
MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL

PROCURADORIA REGIONAL DA REPÚBLICA DA 1ª REGIÃO

EXCELENTÍSSIMO SENHOR DESEMBARGADOR (A) RELATOR (A) -

SEGUNDA  SEÇÃO  DO  TRIBUNAL  REGIONAL  FEDERAL  DA

PRIMEIRA REGIÃO.

Petição n.º 002/2020 - Denúncia

IP n.º 0008380-17-2018.4.01.0000-BA 

(IPL 0254/2017)

 

O  MINISTÉRIO  PÚBLICO  FEDERAL,  pela

Procuradora Regional da República que esta subscreve, vem, respeitosamente, à

presença  de  Vossa  Excelência,  com  fundamento  no  artigo  129,  inciso  I,  da

Constituição Federal, oferecer

D E N Ú N C I A

contra

1)  CLAUDIR  TERENCE  LESSA  LOPES  DE  OLIVEIRA,

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

XXxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxXXXXXXprefeito do

município  de Ibotirama/BA,  XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

xxxxxxxxxxxxxxxxx
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2)  LEÔNCIO  DE  OLIVEIRA  MELO  JÚNIOR,XXXXXXXXXXX  XXX

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

pela prática das condutas penalmente típicas abaixo narradas, de acordo com os

requisitos do artigo 41 do Código de Processo Penal.

Emerge das peças informativas anexas, extraídas dos autos do

Inquérito Policial  0008380-17.2018.4.01.0000-BA, que  Claudir Terence Lessa

Lopes de Oliveira, na condição Prefeito do município de Ibotirama/BA e Leôncio

de Oliveira Melo Júnior, Secretário de Administração e Finanças desse mesmo

município, promoveram, de forma livre e consciente, o desvio, para finalidades

diversas  daquela  legalmente  estabelecida,  do  montante  de  R$38.915.521,15

(trinta e oito milhões, novecentos e quinze mil, quinhentos e vinte e um reais e

quinze centavos), correspondente a precatório da União Federal pago em razão de

sentença  judicial  que  determinou  a  complementação  de  verba  do  FUNDEF a

diversos  municípios  brasileiros,  dentre  estes  o  município  de  Ibotirama,  gerido

pelos denunciados.

Em cumprimento a decisões judiciais1,  no dia 21/06/2016, foi

creditado na conta nº 13016-8, da agência 0817-6, do Banco do Brasil, o montante

de  R$38.915.521,15,  referente  ao  Precatório  nº  06/2014  e,  os  denunciados,

promoveram  a  imediata  transferência  desses  recursos  para  um  fundo  de

investimento.

Os recursos transferidos pela União Federal ao município gerido

pelos denunciados e que foram aplicados em diversas finalidades não explicitadas

1Vide cópia de decisões judiciais que constam do Apenso I – Volume Único.
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e devidamente esclarecidas nos autos2, originam-se de sentença proferida na ação

civil  pública  1999.61.00.05616-0,  proposta  pelo Ministério  Público  Federal  no

Estado de São Paulo, cujo objeto foi a alteração da forma de cálculo do valor

anual mínimo por aluno (VMAA), para fins de complementação da União e a

cobrança da diferença paga a menor pela União Federal a partir do ano 1998.

A sentença foi prolatada pela Justiça Federal de São Paulo, que

julgou parcialmente procedente a pretensão ministerial  e condenou a União no

ressarcimento de valor do então FUNDEF devido a centenas de municípios. Essa

decisão transitou em julgado em 1/7/2015, após a interposição de recurso pela ré -

União Federal.

Não é necessária uma profunda análise técnica da situação para

se concluir, com base na Constituição Federal e na Lei de regência do Fundef-

Fundeb, que tais recursos, embora pagos por meio de precatórios, são vinculados à

sua finalidade de origem, qual seja, manutenção e desenvolvimento do ensino. 

