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Excelentíssimo Ministro Gilmar Mendes,

A PROCURADORA-GERAL DA REPÚBLICA, no uso de suas atribuições constitucionais e

legais, em atenção ao despacho de fl. 3286, apresenta 

ALEGAÇÕES FINAIS 

nos termos que se seguem.

I. DOS FATOS

O  Ministério  Público  do  Estado  de  Sergipe  denunciou  ANDRÉ LUIZ DANTAS

FERREIRA,  JUAREZ BATISTA DOS SANTOS, Alice Maria Dantas Ferreira e Cláudia Patrícia Dantas

Ferreira pela prática do crime de responsabilidade de prefeito tipificado no artigo 1º-I do De-

Gabinete da Procuradora-Geral da República
Brasília/DF
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creto-lei nº 201/671 c/c arts. 29 e 71 do Código Penal e pela prática do crime de quadrilha, ti-

pificado no artigo 288 do Código Penal2.

Segundo a  denúncia, no período de 01/01/2005 a 25/06/2007, na gestão do Pre-

feito  JUAREZ BATISTA DOS SANTOS,  os  denunciados  JUAREZ BATISTA DOS SANTOS,  ANDRÉ LUIZ

DANTAS FERREIRA, Lara Adriana Verga Barreto Ferreira, Élio Rosé Lima Martins, Cláudia Pa-

trícia Dantas Ferreira, Silvanete Dias Cruz, Mário Jorge Pereira dos Santos, Irleide Santos

Trindade Pereira  e  Ivamilton Nascimento Santos,  agindo com unidade de  desígnios  e  de

forma continuada, apropriaram-se e desviaram recursos públicos, realizando diversas com-

pras às expensas do erário municipal de Pirambu, em proveito próprio ou de terceiros, junto

às empresas MM Nunes, Mercadinho Nossa Senhora do Carmo, Edinalva Dantas Santos (Di-

nalva), Lizandréia Teles do Nascimento (Andréia) e Mana Silene da Conceição (Peixaria).

Na mesma oportunidade, os denunciados associariam-se, de forma estável e per-

manente, em quadrilha, para cometer os crimes de peculato tipificado como de responsabili-

dade de prefeito, em questão.

A diplomação de ANDRÉ LUIZ DANTAS FERREIRA no mandato de Deputado Federal

no ano de 2010 determinou a remessa da denúncia para o Supremo Tribunal Federal em 04 de

maio de 20113. Os atos processuais praticados pelo Tribunal de Justiça do Estado de Sergipe

são válido porque aquela Corte era até então competente para processa e julgar a denúncia.

A Procuradoria-Geral da República pediu o desmembramento da causa para man-

ter  nesta  Corte  apenas  o  processo  e  julgamento  de  ANDRÉ LUIZ DANTAS FERREIRA (fls.

2543/2546).

Encerrada a legislatura de 2011/2015, os autos foram remetidos à instância de ori-

gem (fl. 2628). No entanto, ANDRÉ LUIZ DANTAS FERREIRA foi diplomado para a legislatura em

curso, pelo que os autos foram devolvidos ao Supremo Tribunal Federal (fls. 2638/2639).

1 Art. 1º São crimes de responsabilidade dos Prefeitos Municipais, sujeitos ao julgamento do Poder Judiciário, 
independentemente do pronunciamento da Câmara dos Vereadores:

I - apropriar-se de bens ou rendas públicas, ou desviá-los em proveito próprio ou alheio;
§1º Os crimes definidos nêste artigo são de ação pública, punidos os dos itens I e II, com a pena de reclusão, 

de dois a doze anos, e os demais, com a pena de detenção, de três meses a três anos.

2  À data do fato, o Código Penal tipificava a conduta deste modo:
       Quadrilha ou bando

Art. 288 - Associarem-se mais de três pessoas, em quadrilha ou bando, para o fim de cometer crimes: 
Pena - reclusão, de um a três anos.
Parágrafo único - A pena aplica-se em dobro, se a quadrilha ou bando é armado.

3 Fls. 2530/2532.
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Com fundamento na conexão dos crimes investigados nestes autos e nos Inquéri-

tos 3221 e 3516 – relativos a apropriação, desvio ou utilização de bens públicos do Município

de Pirambu/SE, na gestão do Prefeito  JUAREZ BATISTA DOS SANTOS, no período de janeiro de

2005 a junho de 2007 – o Relator propôs a análise conjunta.

Em 23 de junho de 2015, a Segunta Turma do Supremo Tribunal Federal, por

unanimidade, acolheu  a proposta de  exame conjunto dos feitos e recebeu as denúncias  de

cada um dos  três processos, exceção feita ao denunciado Regivaldo Santos Machado (fls.

2671/2699).

O Deputado Federal ANDRÉ LUIZ DANTAS FERREIRA opôs embargos de declaração

(fls. 2702/2721). Alegou omissão do acórdão por falta de exame de sua versão dos fatos. Os

embargos foram rejeitados (fls. 2732/2735).

A Procuradoria-Geral da República pediu a cisão subjetiva das ações penais, para

manter a competência do Supremo Tribunal Federal apenas em relação a ANDRÉ LUIZ DANTAS

FERREIRA; e a reunião dos processos para julgamento conjunto4, o que foi deferido pelo Rela-

tor (fls. 2752/2754).

Os denunciados Lara  Adriana Veiga  Barreto  Ferreira,  Cláudia  Patrícia  Dantas

Ferreira, Élio José Lima Martins, Irleide Santos Trindade Pereira, Mário Jorge Pereira dos

Santos, Silvanete Dias Cruz e Ivamilton Nascimento Santos interpuseram agravo regimental

(fls. 2783/2804, 2807/2818, 2824/2828v, 2832/2837, 2841/2844), insurgindo-se contra o des-

membramento da ação penal em relação ao parlamentar federal. Os agravos regimentais não

foram providos (fls. 2956/2961).

Contra  esta  decisão,  foram opostos embargos de declaração por Lara Adriana

Veiga  Barreto  Ferreira,  Cláudia  Patrícia  Dantas  Ferreira  e  Élio  José  Lima  Martins  (fls.

2963/2968v, 2970/2972v), que foram rejeitados (fls. 3074/3078 e 3080/3083).

ANDRÉ LUIZ DANTAS FERREIRA ofereceu defesa  prévia  (fls.  2941/2950).  Arguiu

prescrição da pretensão punitiva em relação ao crime de quadrilha (art. 288 do Código Pe-

nal). Pediu perícia de documentos (“notas de compra”) referidos na denúncia, “com o escopo

de demonstrar se o réu é responsável por firmar/assinar/rubricar qualquer ordem/bilhete/re-

cado/recibo/nota de compra de mercadorias em nome de terceiros”.   

4 Fls. 2740/2744.

 AP 974  3



MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
PROCURADORIA-GERAL DA REPÚBLICA

O eminente Ministro Relator não reconheceu a prescrição e indeferiu o pedido de

perícia. Entendeu que a perícia não era necessária, porque a denúncia não afirmou que qual-

quer das assinaturas apostas nos documentos seria do réu. Concluiu ser irrelevante essa de-

monstração (fls. 3015/3017). 

O Relator determinou o traslado de cópia das defesas prévias do réu na ação pe-

nal 969 (fls. 1226/12335) e na ação penal 973 (fls. 2718/27216) para estes autos. Desde então,

os atos processuais relativos às três ações penais foram praticados exclusivamente nestes au-

tos.

Contra  o  indeferimento  da  perícia,  o  réu  interpôs  agravo  regimental  (fls.

3043/3050), a que se negou  provimento (fls. 3096/3106). Ainda inconformado,  o réu  opôs

embargos de declaração (fls. 3109/3114v), que foram rejeitados (fls. 3151).

As testemunhas arroladas pela acusação7 e pela defesa8 foram inquiridas e o réu

foi interrogado, conforme atas de audiência (fls. 3173/3175, 3221, 3223 e 3248). 

Os termos de depoimentos foram armazenados em mídias digitais (fls. 3188,

3222, 3226 e 3249).

Na fase do art. 10 da Lei da Lei nº 8.038/1990, a Procuradoria-Geral da Repú-

blica não requereu diligências (fls.  3252/3253).  O réu pediu  as  seguintes diligências  (fls.

3263/3264): 

(i) perícia na contabilidade da Prefeitura de Pirambu, para comparar com os paga-

mentos narrados na denúncia e

(ii) perícia grafodocumentoscópica nas notas correspondentes às depesas.

5 Nesta peça, o  réu pediu reconsideração da decisão de desmembramento do feito, não sendo aplicável o
disposto no art. 80 do CPP e indicou o rol de testemunhas a serem ouvidas durante a instrução.

6 Nesta peça, o réu indicou o rol de testemunhas a serem ouvidas durante a instrução.
7 Adilton da Cunha Lustosa, Marcos Lopes da Cruz, Samuel Cruz dos Anjos, Edinaldo dos Santos, Marcos

Antônio Lima, Ancelmo Ferreira dos Anjos, José Milton Mendonça Nunes, Lizandréia Teles do Nascimento,
Edinalva Dantas Santos e Ricardo Fortes Lemos.

8 Guilherme Jullius Zacarias de Melo, Antônio Carlos Vieira Nunes, Thiago Lemos dos Santos, Roberto José
de Carvalho Sobrinho, Júlio César dos Santos Nunes, José de Oliveira, Walter Britto Amaral, José Luiz de
Andrade, Edivânia Maria da Silva Almeida, Patrícia da Anunciação Santos, Jair Cruz dos Santos e Alfredo
dos Santos Filho, Antônio Cléber Prata de Almeida e Paulo Roberto Oliveira Ferreira e o informante Élio
José Lima Martins.
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O Ministro Relator considerou que “ambas as provas são consideravelmente one-

rosas. Para avaliação de sua imprescindibilidade, postergo a apreciação do requerimento

para após a apresentação das alegações escritas. Ressalto que, caso a prova venha a ser re-

putada necessária, o prazo para razões será oportunamente aberto”  (fls. 3286/3287).

Vieram os autos à Procuradoria-Geral da República para apresentar alegações fi-

nais, nos termos do art. 11 da Lei nº 8.038/90.

