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SENTENÇA

RELATORIO

Trata-se de Ação Penal movida pelo Ministério Público

Federal em face dos seguintes denunciados pela prática dos seguintes
crimes previstos na Leí n' 8.666/90:

1) RENATO PEREIRA JUNIOR: art. 96. 1, IV e V da Lei no
8.666/93 c/c art. 62, 1 do Código Penal; çlDÇQ.ygzEE.o aít. 92 da Lei no
8.666/93 c/c art. 62, 1 do Código Penal; e Art. 90 da Lei no 8.666/93 c/c
Art. 62, 1 do Código Penal, em concurso material com os demais;

2) RICARDO ALVES DOS PASSOS: art. 96, 1, IV e V da Lei
no 8.666/93 c/c art. 62, 1 do Código Penal; clDÇQ..Vezes o art. 92 da Lei no
8.666/93 c/c art. 62, 1 do Código Penal; e Art. 90 da Lei no 8.666/93 c/c

Art. 62, 1 do Código Penal, em concurso material com os demais;
3) JOAQUIM HORACIO PEDROSO NETO; art. 96, 1, IV e V

da Lei no 8.666/93 c/c art. 62, 1 do Código Penal; cinco vezes o art. 92 da
Leí no 8.666/93 c/c art. 62, 1 do Código Penal; Art. 90 da Leí no 8.666/93

c/c Art. 62, 1 do Código Penal, em concurso material com os demais;
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4) FABIO CESAR CARDOSO DE MELLO: art. 96, 1, iV e V
c/c 84, g2o da Lei no 8.666/93 e com o art. 62, 1 do Código Penal; ginga
ygzQS.art. 92 c/c 84, 92o da Lei Ro 8.666/93 e com o art. 62, 1 do Código

Penal; e art. 90 c/c art. 84 $2o da Lei no 8.666/93 e com o Art. 62, 1 do
Código Penal, em concurso material com os demais

5) AOELNICE R00RIGUES 00S SANTOS (f1. 207): art.
96, 1, IV e V c/c 84. i2o da Lei no 8.666/93; çlDÇQyezes o art. 92 c/c 84,
92o da Lei no 8.666/93; e art. 90 da Lei 8.666/93, em concurso material

com os demais( cf. fl. 633 dos autos)
6) PAULO SÉRGIO DOS SANTOS: art. 96, 1, IV e V da Lei

no 8.666/93; çlnçgyeZeS o art. 92 da Lei no 8.666/93 em concurso materna
com os demais;

7) RENATO DELGADO GARCIA: art. 96, 1, IV e V da Lei no
8.666/93; çinçavezete art. 92 da Lei no 8.666/93; e art. 90 da Lei no
8.666/93, em concurso material com os demais;

8) EUDES JOSE ALECRIM: art. 96, 1, IV e V da Lei no
8.666/93; çlDÇQyezes o art. 92 da LeÍ Ro 8.666/93; e art. 90 da Lei no
8.666/93, em concurso material com os demais;

9) ERIK BRANCO CUBERO: art. 90 da Lei no 8.666/93;
10) MAURICIO DO NASCIMENTO SILVA: art. 90 da Lei

no 8.666/93;

11) ENEIDE SOUZA ALECRIM: art. 90 da Lei no 8.666/93;
12) MARCOS AGOSTINHO PAIOLI CARDOSO: art. 96, 1,

IV e V da Lei no 8.666/93; çlrlçQyezeâQ art. 92 da Lei no 8.666/93; e art
90 da Lei no 8.666/93, em concurso material com os demais.

As imputações formuladas na denúncia referem-se a
irregularidades em processos licitatórios realizados pela Prefeitura de Cona.

constatadas pelo Tribunal de Contas da União. Os certames (Concorrência
n' 0-01/03 e Pregão n' 002/08) objetívavam o abastecimento e
operacíonalização dos processos de logística de armazenamento,
0001 897-03 .20 1 5 .403 .61 8 1 Tipo D 2/88
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distribuição

hospita la res

e dispensa de medicamentos de materiais odontológicos e

Consta da denúncia um introito cuja transcrição reputo
necessa ria

1 - DO INTRÓITO NECESSÁRIO
'0 Tribunal de Contas da União, em 29/01/2010, identificou irregularidades
ocorridas em procedimentos licitatórios realizados pela Prefeitura Municipal

de Cona (Pregões n' oo1/03 e 002/08) que tinham por objetivo o
abastecimento e operacionalização dos processos de logística de
armazenamento, distribuição e na dispensa de medicamentos e de

materiais médicos, odontológicos e hospitalares.

No entendimento da Corte de Contas, os certames foram desenvolvidos de

forma fraudulenta, com evidente restrição à competitividade e prejuízo à
economicidade. com aquisição de produtos e serviços com sobrepreço pela
municipalidade.

