
EXCELENTÍSSIMO SENHOR DESEMBARGADOR FEDERAL RELATOR MEMBRO DO
TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 5ª REGIÃO

Ref. : IPL 675/2008-4 SR/DPF/PE
Autor: Departamento de Polícia Federal
Indiciados: Rui  Xavier  Carneiro  Pessoa,  Ademur  José  Batista
Monteiro,  Ricardo  Corte  Real  Braga  e  Alcindo  Salustiano  Dantas
Filho

DENÚNCIA     Nº            /2015

1. O Ministério Público Federal, por seu representante ao
final assinado, com fundamento nos autos do inquérito
policial em referência e nos documentos em anexo, denuncia:

I – CARLOS JOSÉ DE SANTANA, brasileiro, casado, ex e atual
prefeito de Ipojuca/PE, portador do RG nº 1.305.284/SSP-PE
e do CPF nº 145.573.044-00, residente na Rua Padre Roma, nº
688,  apt.  2001,  bairro  Parnamirim,  CEP  52060-060,
Recife/PE;

II – PEDRO SERAFIM DE SOUZA FILHO, brasileiro, casado, ex-
prefeito de Ipojuca/PE, portador do RG nº 1.007.729/SSP-PE
e do CPF nº 833.973.614-00, residente na Rua Hilda da Costa
Monteiro, s/n, bairro Centro, CEP 55590-000, Ipojuca/PE;

III  – RUI  XAVIER  CARNEIRO  PESSOA (ex-secretário  de
Infraestrutura  de  Ipojuca/PE),  brasileiro,  casado,
engenheiro civil, portador do RG nº 1.507.733/SSP-PE  e do
CPF nº 192.944.094-49, residente na Av. Beira Mar, nº 2366
(Ed. Maria Odile), apt. 101, bairro Candeiras, CEP 54410-
000, Jaboatão dos Guararapes/PE;

IV – ADEMUR  JOSÉ  BATISTA  MONTEIRO (ex-secretário  de
Infraestrutura  de  Ipojuca/PE),  brasileiro,  casado,
empresário,  engenheiro  civil,  portador do CPF nº
020.910.164-46  e  do  CREA/PE  nº  9570-D, residente na Rua
Tenente Domingos de Brito, nº 680, apt. 202, bairro Boa
Viagem, CEP 51021-100, Recife/PE;

V  –   RICARDO  CORTE  REAL  BRAGA (ex-secretário  de
Infraestrutura  de  Ipojuca/PE), brasileiro,  em  união



estável, engenheiro civil, portador do RG nº 1.134.645/SSP-
PE e do CPF nº 126.835.824-04, residente na Rua Amapá, nº
70, apt. 801, bairro Aflitos, CEP 52050-390, Recife/PE;

VI  – ALCINDO  SALUSTIANO  DANTAS  FILHO (ex-secretário
Executivo  de  Ipojuca/PE),  brasileiro,  casado,  engenheiro
civil,  portador  do  RG  nº  1.215.104  SSP/PE  e  do  CPF  nº
085.629.034-34, residente na Rua Marechal Rondo, nº 120,
apt. 1101, Bairro Casa Forte, Recife/PE.

VII  – ZULEIDO  SOARES  DE  VERAS (Proprietário da  empresa
Construtora Gautam Ltda.), brasileiro, casado, engenheiro
civil, portador do RG nº 1.620.133 SSP/DF e do CPF/MF nº
021.187.854-53, residente na Praça Rodrigues Lima, nº 06
(Edifício  Monsenhor  Marques),  apt.  901,  bairro  Largo  da
Vitória, CEP 46400-000, Salvador/BA.

I – DOS FATOS E DA INVESTIGAÇÃO

 O inquérito foi instaurado a partir de uma denúncia anônima, 
para apurar a suposta ocorrência do crime previsto no art. 1º, I, 
do Decreto-Lei nº 201/671 (desvio de recursos públicos), em 
concurso de pessoas, na forma do art. 29, do CPB2, envolvendo a 
realização de obras de pavimentação e saneamento no distrito de 
Porto de Galinhas pela Prefeitura de Ipojuca/PE, durante as 
gestões do ex e atual prefeito Carlos Santana e do também ex-
prefeito Pedro Serafim.

2. As principais ilegalidades foram apuradas em  auditorias
da Controladoria Geral da União, do Tribunal de Contas da
União e do Tribunal de Contas do Estado de Pernambuco, cujos
relatórios encontram-se às fs. 53-158 (CGU) e 287-346 (TCE/PE
e TCU), do IPL.

(A) – DO PROCEDIMENTO LICITATÓRIO

3. Os  fatos investigados pela autoridade policial  remetem,
inicialmente,  ao  procedimento  licitatório  nº  003/2001,  na
modalidade  Concorrência,  instaurado  para  a  realização  de
obras  de  pavimentação  e  saneamento,  e  que  resultou  no

1 “Art. 1º  São crimes de responsabilidade dos Prefeitos Municipal, 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;”
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Contrato PMI nº 060/2003, firmado com a empresa vencedora –
Construtora Gautama LTDA (CNPJ nº 00.725.347/0001-00) –, no
valor de  R$ 32.122.880,06 (trinta e dois milhões, cento e
vinte  e  dois  mil,  oitocentos  e  oitenta  reais  e  seis
centavos), utilizando-se de recursos oriundos dos Convênios
MIN nº 300/2002-MI, FUNASA nº 474, MIN nº 348, SEDUPE nº
13/2014, SEDUPE nº 07/2015 e Contrato de Repasse nº 187010-
51. 

4. Participaram  da  licitação  ainda  as  empresas  Sergen
Serviços Gerais de Engenharia S/A (CNPJ nº 33.161.340/0001-
53) e Imobiliária Rocha Ltda (CNPJ nº 08.162.448/0001-13).

5. A abertura das propostas foi marcada para o dia 22/01/02
e  a  proposta  da  Construtora  Gautama  data  de  07/01/02.  O
Contrato PMI nº 060/2013, por sua vez, somente foi avençado
em  18/12/02, data  em  que  foram firmados  os  Convênios  nº
300/2002-MI, de  06/12/02,  e FUNASA nº 474/02, de  10/12/02,
com datas de publicação no DOU foram de 09 e 27 de dezembro
de 2002, respectivamente. 

6. O Convênio nº 300/2002-MI foi firmado com o valor total
de  R$  6.600.000,00,  com  R$  600.000  de  contrapartida  e  R$
6.000.000,00  de  recursos  federais. O  Convênio  FUNASA  nº
474/02  foi  firmado  com  o  valor  total  de  R$  3.661.866,88,
sendo  R$  3.499.646,18  federais  e  R$  162.220,70  de
contrapartida municipal.

7.  Para  que  o  contrato  firmado  estivesse  assegurado,  a
dotação orçamentária a cargo do Município deveria ser de  R$
22.623.233,88 (incluídas as contrapartidas acima indicadas).

8. Posteriormente,  foi  firmado  o  Convênio  MI  nº  348,  de
31/12/04,  no  valor  de  R$  3.932.500,00  –  R$  3.575.000,00
federais  e  R$  357.500,00  de  contrapartida  municipal. Mais
dois  convênios  foram  firmados  com  o  Governo  do  Estado  de
Pernambuco: Convênio SEDUPE nº 13/2004, de 30/06/04, no valor
de R$ 1.000.000,00, por conta do Estado de Pernambuco, com
vigência  de  30/06/04  a  28/10/04; e  Convênio  SEDUPE  nº
07/2005, de  26/07/05, no valor de R$ 3.462.000,00, recursos
também estaduais, de vigência de 26/07/05 a 26/01/06.

9. Portanto, a primeira evidente ilegalidade é a inversão de
fases  do  processo  pela  Prefeitura  de  Ipojuca/PE,  pois
realizou a Concorrência nº 060/2003 antes de formalizar os
Convênios,  ou  seja,  só  adquiriu  os  recursos  federais  e
estaduais  para  a  execução  das  obras  após  a  realização  do
procedimento licitatório. 