2As investigações criminais prosseguirão na linha apuratória indicada na manifestação ministerial
de  fls.  218/220,  com  o  afastamento  do  sigilo  bancário  das  contas  que  movimentaram  esses
vultosos valores – R$39 milhões – , apurando-se a veracidade e legitimidade desses gastos, sob a
ótica do artigo 1º, inciso I do Decreto-Lei 201/67.
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Este, aliás, é o entendimento consolidado no Tribunal de Contas

da  União3 e  também  consta  em  diversas  decisões  judiciais  dos  Tribunais

Superiores4

As  investigações  revelaram,  mediante  análise  dos  extratos

bancários juntados aos autos e depoimentos dos denunciados, que houve desvio de

finalidade dos recursos do Fundef pagos por meio do Precatório n. 06/20145 e que

os  denunciados,  sob  a  falsa  justificativa  de  que  obtiveram  decisão  judicial

favorável a essa pretensa desvinculação, aplicaram o montante desse precatório

em conta bancária não vinculada ao Fundef-Fundeb e deram destinação diversa

àquela determinada pela legislação de regência.

3 “72. Assim, como se observa, os recursos a serem repassados aos estados/municípios -embora
advenham de pagamentos a serem efetuados via precatórios – têm origem vinculada aos recursos
provenientes do Fudef. Uma vez que a origem desses recursos é vinculada ao referido fundo,
conclui-se que sua destinação também deve ser vinculada às finalidades do Fundef/Fundeb, a
saber:  dispêndio exclusivo em manutenção e desenvolvimento  do ensino.  (...)78.  Examinando,
neste momento, a questão apenas sob a ótica da vinculação da aplicação dos recursos do Fundef,
cabe reforçar que a ocorrência de transferência da União aos estados e municípios a título de
complementação do Fundef/Fundeb confere ao TCU competência para fiscalizar tais repasses e
sua aplicação, por se tratar de recursos federais, em consonância com jurisprudência pacífica
deste  Tribunal  (Acórdãos  TCU  2584/2014-TCU-Plenário,  5684/2014-TCU-1ª  Câmara,
3686/2014-TCU-2ª Câmara, e 665/2009-TCU-Plenário)...Acordam os Ministros do Tribunal de
Contas da União, reunidos em Sessão Plenário, diante das razões expostas pelo Relator, em: (…)
9.2  –  firmar  os  seguintes  entendimentos  em  relação  aos  recursos  federais,  decorrentes  da
complementação da União ao Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e
Valorização dos Profissionais da Educação – Fudeb: 9.2.1 -   a competência para fiscalizar a
aplicação desses recursos complementares é do Tribunal de Contas da União, ainda que esses
pagamentos decorram de sentença judicial, uma vez que são recursos de origem federal; 9.2.2
aos recursos provenientes da complementação da União ao Fudef/Fundeb, ainda que oriundos
de sentença judicial, devem ser aplicadas as seguintes regras: 9.2.2.1. recolhimento integral à
conta bancária do Fundeb, prevista no art. 17 da Lei n. 11.494/2007, a fim de garantir-lhes a
finalidade e rastreabilidade; 9.2.2.2 utilização exclusiva na destinação prevista no art. 21, da
Lei 11.494/2007,  e na Constituição Federal,  no art. 60 do ADCT; 9.2.3.  a aplicação desses
recursos fora da destinação a que se refere o item 9.2.2 anterior implica a imediata necessidade
de recomposição ao Erário, ensejando, à míngua da qual, responsabilidade pessoal do gestor
que deu causa ao desvio, na forma da Lei Orgânica do TCU...”.  Vide Acórdão n. 1824/2017-
TCU-Plenário, fls. 160 a 161 dos autos.
4 “Decisão: O Tribunal, por maioria e nos termos do voto do Ministro Edson Fachin, que redigirá
o Acórdão,  julgou parcialmente procedente  a ação para condenar a parte Ré ao pagamento
indenizatório da diferença entre os valores de complementação devidos orçados com fundamento
no  Decreto  2.264/1997  e  na  fórmula  de  cálculo  apresentada  pela  parte  Autora,  durante  os
exercícios  financeiros  de  1998  a  2007,  mantida  a  vinculação  d  receita,  mesmo em caráter
destinatório, à educação, e como consectários legais...”.  Decisão prolatada em 06.09.2017 pelo
Plenário do STF nos autos da ACO/648 – Ação Cível Originária.
5Vide informação juntada à fl. 14 dos autos.
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Conforme acima narrado,  no dia  21/06/2016  foi  creditado na

conta  n.  13016-8,  da  agência  n.  0817-6,  do  Banco  do  Brasil,  o  valor  de

R$38.915.521,15.  Essa  conta  não  era  vinculada  ao  Fundeb  e  os  denunciados

determinaram  a  imediata  transferência  desse  montante  para  um  fundo  de

investimento.