II. AS RAZÕES PARA CONDENAR O RÉU

As provas coletadas na instrução desta ação penal e as coligidas nas ações penais

969 e 973 formam acervo probatório consistente, que demonstra, para além de dúvida razoá-

vel, a prática dos crimes tipificados no art. 1º-I e II do Decreto-lei 201/67, de modo continu-

ado, nos noldes do art. 71 do Código Penal, em concurso de agentes entre os denunciados, a

teor do art. 29 do Código Penal, e também do crime tipificado no art. 288 do Codigo Penal

(formação de quadrilha).

ANDRÉ LUIZ DANTAS FERREIRA, que adota o nome político de ANDRÉ MOURA, che-

fiou o Poder Executivo do Municipio de Pirambu nos períodos de 1997 a 2000 e de 2001 a

2004. Com seu apoio, JUAREZ BATISTA DOS SANTOS foi eleito para o período imediatamente sub-

sequente.

As investigações começaram com a confissão e colaboração de JUAREZ BATISTA DOS

SANTOS,  então Prefeito de Pirambu  (SE), perante a Delegacia de Polícia desta cidade,  em

26/06/20079. Ele revelou que o município, no período de 01/01/2005 a 25/06/2007, foi admi-

nistrado, de fato, pelo ex-prefeito ANDRÉ LUIZ DANTAS FERREIRA. 

O esquema ilícito  instalado na ocasião também  envolveu servidores públicos e

comerciantes locais.  Com  a conivência de  JUAREZ BATISTA DOS SANTOS,  ANDRÉ LUIZ DANTAS

FERREIRA continuou a ter poder de decisão na Prefeitura, definindo as pessoas que seriam no-

meadas Secretários Municipais, e utilizando a máquina administrativa em favor de seus inte-

resses políticos e pessoais.

Várias concessões feitas por JUAREZ BATISTA DOS SANTOS ao réu incluíram:

9 Fls. 73/77 da AP 974.
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a) disponibilização de linhas telefônicas, de veículos e de servidores para ativida-

des políticas e pessoais de ANDRÉ LUIZ DANTAS FERREIRA e de seus familiares; 

b) entrega de  dinheiro  em espécie, sacado dos cofres municipais mediante sim-

ples solicitação; 

c) autorização para aquisição de alimentos, bebidas e outras mercadorias – desti-

nadas à residência de ANDRÉ LUIZ DANTAS FERREIRA e de seus familiares, assim como a even-

tos por ele patrocinados - em empresas contratadas pela Prefeitura para fornecer itens de

cestas básicas e de merenda escolar. Sobre este fato, disse JUAREZ BATISTA DOS SANTOS:

(...)  no ano de 2005, ao assumir a Prefeitura de Pirambu, apontado pelo ex-

Prefeito ANDRÉ MOURA, este lhe disse que o declarante teria que seguir algumas

regras e orientações e tê-lo como comandante; 

QUE, no mesmo ano, ainda no mês de janeiro, (…) foi  convidado por  ANDRÉ

MOURA e HELHINHO, cunhado do ANDRÉ, para fazer uma viagem até a cidade

de Salvador/BA (…); QUE, depois que chegaram a Salvador,  todos seguiram

para Morro de São Paulo, local onde aconteceu algumas conversas e pressões

contra sua pessoa, por parte de ANDRÉ e HELINHO; QUE, eles queriam que o

declarante  fizesse  tudo  aquilo  que  eles  determinassem  na  gestão  junto  à

Prefeitura; QUE, o secretariado que ANDRÉ havia deixado na Prefeitura iria

continuar (…); 

QUE as  imposições  impostas  por  ANDRÉ  foram  cumpridas  pelo  declarante

durante esses anos, sendo, então, o Prefeito de direito e ANDRÉ MOURA o Prefeito

de fato, o qual tinha o controle de uso de toda administração municipal;

QUE,  sempre  sofreu  intimidações  e  recebeu  recados  de  terceiros,  alguns  via

telefones  (de  nº  9982-2500  ou  9972-2002),  os  quais  pertencem a  Prefeitura,

porém ficavam à disposição de ANDRÉ MOURA; 

QUE, nos contatos, afirma o declarante que ANDRÉ pedia que fosse obediente e

leal com ele; (…) o ex-prefeito ANDRÉ MOURA tinha à sua disposição cerca de 05

(cinco) a 08 (oito) veículos de passeio, bem como toda manutenção destes, tudo

arcado pela Prefeitura de Pirambu; 
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QUE  ANDRÉ  ainda  realizava  compras  diversas  em  nome  da  Prefeitura

Municipal de Pirambu, citando, por exemplo, compras no supermercado Julio

Prado Vasconcelos , em Aracaju, Supermercado MM NUNES e GLICIA, ambos

em Pirambu; (…) 

QUE, além dos carros que tinha à sua disposição, ANDRÉ também contava com

uns 15 (quinze) aparelhos celulares à sua disposição, todos da Operadora Vivo, e

custeados pela Prefeitura (…) 

Segundo JUAREZ BATISTA DOS SANTOS, com o início da campanha eleitoral de ANDRÉ

MOURA para Deputado Estadual, nas eleições gerais de 2006, as exigências ilícitas do ex-pre-

feito foram ampliadas, como por exemplo, o repasse de R$ 1.000.000,00 (um milhão de re-

ais) entre os meses de abril e setembro de 2006.

Sem conseguir atender às demandas, JUAREZ BATISTA DOS SANTOS passou a cortar os

desvios de recursos públicos para ANDRÉ MOURA e seu grupo. 

JUAREZ BATISTA DOS SANTOS relata que a partir de então recebeu ameaças, algumas

do próprio parlamentar. No dia 23/06/200710, o vigilante de sua residência, Joseano Zeferino

dos Santos, foi ferido ao trocar tiros com quatro homens encapuzados, que tentaram invadir a

casa. Sentindo-se ameaçado, decidiu delatar os crimes praticados na administração pública

municipal.

Em razão desses fatos, o Ministério Público do Estado do Sergipe enviou repre-

sentação para intervenção estadual no Município de Pirambu/SE, por violação  a principios

constitucionais da supremacia do interesse público sobre o particular, da democraia represen-

tativa, da legalidade, impessoalidade, moralidade e probidade na Administração Pública11.

Além disso,  o Ministério Público de Sergipe ajuizou ação civil pública por atos

de improbidade administrativa contra ANDRÉ LUIZ DANTAS FERREIRA e outros, em razão do re-

ferido esquema de desvio e de apropriação de recursos públicos, envolvento também o então

Prefeito de Pirambu, JUAREZ BATISTA DOS SANTOS, e diversos outros agentes públicos e particu-

lares12.

10 Três dias antes do seu depoimento.
11 Fls. 108/121.
12 Fls. 32/69.
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As  três  ações  penais  contemplam crimes  conexos.  O  réu  ANDRÉ LUIZ DANTAS

FERREIRA associou-se em quadrilha, de modo estável e permanente a servidores públicos mu-

nicipais e comerciantes para a prática de crimes de peculato (na modalidade definida como

crime de responsabilidade de prefeito tipificado no artigo 1º do Decreto-lei 201/67), durante a

gestão de JUAREZ BATISTA DOS SANTOS, na Prefeitura de Pirambu/SE.

Na ação penal 974 (Inquérito 3204), a ação do réu e outros membros da quadrilha

recai sobre a apropriação de gêneros alimentícios. Nesta ação penal ainda há acusação de for-

mação de quadrilha.

Na ação penal 973 (Inquérito 3221), a ação do réu e outros membros da quadrilha

refere-se a uso ilícito de linhas telefônicas públicas.

Por fim, na ação penal 969 (Inquérito 3556), a ação do réu e outros membros da

quadrilha recai sobre veículos e servidores que atuavam como motoristas. 

Passa-se à análise das referidas ações penais.

1.   AÇÃO PENAL 974

A ação penal atribui a  apropriação de recursos públicos  a ANDRÉ MOURA, medi-

ante compras pagas com recursos do Município de Pirambu nos estabelecimentos comerciais

MM Nunes, Mercadinho Nossa Senhora do Carmo, Edinalva Dantas Santos (Dinalva), Lizan-

dréia Teles do Nascimento (Andréia) e Maria Silene da Conceição (Peixaria), no período de

01/01/2005 a 25/06/2007, na gestão do prefeito JUAREZ BATISTA DOS SANTOS.

No mesmo período, o réu associou-se a JUAREZ BATISTA DOS SANTOS, Lara Adriana

Viega Barreto Ferreira, Élio José Lima Martins, Cláudia Patrícia Dantas Ferreira, Silvanete

Dias Cruz, Mário Jorge Pereira Dos Santos, Irleide Santos Trindade Pereira, Ivamilton Nasci-

mento Santos e Regivaldo Santos Machado, de forma estável e permanente, em quadrilha,

para cometer  os  crimes de peculato  narrados na denúncia  (na modalidade definida como

crime de responsabilidade de prefeito tipificado no artigo 1º do Decreto-lei 201/67).
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Parte das mercadorias abastecia a casa de ANDRÉ MOURA e de sua família.  Outra

parte foi revertida à atividade política do parlamentar, que contava com escritório político nos

município de Pirambu e de Japaratuba, aqui conhecido por "Casa de Apoio"13.

Como narrado  na  denúncia  e  comprovado  nestes  autos,  para  "maquiar"  essas

compras irregulares, os fornecedores emitiam notas fiscais nas quais eram lançadas mercado-

rias diversas das realmente adquiridas, e que correspondiam aos itens licitados ou compreen-

didos no contrato administrativo feito com a prefeitura do município de  Pirambu.

Desta discrepância, surgiu a necessidade de um controle paralelo das saídas de

mercadorias para a Prefeitura Municipal de Pirambu, o que era efetivado através das autoriza-

ções de retiradas, subscritas por Lara Adriana Veiga Barreto Ferreira, Élio José Lima Martins,

Cláudia Patrícia Dantas Ferreira, Silvanete Dias Cruz, Mário Jorge Pereira Dos Santos, Ir-

leide Santos Trindade Pereira e Ivamilton Nascimento Santos, cujo teor não era registrado na

contabilidade oficial da empresa, nem tampouco da Prefeitura.