10. Ou  seja,  a  licitação  foi  realizada  sem  previsão
orçamentária.  Inclusive,  a  CGU  encaminhou  o  Ofício  nº
5506/2007/GAB/CGU-Regional/PE,  em  06/08/07,  solicitando  ao
Presidente da Câmara dos Vereadores de Ipojuca que fornecesse
cópias do Plano Plurianual englobando os exercícios de 2002 a
2005,  bem  como  suas  alterações  posteriores;  e  da  Lei
Orçamentária Anual, para verificar se havia ou não previsão
orçamentária  para  a  execução  da  obra,  mas  não  houve
atendimento à solicitação. 

11. Frise-se que  o art.  167, §  1º, da  CF estabelece  que
nenhum  investimento  cuja  execução  ultrapasse  um  exercício
financeiro poderá ser iniciado sem prévia inclusão no Plano
Plurianual, ou sem lei que autorize a inclusão, sob pena de
configuração do crime previsto no art. 1º, V, do Decreto-lei
nº 201/673, que é justamente o caso em tela.

12. Em segundo plano, o Relatório da Controladoria Geral da
União  apontou  a  ocorrência  de  ajuste  ou  combinação  na
licitação,  indicando  que  as  propostas  das  empresas  que
disputaram com a Construtora Gautama não tiveram o escopo de
efetivamente concorrer com aquela empresa. Evidenciando esse
aspecto, veja-se trecho do relatório:

“Comparando as propostas apresentadas pelas empresas Construtora
Gautama Ltda, Imobiliária Rocha Ltda e Sergen Serviços Gerais de
Engenharia S/A em atendimento à Concorrência Pública nº 003/2001
verificamos que praticamente todos os preços unitários dos itens
de  serviços  constantes  das  planilhas  orçamentárias  das  duas
últimas  empresas  apresentam  variação  de  0  (zero)  a  9  (nove)
centavos. Tanto fazendo se o serviço apresenta custo na ordem de
milhares de reais ou dezenas de reais, a variação continua nos
centavos.  Ressaltamos  que  serviços  de  engenharia  apresentam
composições determináveis e que matematicamente, com base nessas
composições,  há  como  provar  a  impossibilidade  de  ocorrer  a
variação apresentada entre as duas propostas (a não ser que haja
combinação de preços entre as empresas).” [Grifos do MPF]

13. Portanto,  o  relatório  apontou  a  evidente  ofensa  ao
caráter  competitivo  da  licitação,  com  o conluio  entre  as
empresas  para  dar  aparência  de  legalidade  ao  procedimento
licitatório,  que, aliás, descobriu-se ser uma  prática comum
da  empresa  Construtora  Gautama,  descoberta  e  desarticulada
através  da  Operação  Navalha,  que  deu  origem  às  presentes
investigações. A Operação da Polícia Federal demonstrou que a
empresa  negociava  com  os  gestores  e  servidores  públicos
antecipadamente,  ficando  incumbida  de  trazer  duas  outras
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empresas  de  fachada  para  “concorrer”,  mascarando  a
ilegalidade do esquema.

14. Além disso, o valor dos serviços, orçado por uma empresa
contratada pela Prefeitura de Ipojuca/PE exclusivamente para
esse  fim  (ACCAT  –  Consultoria  e  Assessoria  Técnica  LTDA),
consoante  apurado  pelos  auditores  da  CGU,  continha  um
sobrepreço no montante de R$ 4.022.800,71 (quatro milhões,
vinte e dois mil e oitocentos reais e setenta e um centavos),
o  que  conferiu  um  caráter  supostamente  mais  vantajoso  à
proposta vencedora. 

15. Vale ressaltar que a CGU encontrou diversas ilegalidades
na  licitação  para  a  contratação  da  empresa  que  orçou  o
projeto,  dentre  as  quais  se  destaca  o  direcionamento  do
certame e a ausência de caráter competitivo, uma vez que as
empresas que concorreram eram relacionadas (possuíam sócios
em  comum). As  verbas  utilizadas  nessa  licitação  eram
estaduais,  pelo  que  não  há  atribuição  do  MPF  para  tratar
dessas ilegalidades, mas a menção é necessária, uma vez que
esses  fatos  contribuíram  para  a  concretização  das  fraudes
apontadas na Concorrência nº 003/2001.

16. As condutas descritas se adequam perfeitamente aos tipos
elencados nos arts. 90, 93 e 96, V, da Lei de Licitações, que
transcrevo:

“Art. 90. Frustrar ou fraudar, mediante ajuste, combinação ou
qualquer outro expediente, o caráter competitivo do procedimento
licitatório, com o intuito de obter, para si ou para outrem,
vantagem decorrente da adjudicação do objeto da licitação:

Pena – detenção, de 2 (dois) a 4 (quatro) anos, e multa.”

“Art. 93. Impedir, perturbar ou fraudar a realização de qualquer
ato de procedimento licitatório:

Pena – detenção, de 6 (seis) meses a 2 (dois) anos, e multa.”

“Art.  96. Fraudar,  em  prejuízo  da  Fazenda  Pública,  licitação
instaurada para aquisição ou venda de bens ou mercadorias, ou
contrato dela decorrente: (…)

V – tornando, por qualquer modo, injustamente, mais onerosa a
proposta ou a execução do contrato:

Pena – detenção, de 3 (três) a 6 (seis) anos, e multa.”

(B) – DA EXECUÇÃO DAS OBRAS



17. Da análise da execução das obras pela Construtora Gautama
até o momento da sua paralisação, o  Relatório de Inspeção,
elaborado por técnicos do Tribunal de Contas da União e do
Tribunal  de  Contas  do  Estado  de  Pernambuco, constatou  a
existência  de  pagamentos  a  maior  por  superfaturamento,
detalhados nas tabelas de f. 333, do IPL, num montante de R$
2.316.812,20 (dois  milhões,  trezentos  e  dezesseis  mil,
oitocentos  e  doze  reais  e  vinte  centavos),  realizados  ao
longo das gestões dos ex-prefeitos Carlos José de Santana e
Pedro Serafim de Souza Filho:

“O QUADRO 5.2.1.7 apresenta uma síntese dos valores constatados
para  cada  parcela  dos  excessos  apontados  como  passíveis  de
devolução, em relação aos BM a PI, divididos por gestão municipal
envolvida, bem como por cada fonte de recursos empregados, além
de apresentar a totalização dos valores.

Salienta-se que porque  o contrato foi extinto sem que a obra
fosse concluída, tanto o valor total pago a PI (R$ 22.576.531,20)
é inferior ao valor contratado (R$ 33.778.476,35), quanto o valor
orçado pelo TCE/PE e pelo TCU para os serviços executados (R$
15.847.949,89) é inferior ao valor pelos Tribunais orçado para o
contrato (R$ 29.755.675,64).

Dentro  da  gestão  de  Carlos  Santana,  houve  duas  pessoas  que
ocuparam  o  cargo  de  Secretário  de  Infra-Estrutura  e  Serviços
Municipais, cargo que tinha a responsabilidade de ser o ordenador
de despesas da obra: Rui Xavier Carneiro Pessoa (1º ordenador),
no período de 2003 a 01/04/2004 (responsável pelos pagamentos do
1º ao 11º Boletim de Medição); e Ademur José Batista Monteiro (2º
ordenador), no período de 02/04/2004 a 31/12/2004 (responsável
pelos pagamentos do 12º ao 26º Boletim de Medição).