A partir daí, em apurada atividade investigativa da Polícia Federal, foi
possível constatar a existência de uma verdadeira atuaçáo criminosa
concertada, voltada à perpetraçáo de ilícitos que envolviam fraude na

aquisição, distribuição e dispensação de medicamentos e materiais

médicos/odontológicos/hospitalares, com recursos oriundos do Ministério da

Saúde (PAB - Piso de Atenção Básica)

Em suma, o que se constatou na apuração policial foi que a empresa HOME

GARE, por meio de seus representantes RENATO Pereira Júnior (sócio
diretor) e RICARDO Passos (representante comercial da empresa em Cona

e gestor do contrato firmado com o município). montou. em associação com

JOAQUIM H. Pedro Neto, ex-prefeito de Cona, e FÁBIO César Cárdoso de
Mello, ex-secretário da saúde de Cona, um esquema para desfalcar milhões

de reais dos cofres da municipalidade. Esse modelo de esquema criminoso
foi desenvolvido pela empresa Home Care. dirigida por RENATO. e que se
noticia ter sido implementado em mais de 20 municípios de São Paulo , com
estimativa de fraudes em montante superior a 100 milhões de reais. O

esquema consiste, basicamente. em se cooptar servidores públicos para

realizar licitações fraudulentas, direcionando o certame para a empresa
Home Care. com preços de produtos superfaturados. Foi o que ocorreu em
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Cona. Para a execução da empreitada criminosa, a prefeitura do município

de Cona resolveu transferir para particulares a operacionalização e

abastecimento dos processos de logística de armazenamento, distribuição e

dispensação de medicamentos e materiais médicos, odontológicos e
hospitalares, o que foi autorizado pelo prefeito JOAQUIM . e pelo secretário

de saúde FÁBIO.

No processo administrativo formado para a contratação dos serviços, os
agentes políticos entenderam por bem realizar processos licitatórios com

objeto único (Concorrência C)1/03 e Pregão 02/081). de forma que

estranhamente, a empresa vencedora do certame seria responsável pela
entrega de medicamentos, e também pelo controle dos medicamentos

entregues. Essa forma incomum de delimitação do objeto licitatório resultou

em uma indevida redução da competitividade. já que não foi identificada

outra empresa, afora a HOME CARE, que prestasse serviço tão específico
Não bastasse isso, o grupo criminoso produziu cotações de preços
fraudulentas a fim de justificar a cobrança de preços acima do real valor de

mercado. Para tanto foram utilizadas "empresas de fachada" vinculadas a
RENATO, dentre as quais a empresa ENFERMED, que já teve em seu

quadro societário a sua própria mãe, e a empresa VELOX, cujo sócio diretor
era seu motorista particular.

Essa sistemática criminosa gerou incontáveis prejuízos aos cofres públicos
notadamente com a aquisição de produtos e serviços com grande

sobrepreço, além da aquisição de produtos em quantitativos absolutamente
superiores aos estimados e não fornecimento de vários itens previstos, o
que sugere a ocorrência de "jogo de planilhas". [.-]

Em primeiro lugar, pôde-se constatar que a delimitação de um objeto

contratual incomum e desnecessariamente amplo (já que abrangia

fornecimento e controle). resultou em uma redução indevida da
competitividade, na medida em que exigiu que a empresa ganhadora

tivesse uma gama de atuação por demais extensa, impedindo a
participação da grande maioria dos fornecedores do ramo. Foi afirmado por

diversas pessoas que atuam no ramo. ao serem ouvidas perante a
autoridade policial, que não eram conhecidas outras empresas que

prestassem um serviço tão específico

\.
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A instrução do inquérito policial demonstrou que o objeto dos certames era

convenientemente atípico. já eu essa deliberada definição do objeto

resultou, em verdade, em um direcionamento deliberado do certame à

empresa Home Care

Isso fica evidente pelo fato de que na Concorrência n' 01/03, embora
diversas empresas tenham retirado o edital, apenas a Home Care participou

da disputam e no pregão n' 02/08, as duas empresas que aparentemente

disputaram a licitação estavam atuando em conluio

A manifestação da Cortelde Contas (fl. 137) deixa clara a ocorrência de

direcionamento ao registrar: I'Em pesquisa efetuada (internet) não

encontramos referências de outras empresas que prestassem esse conjunto
de serviços, o que nos: leva a indícios de outra irregularidade a de
direcionamento de licitação

A segunda irregularidade identificada decorre do tipo de licitação escolhido
e os critérios utilizados na seleção. Explica-se.

