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Parecer nº 16.694/2020

HABEAS CORPUS. INQUÉRITO POLICIAL. SESI/PB.
FRAUDES  NOS  PROCESSOS  LICITATÓRIOS  E
SUPERFATURAMENTO.  CONTROLE  E
FISCALIZAÇÃO  PELO  TCU.  COMPETÊNCIA
FEDERAL.  VALIDADE  DOS  ATOS  PRATICADOS.
AUSÊNCIA DE PREJUÍZO.
1. O SESI é uma entidade paraestatal com atuação em
todo  território  nacional,  está  sujeita  ao  controle  e
fiscalização pelo Tribunal de Contas da União (TCU) e
gere  verba  de  natureza  federal.  Assim,  compete  à
Justiça  Federal  processar  e  julgar  fraudes  nos
processos  licitatórios  e  superfaturamento  por
inexecução de serviços de obras e reformas desse ente.
2. Segundo pacífica jurisprudência do STF e STJ, tanto
nos  casos  de  nulidades  relativa  quanto  absoluta,  o
reconhecimento de vício que enseje a anulação de ato
processual exige a efetiva demonstração de prejuízo ao
acusado.
3. Ainda que constatada a incompetência absoluta, os
autos devem ser remetidos ao juízo competente,  que
pode ratificar ou não os atos já praticados. Não caberia
a esse Egrégio TRF decidir acerca da existência ou não
de prejuízo ao investigado.
4. Parecer pela denegação da ordem; subsidiariamente,
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pela concessão parcial apenas para a remessa do feito
para o juízo estadual sem decretação de nulidade dos
atos já praticados.

I. Relatório

Cuida-se  de  habeas  corpus impetrado  em  favor  de

FRANCISCO DE ASSIS BENEVIDES GADELHA contra decisão do juízo

de primeiro grau que reconheceu a competência da Justiça Federal para

processar  e  julgar  a  persecução  penal  relativa  ao  IPL  nº  281/2019

(“Operação  Cifrão”)  que  apura  fraudes  nos  processos  licitatórios  e

inexecução de serviços de obras e reformas do Serviço Social de Indústria

na Paraíba (SESI/PB).

2. O  impetrante  alega,  em  síntese,  que  a  Justiça  Federal  é

incompetente  para  decidir  questões  relacionadas  ao  SESI,  conforme

entendimento sumulado pelo STF no verbete 516.  Pugna,  assim, pelo

deslocamento da competência para a justiça estadual e pela anulação de

todos os atos judiciais praticados até o momento da impetração.

3. Em  suas  informações,  a  autoridade  apontada  como  coatora

defendeu  a  competência  da  Justiça  Federal  porque  “a  atuação  das

entidades que compõem o denominado Sistema ‘S’ também é subsidiada

por  recursos  provenientes  de  impostos  federais,  portanto,  sujeitos  à

prestação de contas perante órgão federal”.

4. Liminar deferida para suspender o curso da investigação.

5. É o que importa relatar, passo à análise.

II. Fundamentação

6. Desde logo, cumpre destacar que, não obstante a Súmula 516 do

STF disponha que “o Serviço Social  da Indústria (SESI) está sujeito à
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jurisdição da Justiça estadual”,  o precedente (RE 60371) que lhe deu

origem dizia respeito à “cobrança, pelo SESI, de contribuições a que tem

direito”, conforme deixa claro o seguinte excerto do Relatório do acórdão:

“Decidiu a segunda Turma do Tribunal Federal de Recursos, por maioria
de votos, ser competente o fôro da Fazenda Pública para cobrança, pelo
SESI, de contribuições a que tem direito”.

7. Demais disso, os próprios precedentes utilizados pelo impetrante

(ACO 2.640/ES e ACO 2.082/SP) não dizem respeito à persecução penal,

mas a conflitos de atribuição para eventual propositura de ação civil por

improbidade administrativa.  O mesmo se pode afirmar da ACO 1.953

considerada na liminar deste writ.

8. Nessa  toada,  merece  ser  destacado  que  o  RE  1.195.028,

igualmente, trata de ação civil por improbidade administrativa. O outro

recurso  extraordinário  (RE  1097286)  mencionado  no  habeas  corpus,

outrossim, não cuida de matéria criminal, mas de ação de cobrança de

contribuição adicional.

9. Como se vê, nenhum dos precedentes mencionados acima tratam

de  persecução  penal relativa  a  fraudes  nos  processos  licitatórios  e

superfaturamento por  inexecução de serviços de obras  e  reformas do

Serviço Social de Indústria. São, portanto, inaplicáveis ao presente caso.