O QUADRO 5.2.1.8 apresenta uma síntese dos valores constatados
para  cada  parcela  dos  excessos  apontados  como  passíveis  de
devolução, em relação aos BM a PI, divididos por ordenador de
despesa da gestão de Carlos Santana, bem como por cada fonte de
recursos empregados, além de apresentar a totalização dos valores
da gestão.” (fs. 331/332, do IPL) [Grifos do MPF]

18. Ademais, a fiscalização constatou o pagamento em excesso
em face da realização de despesas indevidas, num montante que
chegou a R$ 4.411.769,26 (quatro milhões, quatrocentos e onze
mil,  setecentos  e  sessenta  e  nove  reais  e  vinte  e  seis
centavos). Contudo, no curso do processo que tramitou junto
ao Tribunal de Contas do Estado de Pernambuco, esse valor foi
revisto  em  virtude  de  terem  sido  encontrados  vestígios  da
instalação de uma manta geotêxtil que anteriormente não havia
sido  detectada,  passando  os  valores  a  serem  de  R$
4.308.035,26 (quatro milhões, trezentos e oito mil, trinta e
cinco  reais  e  vinte  e  seis  centavos),  conforme  a  tabela
atualizada de f. 686, do IPL, como se vê:



19. Diante  disso,  não  resta  dúvida  sobre  a  realização  de
pagamentos a maior durante as gestões Carlos José de Santana
e Pedro Serafim de Souza Filho, quando eram ordenadores de
despesas os secretários Rui Xavier Carneiro Pessoa e Ademur
José  Batista  Monteiro,  pelo  que  os  fatos  se  enquadram
exatamente na previsão do inciso V, do art. 96, da Lei nº
8.666/93, que transcrevo:

“Art.  96. Fraudar,  em  prejuízo  da  Fazenda  Pública,  licitação
instaurada para aquisição ou venda de bens ou mercadorias, ou
contrato dela decorrente: (…)

V – tornando, por qualquer modo, injustamente, mais onerosa a
proposta ou a execução do contrato:

Pena – detenção, de 3 (três) a 6 (seis) anos, e multa.” [Grifos
do MPF]

20. Além do mais, é inegável que as provas dos pagamentos em
excesso também evidenciam a configuração do crime de  desvio
de verbas públicas em benefício da Construtora Gautama, na
pessoa do seu proprietário Zuleido Veras, previsto no art.
1º, I, do Decreto-lei nº 201/67. Veja-se:

“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.” [Grifos do MPF]

(C) – DOS DADOS OBTIDOS ATRAVÉS DA OPERAÇÃO NAVALHA

21. Em face do envolvimento da empresa Construtora Gautama
LTDA nos crimes aqui tratados, a autoridade policial buscou,
junto ao Superior Tribunal de Justiça,  informações sobre a
investigação  que  resultou  na  deflagração  da  “Operação
Navalha”.  Foram  juntadas  aos  autos  do  IPL  cópias  da  Ação
Penal nº 536/BA (f. 273, do IPL), as quais foram submetidas à
análise  por  Agentes  de  Polícia  Federal,  resultando  na
Informação de fs. 348-351, do IPL, o que se descreve adiante.

22. Não  obstante  o  contrato  firmado  entre  a  Construtora
Gautama e o Município de Ipojuca/PE não ter sido diretamente
investigado naqueles autos, foi possível extrair informações
relevantes para este caso, a saber:



 A existência de comprovantes de depósito efetuados na conta de RUI
XAVIER CARNEIRO PESSOA, ex-secretário de Infraestrutura e Serviços
Municipais de Ipojuca/PE, na administração do Prefeito CARLOS JOSÉ
DE SANTANA (2001-2004), os quais foram encontrados na sala que era
utilizada por FLORÊNCIO BRITO VIEIRA na sede da CONSTRUTORA GAUTAMA
em Salvador/BA. De acordo com as investigações da Operação Navalha,
Florêncio  era  o  responsável  por  providenciar  dinheiro  para  o
pagamento  de  propinas  solicitadas  ou  oferecidas  aos  servidores
públicos e aos agentes políticos, aparecendo constantemente sacando
dinheiro  nos  bancos  do  Brasil  e  Caixa  Econômica  Federal  e
transportando o dinheiro para os locais onde seriam consumados os
pagamentos  (fs.  348-350,  do  IPL).  Os  depósitos  datam  de  12  de
janeiro de 2006.

 Diálogo travado entre ZULEIDO VERAS, então diretor da Construtora
Gautama, e “JAGUAR”, no qual este fala sobre “Carlinhos Santana” e
possível preocupação deste com constatações de “subfaturamento” de
obras pelo Tribunal de Contas, veja-se:

“RESUMO

PERNAMBUCO – IPOJUCA – DEP. CARLOS SANTANA # 96424883

DIÁLOGO

JAGUAR fala que CARLINHOS SANTANA ligou e falou sobre aquelas
coisas do exercício de 2002/2003, diz que houve um parecer lá
do  Tribunal  de  Contas  de  lá,  dizendo  que  havia  um  sub-
faturamento  na  obra  que  foi  comprovado...  JAGUAR  diz  que
CARLINHOS está preocupado com as próximas eleições pois podem
usar o parecer contra ele... diz que CARLINHOS vai mandar
documentação para o pessoal já está acompanhando... fala que
se CARLINHOS ou JAGUAR quiser qualquer informação pode ligar
para  FÁTIMA...  JAGUAR  pede  para  ZUELEIDO  ligar  para
CARLINHOS...  ZULEIDE  pede  o  número,  JAGUAR  passa  o  número
96424863... ZULEIDO diz que vai ligar.” (fs. 350/351, do IPL)

Segundo  as  investigações  da  Operação  Navalha,  “JAGUAR”
provavelmente seria a pessoa de JAGUAREI BERNARDO DE ARAÚJO; e
CARLINHOS SANTANA trata-se de CARLOS JOSÉ DE SANTANA, ex e atual
prefeito de Ipojuca/PE.

 Por fim, foi necessária nova Concorrência (nº 13/2007), com o mesmo
objeto, em virtude da não conclusão do contrato entre a Prefeitura
de  Ipojuca/PE  e  a  Construtora  Gautama,  pois  esta  abandonou  o
canteiro de obras após a deflagração da Operação Navalha. Nessa
seara,  foram  encontradas  evidências  de  estreita  relação  entre
ZULEIDO VERAS, diretor da Construtora Gautama, e LUCIANO BARRETO,
sócio-administrador da Construtora Celi LTDA, que foi a empresa



contratada  para  a  execução  das  obras  que  deixaram  de  ser
executadas.

23. Se analisados isoladamente, esses indícios não teriam o
condão de comprovar a materialidade e a autoria dos crimes
aqui  tratados,  entretanto,  observados  em  conjunto  com  as
demais  provas  colhidas  durante  a  longa  investigação,  é
indiscutível  que  reforçam  o  envolvimento  dos  acusados  no
complexo esquema criminoso em Ipojuca/PE (que também esteve
presente em outros locais do país, como ficou comprovado em
diversas ações penais, tais como a AP nº 536/BA, juntada aos
autos), acarretando imenso prejuízo aos cofres públicos.

(D) – DAS OITIVAS

24. Para  uma  melhor  entendimento  da  sequência  de  fatos
apurados,  as  inquirições  serão  apontadas  conforme  a
distribuição temporal dos acontecimentos, bem como de acordo
com a gestão política vigente à época:

GESTÃO DE CARLOS SANTANA

 JOSÉ RODRIGUES SANTANA JÚNIOR (fs. 416/417, do IPL) – “(…) QUE com
relação a concorrência nº 03/2001, da qual sagrou-se vencedora a
Construtora GAUTAMA LTDA, recorda-se que era o presidente da CPL à
época; (…) QUE questionado se algum representante da construtora
GAUTAMA procurou o declarante para tratar de assunto relacionados
ao  certame,  respondeu  que  tão  somente  para  a  tramitação  dos
procedimentos formais relativos ao processo; (…) QUE é servidor da
Prefeitura há dezoito anos e sempre trabalhou no setor de recursos
humanos;  QUE  a  época  dos  fatos  acima  comentados,  o  declarante
acumulava as citadas funções com as de membro ou presidente da CPL
(…)”.