Tal prática não era novidade na Administração Pública de Pirambu. Na gestão da

ANDRÉ MOURA na chefia do Executivo Municipal, as operações dissimuladas ("maquiadas") já

eram rotina na execução dos contratos de fornecimento.

O depoimento de Ricardo Fortes Lemos, fornecedor de gêneros alimentícios para

a Prefeitura Municipal de Pirambu, desde a gestão de ANDRÉ MOURA, é prova clara e contun-

dente desta prática. Ele afirmou ao Ministério Público do Estado de Sergipe, ao esclarecer o

esquema de “maquiagem” das aquisições irregulares:

(…)  Que vinha uma Ordem da Prefeitura determinando qual  o tipo de produto que

sairia na nota, ainda que tivesse sido fornecido cerveja, whisky e red bull14.

As pastas "Despesas 2006 e 2007", apreendidas na sede da Prefeitura de Pirambu,

contêm documentos que  comprovam a montagem de contabilidade paralela de compras de

gêneros no comércio local15. 

13 É oportuno destacar a existência da denominada "Casa de Apoio", situada na cidade de Japaratuba, com a
finalidade de servir como comitê eleitoral permanente, para promoção dos interesses políticos de ANDRÉ

MOURA e sua esposa Lara Moura,  notamente como ponto de apoio para suas atividades assistenciais aos
eleitores daquela municipalidade.

14 Fl. 182. No mesmo sentido é o teor do seu depoimento prestado em juízo (Mídia de fl. 3188).
15  Fls. 379/380.
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Além disso, as notas ou pedidos16 demonstram que houve  claro  desvio  de bens

públicos, pois muitas mercadorias efetivamente adquiridas não têm ligação com a finalidade

pública municipal – são refrigerantes, bebidas alcoólicas, camarão, peixe, etc -, e outras con-

tinham anotações com siglas e expressões que representam descrição da verdadeira finalidade

da compra.

A denúncia citou notas de compras no mercado MM Nunes, no valor total de R$

5.180,50 (cinco mil, cento e oitenta reais e cinquenta centavos), que têm como requisitantes

Silvanete Dias da Cruz (Fia)17 e Irleide Santos Trindade Pereira18, conforme se observa da ta-

bela abaixo:

DATA Nº DOC. REQUISITANTE DESCRIÇÃO VALOR (R$)

12/03/2006 0725 Silvanete “Fia” “5 fardos de refrigerante p/ noivado” 90,00

18/03/2006 0728 Silvanete “Fia” “compras para cavalos” 93,60

13/01/2006 0879 Silvanete “Fia” “compras casa T Japa” 59,80

25/02/2006 0724 Silvanete “Fia” “compras casa T carnaval” 395,00

30/12/2005 0854 Silvanete “Fia” “Compras p/T” 328,50

12/01/2006 0878 Silvanete “Fia” “Compras p/ casa T Japa” 298,00

22/12/2005 0852 Silvanete “Fia” “Compras casa T” 225,00

24/12/2005 0851 Silvanete “Fia” “1 cx cerveja, 6 refri 2l D. L.” 46,00

25/12/2005 0853 Silvanete “Fia” “5 cx cerveja, 5 fardos refri Kl, 2 cx 
vinho”

257,00

25/12/2005 0872 Silvanete “Fia” “1 cx cerveja, 6 refri 2l” 39,00

26/12/2005 0877 Silvanete “Fia” “5 cx cerveja 24, 3 pc refri (06), 1 cx 
vinho (24), 1 cx 51”

283,80

26/12/2005 0861 Silvanete “Fia” “3 cx cerveja 24, 3 fardos refri (06), 1 
cx vinho (12)”

168,60

29/12/2005 0856 Silvanete “Fia” Utensílios de cozinha 143,90

29/12/2005 0857 Silvanete “Fia” Utensílios em geral  p/ “casa Equipe 
Técnica”

60,00

29/12/2005 0858 Silvanete “Fia” Utensílios em geral e material de 
limpeza p/ “time juniores” 

132,60

29/12/2005 0859 Silvanete “Fia” Utensílios em geral e material de 
limpeza “p/ juniores”

160,10

16  Fls. 574/745.
17 Ocupava o cargo de Chefe de Gabinete na gestão do ex-prefeito ANDRÉ MOURA e durante a administração de 

Juarez Batista foi nomeada para ocupar cargo comissionado, continuando, porém, a receber orientações e 
ordens diretas de ANDRÉ MOURA, desta feita para atender apenas os interesses particulares destes junto à 
Prefeitura de Pirambu.

18 Esposa de Mário Jorge Pereira dos Santos (Mário Brother), ocupante de cargo comissionado vinculado à 
Secretaria de Ação Social, assinava autorizações de retiradas de produtos por conta da Prefeitura de 
Pirambu.
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17/03/2006 0726 Silvanete “Fia” “Compras p/ Edgar”
- bebidas alcoolicas, refrigerantes e 
copos

505,45

17/03/2006 0727 Silvanete “Fia” “compras p/ T” 245,00

26/12/2005 2451 Irleide Trindrade “comp. casa P., Mat. de limpeza” 80,35

02/08/2006 2013 Irleide Trindrade “Compras referente Refrigerante p/ 
Cuca e Diclan Cruz a D. Elze Xangô”

125,00

22/08/2006 2029 Irleide Trindrade “Compras referente Refrigerante e 
cerveja p/ Anio filho de Davi e 
Refrigerante p/ creche”

153,00

23/08/2006 2030 Irleide Trindrade “Compras fraudas geriátricas” 101,25

03/08/2006 2015 Irleide Trindrade “Compras cervejas p/ Passinha” 75,75

22/08/2006 2022 Irleide Trindrade “Compras cervejas p/ Silvani” 54,60

15/08/2006 2020 Irleide Trindrade “Compras refrigerantes p/ Dinha” 25,40

11/08/2006 2018 Irleide Trindrade “Compras refrig., vinho, cerveja p/ D. 
Elze Xangô e Ricardo”

135,60

05/08/2006 2017 Irleide Trindrade “Compras refrigerantes p/ Aniversário 
Wênia e Gilma”

80,70

04/08/2006 2016 Irleide Trindrade “Compras pães e material p/ cachorro 
quente refrigerante pov. Aguilhadas 
refrigerante”

94,45

01/08/2006 2014 Irleide Trindrade “Compras material p/ cachorro quente
refrigerante pov. Alagamar”

91,50

04/08/2006 2011 Irleide Trindrade “Compras P” 51,70

22/08/2006 2028 Irleide Trindrade “Compras Diversas” 500,00

TOTAL GERAL (DAS COMPRAS DOCUMENTADAS) 5.180,50

Há várias notas com a descrição “compras para casa T”. “T” refere-se a Telma,

governanta e cozinheira das casas de ANDRÉ MOURA, em Pirambu e Japaratuba, responsável

pelo recebimento das mercadorias adquiridas. Em outras, lê-se “Casa T Japa”, que significa

a casa do parlamentar em Japaratuba.

Em algumas, há as anotações “Comp. Casa P” ou “Compras P, que se referem a

compras para a residência de Patrícia Moura, irmã de ANDRÉ MOURA. Nesse sentido é o depoi-

mento de Irleide Santos Trindade Pereira perante a Promotoria de Justiça de Japaratuba, ao

afirmar que “Casa P eram compras que fazia para a casa do Prefeito”, bem como “Que às

vezes  entrega mercadorias  ao  Prefeito  para serem levadas  para  Aracaju,  contendo nota

CASA P Aracaju”19.

Outras  notas têm  “DL”, correspondente a Dona Lara (Lara Moura), esposa de

19 Fls. 168/170.
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ANDRÉ MOURA. 

Há, ainda, as anotações de “casa Equipe Técnica” “time juniores” e “p/junio-

res”,  destinadas  à  equipe  de  futebol  Olímpico  Pirambu  Futebol  Clube,  que  tem  ANDRÉ

MOURA como patrono da agremiação.

Por sua vez, a expressão “Compras p/Edgar” indica que o beneficiário da com-

pra foi Edgar dos Santos, vereador do Município de Japaratuba, integrante do grupo político

de ANDRÉ MOURA, com base eleitoral no Povoado São José, onde ganhou notoriedade pela or-

ganização de festas e cavalgadas.

Por fim, há referências aos nomes de particulares, em geral moradores de Pi-

rambu, que foram beneficiados pelas compras realizadas no contexto do esquema delitivo,

tais como Cuca, Diclan Cruz, Elze Xangô, Ânio, Silvani, Passinha, Dinha, Ricardo, Wê-

nia e Gilma.

O proprietário do mercado MM Nunes, José Milton Mendonça Nunes, confirmou

o desvio de recursos públicos, em depoimento prestado ao Ministério Público do Estado de

Sergipe. Relatou que firmou contrato com a municipalidade para fornecer cestas básicas mas

foram feitas outras solicitações diversas, como refrigerantes e bebidas alcoólicas. 

 Explicou que a empregada de ANDRÉ MOURA, Lúcia, fazia compras de alimentos

e outros gêneros, e que o depoente lançava o valor correspondente a essas compras nas notas

fiscais de fornecimento à Prefeitura, como se cestas básicas fossem. Alegou, ainda, que  rece-

bia lista com os gêneros desejados e, na falta de especificação, mandava cerveja, material de

limpeza e outros itens que não constavam do contrato com a Prefeitura20.

 Em juízo, José Milton declarou, em síntese, que fornecia cestas básicas para a

Prefeitura Municipal e gêneros alimentícios para a Delegacia de Polícia de Pirambu. Negou

que vendia bebidas alcoolicas à Prefeitura21.