O prefeito JOAQUIM e o secretário FABIO decidiram adotar nos pregões

01103 e 02/08 um modelo licitatório do tipo melhor técnica e preço, ao

argumento de que haveria alta complexidade técnica no objeto con.tratual:

estabelecendo, inclusive. peso 7 para o quesito técnica, peso 3 para o
quesito preço

Nesse sentido, o Tribunal de Contas da União, à fl. 128-v, ao se manifestar

acerca do edital de concorrência 01/03, afirmou que "(A) adoção deste tipo
Ide licitação). conjugada ao alto peso dado à nota técnica (pesa 7 versus 3

para a proposta de preços). pode ter afugentada as outras empresas- pois é

de se estranhar-se que tantas tenham solicitado cópia do edital e apenas a
Home Care tenha aparecido para apresentar proposta'

A responsável pelo setor de compras da Prefeitura, ADELNICE Rodrigues
dos Santos, foi a responsável pela "elaboração" do edital de cotação de
preços prévios. Ao ser questionada pela autoridade policial. disse que
escolheu aleatoriamente na internet as empresas a serem consultadas e

náo soube justificar o fato de terem sido as mesmas empresas consultadas

pela outra municipalidade (fls. 203/204)
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Esse ambiente de ausência de competitividade e de promiscuidade entre
servidores públicos e representantes das empresas permitiu que o contrato

firmado entre a empresa HOME CARE e a Prefeitura de Cona fosse
prorrogado até 23/09/08, através de cinco termos aditivos, perfazendo, ao
fim um total de R$ 27.362.368, 59 (vinte e sete milhões, trezentos e

sessenta e dois mil. trezentos e sessenta e .oito reais e cinquenta e nove
centavos)

A instrução do inquérito deixou evidente que houve prática de sobrepreço

nos produtos adquiridos e serviços contratados pelo município de Cona à
empresa HOME CARE

Como forma de justificar: a contratação de produtos e serviços por valores
bastante superiores aos praticados no mercado, a servidora da prefeitura

em conjunto com os representantes da empresa HOME CARE, produziram
orçamentos fraudulentos de empresas com produtos sobretarifados, a fim
de indicar que o valor médio dos itens seria bem superior aos de fato
encontrados no mercado

No que se refere à Concorrência n' 001/03, ;o valor médio de mercado foi
obtido utilizando como referência, além da empresa HOME CARE, as
propostas de preços fraudulentas supostamente oriundas das empresas
Enfermed e ACR Medical

Ao ser ouvido na Polícia Federal, o diretor da empresa ACR Medical, Pedro

Luiz Alves de Souza afirmou que o orçamento apresentado à prefeitura de
Cona é falso (n. 291). Vale destacar, ainda. que a secretária da empresa
ACR Medical, Danielle Pereira, que já trabalhava na empresa na época da
cotação de preços, é irmã de RENATO Pereira Júnior. sócio-diretor da
empresa Home Care.

Com a instrução do inquérito policial pôde-se constatar ainda que a
empresa Enfermed, na época do contrato, tinha em seus quadros sociais

pessoas com ligação de parentesco com o diretor da Home Care, Renato.
Quando do envio da cotação de preços, l0/03/2003, a Enfermed contava
como sócio Eudes José Alecrim, que é cunhado de RENATO. Ademais
restando ainda mais evidente relação de promiscuidade entre as empresas:
identificou-se a existência de procuração pública em que EUDES, sócio da

Enfermed. e sua irmã ENEIDE - funcionária da Home Gare - figuram como
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procuradores da empresa Homo Gare (fls. 371/373 do processo

administrativo constante na mídia de fl. 127)

Além disso, o outro sócio da empresa Enfermed na época da cotação:
RENATO DELGADO GARCIA, era funcionário da empresa HOME CARE no
mesmo período em que foi enviada a proposta, conforma consta de sua

página no site Linkedin (extrato anexo)

Ademais, MARCOS AGOSTINHO PAIOLI CARDOSO. que figura como
testemunha em instrumento de alteração societária da ENFERMED

(alteração n' 029.601/06,0, de: 27/01/06. consulta disponível no site da
JUCESP) também tem ligação com a empresa HOME CARE. já: que foi
procurador de uma offshore panamenha que integrou o quadro social da

HOME CARE e também figurou em instrumento social da Home Care (fl
310 da média de fl. 127)

Demonstrando ainda mais a ligação entre a empresa ENFERMED e a

HOME CARE, constatou-8e que la mãe de RENATO PEREIRA, JOANNA de

Souza Pereira foi representante da offshore panamenha PIXEL International

Corp., que integrou o quadro societário da empresa ENFERMED.

Já no pregão 002/08. o valor médio foi obtido através das propostas
apresentadas, em tese, pelas empresas Home Care, Unifarma e.Velox

Todavia as cotações apresentadas não passaram de mero simulacro.