 JOSÉ ROMILDO DA CRUZ SAMPAIO (f. 420, do IPL) – “(…) questionado se
durante esse período fez parte de Comissões de Licitação, respondeu
afirmativamente;  QUE  seu  cargo  em  comissão  era  de  Assessor
Jurídico; QUE o trabalho na Comissão de Licitação não era eventual,
pois havia uma única Comissão responsável por grande quantidade de
contratações, haja vista o volume de recursos dos quais dispunha;
QUE  não  se  recorda  do  procedimento  licitatório  que  ensejou  a
contratação  da  Construtora  Gautama  para  execução  das  obras  no
distrito de Porto de Galinhas; QUE todavia, afirma que participara,
enquanto membro ou presidente da CPL, de todos os atos inerentes à
mesma, tais como habilitação e julgamento de propostas; (…)”.

 RUI XAVIER CARNEIRO PESSOA, ex-secretário de Infraestrutura, (fs.
449/451, do IPL) – “(...) QUE  se desligou da secretaria para se
candidatar a vereador do mesmo município, não tendo, entretanto, se
elegido; (…) QUE com relação ao valor das obras realizadas pela
Construtora Gautama, afirma que, diante da ausência de um corpo



técnico suficiente para orçar a obra nos quadros funcionais da
prefeitura, foi à época contratada uma empresa para proceder tais
levantamentos; QUE com base no levantamento procedido pela empresa
contratada, foi elaborado o edital de licitação e contratada a
empresa mencionada acima; QUE a partir de 2001, em razão da demanda
por obras de engenharia em Ipojuca/PE, foi necessária a contratação
de engenheiros para apoiar a Secretaria de Infraestrutura, o que
foi procedido através de contratação temporária pela prefeitura;
(…)  QUE  perguntado  se  algum  representante  da  GAUTAMA  ofereceu
comissão ao declarante, na condição de ordenador de despesas, com
vistas à liberação de algum recurso relacionado à sobredita obra,
respondeu negativamente; QUE também não houve doação por parte de
pessoa  ligada  à  citada  empresa  à  campanha  do  declarante  para
vereador de Ipojuca em 2004; QUE não conhece FLORÊNCIO BRITO VIEIRA
ou 'GIL JACÓ';  QUE com relação aos comprovantes de depósito em
conta do declarante apreendidos durante a deflagração da Operação
Navalha na sede da Construtora Gautama em Salvador/BA, afirma que
dizem  respeito  a  um  pagamento  por  prestação  de  serviços  pelo
declarante à empresa; (…)”.

 ADEMUR JOSÉ BATISTA MONTEIRO, ex-Secretário de Infraestrutura (fs.
394/396, do IPL) – “(…) QUE exerceu a citada pasta entre 01 de
abril de 2004 a 31 de dezembro do mesmo ano, sucedendo a RUI XAVIER
CARNEIRO PESSOA, que deixou a Secretaria para concorrer em eleição
realizada naquele ano para o cargo de vereador do mesmo município;
(…) que apesar de ter sido, à época, ordenador de despesas, tal
controle era procedido pela Secretaria de Finanças, que inclusive
era responsável pela expedição dos cheques ou ordens de pagamento
que posteriormente eram subscritos pelo declarante; (…) QUE atribui
o fato de em sua gestão terem havido mais medições da obra do que
na Gestão do ex-Secretário RUI XAVIER a existência de considerável
quantidade de serviços prestados pela empresa contratada e até a
assunção do declarante à função ainda não medidos, (…) QUE com
relação  à  constatação  de  superfaturamento indicada  no  Laudo  de
Auditoria  de  fls.  287/347  dos  autos,  esclarece  que  a  execução
seguiu durante sua gestão de acordo com o que havia sido pactuado
desde a contratação da empresa executora da obra e a Prefeitura de
Ipojuca; (…) apesar da conferência realizada dos quantitativos de
itens  executados,  não  era  procedida  análise  pormenorizada  dos
preços praticados; (…) QUE o então Prefeito acompanhava de perto o
andamento das obras, mas não influía em aspectos técnicos; (…)”.

 CARLOS JOSÉ DE SANTANA, ex e atual Prefeito de Ipojuca/PE  (fs.
520/522) – “(…) que fosse viabilizada a realização das obras de
esgotamento  sanitário,  pavimentação  e  drenagem  em  Porto  de
Galinhas/PE, houve a necessidade, inicialmente, de ser terceirizada
a  elaboração  do  projeto  básico,  haja  vista  a  prefeitura  não
possuir, à época, estrutura para tanto, diante da magnitude da
obra; (…) QUE diante desse contexto, após a elaboração do projeto
básico, realizou-se o procedimento licitatório para a contratação
de  empresa  para  a  execução  das  obras,  orçadas  em  cerca  de  R$
32.000.000,00  (trinta  e  dois  milhões  de  reais);  (…)  QUE  foram
firmados convênios com os Ministérios da Integração Nacional e com
a FUNASA para a captação de recursos para a locação nas obras em
comento; QUE tais recursos foram viabilizados por meio de emendas
parlamentares da bancada de Pernambuco no Congresso Nacional; (…)
QUE a partir do ano de 2000, o declarante delegou, através de lei



municipal, a ordenação das despesas aos Secretários Municipais, de
acordo  com  a  sua  finalidade; (…)  QUE  questionado  se  costumava
acompanhar  pessoalmente  o  andamento  das  obras,  respondeu
negativamente, esclarecendo que tal atribuição era do secretário de
infraestrutura; (…) QUE conhece a pessoa de apelido 'JAGUAR', o
qual possuía uma casa de praia em Porto de Galinhas e frequentava
constantemente aquela localidade;  QUE desconhece qualquer ligação
do  mesmo  com  a  Construtora  GAUTAMA,  embora  afirme  que  após  o
desencadeamento  da  'Operação  NAVALHA',  ele  passou  a  não  mais
frequentar sua casa em Porto de Galinhas; QUE a vista da degravação
de  conversa  telefônica  constante  das  folhas  350/351  dos  autos,
esclarece  que  de  fato  conversou  com  'JAGUAR'  a  respeito  do
resultado  de  uma  auditoria  que  o  próprio  declarante  havia
solicitado,  uma  vez  que  iria  'entregar  a  Prefeitura'  ao  seu
sucessor, onde foi constatado um sub ou superfaturamento; (…).”

GESTÃO DE PEDRO SERAFIM

 RICARDO GUEDES MONTEIRO – “(...) QUE em 2005 foi convidado pelo
então  prefeito  PEDRO  SERAFIM  para  a  função  de  Secretário  de
Infraestrutura do município, cargo que exerceu entre 1ª de janeiro
e 1º de dezembro de 2005; (…); (…) QUE nesse período os ordenadores
de  despesas  eram  o  prefeito  e  o  Secretário  de  Finanças  JAIME
CORDEIRO; QUE a fiscalização de obras que eram executadas à época
era função da diretoria de obras, contudo, especificamente quanto
às  obras  de  pavimentação  e  saneamento  em  Porto  de  Galinhas
executadas  pela  CONSTRUTORA  GAUTAMA,  a  responsabilidade  pela
fiscalização foi delegada a ALCINDO SALUSTIANO DANTAS, que era à
época  Secretário  Executivo  e  tinha  formação  e  experiência  em
engenharia civil; (…).”

 RICARDO  CORTE  REAL  BRAGA,  ex-secretário  de  Infraestrutura  (fs.
414/415, do IPL) disse “(…) QUE foi Secretário de Infraestrutura do
município de Ipojuca/PE entre junho de 2006 e dezembro de 2008,
(…); que não teve nenhum contato com a obra de Sistema de Coleta
Tratamento e Destino de Águas e Calçamento de Vias em Porto de
Galinhas/PE,  no  período  em  que  foi  titular  da  Secretaria  de
Infraestrutura,  QUE  o  acompanhamento  das  referidas  obras  foi
procedido  por ALCINDO  SALUSTIANO DANTAS  FILHO,  época Secretário
Adjunto  da  mesma  pasta,  (…)  QUE  tais  atribuições  se  davam  por
designação do Prefeito; QUE questionado se o declarante confiava em
ALCINDO de forma a permitir que este centralizasse o acompanhamento
das  obras  a  cargo  da  Secretaria  a  qual  era  titular,  respondeu
negativamente, aduzindo que o mesmo tinha a confiança do Prefeito,
(…) QUE tanto o declarante quanto o ALCINDO eram ordenadores de
despesa da Secretaria de Infraestrutura a época, QUE em razão dos
fatos citados acima não tem subsídios para responder indagações
referentes ao Laudo de Auditoria conjunta do TCU e TCE, encartado
às  fls.  287/346  dos  autos,  todavia  admite  a  possibilidade  de
algumas despesas referentes as obras em comento terem sido pagas
mediante autorização do declarante (…)”.