Nos quatro primeiros meses que sucederam à data do crédito do

precatório,  ocorreu  o  saque  da  integralidade  desses  valores  para  finalidades

diversas da manutenção do ensino. Não há, inclusive, uma comprovação clara e

transparente da destinação efetiva desses recursos.

Destaco do Relatório da Autoridade Policial:

“28. Da análise  dos extratos bancários  foi  possível observar

que no mesmo mês em que os recursos foram aplicados (junho

de 2016), foram sacados R$26.018.581,00 (vinte e seis milhões,

dezoito mil, quinhentos e oitenta e um reais);

29. Os saques seguiram pelos meses de julho (R$7.630.000,00),

agosto (R$5.500.000,00) e setembro (R$17.000,00), totalizando,

ao  final,  R$39.165.581,00  (trinta  e  nove  milhões,  cento  e

sessenta e cinco mil, quinhentos e oitenta e um reais);

30. Além disso, foi possível observar que os recursos, apesar de

possuírem finalidade específica, foram transferidos para várias

contas da Prefeitura, em especial as de n. 5038-5 (Manutenção

e  Desenvolvimento  do  Ensino  –  MDE)  e  n  7335-0  (Conta

Movimento)6 e, a partir destas, utilizados para as mais diversas

finalidades,  como  pagamento  a  fornecedores,  folha  de

pagamento, etc.;

31. Ou seja, em menos de 90 (noventa) dias a partir da data da

aplicação, tudo aquilo que foi aplicado, incluindo as correções

monetárias,  foram  sacados  e  utilizados  para  custear  gastos
6 Contas não vinculadas ao Fundeb.
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ordinários da Prefeitura,  os quais  não possuem, prima facie,

relação  com  a  universalização  do  ensino  obrigatório,  com

vistas à erradicação do analfabetismo, à melhoria da qualidade

do ensino e à redução das desigualdades sociais e regionais;

(...)”7.

Ainda sobre o comportamento dos denunciados quanto à gestão

dos  valores  acima  referidos,  destaco  as  seguintes  constatações  da  autoridade

policial:

“A partir da análise da movimentação bancária das contas nº

5038-5  e  7.335-0,  foi  possível  observar  que  o  saldo

remanescente  nas  contas,  ao  final  de  cada  dia  útil,  é

imediatamente  zerado,  havendo conciliação  bancária  com os

valores aplicados em um fundo de renda fixa relacionado às

respectivas contas (CP Admin Supremo).

Assim,  se  os  valores  creditados  nas  contas  eram  mais  que

suficientes  para  realizar  os  pagamentos  efetivados  em

determinado  dia,  o  saldo  remanescente  era  imediatamento

aplicado  no  fundo  de  investimento.  Caso  os  créditos  fossem

insuficientes ou inexistentes, no final do dia, era realizado um

crédito  de  valores  oriundo  desse  fundo  de  investimento,

conforme demonstrado no despacho às fls. 174/176.

Dessa  forma é  seguro afirmar  que  os  créditos  efetivados  na

conta em determinado dia, quando oriundos do precatório do

FUNDEF,  foram  efetivamente  utilizados  para  realizar  os

pagamentos/transferências executados naquele mesmo dia.

Percebe-se,  portanto,  que,  a  partir  do  momento  em que  os

recursos do FUNDEF oriundos do precatório adentraram as

contas acima mencionadas,  foram travestidos como recursos
7 Vide fls. 70/71 dos autos e Relatório de fls. 211/217.
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não  federais  e  passaram  a  ser  utilizados  para  realizar  o

pagamento  de  diversas  pessoas,  físicas  e  jurídicas,  cujos

contratos  não  possuíam,  em  sua  maioria,  dotação

orçamentária  indicando  que  a  verba  seria  oriunda  do

FUNDEF/FUNDEB.