10. De outro lado, a Terceira Seção do STJ, Órgão competente para

decidir sobre feitos penais, julgou ser competente a Justiça Federal para

apreciar os crimes de peculato envolvendo verba federal em entidades

como o  SESI,  conforme  entendimento  sumulado  no  seu verbete  208.

Vejamos:

PENAL.  CONFLITO DE COMPETÊNCIA.  PECULATO.  APROPRIAÇÃO DE
VERBA  FEDERAL,  NO  ÂMBITO  DA  ADMINISTRAÇÃO  DO  SISTEMA
FINDES E SUAS ENTIDADES (SESI,  IEL  E SENAI).  NECESSIDADE DE
PRESTAÇÃO DE CONTAS PERANTE ÓRGÃO FEDERAL (TCU). SÚMULA
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208/STJ. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL.
1. A jurisprudência desta Corte é no sentido de que  na hipótese das
verbas repassadas pela União sujeitas ao controle do Tribunal de
Contas da União, a competência para apuração de eventual crime
é da Justiça Federal (Súmula 208/STJ).
2. Hipótese em que o bem a reclamar a tutela jurisdicional é do interesse
da  União,  dada  a  atuação  do  Tribunal  de  Contas  da  União  na
fiscalização do desvio de verbas do FINDES e de seus órgãos, de modo
que  resta  evidenciada,  neste  momento  processual,  a  lesão  a  bens,
serviços ou interesses da União ou de suas entidades autárquicas ou
empresas públicas a atrair a competência da Justiça Federal.
3. Conflito conhecido para declarar a competência do Juízo Federal da 2ª
Vara  Criminal  da  Seção  Judiciária  do  Estado  do  Espírito  Santo,  o
suscitante."  (CC  119.868/ES,  de  minha  relatoria,  TERCEIRA  SEÇÃO,
julgado em 26/10/2016, DJe 08/11/2016). (Sem destaque no original).

11. No  caso  presente,  o  IPL  nº  281/2019  foi  instaurado  a  partir

elementos obtidos em verificação preliminar de informações, iniciada em

virtude de matéria veiculada sobre a “Operação Fantoche”, investigação a

cargo  da  Superintendência  da  Polícia  Federal  em  Pernambuco  que

desarticulou esquema de corrupção e desvio  de recursos oriundos do

Ministério do Turismo e das entidades do Sistema “S”.

12. Com efeito, a Controladoria Geral da União na Paraíba (CGU/PB)

encaminhou  a  nota  técnica  n.  1484/CGU/PB,  dando  conta  de

irregularidades  nas  Concorrências  nº  7/2015  (vencedora  LPM

CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS LTDA, contrato datado de 01/10/2015,

valor de R$ 1.435.957,55), nº 4/2016 (vencedora ROMA CONSTRUÇÃO

E MANUTENÇÃO LTDA., contrato datado de 21/11/2016, valor de R$

2.828.236,04)  e  6/2016  (vencedora  a  CONSTRUTORA  ABSOLUTE

EIRELI,  contrato  datado  de  20/01/2017,  valor  de  R$  3.730.492,64),

deflagradas  para  selecionar  empresas  que  executariam  obras  de

construção e reforma dos Centros de Atividade do SESI.

13. Apontou-se  estreita  ligação  entre  as  empresas  vencedoras  dos

certames e pessoas vinculadas ao Sistema Indústria da Paraíba, que tem
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como principal gestor o ora paciente FRANCISCO DE ASSIS BENEVIDES

GADELHA.

14. Por certo, o SESI é uma entidade paraestatal com atuação em todo

território nacional, está sujeita ao controle e fiscalização pelo Tribunal de

Contas da União (TCU) e gere verba de natureza federal.

15. Assim, filiamo-nos à corrente segundo a qual compete à Justiça

Federal  processar  e  julgar  fraudes  nos  processos  licitatórios  e

superfaturamento por  inexecução de serviços de obras  e  reformas do

Serviço Social de Indústria na Paraíba (SESI/PB).

16. De  todo  modo,  ainda  que  julgue  ser  a  Justiça  Estadual  a

competente, não é o caso de anular os atos judiciais já praticados, visto

que  a  alegada incompetência  não  teria  causado prejuízo  algum.  Com

efeito,  “a  alegação  e  a  demonstração  de  prejuízo  são  condições

necessárias  ao  reconhecimento  de  nulidades,  sejam elas  absolutas  ou

relativas, pois não se decreta nulidade processual por mera presunção”

(STF.  HC  107.769/PR,  Rel.  Min.  Cármen  Lúcia,  1ª  Turma,  DJe

28.11.2011).