 ALCINDO  SALUSTIANO  DANTAS  FILHO,  ex-secretário  executivo  (fs.
397/400, do IPL) – “(…) QUE indagado sobre quais representantes da



CONSTRUTORA GAUTAMA costumavam tratar com o declarante a respeito
do andamento das obras, respondeu que se recorda de que no dia a
dia tratava com os engenheiros MARCELO AGRA e ÂNGELO; QUE assuntos
relacionados  ao  contrato  e  outros  de  ordem  administrativa  eram
tratados entre o Diretor da citada empresa COSTA LIMA, de forma
esporádica, quando necessário, com o próprio Prefeito; (…) QUE com
relação aos preços praticados pela construtora GAUTAMA pelas obras
e  serviços  por  ser  executados,  afirma  que  foi  apresentada  uma
planilha  aos  Tribunais  de  Contas,  demonstrando  compatibilidade
entre os valores cobrados e os de mercado da época; (…) QUE ainda
com  relação  as  obras  realizadas  pela  CONSTRUTORA  GAUTAMA,
acrescenta que em geral não foram constatadas divergências entre a
quantidade e qualidade dos serviços prestados; (…)”.

 GEORGE  AGNELO  DE  LIMA,  fiscal  de  obras  (fs.  841/842,  do  IPL),
ouvido na Superintendência de Polícia Federal em Alagoas, disse que
eram suas atribuições junto à Diretoria de Obras de Ipojuca/PE eram
“fiscalização e acompanhamento de obras”. Confirmou ter fiscalizado
as  obras  objeto  desta  investigação,  porém  quanto  à  atuação  de
outros servidores, disse que  “o secretário de infraestrutura e o
prefeito  de  Ipojuca/PE  sempre  acompanhavam  as  obras  sem
detalhamento, mas o adjunto ALCINDO DANTAS, este sim, acompanhava
detalhadamente  as  obras”. Ademais,  informou  que  solicitou  o
afastamento da Construtora Gautama por inação, o que desencadeou o
procedimento administrativo para a quebra do contrato.

 PEDRO  SERAFIM  DE  SOUZA  FILHO,  ex-prefeito  de  Ipojuca/PE  (fs.
523/524, do IPL) – “(…) QUE, quando ingressou na Prefeitura,  o
Prefeito  figurava  como  único  Ordenador  de  Despesas,  tendo  sido
posteriormente, salvo engano no final do ano de 2006, delegado tal
função para os Secretários Municipais; QUE, o acompanhamento da
execução das obras cabia à Secretaria de Obras; (…) QUE, perguntado
se chegou a ter algum contato pessoa com representantes da empresa
CONSTRUTORA GAUTAMA, respondeu que quando assumiu a Prefeitura, o
senhor ZULEIDO VERAS se dirigiu até Ipojuca e se apresentou ao
declarante,  ocasião  em  que  trataram  de  assunto  relacionado  a
continuação da obra que havia começado na gestão anterior; QUE,
indagado  se teve mais algum contato com representante da mesma
empresa, respondeu afirmativamente, de forma eventual e com intuito
de ser cobrado da Prefeitura o pagamento de alguma medição da obra,
sem se recordar o nome desses representantes; (…) QUE afirma que em
nenhum  desses  contatos  as  pessoas  ofereceram  qualquer  tipo  de
comissão ou vantagem para apressar a liberação dos pagamentos ou
para qualquer outra finalidade; (…).”

DEPOIMENTOS DE AUDITORES DO TCE/PE

25. Com o objetivo de esclarecer as questões abordadas pelos
representantes  da  Prefeitura  de  Ipojuca/PE  ao  longo  das
inquirições, foram intimados auditores do Tribunal de Contas
do Estado de Pernambuco:



 FERNANDO ANTÔNIO OLIVEIRA ROLIM (f. 666, do IPL) – “(…) QUE à época
da realização da auditoria cuja cópia do laudo está encartada às
fls.  287/346  dos  autos,  o  depoente  era  lotado  na  Inspetoria
Regional Metropolitana Sul, em cuja circunscrição está o município
de Ipojuca/PE; QUE algum tempo depois da conclusão desse trabalho o
depoente  foi  transferido  para  outra  unidade,  de  forma  que  não
participou  de  outros  levantamentos  que  porventura  tenham  sido
realizados na instrução do Processo TCE/PE nº 0801292-1; (…) QUE
teve conhecimento da realização de uma  visita à obra para nova
averiguação da existência de manta geotêxtil, que teria resultado
na localização da manta, fato que reduziu os valores das diferenças
encontradas, mas não as 'zerou', uma vez que tal item correpondia a
apenas uma parcela das obras; (…)”.

 GUSTAVO WALTER XAVIER (f. 680, do IPL) – “(…) QUE participou também
de uma diligência realizada posteriormente para averiguar alegação
do então ex-prefeito CARLOS SANTANA de que uma manta geotêxtil da
lagoa de estabilização da Estação de Tratamento de Esgoto, que não
tinha sido encontrada na auditoria anterior, existia de fato; (…)
QUE foi lavrado um Termo de Inspeção de Obras cujo texto é idêntico
ao  de  minuta  ora  apresentada  à  Autoridade  Policial;  QUE  noutro
documento cujo trecho é trazido nesta oportunidade, é demonstrada a
repercussão  financeira  da  existência  da  manta  geotêxtil,  o  que
representou  uma  diminuição  dos  valores  de  despesas  indevidas
constatados pela auditoria; (…) QUE o depoente foi ainda designado
para analisar os argumentos de defesa dos prefeitos de Ipojuca/PE à
época da realização das obras sob investigação, CARLOS SANTANA e
PEDRO SERAFIM; QUE concluídas as análises, não houve alteração nas
conclusões das auditorias, pois  as alegações de defesa não foram
acatadas (…).”

INTERROGATÓRIOS

26. Ao  ser  indiciado,  RUI  XAVIER  CARNEIRO  PESSOA (fs.
891/892, do IPL) complementou suas declarações, aduzindo “(…)
QUE  indagado  quanto  ao  fato  de  ter  recebido  pagamento  da
CONSTRUTORA GAUTAMA no ano de 2006, se tal fora inserido em
sua declaração anual de Imposto de Renda elaborada no ano
seguinte,  respondeu  negativamente,  admitindo  que  foi  uma
falha sua tal omissão; (…)”.

27. Por sua vez, ADEMUR JOSÉ BATISTA MONTEIRO (fs. 886/887,
do  IPL)  acrescentou  “(…)  QUE  indagado  se,  considerando  a
quantidade de pagamentos efetuados relacionados à obra sob
investigação  durante  sua  gestão  na  Secretaria  de
Infraestrutura de Ipojuca/PE, e tendo em vista o período de
eleições municipais em 2004,  se houve algum tipo de pressão
externa  para  liberação  de  recursos  da  referida  obra,
respondeu  negativamente,  reafirmando  que  o  cronograma  de
liberação de pagamentos correspondeu à efetiva execução das
obras; (…)”.



28. RICARDO  CORTE  REAL  BRAGA (fs.  900/901,  do  IPL)  disse
ainda  “(…) QUE no caso das obras objeto desta investigação,
ALCINDO realizada o acompanhamento e autorizava as despesas;
QUE se recorda de ter autorizado alguma despesa relacionada à
obra em comento em duas oportunidades, não podendo afirmar
com certeza se foram apenas esses dois pagamentos, realizados
quando ALCINDO estava em período de férias; (…)”.