Além  disso,  as  notas  do  Supermercado  N.  Sra.  do  Carmo,  no  valor  de  R$

19.442,48 (dezenove mil, quatrocentos e quarenta e dois reais e quarenta e oito centavos),

onde figuram como recebedores Mário Jorge Pereira dos Santos, Silvanete Dias Cruz, Lara

Ferreira e Irleide Trindade, reforçam o desvio das mercadorias, conforme se observa da ta-

bela abaixo:

20 Fls. 145/146.
21 Mídia de fl. 3188.
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DATA REQUISITANTE DESCRIÇÃO VALOR (R$)

26/08/2005 Mário Brother Bebidas alccolicas, refrigerntes e copos p/ 
“CAVAGADA DE PATIOVA E O PROMULHER 
DE JAPARATUBA”

593,20

27/08/2005 Mário Brother Água mineral, refrigernte, maracaujá e açúcar p/ 
PROMULHER DE JAPARATUBA”

350,00

28/08/2005 Mário Brother Água mineral p/ 'PROMULHER DE 
JAPARATUBA”

127,40

16/09/2005 Mário Brother Água mineral, cervejas e refigerantes “referente 7 
setembro”

560,45

16/09/2005 Mário Brother Água mineral e copo “desfile Pirambu” 199,40

17/09/2005 Mário Brother Compras 21,13

17/09/2005 Mário Brother Cervejas, refrigerantes, copos, carvão, água mineral 
“REF. A CAVAGADA DE HLINHO”

586,75

26/08/2005 Mário Brother Bebidas alcoolicas, água mineral, refri, copos “REF 
A CAVAGADA DA PATIOBA E PROMULHER 
COMPLEMENTO”

483,65

- Silvanete “Fia” “compras p/casa Jap. T. M Mensal” 1.064,38

- Silvanete “Fia” “09 cestas mensais D.L.” 270,00

- Silvanete “Fia” “compras p/ cavalgada Ver Edgar” 188,50

- Silvanete “Fia” “03 cestas p/ Curral dos Bois” 90,00

- Silvanete “Fia” “05 cestas p/ Ass. De Vázea Verde” 150,00

- Silvanete “Fia” “05 cestas p/ Ass. Porteira” 150,00

25/07/2005 Silvanete “Fia” “compras p/ casa de apoio Jap Mensal” 269,00

28/07/2005 Silvanete “Fia” “compras p/ Ala Jovem (Pedro)” 198,00

10/08/2005 Silvanete “Fia” “05 cestas Ass. de Moitas” 150,00

14/08/2005 Silvanete “Fia” Água mineral “p/ chico e polícia jogo” 114,00

19/08/2005 Silvanete “Fia” “compras p/ aniversário 15 anos S. José” 148,50

19/08/2005 Silvanete “Fia” “compras p/ aniversário Combate A.M. (Pirambu)” 165,00

22/08/2005 Silvanete “Fia” “compras p/ casa de apoio Jap” 298,00

27/08/2005 Silvanete “Fia” 6 cx água com 48 114,00

27/08/2005

Silvanete “Fia” “Compras casa Jap. T. M” 984,05
07/09/2005

10/09/2005

16/09/2005

28/08/2005 Silvanete “Fia” “compras material p/ Pro Mulher” 69,50

30/08/2005 Silvanete “Fia” “compras casa de apoio mensal” 295,00

20/08/2006 Lara Ferreira “Torneio Várzea Verde Prof. João Caldas” - Pães, 
queijo muzzarela, fardos de refigerente, caixas de 
cerveja e caida de 51

220,50

- Lara Ferreira '08 cx de cerveja, 03 fardo de refri Futsal em Jap.” 294,50

21/07/2006 Lara Ferreira “03 caixa cerveja c/ 24 p/ o viado” 90,00
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- Lara Ferreira “06 fardo refri 04 cx de vinho c/ 12 Dona Selma” 276,00

18/08/2006 Lara Ferreira “08 cx cerveja 04 fardo de refri 03 cx de vinho e 01 
cx de 51 p/ Cals Augusto”

456,00

20/08/2006 Lara Ferreira “Compras p/ casa de apoio mensal” 379,80

18/07/2006 Lara Ferreira “Compras p/ casa de apoio mensal” 388,60

18/07/2006 Lara Ferreira “Compras” 369,80

20/08/2006 Lara Ferreira “Compras” 359,90

27/07/2006 Lara Ferreira “Compras” 52,00

20/07/2006 Lara Ferreira “07 cx cerveja c/24 04 fado refigerante 03 cx vinho 
02 cx litros 51 04 pct copo descartáveis p/ Zé 
Dionízio”

444,40

20/07/2006 Lara Ferreira “02 cx vinho c/12 06 cx cerveja c/24 05 fardo 
refrigerente 02 pct copo descartáveis 02 pct garfos 
50 pratos descartáveis casamento comunitário 
Povoado São José”

363,75

10/08/2006 Silvanete “Fia” “cestas básicas” 1.800,00

15/08/2006 Silvanete “Fia” “compras p/ Delegacia São José” 379,90

30/07/2006 Silvanete “Fia” “compras p/ Delegacia São José” 385,00

01/07/2006 Mário Brother “compras” 149,73

08/08/2006 Irleide Andrade “compras cerveja e refrigerante p/ Neilton, esposo se
Zélia”

60,74

24/07/2006 Irleide Andrade “compras refrigerante original p/ Sec. Ação Social” 69,95

29/07/2006 Mário Brother “compras ref a barbantes, arames e outros” 138,00

10/09/2006 Silvanete “Fia” “cestas básicas” 1830,00

16/09/2006 Silvanete “Fia” “compras p/ Delegacia São José” 369,90

30/08/2003 Silvanete “Fia” “compras p/ Delegacia São José” 349,50

26/08/2006 Lara Ferreira “06 cx de cerveja de 24 05 fardo de refri 05 cx de 
vinho com 12 03 cx de 51 p/ festa rua do alto - 
Elisabete”

534,00

05/09/2006 Lara Ferreira “02 cx de verveja com 24 p/ giquéia” 60,00

07/09/2006 Lara Ferreira “05 cx de cerveja com 24 03 fardo de refri 01 cx de 
vinho banda Marcos Gordo”

246,00

07/09/2006 Lara Ferreira “05 cx de cerveja com 24 04 fardo de refri – orig 05 
cx de água Desfile Casa A. M.”

329,00

02/09/2006 Lara Ferreira “02 rolo de barbante R. M.” 9,00

02/09/2006 Lara Ferreira “12 cx de cerveja com 12 08 fardo de refri 02 cx de 
água REUNIÃO ALA FEMININA”

363,00

26/08/2006 Lara Ferreira “06 fardo de refri 02 cx de água MOVIMENTO 
25”

147,00

03/09/2006 Lara Ferreira “03 fardo de refri 02 cx de água Caminhada de 
Moita”

93,00

09/09/2006 Lara Ferreira “Compras p/ Senhora de Foges. Compras p/ Silvania
Rua do alto”

119,00

16/09/2006 Lara Ferreira “05 cx cerveja c/ 24 02 cx vinho 01 cx 21 04 fardos 334,60
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refrigerantes 04 pcts copo descartáveis festa de 
Lucas'

11/09/2006 Lara Ferreira “20 cx água mineral” 780,00

TOTAL GERAL (DAS COMPRAS DOCUMENTADAS NO I.P.) 19.442,48

O lançamento “compras p/casa Jap T.M” faz referência a Telma, empregada do-

méstica de ANDRÉ MOURA.  A anotação da sigla “AM” corresponde ao próprio parlamentar.

“Desfile Casa A. M.” representa compras de bebidas alcoolicas para reunião fes-

tiva na casa de ANDRÉ MOURA, em comemoração ao Dia da Independência.

Já  as  anotações  “Cestas  para ‘Curral  dos  Bois’”,  “Ass.  de Várzea Verde”,

“Ass. Porteiras”,  “Ass. de Moitas” e “Pró Mulher de Japatuba” retratam aquisições de

cestas básicas e compras a serem distribuídas em localidades no município de Pirambu para

promover a candidatura da esposa de ANDRÉ MOURA, Lara Moura.

Por sua vez, “Compras p/Delegacia São José” e compras de bebidas alcoólicas

para o “Centro Comunitário do Povoado São José”, promovidos pelo grupo para promo-

ção política, e aquelas notas representativas de "CAVALGADA DE HLINHO", "CAVAL-

GADO  DE  PATlOBA",  "CAVALGADA  DE  EDGAR"  referenciam  eventos  sociais

promovidos no interesse político de ANDRÉ MOURA.

No mais,  as descrições "Compras para casa de apoio Jap", "compras casa de

apoio mensal" significam aquisições destinadas à Casa de Apoio, comitê político de ANDRÉ

MOURA e Lara Moura na cidade de Japaratuba.

De resto, os documentos referentes a "Compras p/aniversário 15 anos S. José"

designam compras destinadas ao aniversário de 15 anos, no Povoado de São José, no Municí-

pio de Japaratuba, o que denota que os ilícitos em exame ultrapassam os limites territoriais do

Município de Pirambu, beneficiando politicamente o réu no Município de Japaratuba.

 Há também pedidos à comerciante Lizandréia Teles do Nascimento, no valor de

R$ 1.781,85 (mil setecentos e oitenta e um reais e oitenta e cinco centavos) que, igualmente,

comprovam o desvio de recursos públicos, conforme se infere da tabela abaixo:

DATA REQUISTANTE DESCRIÇÃO VALOR (R$)

25/08/2006 Lara Ferreira “compras frango p/T” 76,50

18/08/2006 Lara Ferreira “compras frango p/T” 89,90
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01/09/2006 Lara Ferreira “compras frango p/T” 91,05

01/09/2006 a
17/09/2006

Lara Ferreira “compras verduras Chico” 149,00

04/08/2006 Lara Ferreira “compras frangos p/T” 77,30

28/07/2006 Lara Ferreira “compras p/T” 69,80

11/08/2006 Lara Ferreira “compras frango p/T” 77,20

11/08/2006 a
25/08/2006

Lara Ferreira “Compras verduras p/ Chico” 139,00

08/09/2006 Lara Ferreira “compras frango p/T” 60,35

15/09/2006 Lara Ferreira “compras frangos p/T” 73,90

22/09/2006 Lara Ferreira “Compras Casa Telmas” 66,55

29/09/2006 Lara Ferreira “Compras carnes e frangos e verduras” 62,80

19/09/2006 Lara Ferreira “Compras” 116,30

- Lara Ferreira “3000 quiabos” 150,00

23/09/2006 Lara Ferreira “P/D. Maia da Paz” 62,50

15/09/2006 Lara Ferreira “Compras frangos e verduras Casa Telna” 59,80

- Lara Ferreira “Compras” 359,90

TOTAL GERAL (DAS COMPRAS DOCUMENTADAS NO I.P.) 1.781,85

As anotações "compras frango p/T", "compras p/T", "Compras Casa Telmas"

e "Compras frangos e verduras Casa Telma" novamente refereciam Telma, empregada de

ANDRÉ MOURA.