17. No  mesmo  sentido,  entendem as  duas  Turmas  que  compõem a

Terceira Seção do STJ:

[…] A jurisprudência desta Corte Superior é firme no sentido de que o
reconhecimento  de  eventual  nulidade,  relativa  ou  absoluta,  exige  a
comprovação de efetivo prejuízo, vigorando o princípio pas de nulité sans
grief, previsto no art. 563, do CPP. [...]
(AgRg  no  AgRg  no  AREsp  1661307/PR,  Rel.  Ministro  REYNALDO
SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 12/05/2020, DJe
19/05/2020).

“A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal e desta Corte Superior é
uníssona no sentido de que, tanto nos casos de nulidade relativa quanto
nos casos de nulidade absoluta, o reconhecimento de vício que enseje a
anulação de ato processual exige a efetiva demonstração de prejuízo ao
acusado,  o  que  não  ocorreu  na  espécie”  (HC  n.  490.478/RJ,  Sexta
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Turma, Relª. Minª. Laurita Vaz, DJe de 10/04/2019).

18. Ademais,  se  a  Justiça  Federal  é  incompetente  para  deferir

cautelares e decidir outras questões no presente caso, igualmente, não

poderá reconhecer a existência de prejuízo pelos atos já praticados, cuja

convalidação  ou  aproveitamento  caberia  à  Justiça  Estadual.  Não

competiria a essa Colenda Corte Regional Federal apreciar a existência

ou não prejuízo ao investigado.

19. Nesse sentido, mutatis mutandis, vejamos os seguintes precedentes:

PENAL. PROCESSUAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO.
FALSIDADE  IDEOLÓGICA.  OCULTAÇÃO  DA  PROPRIEDADE  DE
EMPRESA  ENVOLVIDA  EM  PROCEDIMENTO  FISCAL.  DECLÍNIO  DE
COMPETÊNCIA.  APROVEITAMENTO  DOS  ATOS  INSTRUTÓRIOS.
RATIFICAÇÃO PELO JUÍZO COMPETENTE. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO.
PRECEDENTES. INÉPCIA DA DENÚNCIA. INOCORRÊNCIA.
1.  Ressalvada  pessoal  compreensão  diversa,  uniformizou  o  Superior
Tribunal  de  Justiça  ser  inadequado  o  writ  quando  utilizado  em
substituição  a  recursos  especial  e  ordinário,  ou  de  revisão  criminal,
admitindo-se,  de ofício,  a  concessão da ordem ante  a constatação de
ilegalidade flagrante, abuso de poder ou teratologia.
2.  Nos  termos  da  jurisprudência  desta  Corte,  a  modificação  da
competência  não  invalida  automaticamente  a  prova  regularmente
produzida. Destarte, constatada a incompetência absoluta, os autos
devem ser remetidos ao juízo competente, que pode ratificar ou
não os atos já praticados.
3. Ausente nulidade no caso, porquanto verifica-se que o juízo ratificou os
atos  não  meritórios  até  então  praticados,  tendo  apenas  intimado  as
partes  para  a  apresentação  de  novas  alegações  finais  ou  de  novos
requerimentos, estando os autos conclusos para julgamento.
4. O crime de falsidade ideológica, previsto no art. 299, caput, do Código
Penal,  exige  dolo  específico,  com  o  intuito  de  prejudicar  direito,  criar
obrigação ou alterar a verdade sobre fato juridicamente relevante.
5.  Depreende-se,  pela  narrativa  constante  na  denúncia,  indícios  de
materialidade e autoria dos pacientes, porquanto, na qualidade de sócios
administradores  da  sociedade,  constituíram  empresa  individual
fraudulenta com o fim de eximir ou dificultar a fiscalização e a cobrança
de tributos. Inépcia rejeitada.
6. Habeas corpus não conhecido.
(HC 308.589/RJ, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado
em 09/08/2016, DJe 01/09/2016). (Sem destaque no original).
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20. Assim, mesmo que se reconheça a competência estadual, não é o

caso de anular os atos judiciais praticados, visto que não caberia a esse

Egrégio  TRF  decidir  acerca  da  existência  ou  não  de  prejuízo  ao

investigado.

III. Conclusão

21. Ante o exposto, esta Procuradoria Regional da República manifesta-

se pela denegação da ordem de  habeas corpus; subsidiariamente, pela

concessão parcial apenas para a remessa do feito para o juízo estadual

sem decretação de nulidade dos atos já praticados.

Recife, 23 de julho de 2020.

FERNANDO JOSÉ ARAÚJO FERREIRA*
Procuradoria Regional da República

*Em substituição ao 9º Ofício
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