A empresa Velox tinha ' como proprietário Maurício Nascimento:: Filho

motorista de Renato. Ao ser ouvido na Polícia Federal Maurício afirmou que

a pedido dé Renato, "cedeu" o nome para figurar como proprietário da
empresa Velox (fls. 433-436). Além disso. quando da realização do certame:

a empresa Velox credenciou ERIK Branco Cubero, funcionário da empresa

homo Gare, para participar em sua representação (fls. 446/448)

Por sua vez, os representantes da empresa Unifarma negaram ter
apresentado cotação para a licitação realizada pela prefeitura de Cona, e
afirmaram qüe o orçamento constante nos autos não é autêntico (fll 544)

Ao realizar: comparativo entre as cotações apresentadas para

Concorrência 001/03, pode-se observar que os valores ofertados pelas

empresas ACR Medical e ENFERMED foram produzidos com a
multiplicação dos preços lançados pela empresa HOME CARO:.;por um
determinado fator. Em outras palavras, as planilhas dessas empresas foram
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confeccionadas pelo cálculo do valor relativo a cada item constante na

planilha da HOME CARE, acrescido de um valor percentual fixo

Restou evidente que o valor médio estimado das contratações foi

manipulado pelas denunciados. já que todas as propostas foram produzidas

pelos mesmas pessoas, como forma de dar "ares de legitimidade" aos

sobrepreços praticados. Essa forma de agir permitiu que os preços

superfaturados constantes na proposta da empresa Home : Care:

apresentada na sessão de licitação, fossem considerados compatíveis com
a "realidade de mercado'

A corte de Contas constatou sóbrepreço em relação aos medicamentos de

132% e quanto aos materiais médico-hospitalares 103%. Com isso, apenas

em 8 meses, e tão somente em relação aos medicamentos e produtos

médicos-hospitalares, foi gerado um prejuízo à União da ordem de R$
966.602,00

Considerando que o contrato entre a empresa Home Care e a Prefeitura de

Cona vigorou entre 26/08/2003 a 23/1 1/2008, aproximadamente 102 meses,
e utilizando como referência os:valores encontrados pelo TCU nos 8 :meses

analisados, é possível projetar um prquízo sofrido pela União bem siiperíor
a 12 milhões de reais

Ademais, os depoimentos colhidos em sede policial evidenciaram que a

empresa HOME CARE náo fornecia o quantitativo de funcionários

efetivamente contratado. e pago durante toda a execução contratual

E importante destacar, a princípio, que o edital sequer previa o número de

funcionários que seria contratado, cabendo à empresa apontar esse
quantitativo em sua proposta

A empresa HOME CARE previu a disponibilização de 34 funcionários

jconforme se observa da planilha de fl. 382 do processo administrativo

constante da mídia de fl. 127) [...]

Pelo que consta em sua proposta, a empresa deveria ter disponibilizado 6
auxiliares de farmácia em cada Posto de Atendimento, 2 na Unidade Básica
de Saúde e 14 funcionários de áreas diversas no Almoxarifado Central
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Todavia, esse quantitativo de pessoal não chegou a ser disponibilizado pela

empresa, não obstante ter sido efetivamente pago por ele pela Prefeitura.

Diante dessas informações é possível verificar que além de direcionamento

do objeto licitatório e da prática de sobrepreço, a empresa deixou de
fornecer o quantitativo contratado e pago. tanto de mercadorias, quanto de

mão de obra, gerando um prejuízo ainda maior aos cofres da Prefeitura de

De todo o narrado. viu-se que para a consumação do ilícito, foram .formados

basicamente dois núcleos: a) uh núcleo político, que detinha poder para
criar a demanda e instaurar o procedimento licitatório. composto pelos

agentes políticos e servidores da prefeituras e b) o núcleo empresarial, que
forneceu o Anos how e os:meios para o desenvolvimento das atiyidades

criminosas (fls. 564/587 dos autos principais- volume 4)

Cona

Do quadro de fls. 588 da denúncia consta um resumo da
atuação dos núcleos empresarial, comandado por RENATO (sócio-diretor da
Home Cale) e o núcleo político, dirigido pelo ex-prefeito JOAQUIM

Narra a denúncia que os crimes foram realizados em;:virtude
da divisão de tarefas, mediante a atuação dos dois núcleos distintos, o
político e o empresarial; os quais atuaram de forma conjunta no sentido de
viabilizar o cometimento de fraude no procedimento licitatório relativo à

concorrência n' 001/03;e ao pregão 02/08. e também na execução do
contrato decorrente daqulela concorrências.

Em resumo, as amputações constantes da denúncia !versam

sobre los crimes previstos nos seguintes ;dispositivos legais: i) artigo 96, 1,
IV e V e artigo 92, todos da Lei 8.666/90 (em razão da concorrência n'
001/03 e sucessivas prórrogações); ii) artigo 90 da Lei no 8666/90 (em
razão do pregão da Lei no 8.666/90).

DA CONCORRENCIA OO1/03
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Consta da denúncia que, no ano de 2003, na cidade de
Cona/SP, os denunciados RENATO PEREIRA, RICARDO, JOAQUIM e FABIO,
com a participação dos também denunciados ERIK, PAULO} SERGIO,
ADELNICE, MAURICIO, RENATO GARCIA e ENEIDE. todos prèviamente
ajustados e com unidade de desígnios fraudaram p.rocedimentos licitatórios
instaurados para a aquisição de produtos hospitalares, médicos e
odontológicos, e de medicamentos; por meio do dírecionamento do objeto
licítatórío, da elevação arbitrária de preço de produtos, da alteração da
quantidade de produtos e serviços fornecidos, e. tornando injustamente
mais ónêrosa a proposta e execução dos contratos.