29. ALCINDO SALUSTIANO DANTAS FILHO (fs. 960/961, do IPL) em
complemento,  asseverou  “(…)  QUE  acredita  que  de  fato  não
ordenou nenhuma despesa referente ao contrato mantido à época
com a CONSTRUTORA GAUTAMA; QUE atuou na condição de fiscal da
referida,  tendo  possivelmente  subscrito  alguns  boletins  de
medição,  salvo  engano  a  partir  do  fim  do  ano  de  2005  ou
início de 2006; QUE em que pese a grande rotatividade de
pessoas que atuaram na fiscalização das obras em comento, a
equipe  disponível  para  tal  atividade,  na  opinião  do
declarante, era suficiente para tal atribuição; (…)”.

30. Nesse momento, cumpre pontuar que a oitiva dos sócios
gestores da empresa Construtora Gautama LTDA foi dificultada
em face da prisão do sócio-majoritário ZULEIDO VERAS, que vem
respondendo a denúncias em vários estados do país, pois foi
demonstrado que era chefe do esquema criminoso.

(E) – DAS CONCLUSÕES

31. Ao  analisar  especificamente  a  subsunção  das  normas
incriminadoras do art. 1º, inc. I, do Decreto-Lei nº 201/67
(desvio de verbas públicas) aos fatos, nota-se a  existência
de  provas  suficientes  de  materialidade  e  de  autoria  para
embasar a denúncia.

MATERIALIDADE DELITIVA

32. Primeiro,  a  materialidade delitiva está consubstanciada
nas provas presentes no inquérito policial, que demonstraram
que a Prefeitura de Ipojuca/PE, entre 2003 e 2007, desviou
considerável  quantia  em  recursos  públicos  em  favor  da
Construtora Gautama, valor decorrente do superfaturamento do
contrato celebrado para a execução de obras de pavimentação e
saneamento no distrito de Porto de Galinhas, conduta que se
enquadra precisamente no tipo do art. 1º, I, do Decreto-lei
nº 201/67 (desvio de verbas públicas).

33. Assim, tanto no período em que CARLOS JOSÉ DE SANTANA era
prefeito, quanto na administração de PEDRO SERAFIM DE SOUZA



FILHO,  houve  pagamentos  excessivos à  mencionada  empresa,
consoante pormenorizadamente descritos no laudo de auditoria
conjunta dos Tribunais de Contas da União e do Estado de
Pernambuco.

34. Desse  modo,  a  auditoria,  aliada  aos  depoimentos  de
auditores do TCE/PE e da documentação complementar por eles
apresentada, são suficientes para comprovar a materialidade
do desvio de recursos públicos oriundos de diversas fontes,
dentre  elas  convênios  firmados  com  órgãos  da  União
(Ministério da Integração Nacional e FUNASA),  alcançando o
prejuízo aos cofres públicos o total de R$ 6.728,581,31 (seis
milhões setecentos e vinte e oito mil quinhentos e oitenta e
um reais e trinta e um centavos) nas duas gestões municipais.

35. Quanto  às  alegações  dos  acusados  a  respeito,  os
levantamentos  complementares  pelo  TCE/PE  resultaram
unicamente  numa  pequena  diminuição  do  quantum pago
indevidamente,  considerando  a  constatação  da  possível
existência de manta geotêxtil que inicialmente não havia sido
encontrada.

36. Vale ressaltar que uma eventual alegação de divergência
entre critérios de aferição entre os órgãos de fiscalização e
controle  deve  ser,  desde  logo,  descartada,  haja  vista  a
realização  de  perícia  única  envolvendo  os  órgãos
fiscalizatórios federal e estadual, que adotou os parâmetros
mais favoráveis aos investigados.

AUTORIA DELITIVA

37. Em segundo lugar,  quanto à  autoria delitiva, também há
vasta  prova  documental que  permite  aferir  a  ação  dos
acusados,  em  concurso,  com  a  finalidade  de  desviar  verbas
públicas.

38. Com  relação  aos  julgados  administrativos  juntados  aos
autos  pelos  servidores  acusados nos  respectivos
interrogatórios,  em  verdade, confirmam  os  pagamentos
indevidos, seja por superfaturamento do contrato, seja por
despesas indevidas. Ocorre que o principal fundamento da não
imputação  de  responsabilidade  a  alguns  servidores  do
município  de  Ipojuca/PE  pelo  TCU  reside  na  atribuição  da
responsabilidade pelos danos ao erário. Entretanto, tendo em
vista  a  independência  entre  as  esferas  penal  e
administrativa, não é possível eximir de culpa os acusados
dos crimes aqui apontados.  A responsabilidade por parte dos



ordenadores de despesas pelos danos é evidente, inclusive na
esfera penal.

39. De acordo com as inquirições do IPL, cujos principais
fragmentos  foram  transcritos,  todos  os  ex-secretários  e  o
secretário adjunto, ora indiciados,  são engenheiros civis e
possuíam sob seu comando equipe suficiente para acompanhar a
execução  das  obras que  restavam  a  cargo  da  Construtora
Gautama,  consideradas  “prioritárias”  por  ambas  as
administrações municipais.

40. Igualmente  inconteste  que,  durante  determinados  lapsos
temporais, todos os servidores acusados – RUI XAVIER CARNEIRO
PESSOA,  ADEMUR  JOSÉ  BATISTA  MONTEIRO,  RICARDO  CORTE  REAL
BRAGA e ALCINDO SALUSTIANO DANTAS FILHO – ordenaram despesas
das obras, ou atuaram no processo de liberação de recursos.
Tal  afirmação  é  de  fácil  observação  na  gestão  de  CARLOS
SANTANA, na qual os então secretários RUI XAVIER e ADEMUR
MONTEIRO  foram  sempre  responsáveis  pela  ordenação  das
despesas. Ademais, o  laudo  de  auditoria  dos  Tribunais  de
Contas traz indicação precisa do valor ordenado por cada ex-
secretário no período.

41. Já na gestão de PEDRO SERAFIM, houve diversas mudanças de
atribuições  e  de  titularidade  da  Secretaria  de
Infraestrutura, o que ensejou a realização de diligências e a
análise  documental  detida  para  averiguar  as
responsabilidades, resultando na tabela a seguir (de acordo
com  os  dados  das  ordens  de  pagamento  e  da  documentação
comprobatória constantes no Apenso 8, Volume 1, do IPL):

DATA DO
EMPENHO

ORDENADOR DE DESPESAS RESPONSÁVEL PELO ATESTO NA
NOTA FISCAL

31/08/2005 CARLOS FERNANDO CARVALHO NÃO HÁ ATESTO

31/08/2005 CARLOS FERNANDO CARVALHO NÃO HÁ ATESTO

31/08/2005 CARLOS FERNANDO CARVALHO NÃO HÁ ATESTO

31/08/2005 CARLOS FERNANDO CARVALHO NÃO HÁ ATESTO

01/11/2005 JAIME CORDEIRO FILHO ALCINDO SALUSTIANO DANTAS

21/12/2005 CARLOS FERNANDO CARVALHO ALCINDO SALUSTIANO DANTAS

09/03/2006 JAIME CORDEIRO FILHO ALCINDO SALUSTIANO DANTAS

17/03/2006 CARLOS FERNANDO CARVALHO ALCINDO SALUSTIANO DANTAS

27/04//2006 ARISTEU FIGUEIRAS ALCINDO SALUSTIANO DANTAS

27/04//2006 ARISTEU FIGUEIRAS ALCINDO SALUSTIANO DANTAS

16/03/2007 RICARDO CORTE REAL BRAGA NÃO CONSTA NOTA FISCAL

16/03/2007 RICARDO CORTE REAL BRAGA ALCINDO SALUSTIANO DANTAS

16/03/2007 RICARDO CORTE REAL BRAGA ALCINDO SALUSTIANO DANTAS



09/04/2007 SEM ASSINATURA * GEORGE AGNELO

30/04/2007 RICARDO CORTE REAL BRAGA GEORGE AGNELO

*Boletim de Medição (BM) contém a assinatura de RICARDO CORTE REAL BRAGA no
campo “Autorização para pagamento”.

