidor público do Município de Sumé. 

Registre-se que  HUMBERTO JOSÉ MENDES DA SILVA não tem registro de
vínculo empregatício ou registro de exercício de atividade, cargo ou função.

 
Monteiro/PB, data da validação.

JANAINA ANDRADE DE SOUSA
Procuradora da República
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