Consta ainda que os denunciados admitiram. possibilitaram

e deràrR causa a prorrogações contratuais indevidas em favor da empresa
Home: Clare, gerando prejuízo à Administração, é vantagem indevida à
empresa adjudicatária do objeto contratual.

Esclarece a denúnt:ia que os denunciados trataram de
promo,y+r os atos necessários à prorrogação contratual, o que ocorreu por
meio delcinco termos aditivos (I' tA, eM 26 de agosto de 2004; 2' TA, em
26 de agosto de 2005; 3o TA, em 26 de agosto de: 2006; 4o TA, em 26 de
agosto de 2007; 5' TA, em 26 de agosto de 2008), encerrandoise a
vigência do contrato apenas em 23 de novembro de 2008; e que com as
prorrogações contratuais o valor final dos contratos firmados, decorrentes
do processo licitatórío fraudulento foi de R$ 27.361.368,59.

A tabela de f1. 601/604 narra de forma específica e
pormenorizada a atuação de cada um dos denunciados na concorrência

001/03 e na execução do contrato dela decorrente (o que será melhor
analisado por ocasião da fundamentação).

DO PREGÃO N' 02/08
Narra a exordial acusatória que com o advento do termo da

última prorrogação do contrato decorrente da Concorrência 001/03, foi
requerido por FABIO, Secretário de Saúde à época dos fatos, a abertura de

000 1 897-03.2015.403.618 1 Tipo D 1 0/88



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA FEDERAL

Seção Judiciária de São Paulo
I' Vara Federal da 30' Subseção Judiciária de Osetsco

novo processo licitatório; e que nesse procedimento licitatórío a estimativa

de preços também foi conduzida por ADELNICE, que obteve o valor médio

estimado da contratação (R$ 3.922.749,12) com orçamentos apresentados,
em tese, pelas empresas HOME CARE, UNIFARMA, ENFERMED; sendo
absolutamente viciada a cotação de preços supostamente oferecida por
estas duas últimas empresas.

Relata a denúncia que a estimativa de preços levada. a cabo

por ADENILCE, a pedido de FABIOI foi realizada com orçamentos

fraudulentos; e que o prefeito do murlicíPio à época, JOAQUIM autQFizou a
abertura do processo licitatório, designou a comissão do pregão (fls« 235 do
processo administrativo j021975/2008. constante da mídia de fl. :i307) e

autorizou a publicação do edital, o que ocorreu em 06.09.2008.
Narra a poça acusatória due no dia marcado para ocorrer o

pregão, compareceram para "disputar" o objeto licitado apenas as empresas

HOMEM CARE, ENFERMED E VELOX; as quais atuaram inequivocadamênte em
conluio fraudulento.

Consta da exordial que a empresa Velox, por meio;dé seu
diretor, MAURICIO do Nascimento Silva (motorista particular de RENATO,

díretor da HOME CARE)i credenciou ERIK Branco Cubero (funcionário da
HOME CARE) para participar do certame, conforme se observa do
docurúento de fl. 545 do Processo Administrativo 021975/2008. constante

da mídía de fl. 307; restando nítido o caráter fraudulento da competição.
Relata a denúncia que nd tocante à empresa ENFeRMED já

foi demonstrada a existência de vínculos lfamiliares e empresariais ehtie ele

e a NOME CARE, podendo se verificar. inclusive que a procuração da
representante que participou do pregão pela ENFERMED, GEANÉ, foi
assinado por JOANNA DE SOUZA PEREIRÁ, mãe de RENATO PEREIRA:l

Consta ainda da denúncia que o processo licitatÓrio em

questão não passou de Mero simulacro, já que o valor médio.foi obt:ido por
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meio dê fraude e os lances ofertados no pregão itambém decorreram de
conluio entre as empresas.

Por fim, consta dà tabela de flb. 610/612 a conduta

individualizada de cada um dos denunciados no pregão no 02/08 (as quais

serão objeto de análise por ocasião da fundamentação).
A inicial acusatória (fls. 564/616) e o seu adítamentQ (fls.

630/634) foram recebidos em 04 de agosto dg 2Ql5 (fls. 663/666). Na

mesm:a lbportunidade foi determinada a Citação dos denunciados.

Os réus ADELNICE.l MAURÍCIO, MARCOS, FABIO e PAULO,
JOAQUIM e RENATO PEREIRA JÚNIOR apresentaram suas respostas à
acusaéãõ respectivamente às fls. 898/942, 948/952, 955/979, 981/1056,
i20z/Í21õs, í293/i309.

O réu RICARDO, devidamente citadç) (fls. 1440) apresentou
resposta à acusação às fls. 1422/1432.