42. Nota-se  que,  de  início,  as  despesas  eram  pagas  pela
Secretaria  de  Finanças,  onde  laboravam  CARLOS  FERNANDO
CARVALHO,  JAIME  CORDEIRO  FILHO  e  ARISTEU  FIGUEIRAS,  tendo
posteriormente  tal  atribuição  sido  transferida  para  a
Secretaria  de  Infraestrutura,  já  sob  a  titularidade  de
RICARDO CORTE REAL BRAGA. Na quase totalidade dos pagamentos
aparece o Sr. ALCINDO SALUSTIANO DANTAS como fiscal da obra,
o que se coaduna com as informações segundo as quais este
centralizava esta atribuição.

43. Por  um  lado,  quanto  aos  pagamentos  autorizados  pela
Secretaria  de  Finanças,  por  se  tratar  de  órgão  que  não
possuía  contato  direto  com  a  execução  das  obras,  não  é
possível  afirmar  que  os  seus  titulares  tivessem  o
conhecimento necessário para evitar o resultado danoso aos
cofres  públicos.  As  atribuições  desse  órgão  se  referem
precipuamente à execução de pagamentos, não sendo necessário
conhecimento técnico da atividade-fim. 

44. Portanto,  a  responsabilidade  pelos  pagamentos  a  maior
deve recair sobre o fiscal de obras, o Sr. ALCINDO SALUSTIANO
DANTAS,  pois  sem  o  atesto  desse  servidor,  que  tinha
conhecimento  e  experiência  suficientes  para  evitar  o
resultado danoso, não seria realizado o pagamento por obras
superfaturadas.  O  mesmo  raciocínio  é  aplicável  aos  demais
ordenadores de despesas acusados, os Srs. RUI XAVIER CARNEIRO
PESSOA,  ADEMUR  JOSÉ  BATISTA  MONTEIRO  e  RICARDO  CORTE  REAL
BRAGA, os quais, embora possuíssem capacidade técnica para
impedir a realização dos pagamentos indevidos, autorizaram-
nos, concorrendo para a consumação dos crimes aqui tratados.

45. O último responsável pelo atesto de notas fiscais, o Sr.
GEORGE  AGNELO,  não  foi  indiciado,  pois  solicitou  o
afastamento da Construtora Gautama por inação, ou seja, por
não estar mais prestando serviços dentro da normalidade, o
que resultou no processo administrativo para rompimento do
contrato.

46. Além disso, se alguma dúvida persiste sobre a natureza
dolosa das condutas dos acusados, deve-se acrescentar que  a
Prefeitura foi devidamente alertada pelo TCE/PE, que em dois
anos consecutivos, durante as fiscalizações anuais, indicou o
superfaturamento nos  preços  praticados  pela  Construtora



Gautama na execução do contrato, fato ignorado pelos acusados
e pelos prefeitos, que sequer averiguaram a procedência da
auditoria,  conduta  absolutamente  exigível  diante  de  suas
atribuições, mormente no caso dos gestores públicos.

47. A omissão dos gestores municipais, portanto, foi fator
essencial  para  a  continuidade  dos  desvios  de  recursos
públicos até o último pagamento irregular efetuado à empresa
destinatária dos valores desviados. Nesse sentido, a conduta
do ex e atual prefeito Carlos Santana e do também ex-prefeito
Pedro  Serafim,  na  qualidade  de  gestores  do  Município  de
Ipojuca/PE, ainda que omissiva, pois falharam no seu dever de
gestão  e  fiscalização,  contribuiu  para  a  configuração  do
esquema criminoso. Portanto, são acusados dos crimes do art.
1º, I, do Decreto-lei nº 201/67, em função de possibilitarem
o desvio de verbas públicas, no mínimo, em proveito alheio
(haja vista que a investigação não logrou comprovar que o
desvio foi realizado em benefício próprio).

48. Por sua vez, os ex-secretários de Infraestrutura também
não podem ser eximidos da responsabilidade penal advinda do
art. 1º, I, do Decreto-lei nº 201/67, pois, com sua conduta,
possibilitaram  o  desvio  de  verbas  públicas,  no  mínimo,  em
benefício  de  terceiros  (que  a  investigação  não  logrou
comprovar que o desvio foi realizado em benefício próprio),
uma vez que, na qualidade de ordenadores de despesas ou de
fiscais da obra (responsáveis pelo atesto das notas fiscais),
possuíam  o  conhecimento  necessário  (todos  são  engenheiros
civis)  para  impedir  os  pagamentos  indevidos,  mas  não  o
fizeram.

49. Igualmente  necessário  responsabilizar  pelo  desvio  de
verbas  públicas  (art.  1º,  I,  do  Decreto-lei  nº  201/67)  o
diretor  da  empresa  Construtora  Gautama,  ZULEIDO  VERAS,
beneficiário direto do esquema criminoso, uma vez que recebeu
o  valor  superfaturado  –  R$  6.728,581,31  (seis  milhões
setecentos e vinte e oito mil quinhentos e oitenta e um reais
e trinta e um centavos) nas duas gestões municipais –  das
obras  de  pavimentação  e  saneamento,  que  sequer  foram
concluídas. 

50. Oportunamente,  faz-se  necessário  frisar  que  o
enquadramento das condutas dos ex-servidores e do diretor da
Gautama no art. 1º, I, do Decreto-lei nº 201/67 decorre do
princípio da especialidade, que estabelece que a lei especial
derroga a geral. No caso, este crime é especial em relação ao
peculato  (art.  312,  CPB),  pois  não  trata  de  qualquer
funcionário público, mas  do prefeito e daqueles que agem em
conjunto com ele, além de não exigir a presença do elemento



subjetivo de transformar a posse em domínio. Nesse sentido,
veja-se ementa de julgado do TRF-1, em caso semelhante:

“PENAL. PRESCRIÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. PECULATO. DESCLASSIFICAÇÃO.
CRIME DE RESPONSABILIDADE DE PREFEITO. APROPRIAÇÃO OU DESVIO DE
VERBA PÚBLICA. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. DOSIMETRIA.
1. De acordo com o art. 110, § 1º, do Código Penal, a prescrição,
depois de transitar em julgado a sentença condenatória para a
acusação, regula-se pela pena aplicada na sentença. Não tendo
sido ultrapassado o prazo prescricional previsto para a pena em
concreto, não ocorreu a prescrição da pretensão punitiva. 2. O
dolo  do  crime  do  art.  1º,  I,  do  DL  nº.  201/1967  é  a  mera
consciência e vontade de apropriar-se de bens ou rendas públicas,
não  se  exigindo  um  especial  fim  de  agir.  A  ausência  da
comprovação da utilização da verba pública em projetos públicos
caracteriza esse delito. 3. No delito de peculato, as condutas
típicas se constituem na apropriação ou no desvio de dinheiro,
valor ou qualquer outro bem móvel, público ou particular, que
esteja na posse do funcionário público. Assim, haverá a retirada
física  da  coisa  da  esfera  da  Administração  Pública  ou  o  seu
desvio  de  forma  indevida.  O  elemento  subjetivo  desse  delito
consiste na vontade de transformar a posse em domínio, com a
finalidade  de  obter  proveito  próprio  ou  alheio.  Trata-se  do
animus sibi rabendi. 4. O crime de responsabilidade de prefeito,
previsto  no art.  1º, inciso  I, do  DL nº.  201/1967, é  delito
especial em relação aquele previsto no art. 312 do Código Penal,
pois não trata de qualquer funcionário público, mas do Prefeito e
daqueles  que agem  em conjunto  com ele,  bem como  não exige  a
presença do elemento subjetivo de transformar a posse em domínio,
com a finalidade de obter proveito próprio ou alheio. Os fatos
narrados subsumem-se ao delito previsto no art. 1º, inciso I, do
DL nº. 201/1967. 5. Autoria e materialidade comprovadas pelos
documentos  e  provas  constantes  dos  autos.  Realização  de  nova
dosimetria das penas.”