No mais, “compras verduras p/Chico” representam gêneros destinados ao chefe

dos vigilantes na gestão de ANDRÉ MOURA.

A propósito, Lizandréia Teles do Nascimento também confirmou perante o Minis-

tério Público do Estado de Sergipe a retirada de gêneros alimentícios destinados a  ANDRÉ

MOURA pagos pela Prefeitura de Pirambu22. Em  juízo, declarou que participou de licitação

para fornecer mercadorias para a Prefeitura de Pirambu mas que ANDRÉ MOURA detinha um

conta pessoal no estabelecimento comercial para suas despesas particulares23.

No mercado da comerciante Edinalva Dantas Santos, a Dinalva, há várias requisi-

ções assinadas por “LINDO”, “IRLEIDE” e outras de “ELINHO”, totalizando R$ 3.158.55

(três mil, cento e cinquenta e oito reais e cinquenta e cinco centavos), o que reforça a prática

22 Fls. 395/397.
23 Mídia de fl. 3188.
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de desvio e apropriação de recursos públicos municipais pelo réu, a seu favor ou de terceiros,

conforme se observa da tabela abaixo:

DATA Nº DOC REQUISITANTE DESCRIÇÃO VALOR (R$

19/12/2005 2260 Lindo Cervejas, vinho, 21, 
referigerentes

93,40

22/11/2005 2262 Lindo Cervejas 48,00

08/12/2005 2251 Lindo Cestas Básicas 150,00

17/12/2005 2258 Lindo Cervejas e Refrigerantes 75,60

17/12/2005 2259 Lindo Cervejas 60,00

20/12/2005 2261 Lindo Cesta Básica 30,00

22/12/2005 2263 Lindo Cesta Básica 30,00

22/12/2005 2264 Lindo Refrigerentes, vinhos e copos 95,00

26/12/2005 2266 Lindo Vinhos, refrigerentes, cortezado 44,00

29/12/2005 2267 Lindo Refrigerentes e Vinhos 49,00

30/12/2005 2268 Lindo Refrigerantes 33,00

02/01/2006 2283 Lindo Cervejas, refrigerentes e vinhos 60,00

26/01/2006 2269 Lindo Cestas básicas 300,00

11/02/2006 2276 Lindo Vinhos, refrigerantes, montilla, 
vodka, cerveja

69,00

18/02/2006 2274 Lindo Refrigerentes 53,00

18/03/2006 2282 Lindo “cesta básica c/ leite” 40,00

- 2005 Irleide Andrade “Compras Casa P. São João 
Antecipado queijo, mateiga, 
azeitona, etc.”

83,15

- 0411 Elinho “BC” 40,00

- 1871 Elinho “BC” 60,00

- 1873 Elinho “BC” 180,00

03/08/2006 1872 Elinho “BC” 60,00

- 1875 Elinho “BC” 570,00

19/07/2006 1869 Elinho “BC” 280,00

15/07/2006 1870 Elinho “fardos de refrigerante ki 
desinfetante papel higiênico”

80,00

23/06/2006 2299 Lindo “cesta básica c/ leite” 45,00

23/06/2006 2297 Lindo “cesta básica c/ leite” 45,00

23/06/2006 2298 Lindo “cesta básica c/ leite” 45,00

23/06/2006 2300 Lindo “cesta básica c/ leite” 45,00

23/06/2006 1853 Lindo “cesta básica c/ leite” 45,00

23/06/2006 1852 Lindo “cesta básica c/ leite” 45,00

23/06/2006 1851 Lindo “leite ninho” 20,40

03/06/2006 1859 Lindo “cesta básica c/ leite” 45,00
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23/06/2006 1854 Lindo “cesta básica c/ leite” 70,00

23/06/2006 1855 Lindo “cesta básica c/ leite” 35,00

27/06/2006 1857 Lindo “cesta básica c/ leite” 45,00

27/06/2006 1856 Lindo “cesta básica c/ leite” 90,00

TOTAL GERAL (DAS COMPRAS DOCUMENTADAS NO I.P.) 3.158,55

Há registros de compra de bebidas alcoólicas e refrigerante e outros referentes a

cestas básicas, representas pela sigla “BC”, que foram autorizadas por Élio José Lima Mar-

tins (Elinho), Secretário Municipal de Finanças, ou seja, com cargo não ligado à área social.

A propósito, a utilização de uma sigla, invertendo-se as letras iniciais da expres-

são CESTAS BÁSICAS, demonstra o nítido propósito de ocultar e de dissimular os propósi-

tos inconfessáveis dos responsáveis pela referidas compras.

Além disso, há várias compras feitas no período da campanha para as eleições de

2006, o que denota o esforço dos membros do clã “MOURA” para eleger o seu representante

na Assembléia Legislativa do Estado de Sergipe.

Edinalva Dantas Santos,  proprietária da mercearia "Esperança",  confirmou pe-

rante o Ministério Público do Estado de Sergipe que fazia vendas de produtos diversos, entre

eles bebidas alcoólicas, para a Prefeitura de Pirambu, por requisição de Silvanete, Irleide, El-

minha e Galego.

A empregada doméstica de  ANDRÉ MOURA, Lúcia, também fazia compras pagas

pela Prefeitura24. Em juízo, sua atitude foi contraditória, ao declarar que não realizou vendas

de bebidas alcoolicas à Prefeitura, mas apenas material de limpeza no final do mandato de

JUAREZ BATISTA DOS SANTOS
25 .

Por fim, há registros de compras assinados pela esposa de ANDRÉ, Lara Moura, na

Peixaria de Maria Silene da Conceição, no valor de R$ 874,20 (oitocentos e setenta e quatro

reais e vinte centavos), pagas pela Prefeitura de Pirambu, referentes a compras de camarão e

peixe, sem ligação com finalidade pública, conforme relação a seguir:

DATA REQUISITANTE DESCRIÇÃO VALOR (R$)

02/12/2006 Lara Ferreira “07 kg de camarão 01 isopor” 172,90

- Lara Ferreira “Compras p/T” 316,30

24 Fls. 171/172.
25 Mídia de fl. 3188.
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- Lara Ferreira “9 kg de pescada 3 coco ralado 3 Kg de
camarão”

144,00

12/09/2006 Lara Ferreira “Mário Brode Peixa Camarão e isopo” 203,00

- Lara Ferreira “02 un coco 04 kg peixe” 38,00

TOTAL GERAL (DAS COMPRAS DOCUMENTADAS NO I.P.) 874,20

O depoimento de  JUAREZ BATISTA DOS SANTOS perante a Polícia Civil  de Japara-

tuba26,  somado  às  demais  provas  descritas,  é  demostrativo  suficiente  da  participação  de

ANDRÉ LUIZ DANTAS FERREIRA nos eventos delitivos. 

As aparentes retratações feitas pelas testemunhas José Milton Mendonça Nunes,

Lizandréia Teles do Nascimento e Edinalva Dantas Santos, em audiência de instrução, estão

desatraladas das outras provas coletadas nesta ação penal, notadamente a prova documental e

o depoimento de Juarez Batista dos Santos, que comprovam, a toda evidência, as constantes

retiradas de mercadorias das empresas citadas, pagas pela Prefeitura mas destinadas em favor

do réu ANDRÉ MOURA, com claro prejuízo ao patrimônio público e em desvio de finalidade.

A propósito,  muitas  notas e recibos de fornecedores, mencionados na denúncia,

notadamente nos volumes 6 e 7, com diversos extratos de fornecedores - extraídos pela pró-

pria Prefeitura de Pirambu/SE -, registram o fornecimento ao réu de gêneros alimentícios por

intermédio da municipalidade até julho de 200727. 

Também há farta prova do crime de formação de quadrilha com participação do

réu. Os elementos de prova já descritos demonstram, de forma eloquente, a associação está-

vel e  permanente, entre o réu,  JUAREZ BATISTA DOS SANTOS, Lara Adriana Viega Barreto Fer-

reira, Élio José Lima Martins, Cláudia Patrícia Dantas Ferreira, Silvanete Dias Cruz, Mário

Jorge Pereira dos Santos, Irleide Santos Trindade Pereira e Ivamilton Nascimento Santos,

para a prática reiterada de crimes de apropriação e desvio de recursos públicos municipais.

O réu  liderou a  quadrilha nos dois primeiros anos da gestão do prefeito  JUAREZ

BATISTA DOS SANTOS (2005/2007) e sua participação no grupo cessou em 26/06/2007, quando

Juarez revelou espontaneamente o esquema criminoso, a existência da quadrilha e o seu mo-

dus operandi à autoridade policial28.

26 Confirmado perante o Ministério Público Federal.
27 Confira-se:  Comercial  M.M.  Nunes  LTDA  –  07/08/2007  (fl.  1205),  Maria  Silene  da  Conceição  –

12/06/2007 (fl.  1215),  Maria  do  Carmo de  Souza  Japaratuba  (Mercearia  Nossa  Senhora  do  Carmo)  –
01/06/2007 (fl. 1206) e Lizandréia Teles do Nascimento – 02/4/2007 (fl. 1207).

28 Termo de Declarações – fls. 73/77.
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A denúncia narrou  de maneira consistente  com as provas queo réu orientava a

atuação dos  demais  membros da  quadrilha,  notadamente  os  servidores  municipais  Mário

Jorge Pereira do Santos (MarIo Brother) e Silvanete Dias Cruz (Fia), que agiam como verda-

deiros prepostos do ex-prefeito, autorizando a retirada ds mercadorias dos estabelecimentos

comerciais citados, em benefício direto ou indireto do réu, para posterior pagamento pela

Prefeitura de Pirambu, como efetivamente ocorreu.