Às fls. 1354/1384 manifestou-se o MPF acerca: das
prelirrlinares apresentadas pela defesa dos réus: ADELNICE, MAURICIO,
MARCOS, FÁBIO E PAULO, JOAQUIM e RENATO PENEIRA JUNIOR; e às fls.
1462/IL475, acerca das preliminares arguidas pelo réu RICARDO.

Cumpre observar que os acusador JOAQUIM e FABIO, a
despeito de já terem apresentado suas defesas preliminares, apresentaram

novas respostas à acusação respectivamente às fls. 1494/1515, e
1542/ 1576 .

RENATO DELGADO apresentou sua resposta à acusação às
fls. 1521/1527

Por sua vez, os acusados ENEIDE E EUDES apresentaram as
suas preliminares peças defensivas às fls. 1578/1590 e 1591/1594

respectivamente.

Em favor do acusado ERIK. a DPU apresentou resposta à
acusação às fls. 1617/1619
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Posteriormente, ERIK apresentou resposta escrita formulada

por advogado constituído (fls. 1623/1638).

As fls. 1644/1654 nova manifestação do "parquet" sobre as
preliminares arguidas pelos acusados foi acostada aos autos, em atenção

aos despachos de fls. 1536, 1577, 1609 e 1622 dos autos.
Por decisão de fls. 1661/1670 foram rechaçadas as

seguintes preliminares aventadas pela defesa dos acusados: i)
incompetência absoluta da Justiça Federal para processar o feito; ií) inépcia
da exordial acusatória; iii-a) cerceamentb de defesa, por ínobservância do
procedimento previsto no artigo 514 do CPP; iii-b) cerceamento de:defesa,
por ausência de altiva do réu em sede policial, ív) ausência de justa causa;

v) da,ilegalidade das manifestações do membro do "parquet". Do Mesmo
modo, foi afastada a teso de ausência de Imaterialidade delitivâ e atipiçídade

das condutas previstas nos artigos 90, 92 e 96. incisos l, IV e V, dã .Lei no
8666/90; bem como afastada a prejudicial de mérito da prescrição da
pretensão punitiva estatal (fls. 1661/1670).

Nas audiências realizadas em 17/04/2017 (fls. 2002/2008),

18/04/2017 (ns. 2015/2021), 19/04/2017 (ns. 2024/2028), 24/04/2017

(fls. 2031/2034), 25/04/2017 (fls. 2037/2038), 15/05/2017 :(fls.
2128/2131) foram ouvidas as seguintes testemunhas: JOANNA DElgOUZA
PEREIRA (fls. 2004 e 2008), LEONARDO TEIXEIRA TASHIRO (fls. 2:005 e

2008» FLAVIA BARROSÃ CARNEIRO (fls. 2006 e 2008), LILIAN CRISTINA
NICARETA AFONSO DURAES (fls. 2007/2008), SILVIA HELENA DE OLIVEIRA

DORRIGUELLO MURAKAMI (fls. 2017 .e 2021), GEANE VALERIA DE

MENE2ES CALA)a'O (fls.l 2018 e 2021),l TANTA DE CASSIA BOREÁN (fls.
2019 e 2021), ALEXANDRO GALDINO SOAREM (fls.2020/2021), MANUELA

oe ANDRAOE FARIA (n.l 2028), EBiMEDeS rosé oos SANTOS NETO (n.
2028), ALCINDA HOZANA DE OLIVEIRA (fi. 2028), EUGÊN10 CARLOg AMAR

(fls. 2025 e 2028), JOGO DE DEUS SOAREM (fls. 2026 e 2028),:=:LUAS

HATAJIMA (fls. 2027/2028), CHRISTHIANO DONIZETE RIBEIRO (fl.l 2.034),

''1
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SANDRA REGINA TRÉSSIM0(2033/2034), ADRIANO TEODORO(fls. 2038 e
2226)) DANIELE PEREiRA (fl. 2131) e PEDRO LUIZ ALVES DE SANTANA (fls

213 0/2131) .
Na audiência de instrução e julgamento realizada em

17/05/2017, foram interrogados Ós réus: RENATO PEREIRA JUNIOR (fl.
2160), ERIK BRANCO CUBERO (fl. 2161), MARCOS AGOSTINHO PAiOLI
CARDOS0(fls. 2162), ENEIDE SOUZA ALECRIM(fl.12163), RICARDO ALVES

DOS PASSOS (fl.2164) e EUDES ;JOSE ALECRIM (fl. 2165), mediante a

assent:ãqa de todos os atou em mídia digital de fl. 2ã13.

Parecer contábil fole acostado pela defesa dos acusados
JOAQUIM, FAB10, ADELNICE E PAULO (fls. 2166/2212).