(TRF-1  -  ACR:  9164  MG  0009164-56.2003.4.01.3803,  Relator:
DESEMBARGADOR  FEDERAL  TOURINHO  NETO,  Data  de  Julgamento:
26/03/2013, TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: e-DJF1 p.279 de
05/04/2013)

51. Com relação às constatações de fraudes na Concorrência nº
03/2001 em  que  se  sagrou  vencedora  a  Construtora  Gautama,
embora haja provas suficientes da autoria e da materialidade
delitivas,  por ter acontecido no ano de 2001, a pretensão
acusatória encontra-se fulminada pelo instituto da prescrição
para quaisquer hipóteses criminosas da Lei nº 8.666/93.

52. Enfim,  todas  as  provas  colhidas  durante  o  inquérito
policial,  convergindo  para  a  materialidade  e  a  autoria
delitivas,  demonstram que a conduta dos acusados subsume-se
perfeitamente  na  norma  incriminadora  do  art.  1º,  I,  do



Decreto-Lei  nº  201/674 (desvio  de  recursos  públicos),  em
concurso de pessoas, na forma do art. 29, do CPB5.

II – DO PEDIDO

53. Por último, cumpre ressaltar que a disposição contida no
art. 2º, inc. I, do Decreto-lei nº 201/67, que determinava a
notificação  dos  acusados  para  responder  preliminarmente  a
denúncia antes do seu efetivo recebimento, foi derrogada pelo
art. 396, do CPP, que prevê:

“Art. 396. Nos procedimentos ordinário e sumário, oferecida a
denúncia  ou  queixa,  o  juiz,  se  não  a  rejeitar  liminarmente,
recebê-la-á e ordenará a citação do acusado para responder à
acusação, por escrito, no prazo de 10(dez) dias.” (Grifo do MPF)

54. Elimina-se,  pois,  a  chamada  defesa  prévia  (antes  do
recebimento  da  denúncia),  inclusive,  nos  procedimentos
criminais  envolvendo  funcionários  públicos. O  Superior
Tribunal de Justiça sedimentou esse entendimento ao editar a
Súmula nº 330, que assim dispõe:

“Súmula 330 do STJ: É desnecessária a resposta preliminar de que
trata o art. 514 do Código de Processo Penal – CPP, na ação penal
instruída por inquérito policial.”

55. A  jurisprudência  dos  Tribunal  Federais  também  aponta
nesse sentido, como se vê nas seguintes ementas de julgados
do TRF da 1ª Região:

“PROCESSUAL  PENAL.  EX-PREFEITO.  NOTIFICAÇÃO  PARA  RESPOSTA
ESCRITA.  REGIME  LEGAL.  1.  A  notificação  prévia  para  resposta
escrita, prevista no art. 514 do Código de Processo Penal, não se
aplica ao ex-servidor público, aí incluído também o ex-prefeito
municipal (art. 2º, I - Decreto-lei 201/67), pois a sua ratio
consiste em evitar que o servidor ou o prefeito, no exercício do
cargo,  sejam  temerariamente  processados,  em  detrimento  do
desempenho da sua atividade. 2. Provimento do recurso em sentido
estrito.”

(TRF-1 - RSE: 200843000070506 TO 2008.43.00.007050-6, Relator:
DESEMBARGADOR  FEDERAL  OLINDO  MENEZES,  Data  de  Julgamento:
07/01/2014,  QUARTA  TURMA,  Data  de  Publicação:  e-DJF1  p.75  de
16/01/2014)

“PENAL. PROCESSO PENAL. PECULATO. AUSÊNCIA DE DEFESA PRELIMINAR E
TÉCNICA. INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL. INÉPCIA DA INICIAL.
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PRECLUSÃO. INEXISTÊNCIA. PREFEITO. FALTA DE PRESTAÇÃO DE CONTAS.
PRESCRIÇÃO  SUPERVENIENTE.  AUTORIA  E  MATERIALIDADE  DELITIVAS.
RECONHECIMENTO.  DOSIMETRIA  ESCORREITA.  SENTENÇA  CONDENATÓRIA
MANTIDA. APELAÇÕES DESPROVIDAS.  1. De acordo com o entendimento
jurisprudencial  sedimentado  no  Enunciado  330  da  Súmula  do
Superior Tribunal de Justiça,  mostra-se desnecessária a defesa
preliminar,  tanto  no  rito  do  art.  514  do  Código  de  Processo
Penal, como expressamente dispõe o referido Enunciado, quanto no
do  art.  2º,  I,  Decreto-Lei  201/67,  na  hipótese  de  ter  sido
realizada a notificação do indiciado para esse fim. 2. Eventual
inobservância  do  rito  específico  que  prevê  o  oferecimento  de
defesa  preliminar em  tais hipóteses  ou a  não apresentação  de
defesa prévia apesar de notificado o indiciado para esse fim, por
se tratarem de nulidades relativas e não absolutas, só implicarão
nulidade do feito se houver a demonstração do efetivo prejuízo à
defesa  do  réu.  3.  A  alegação  de  inépcia  da  denúncia  após  a
prolação  da sentença  é inviável,  em virtude  da preclusão.  4.
Ainda que se considere deficitária a defesa técnica, conforme
dispõe o Enunciado 523 da Súmula do Supremo Tribunal Federal, "no
processo penal, a falta de defesa constitui nulidade absoluta,
mas a sua deficiência só o anulará se houver prova de prejuízo
para o réu". 5. Se os recursos repassados pelo Fundo Nacional do
Desenvolvimento da Educação - FNDE para implantação do Programa
Nacional  de  Apoio  ao  Transporte  Escolar  -  PNATE  encontram-se
sujeitos à prestação de contas perante o Ministério da Educação,
não  tendo,  portanto,  se  incorporado  ao  patrimônio  municipal,
aplica-se, o entendimento analógico do Enunciado 208 da Súmula do
STJ, que assim dispõe: "compete à Justiça Federal processar e
julgar prefeito municipal por desvio de verba sujeita à prestação
de  contas  perante  órgão  federal".  6.  Conforme  pacífico
entendimento  do  STJ,  "não  se  acolhe  alegação  de  inépcia  da
denúncia quando o feito já foi sentenciado, se verificado que a
defesa  não argüiu  o apontado  vício no  momento oportuno,  qual
seja,  antes  da  prolação  da  sentença".  (Precedentes).  7.
Prescrição  reconhecida  quanto  a  um  dos  réus,  prejudicado  seu
recurso  de  apelação,  negando-se  provimento  às  apelações  dos
demais.”

(TRF-1 – ACR: 39948620064014001, Relator: DESEMBARGADORA FEDERAL
MONICA SIFUENTES, Data de Julgamento: 14/10/2014, TERCEIRA TURMA,
Data de Publicação: 14/11/2014)

56. Portanto, havendo elementos suficientes para o início da
ação penal, o Ministério Público Federal requer:

 a  notificação dos  denunciados para,  querendo, apresentarem
resposta, nos termos do art. 4º, da Lei nº 8.038/906;

 o recebimento da denúncia;

 a citação dos denunciados;

 seja  julgada  procedente  a  denúncia,  com  a  condenação  dos
acusados às penas do art. 1º, I, do Decreto-lei nº 201/67, em
seu grau máximo; e com a suspensão de seus direitos políticos
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por 8 (oito) anos, em conformidade com o disposto no inciso
III,  do  art.  15,  da  CF7,  bem  com  a  perda  de  cargo  e  a
inabilitação, pelo prazo de 5 (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.

Recife, 09 de novembro de 2015.

MARIA DO SOCORRO LEITE DE PAIVA
Procuradora Regional da República

ALEX AMORIM DE MIRANDA
Procurador Regional da República
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