Desta forma,  com intensa  culpabilidade  e durante longos anos, o  réu praticou o

crime de quadrilha tipificado no art. 288 do Código Penal.

2.   AÇÃO PENAL 973

A denúncia  narra que  ANDRÉ LUIZ DANTAS FERREIRA desviou  e a utilizou ilicita-

mente  vários  telefones móveis, cadastrados  em nome e pagos pelo  Município de Pirambu,

obtendo benefício  dele  próprio  e  de  pessoas  ligadas  a  ele,  no  período  de  01/01/2005  a

31/07/2007, quando não faziam parte da administração municipal.

O réu utilizou naquele período os telefones (79) 9982-2502, 9977-2002 e 9982-

2500, quando não tinha qualquer vínculo com a administração municipal, dando causa a R$

21.718,17 (vinte e um mil, setecentos e dezoito reais e dezessete centavos) de despesas tele-

fônicas indevidas e ilícitas, pagas pelo município com desvio de finalidade e apropriação pri-

vada ilícita. A denúncia descreve a participação do réu na utilização de cada uma das linhas

telefônicas pertencentes ao Município de Pirambu/SE:

(…)  Através  de  ofício  firmado  pelo  próprio  Prefeito  Municipal  de  Pirambu,  foi
encaminhada  ao  Delegado  de  Polícia  daquela  cidade  a  relação  dos  mencionados
telefones celulares que se encontravam em poder do ex-gestor  ANDRÉ MOURA, de sua
genitora, LILA MOURA, e de sua irmã, PATRÍCIA MOURA. Fl. 7

Eis a relação dos celulares diretamente cedidos aos requeridos:

USUÁRIOS TELEFONES

ANDRÉ LUIZ DANTAS FERREIRA (79) 9982-2502
(79) 9977-2002
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(79) 9982-2500

Alice Maria Dantas Ferreira (79) 9971-6308

Cláudia Patrícia Dantas Ferreura (79) 9977-1409

Como ressaltado, ANDRÉ MOURA foi prefeito de Pirambu até o final de 2004. Dei-

xou de ocupar qualquer cargo na municipalidade após esse período e somente em 2006 foi

eleito Deputado estadual. 

Entretanto, mesmo após o final de seu mandato no município, ANDRÉ MOURA fez

uso dos terminais telefônicos móveis pagos pela Prefeitura, inexistindo qualquer contrapar-

tida do beneficiário em favor da coletividade.

Neste sentido é o teor do depoimento de JUAREZ BATISTA DOS SANTOS, admitindo os

fatos e delatando o réu perante a Polícia Civil de Pirambu, conforme já ressaltado. Ao ser in-

quirido pelo Ministério Público do Estado de Sergipe,  JUAREZ BATISTA DOS SANTOS confirmou

tais declarações, relatando que:

(...)  no  dia  do  atentado  estava  com  a  família  no  Marcos  Freire  II,  não  se

encontrando em casa na hora em que esta foi invadida. Que já há algum tempo

modificou a sua rotina por receio de que algo lhe acontecesse; Alega que havia

pressão verbal, cobranças e ligações para que continuasse Fiel e Obediente. Que

a exigência de fidelidade partia de pessoas do convívio do Dep. ANDRÉ MOURA, a

exemplo de Helinho.

 Que desde o início da sua Administração houve ingerência externa do grupo que

controla politicamente a região (…).

 Que no Município  são 12 Secretários  Municipais,  sendo que  tirando a  sua

esposa, todas as outras nomeações foram impostas pelo grupo de ANDRÉ MOURA.

(…) Que a prefeitura fornecia Carros, Celulares e Funcionários para trabalhar

em favor dos interesses políticos do grupo de  ANDRÉ MOURA,  o que já era de

costume  desde  a  administração  anterior,  mantendo-se  esta  estrutura  na

administração atual. (…)

 Que a família do deputado ANDRÉ MOURA possuía um carro para uso especial e

diário. Que o aparato de Carros, Celulares (9977-1412, 9987-6091, 9982-2502)

e  Funcionários  sempre esteve  atuando em favor  do Deputado  ANDRÉ MOURA,
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inclusive na campanha para Deputado Estadual.

 Que só tomava conhecimento das decisões depois que elas eram determinadas.

Que quem exercia o comando de fato da Prefeitura era o Deputado ANDRÉ MOURA

através do Secretário de Finanças Antônio Carlos, Adjunto de Finanças Tiago

Lemos, José de Oliveira (Secretário de Urbanismo), Álvaro de Souza (Chefe de

Transportes), Mário Brother (Chefe dos US, pessoal de Serviços Gerais). Que

geralmente tomava conhecimento dos fatos através de Antônio Carlos, Tiago e

Silvanete Cruz 'Fia' (Secretária Particular de  ANDRÉ MOURA, não obstante seja

funcionária da Prefeitura de Pirambu) (…)29 

Os fatos foram confirmados por Adilton da Cunha Lustosa que, ao prestar decla-

rações ao Ministério Público Estadual30, afirmou o seguinte:

(...)  todos  os  números  de  telefone  celular  consignados  no  Ofício  459  foram

usados pela relação das pessoas ali correspondentes; Que há um controle da

própria VIVO, que se encontra cadastrado no molde do Oficio nº 459; (…)

PATRÍCIA31 e  ELIO ainda  tinham telefones  pagos  pela  Prefeitura,  que  fora,

juntamente com os outros, bloqueados recentemente a mando do Prefeito; (…)

 LILA MOURA,  antiga  Deputada,  tinha  telefone  em  nome  dela;  (…)  ANDRÉ

MOURA tinha dois telefones 9977-2002 e 9982-2500 (…). (fls. 120/121)

Em juízo, Adilton reafirmou que ANDRÉ MOURA utilizava telefones móveis pagos

pela prefeitura (mídia de fl. 3188).

Além disso, JUAREZ BATISTA DOS SANTOS entregou ao Ministério Público do Estado

de Sergipe uma relação intitulada “lista de telefones que são pagos pela Prefeitura”32. Esta re-

lação tabula números de telefone móvel, acompanhados de “nome” – nome do usuário – e

“histórico” – o plano tarifário aplicado, “livre” ou “consumo”, 50, 100 ou 200 minutos.

O número 9977-2002  foi  usado por  ANDRÉ MOURA.  Os números  9982-2502 e

9982-2500 também. Ao seu lado, está a anotação manuscrita “assembleia”. Sobre esses, há

observação ao final da lista, dando conta de que “foram transferidos para a assembleia con-

forme solicitado”.

29 Fls. 43/45 da AP 973,
30 fls. 55/56 e 120/122 da AP 973.
31 Trata-se da codenunciada Cláudia Patrícia Dantas Ferreira.
32  Fls. 460-461, Anexo 1 da AP 973.
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A prestadora de serviços telefônicos Vivo S/A prestou informações  acerca dos

números telefônicos em questão33. Quanto aos telefones 9982-2502 e 9982-2500, confirmou

que  estiveram  cadastrados  em  nome  da  Prefeitura  Municipal  de  Pirambu,  de  2002  a

23/03/2007, e o 9977-2002 estava em nome da Prefeitura em todo o período.

Além disso,  informações decorrentes da quebra de sigilo telefônico do  réu, nos

autos do Inquérito 2009117362, revelam um diálogo mantido, em 05/03/2007, entre o Conse-

lheiro do TCE Flavio Conceição, por meio do celular (79) 91315532, e o réu, por meio do ce-

lular (79) 99822500, em que este agradece ao Conselheiro “vitória” obtida em julgamento de

processo no Tribunal Regional Eleitoral de Sergipe.

Nesta ligação para o Conselheiro do TCE no julgamento do TRE/SE há prova do

uso da linha de celular (79) 99822500, custeada pelo erário de Pirambu, por ANDRÉ MOURA,

em período no qual não tinha vínculo formal com a Administração Pública municipal.

Os dados fornecidos pelas operadoras de telefonia móvel demonstram ainda a in-

tensidade do uso da linha pelo réu, notamente com os coautores, com os quais mantinha con-

tato telefônico muito frequente, comprovando, assim, a proximidade do vínculo que os uniu.

Há, assim, prova do uso indevido e da apropriação de recursos públicos munici-

pais pelo réu ANDRÉ MOURA, para satisfazer seus interesses particulares, que acarretaram o se-

guinte prejuízo para o Município de Pirambu/SE34:

USUÁRIO NÚMERO PERÍODO VALOR TOTAL

ANDRÉ LUIS DANTAS FERREIRA

(ANDRÉ MOURA)

(79) 9982-2500 1º/1/2005 
a

 23/3/2007

R$ 8.440,58

(79) 9982-2502 1º/1/2005 
a 

23/3/2007

R$ 7.822,05

(79) 9977-2002 1º/1/2005 
a 

31/7/2007

R$ 5.455,54

TOTAL R$ 21.718,17

O argumento do réu de que teria transferido os números para a Assembleia

Legislativa somente tem comprovação para o período posterior a 23/03/2007. Na maior parte

do período  narrado na denúncia, há provas suficientes da utilização indevida dos terminais

telefônicos,  pois  o  réu não tinham vínculo  com a  Prefeitura que justificasse  a  utilização

destes bens e provocasse despesas pagas pelo município.

33  Fls. 2501/2514 e 2518 da AP 973.
34 Informações constantes do disquete que se encontra às fls. 2260 da AP 973..
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A responsabilidade de  ANDRÉ LUIZ DANTAS FERREIRA resulta do fato de  ele  ser o

usuário das linhas telefônicas mencionadas, cujas contas foram pagas pelo Município de Pi-

rambu/SE nos períodos indicados, conforme se extrai, entre outros documentos, do Ofício nº

45935, firmado pelo denunciado JUAREZ BATISTA DOS SANTOS, então Prefeito do Município, bem

como dos arquivos constantes da mídia de fls. 2260 da AP 973. 

3.  AÇÃO PENAL 969

A denúncia narra o desvio e a utilização de veículos municipais, suficientemente

identificados, e de motoristas  contratados e pagos pelo  Município de Pirambu, igualmente

identificados, no período de 10/01/2005 a 25/06/2007, pelo réu ANDRÉ MOURA que, na época,

não fazia parte da administração municipal.