Na audiência eml continuação em 18/05/2017 foram
nterrogados os réus: JOAQUIM HOF{ÁCIO PEDROSO NETO (fls. 2215),
FAB10'l(ESAR CARDOS0 DE MELL01 (fls. 2216), ADÉLNICE RODRIGUEã DOS
SANTÓÉ: (fl. 2217), PAULO SERG10 DOS SANTOS (fl. 2218), MAURIClb DO

NASCIMENTO SILVA (fl. 2219), icujos depoimehtos foram colhidos e

registraqos em média digital de fl. 2222 dos autos.
Na data de 26/05/2017 foi interrogado em juízo o réu

RENATOÍ DELGADO GARCIA (fls. 2244/2246).
Na fase do artigo 402 do CPP, apenas foi deferido pelo

magistrado a juntado de documentos. Encerrando-se a instrução

processual, abriu-se vista às partes para a apresentação de memoriais.
Em memoriais de fls. 2391/2414, requereu o MPF a

condenação dos réus como íncurso nas seguintes sanções: 1) RENATO
PEREIRA JUNIOR: art. 96, 1, IV e V da Lei no 8.666/93 c/c art. 62, 1 do
Código Penal; duas..xezea a art. 92 da Lei no 8.666/93 c/c art. 62, 1 do
Código Penal; e Art. 90 da Lei no 8.666/93 c/c Art. 62, 1 do Código Penal,
em concurso material; 2) RICARDO ALVES DOS PASSOS: art. 96, 1, IV e
V da Lei Ro 8.666/93 c/c art. 62, 1 do Código Penal; duasvezes o art. 92 da
Lei no 8.666/93 c/c art. 62. 1 do Código Penal; e Art. 90 da Leí no 8.666/93

\.
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c/c Art. 62. 1 do Código Penal, em concurso material; 3) JOAQUIM
HORACIO PEDROSO NETO: art. 96, 1, IV e V da Lei no 8.666/93 c/c art.
62, 1 do Código Penal; duas.veios o art. 92 da Lei Ro 8.666/93 c/c art. 62, 1
do Código Penal; Art. 90 da Lei no 8.666/93 c/c Art. 62, 1 do Código Penal,
em concurso material; 4) FÃBIO CASAR CARDOSO DE MELLO: art. 96, 1,
IV e V c/c 84. $2o da Lei no 8.666/93 e com o art. 62, 1 do Código Penal;
alias..vezes art. 92 c/c 84, y2o da Lei no 8.666/93 e com o art. 62, 1 do
Código Penal; e art. 90 c/c art. 84 $2o dal Lei no 8.666/93 e com o Art.:*62, 1
do Código Penal, em concurso material com os demais; 5) ADELNICE
RODRIGUES DOS SANTOS: art. 96, 1, IV e V c/c 84, g2o da Lei no
8.666/93; dua&vezes o art. 92 c/c 84,l g2o da Leí no 8.666/93; e art. 90 da
Lei 8.666/93, em concurso material; 6) ENEIDE SOUZA ALECRIM:;: art. 90
da Lei no 8.666/93.

Pugnou ainda o representante do "parquet" pela abso;lvição

dos seguintes réus, em razão de não existir prova suficiente jpàra a
acusação, nos termos do artigo 366, incisa Vll, do CPP: 1) PAULO SERGIO

OOS SANTOS; 2) EUOES ROSÉ Al-ECRIM; 3) ERiK BRANCO CUBEkO; 4)
MAURICIO DO NASCIMENTO SILVA; 5) RENATO DELGADO GAkCiA e
6) MARCOS AGOSTINHO PAIOLI CARDOSO.

A defesa dos réus: PAULO SÉRGIO DOS SANTOS (fls.
2433/2468); EUDES JOSÉ ALECRIM (fls. 3149/3151); ERIK BRANCO

CUBERO (fls. 2419/2432); MAURIC10 DO NASCIMENTO SALVA: (fls.

3152/3154); RENATO DELGADO GARCIA (fls. 2477/2480) e MARCOS

AGOSTINHO PAIOLI CARDOSO (fls. 2481/2491), pugnou pela absolvição
dos acusados, nos moldes do artigo 366, inciso Vll, do CPP, alegando em
síntese, a ausência de Provas aptas a.lastrearem um decreto condenatório
em desfavor dos acusados.

Em suas razões finais, RICARDO ALVES DOS PASSOS (fls
2469/2476) sustenta que não há uma: única testemunha que aponte a

'3
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parEicipãção do réu nos imputados ilícitos, pugnando pela aplicação "in

caiu" dQ princípio do "in dubio pro feo'

As defesas dos réus JOAQUIM HORACIO PEDROSO NETO,
rÃBiOI PESAR CARDOSO DE MELLq e ADELNICE RODRIGUES DOS SANTOS
em sddé de memoriais, alegaram é requereram em apertada síntese: i) o
FeconheÉ:imerlto da prescrição dã pretensão punitiva estatal do delito
previsto.:no artigo 92 da Lei de Licitações no tocante à primeira, segunda e

terceira lprorrogações do contrato ém apreço; ií) á atipicidade da conduta

previsj:aijno artigo 92 da Lei de Licitações; notadamente tendo-se em vista a
previa.êd expressa de reajuste d fepactuação de preços no bojlo da
Concorrência .Pública n' 1/2003-S,l para garantir Q equilíbrio econânlico e
financeiro do contrato; iii) que a assessoria jurídica do município sempre

exarou pareceres favoráveis no tocante às aludidas prorrogações; liv) a
inexistência de conluio ou prévio ajuste de intenções entre os corréus; v) a