(...)8”.

Em  seus  depoimentos,  os  denunciaram  confirmaram  que

atribuíram aplicação diversa das finalidades originárias a esses recursos advindos

do  precatório  Fudef-Fundeb,  sob  a  justificativa  de  que  possuíam  autorização

judicial para assim proceder, o que não condiz com a realidade da situação9.

Nesse  sentido,  destaco  os  seguintes  trechos  dos  depoimentos

prestados pelos denunciados:

“...QUE questionado sobre o montante de valores que foram

recebidos pela municipalidade (R$39.165.581,00), confirmou o

recebimento  de  tal  valor,  sendo  que  realizou  aplicações  em

áreas  da  Administração,  obedecendo  os  índices  mínimos  de

aplicação  em  áreas  de  Saúde  e  Educação;  QUE  se  sabe

informar por que o referido recurso foi transferido para conta

específica, ainda que a conta FUNDEB já existisse, respondeu

existia um entendimento do TRF de que a aplicação do recurso

deveria ser livre,  pois o município foi  obrigado a repor com

recursos  próprios  e  quando  a  ação  foi  julgada  ,  teria  o

município  o  direito  de  aplicar  tais  recursos  com  finalidade

8 Vide fl. 216 da cópia dos autos do inquérito anexa.
9 A análise das decisões judiciais apresentadas pelo primeiro denunciado e juntadas no Apenso I,
Volume Único da cópia do inquérito anexa não autoriza a conclusão de que houve autorização
para a utilização dos recursos do precatório de forma desvinculada da finalidade originária  do
crédito. Esclarecimentos sobre a sequência de impugnações e decisões judiciais também constam
às fls. 211 a 214 dos autos.
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livre;  QUE questionado  se  sabe  informar  qual  foi  o  destino

dado  a  tal  recurso,  ressaltou  ainda  que  o  entendimento  do

município é de que houve aporte de recursos municipais para

cobrir a ausência de recursos da União, via FUNDEB, sendo

que obedecidos parâmetros de aplicação mínima de recursos da

Saúde  e  Educação,  seguiu  a  opção  de  aplicação  livre  dos

recursos recebidos; QUE se sabe informar qual foi a área de

aplicação  do  recurso,  se  houve  aplicação  na  manutenção  e

desenvolvimento do ensino, conforme orientação do TCM/BA,

TCU e STF, respondeu que apesar do percentual  mínimo de

aplicação em Educação ser de 25%, foi aplicado acima de 40%

dos  recursos  nessa  área,  sendo  que  na  Saúde,  foi  aplicado

acima  de  25%  dos  recursos,  sendo  então  mais  de  65%

aplicados nessas áreas;  QUE os outros 35% foram aplicados

nas  demais  áreas  de  infraestrutura,  cultura  e  outras  obras

sociais...QUE se  sabe  informar  se  alguém  mais  assinava  as

ordens  de  pagamentos  em  conjunto  com  o  interrogado,

respondeu que não, era apenas o interrogado quem assinava,

sendo que após o Secretário de Administração e Finanças, o Sr.

LEÔNCIO  DE OLIVEIRA  MELO  JÚNIOR também assinava

para  confirmar  o  ato;  QUE  se  sabe  informar  quanto  dos

recursos oriundos dos referidos precatórios ainda não foram

utilizados, respondeu que o fato de ter havido desvinculação

dos recursos da conta FUNDEF, não tem como precisar se

existe ainda algum remanescente, já que houve livre uso dos

mesmos...”10.

10 Vide depoimento de Cláudio Terence Lessa Lopes de Oliveira às fls. 192/194 da cópia dos autos
anexa.
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“...QUE questionado sobre o montante de valores que foram