Há vários depoimentos prestados no Inquérito Civil nº 001/2007 dando conta de

que, mesmo após o final de seu mandato,  ANDRÉ MOURA seguiu fazendo uso dos veículos e

dos serviços dos funcionários municipais:

(...) Que eram dois motoristas de carros; Que ALFREDO DOS SANTOS FILHO

dirigia para o Deputado ANDRÉ MOURA, que o celular 9977-1374 foi entregue ao

motorista de  ANDRÉ MOURA; (...) JAIR 'BUREGUE', também motorista do DEP.

ANDRÉ MOURA,  ficava  à  sua  disposição,  usando  o  celular  9978-7389;  (…).

(depoimento prestado por Adilton da Cunha Lustosa, assessor do então Prefeito

Juarez Batista – fls. 84/85 da AP 969).

(...) Que JAIR BURUGUE dirigia para  ANDRÉ MOURA no final de semana; (…)

Que ALFREDO também dirigia o carro para ANDRÉ MOURA; (...)que atualmente

quem  dirigia  para  ANDRÉ MOURA,  durante  a  semana,  era  o  ALFREDO.(…).

(depoimento  prestado  por  Antônio  Carlos  Vieira  Nunes,  Secretário  de

Urbanismo no período de 03/01/2005 a 29/03/2007 e Secretário de Finanças de

30/03 a 05/07/2007 – fls. 112/114 da AP 969).

35 Fls. 164/165 da AP 973.
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(...) que conhece os motoristas ALFREDINHO e BUREGUE, podendo afirmar

que eles dirigiam para ANDRÉ MOURA, sendo que um tirava a folga do outro; que

o declarante só via o ALFREDINHO dirigindo uma Caminhonete Guia para

ANDRÉ MOURA; que segundo comentários ANDRÉ se utilizava de outros veículos

que eram locados pela Prefeitura de Pirambu; (...) (depoimento prestado pelo

motorista Herbert de Carvalho Gomes – fls. 150/153 da AP 969).

(...) por inúmeras vezes MARIO BROTHER procurava o declarante no meio da

semana  para  acertar  viagens  para  o  final  de  semana,  com  o  caminhão  da

Prefeitura; que nessas ocasiões o declarante levava o caminhão até a residência

de MARIO BROTHER, onde este já se encontrava com toda sua equipe, e eram

colocados no caminhão da Prefeitura caixas de isopor, repletas de cerveja, vinho

e  refrigerante  e,  ainda,  caixas  de  caninha  51;  que  todos  os  produtos  eram

levados para serem consumidos em festas de povoados de Japaratuba, a exemplo

de Forges, Sibalde, Curral dos Bois e outros; que em Pirambu somente levou

bebidas para o Povoado Alagamar uma única vez; que da última vez há cerca de

dois meses levou bebidas para uma festa na Fazenda de PEDRO MOURA, que

fica próximo a Sibalde, no povoado Riachão; (...) que recentemente no mês de

junho, o declarante veio com o caminhão da Prefeitura de Pirambu cheio de

bebidas  que  foram  distribuídas  para  participantes  da  festa  conhecida  por

SARANDAGEM pelas ruas de Japaratuba; que nesse dia o declarante passou

primeiro na casa de apoio, onde MARIO BROTHER mandou-lhe estacionar o

carro, nos fundos da casa de  ANDRÉ MOURA, em Japaratuba; que dali dirigiu o

caminhão de volta para a CASA DE APOIO e também pelas ruas da cidade; que

já ficou trabalhando até altas horas da noite várias vezes nos finais de semana,

sob o comando de MARIO BROTHER; que o declarante não recebia nenhum

dinheiro por fora para executar esses serviços nos finais de semana (…); que o

declarante ouvia do Chefe de Transporte que, se alguém precisasse de algum

carro  da  Prefeitura  teria  que  pedir  a  ANDRÉ MOURA e  não  a  JUAREZ.

(depoimento prestado pelo motorista Samuel Cruz dos Anjos – fls. 154/157 da

AP 969).
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(...) que conhece ALFREDINHO e pode afirmar que ele é motorista de  ANDRÉ

MOURA,  trabalhando  em  Aracaju,  tendo  inclusive  se  mudado  para  a  Capital

quando André assumiu o cargo de Deputado; que conhece BUREGUE e sabe

que ele também é motorista do Deputado ANDRÉ MOURA, trabalhando em Aracaju

e  Pirambu,  para  o  parlamentar;  (...)  (depoimento  prestado  pelo  motorista

Edinaldo dos Santos – fls. 158/160).

Quanto aos veículos da Prefeitura postos à disposição de ANDRÉ MOURA, além do

caminhão  e da Kombi citados pelos  motoristas Samuel Cruz dos Anjos  e Marcos Antônio

Lima, foi possível constatar, ainda, a menção aos automóveis Vectra,36 Hilux e Blazer, dirigi-

dos por Alfredo dos Santos Filho (“Alfredinho”) e Jair Cruz dos Santos (“Jair Buregue”),

conforme depoimento prestado por este último:

(...) que dirigia no final de semana para o EX-PREFEITO ANDRÉ MOURA; Que a

Pick-up HILUX PRETA – dirigida pelo depoente – é do pai de  ANDRÉ MOURA;

Que  ANDRÉ MOURA anda no Honda Civic Preto; (…) Que até ser exonerado no

dia 06/07/2007 dirigia qualquer carro da prefeitura que aparecesse; que durante

a semana quem dirige para ANDRÉ MOURA é ALFREDINHO; que ALFREDINHO

é funcionário da Prefeitura mas que vê ele lá dirigindo para ANDRÉ MOURA, um

carro VECTRA e o HONDA CIVIC e às vezes a HILUX PRETA; Que na BLAZER

do  gabinete  da  Prefeitura  só  andava  o  depoente  e  ANDRÉ MOURA;  (…)  que

trabalhava de segunda a segunda, mas descansava às tardes, porque trabalhava

de 07h às 13h; QUE durante a semana ALFREDINHO dirigia para o deputado;

que ele morava aqui na casa da sogra, mas mudou para Aracaju há mais de

ano;” (fls. 141/143 da AP 969). 

O Chefe de Transportes da Prefeitura à época dos fatos, Álvaro de Souza Mi-

randa, fez uma descrição da frota municipal que permitiu a identificação de parte dos veícu-

los  mencionados  pelos  demais  envolvidos  no  caso,  além de  confirmar  a  identidade  dos

motoristas colocados à disposição de ANDRÉ MOURA: 

36 Trata-se, possivelmente, do automóvel Vectra relacionado no documento de fl. 132 da AP 969, referente a
lista de veículos locados ao Município de Pirambu pela empresa ST Locação de Veículos Ltda.
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(...) Que a frota da Prefeitura compreendia 1 Microônibus, 01 ônibus, 02 Kombis

e 01 Pálio dedicados à Secretaria de Educação; 05 Ambulâncias, 02 Fiat Uno,

01 Pálio dedicados à Secretaria de Saúde; 01 Pálio, 01 Kombi, 01 Ducato e 01

Vectra37 dedicados à Secretaria de Ação Social;  (…) Que a Prefeitura possui

ainda em sua frota oficial 02 Stradas, 02 Pálios, 02 Ambulâncias Ford Courrier,

02 Kombis, 01 Uno, 01 Trator Valmet, 01 Hilux SW4 que estavam parados, para

manutenção, pois estavam quebrados; (…) 

Que  a  BLAZER  ficava  à  disposição  do  gabinete  do  Prefeito,  não  sabendo

informar de qual Prefeito, mas este carro já foi leiloado; (…) 

Que JAIR BUREGUE trabalhava na Secretaria de Agricultura, dirigindo para

Valter  Amaral,  dirigindo  para  ANDRÉ MOURA nos  finais  de  semana;  Que

ALFREDINHO trabalhava com ambulância na Secretaria da Saúde; que de uns

dois anos para cá ele foi colocado pelo Prefeito JUAREZ BATISTA à disposição

do Deputado ANDRÉ MOURA; (fls. 137/140 da AP 969). 

Além disso, foi possível verificar, ainda, que a chamada “Casa de Apoio” era uma

espécie de escritório político de ANDRÉ MOURA situado no Município de Japaratuba/SE, cujas

atividades privadas recebiam o suporte de bens (veículos) e serviços (motoristas) públicos da

Prefeitura de Pirambu/SE, conforme se observa dos seguintes depoimentos colhidos pelo Mi-

nistério Público Estadual:

(...)  que a CASA DE APOIO DE JAPARATUBA era para prestar serviços na

campanha  de  LARA MOURA à  Prefeitura  de  Japaratuba;  que  mesmo  após

perder  a  Eleição  essa  casa  continuou  sendo  mantida  por  ANDRÉ;  que  os

funcionários eram pagos pela Prefeitura de Pirambu prestando assistência às

pessoas de JAPARATUBA através dos serviços públicos prestados em Pirambu, a

exemplo de consultas, exames, etc.; que CLAUDEMIR 'MIMI' era responsável

pela marcação destas consultas e exames e a Kombi da Prefeitura de Pirambu ia

pegar  os  pacientes  em  Japaratuba;  (...)  (depoimento  prestado  pelo  então

vereador Marcos Lopes da Cruz – fls. 115/118 da AP 969).

37  Também há registro da existência de um automóvel Vectra no documento de fls. 132, referente a lista de 
veículos locados ao Município de Pirambu pela empresa ST Locação de Veículos Ltda.
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(...) que aos sábados e domingos, com bastante frequência o declarante ficava, a

mando de SILVANETE, à disposição do pessoal da CASA DE APOIO, aqui em

Japaratuba;  que  nessas  ocasiões  o  declarante  dirigia  um  veículo  KOMBI,

descaracterizado,  mas  pertencente  à  Prefeitura  Municipal  de  Pirambu;  que

pegava  em  uma  das  garagens  da  Prefeitura  de  Pirambu,  às  vezes  na  da

Secretaria  de  Obras  e  outras  na  da  Secretaria  de  Saúde;  que  o  declarante

transportava  pessoas   da  CASA DE  APOIO  até  povoados  do  Município  de

Japaratuba,  onde  se  realizavam  eventos  festivos,  organizados  por  lideranças

políticas locais; que essas festas ocorriam tanto durante o dia quanto à noite;

que  todo mundo sabe que  a  CASA DE APOIO pertence  ao  Deputado  ANDRÉ

MOURA, sendo mantida por ele; (…) (depoimento prestado pelo motorista Marcos

Antônio Lima – fls. 163/166 da AP 969).