recebidos pela municipalidade (R$39.165.581,00), confirmou o

recebimento de tal valor, sendo que ressaltou que se tratava de

verba  destinada  como  ‘recurso  livre’;  QUE  questionado  se

sabe informar qual foi o destino dado a tal recurso, respondeu

que teria que consultar a contabilidade para responder; QUE

se sabe informar por que o referido recurso foi transferido para

conta  específica,  ainda  que  a  conta  FUNDEB  já  existisse,

respondeu que na época o Banco do Brasil foi quem orientou a

realizar  a abertura de conta nova, não sabendo esclarecer o

motivo  dessa ‘orientação’; QUE se sabe informar qual  foi  a

área  de  aplicação  do  recurso,  se  houve  aplicação  na

manutenção e desenvolvimento do ensino, conforme orientação

do  TCM/BA,  TCU  e  STF,  respondeu  que  de  acordo  com  a

decisão  judicial,  houve  vários  pagamentos,  não  sabendo

precisar  se  tais  pagamentos  foram  feitos  nessas  áreas

citadas...QUE se  sabe  informar  se  alguém mais  assinava  as

ordens  de  pagamentos  em  conjunto  com  o  interrogado,

respondeu que não, era apenas o interrogado quem assinava,

ou  melhor,  uma  sua  e  outra  do  Prefeito  o  Sr.  CLAUDIR

TERENCE...”11.

Os denunciados, no exercício do cargo de Prefeito do município

de  Ibotirama/BA  e  de  Secretário  de  Administração  e  Finanças  desse  mesmo

município,  no  curto  período  de  04  (quatro)  meses  do  recebimento  da  vultosa

quantia de R$39 milhões de precatório vinculado à destinação do Fundef-Fundeb,

desviaram, para finalidade diversa do regulamento desse fundo, os valores acima

indicados e tentam justificar sua conduta ilícita em supostas decisões judiciais que

não deram suporte a esse desvio de finalidade na aplicação do dinheiro.

11 Vide depoimento de Leôncio de Oliveira Melo Júnior às fls. 198/199 da cópia dos autos anexa.
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Claudir Terence e Leôncio de Oliveira eram capazes à época dos

fatos, possuíam consciência da ilicitude e deles se exigia conduta diversa, estando

demonstradas a autoria e materialidade delitivas.

Assim procedendo,  de  modo  livre  e  consciente,  na  forma do

artigo 29 do Código Penal, estão incursos nas sanções do artigo 1º, inciso III, do

Decreto-lei 201/67.

Pelo exposto, requer o Ministério Público Federal:

a)  seja  a  presente  denúncia  autuada  com a  cópia  integral  do

inquérito policial que a instrui12;

b)  sejam  os  denunciados  notificados  para  que,  no  prazo  de

quinze dias, apresentem resposta (RI/TRF/1ª Região, art. 241 e Lei n.º 8.038/90,

artigo 4º);

c)  decorrido  o  prazo  acima,  seja  designado  dia  para  que  o

Tribunal delibere sobre o recebimento desta denúncia;

d) recebida a denúncia, requer o MPF que os denunciados sejam

intimados para, no prazo de cinco dias, indicar testemunhas e as provas a serem

produzidas durante a instrução processual e, apenas na última etapa da instrução,

sejam interrogados;

e) e, ao final:

e.1) a condenação dos denunciados nas penas cominadas no art.

1º,  inciso  III  do Decreto-Lei  n.º  201/67c/c art.  29 do CP, na forma acima

descrita.

12 Os autos originais do Inquérito 0008380-17.2018.4.01.0000-BA serão encaminhados à Polícia
Federal  para  continuidade  das  investigações  em  relação  as  diligências  em curso  que  apuram
fraudes e desvios desses dinheiros sob a justificativa de pagamentos a fornecedores e a contratos
de natureza diversas.
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e.2) a decretação da perda de cargo e a inabilitação do primeiro

denunciado,  pelo  prazo  de  cinco  anos,  para  o  exercício  de  cargo  ou  função

pública,  eletivo ou de nomeação, consoante artigo 1°,  § 2°,  do Decreto-lei  n.º

201/67.13

Brasília - DF, 14 de janeiro de 2020.

Raquel Branquinho P. M. Nascimento

Procuradora Regional da República

13§ 2º A condenação definitiva em qualquer dos crimes definidos neste artigo, acarreta a perda de
cargo e a inabilitação, pelo prazo de cinco anos, para o exercício de cargo ou função pública,
eletivo ou de nomeação, sem prejuízo da reparação civil do dano causado ao patrimônio público
ou particular.
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