(...) que, apesar de ser motorista da Secretaria de Saúde, o declarante também

era  requisitado  para  fazer  outras  viagens  ou  dirigir  para  outras  pessoas  da

Prefeitura;  que  já  dirigiu  para  SILVANETE,  conhecida  por  FIA;  (…)  que

conhece a CASA DE APOIO, aqui em Japaratuba, já tendo trazido FIA algumas

vezes para aquele local; que a CASA DE APOIO presta serviços a comunidade

em nome do Deputado ANDRÉ MOURA; que identifica a CASA DE APOIO com a

fotografia  mostrada  pelo  Promotor;  que  o  declarante  costuma  vir  sozinho  e

também acompanhado com FIA à casa do Deputado  ANDRÉ MOURA,  aqui  em

Japaratuba (...) (depoimento prestado pelo motorista Ancelmo Ferreira dos Anjos

– fls. 167/168 da AP 969).

Também há prova nos autos de que Alfredo dos Santos Filho e Jair Buregue fo-

ram retirados de suas atribuições regulares na Prefeitura Pirambu/SE exclusivamente para

servirem como motoristas de ANDRÉ MOURA, em horário no qual deveriam exercer as atribui-

ções de seus cargos públicos. 

Além disso, há prova de que estes dois servidores, às custas do município de Pi-

rambu, atuaram como motoristas pessoais de ANDRÉ MOURA e também dirigiram caminhão e

outros veículos da Prefeitura de Pirambu/SE para fazer a promoção política do réu:

 AP 974  28



MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
PROCURADORIA-GERAL DA REPÚBLICA

(...) que conhece os motoristas ALFREDINHO e BUREGUE, podendo afirmar

que eles dirigiam para ANDRÉ MOURA, sendo que um tirava a folga do outro; que

o declarante  só via o ALFREDINHO dirigindo uma Caminhonete Guia para

ANDRÉ MOURA; que segundo comentários ANDRÉ se utilizava de outros veículos

que eram locados pela Prefeitura de Pirambu; (...) (depoimento prestado pelo

motorista Herbert de Carvalho Gomes – fls. 150/153 da AP 969).

(...) por inúmeras vezes MARIO BROTHER procurava o declarante no meio da

semana  para  acertar  viagens  para  o  final  de  semana,  com  o  caminhão  da

Prefeitura; que nessas ocasiões o declarante levava o caminhão até a residência

de MARIO BROTHER, onde este já se encontrava com toda sua equipe, e eram

colocados no caminhão da Prefeitura caixas de isopor, repletas de cerveja, vinho

e  refrigerante  e,  ainda,  caixas  de  caninha  51;  que  todos  os  produtos  eram

levados para serem consumidos em festas de povoados de Japaratuba, a exemplo

de Forges, Sibalde, Curral dos Bois e outros; que em Pirambu somente levou

bebidas para o Povoado Alagamar uma única vez; que da última vez há cerca de

dois meses levou bebidas para uma festa na Fazenda de PEDRO MOURA, que

fica próximo a Sibalde, no povoado Riachão; (...) que recentemente no mês de

junho, o declarante veio com o  caminhão da Prefeitura de Pirambu cheio de

bebidas  que  foram  distribuídas  para  participantes  da  festa  conhecida  por

SARANDAGEM pelas ruas de Japaratuba; que nesse dia o declarante passou

primeiro na casa de apoio, onde MARIO BROTHER mandou-lhe estacionar o

carro, nos fundos da casa de  ANDRÉ MOURA, em Japaratuba; que dali dirigiu o

caminhão de volta para a CASA DE APOIO e também pelas ruas da cidade; que

já ficou trabalhando até altas horas da noite várias vezes nos finais de semana,

sob o comando de MARIO BROTHER; que o declarante não recebia nenhum

dinheiro por fora para executar esses serviços nos finais de semana (…); que o

declarante ouvia do Chefe de Transporte que, se alguém precisasse de algum

carro  da  Prefeitura  teria  que  pedir  a  ANDRÉ MOURA e  não  a  JUAREZ.

(depoimento prestado pelo motorista Samuel Cruz dos Anjos – fls. 154/157 da

AP 969).
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Todos os depoimentos coligidos nesta ação penal, cujos trechos são aqui citados,

comprovam a acusação, pois noticiam que os carros e servidores do Municipío de Pirambu fi-

cavam a disposição de ANDRÉ MOURA, para uso pessoal ou de sua família. 

A veracidade de tais depoimentos fica ainda mais patente tratando-se de Municí-

pio que, à época, contava com apenas 8.227 habitantes, e cujos acontecimentos, portanto, são

de conhecimento de parcela significativa da população. 

Nesse contexto é que devem ser analisados os depoimentos das testemunhas ou-

vidas perante o Ministério Público do Estado de Sergipe, pois contemporâneos dos  fatos, ri-

cos em detalhes e coerentes com o acervo probatório.  Têm maior valia probatória do que o

depoimento judicial, distante dos fatos e posteriormente renegado por várias testemunhas. As

provas que amparam a imputação não foram infirmadas por qualquer contraprova trazida pela

defesa. 

Portanto, é inequívoca a prova de materialidade dos crimes previstos no art. 1º,

incisos I e II do Decreto-lei nº 201/67 c/c arts. 29 e 71 do Código Penal, e no art. 288 do Có-

digo Penal.

Segundo a prova coligida, ANDRÉ MOURA é autor destes dois crimes, pois foi res-

ponsável pelo desvio de recursos públicos  municipais dos quais se apropriou para si e para

terceriros, ao desviar e apropriar-se ilicitamente de bens da Prefeitura Municipal de Pirambu.

Como narrado na denúncia, com a ascensão de JUAREZ BATISTA DOS SANTOS na Ad-

ministração Pública de Pirambu em 2005, ANDRÉ MOURA determinou-lhe e conseguiu que ele

continuasse a operar o esquema de apropriação e desvio de bens e recursos públicos, do qual

MOURA se beneficiava diretamente, seja suprindo as suas necessidades domésticas, seja pro-

movendo eventos e festividades volatdos para a sua gestão político-eleitoral e a de seus alia-

dos,  seja mantendo a denominada “CASA DE APOIO”, base de suas atividades político-

assistenciais no Município de Japaratuba. 

Embora JUAREZ BATISTA DOS SANTOS fosse o Prefeito de Pirambu/SE à época dos fa-

tos, era ANDRÉ MOURA exercia forte ingerência na administração municipal, extraindo-se, dai,

o seu dominio para a prática das condutas que culminaram no desvio de recursos públicos e

na utilização indevida de bens públicos. O próprio JUAREZ BATISTA DOS SANTOS se autointitulou

“Prefeito de Direito” e a André Luiz, “Prefeito de Fato”.
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Não há duvida, portanto, de que ANDRÉ MOURA, como ex-gestor municipal, tinha

pleno conhecimento de que os recursos e bens dos quais se beneficiava – gêneros alimentí-

cios, linhas telefônicas móveis e veículos oficiais e motoristas municipais – não lhe perten-

ciam  de  direito;  ao  contrário,  resultavam  de  uma  postura  flagrantemente  ilícita  por  ele

adotada durante a gestão de seu sucessor na Prefeitura de Pirambu/SE.

Assim agindo, o réu, voluntária e conscientemente, concorreu decisivamente para

a  prática  das  condutas  típicas  descritas  nos  incisos  I  e  II  do artigo  1º  do  Decreto-lei  nº

201/1967 c/c arts. 29 e 71 do Código Penal, e também da prevista no art. 288 do Código Pe-

nal.

As condutas do réu, que se defende dos fatos e não da capitulação jurídica, carac-

terizam o crime do Decreto-lei nº 201/1967, pois foi praticado em co-autoria com o Prefeito

municipal. Caso assim não se entenda, caracteriza peculato, cuja sanção é a mesma dos inci-

sos I e II do artigo 1º do Decreto-lei nº 201/1967 e deve ser-lhe aplicada.

III. PEDIDO

Pelo exposto,  requeiro a condenação de  ANDRÉ LUIZ DANTAS FERREIRA (ANDRÉ

MOURA)  pela prática dos  crimes  tipificados no art.  1º-I e II do Decreto-Lei nº 201/67, de

modo continuado e em concurso de agentes entre os réus (nos noldes dos artigos 29 e 71 do

Código Penal);  e no art. 288 do Codigo Penal.

Na dosimetria da pena, requeiro que sejam consideradas desfavoravelmente, as

consequências negativas dos crimes praticados, pois além do prejuízo econômico  por ele

causado, há dano à credibilidade e à confiança na administração, especialmente da Prefeitura

Municipal de Pirambu, órgão que tem o dever legal e moral de boa gestão e de prestar servi-

ços à população,  notadamente  se se considerar a carência de recursos públicos  do pequeno

município para atender à demanda da população local. 

Requeiro que ele seja condenado a reparar o dano material causado ao município

de Pirambu (SE), correspondente ao valor desviado e apropriado no período indicado, acres-

cido de juros e correção monetária; e a reparar o dano moral coletivo decorrente de seus atos

e correspondente ao triplo do valor do dano material, a ser empregado em favor da população
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de Pirambu (SE), com fundamento no artigo 387-IV do Código de Processo Penal, tendo em

vista o fato de o réu ter-se valido de sua condição de ex-gestor público e líder político para

atuar no interesse da quadrilha e de sua condição de político para engendrar o esquema crimi-

noso, em detrimento do patrimônio público e da moralidade administrativa.

Brasília, 14 de fevereiro de 2018.

Raquel Elias Ferreira Dodge
Procuradora-Geral da República
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