Impos+jibilidade de aplicação do artigo: 84, $2o, da Çeí 8666/90; vl) que não
restou :($mprovada o superfaturaménto, mormente tendo-se em vista blue o
repres;entanto do "parquet" não pródt3ziu prova pericial apta a comprovar a
referidalj: circunstância; tampoucoi comprovou alteração de substância,
qualidade ou quantidade das mercadorias fornecidas; vii) ausência de dolo

específico dos réus direcionada à prática de dano ao erário; e vivi) ausência
de provas da prática pelo réu de qualquer conduta tendente a beneficiar a
empresa HOMO CARE (fls. 2494/2673, 2970/3052 e 3053/3128).

RENATO PEREIRA JUNIOR em seus memoriais (fls.
3132/3143), sustenta em síntese: i) a ausência de irregularidades quanto à
licitação; em um mesmo procedimento das atividades de prestação de

serviços de gerenciamento e abastecimento de medicamentos e materiais
correlatos, nos termos do previsto no artigo 23. $1o, da Lei 8666/90, já que
a contratação conjunta de ambas constitui evidência lógica e se encontra

dentro dos limites impostos pelos ditames legais aplicáveis ao tema; ii) a
nsubsistência da acusação no tocante à prática de sobrepreços, ancorada
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exclusivamente na investigação realizada pelo TCU; a qual efetuou-se por

amostragem de medicamentos, mediante a comparação de preços

praticados pela Home Care com os preços dos pregões, deixando de
observar parâmetros legais nas aquisições destinadas ao SUS, tais como o
PF(Preço de Fábrica) e o Preço Máximo de Venda(PMVG); iii)(no que atine
à alteração de quantidade e qualidade dos serviços e objetos fornecidos)

que os medicamentos eram fornecidos pela HOJE CARE por meio de.,:notas

de consignação, conforme relatório dó consumo com quantitativo informado
pelo supervisor da assistência farmacêutica. Além disso, alega :que a

empresa fornecia 34 (trinta e quatro) funcionários para a prestação dos
serviços contratados, conforme restou confirmado pelas testemunhas de
defesa; iv) a inexistência de prova a respeito do conluio fraudulento dos
corréus no sentido de fráudar as licitações; v) a lícitude das prorrogações
contratuais, tendo-se em vista tratar-se de serviços contínuos. Pof fim,
pugnou a defesa pela absolvição do réu, asseverando que a acusação não
se desincumbiu do ânus probatório no tocante às imputações formuladas na
denúncia.

Por fim, a corré ENEIDE SOUZA ALECRIM, em. suas:razões
finais .(fls. 3144/3154) alega que apenas era funcionária da empresa HOME
CARE (e não sua procuradora). Aduz qué suas atribuições se restringiam à
digitação das propostas para a participação nos certames, conforme:dtdens

recebidas do Senhor Roblerto Amaram, serldo certo que jamais teve qtiàlquer
autonomia para tomar decisões ou .assinar documentos em nój"ne da

empresa. Sustenta a defesa que a :imputação direcionada ê: corré
unicamente lastreada nêm razão do cargo que ocupa, configurãj;ilegal

responsabilização objetiva na esfera penal. Pugnou ainda pela absolvição da
ré com fundamento no antigo 386, V, do CPP

Após, vieram os autos à conclusão.

DECIDO
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FUNDAMENTAÇÃO

DAS PRELIMINARES UIDAS PEIA DEFESA DOS

As preliminares e prejudiciais de mérito aventadas lpelas

defesasldos réus já foram rechaçadas por decisão de fls. 1661/1670.

Entretanto, em análise mais acusada dos fatos, reputo

ocorrida.; a prescrição da pretensão punitiva estatal no tocante a parte da
Imputação forrDulada inicialmente rla denúncia.

Com efeito, levando em consideração que as condutas

incríminadas no artigo 92 da Lei 8666/90 são çrjme$ jDstantâneos de efeitos
permanentes, tendo-se em vista que os efeitos da conduta (atinente aos

reflexos lpecuniários decorrentes da:s fraudulentas prorrogações contratuais)

subsíslqh após a prática do ilícito, ltenho que a consumação dos crimes em

apreço; ocorreu nas datas dos respef:tivos termos aditivos.

Tendo-se em vista que a pena máxima abstrataúente
previstqllpara o delito em apreço é de 4 (quatro) canos, sendo de 8 (oito)
anos ó prazo prescricional abstratamente previsto fiara o delito (artigo 109,
Inciso1lV, do CP); imperioso é o reconhecimento da prescrição no tocante
aos termos aditivos de agosto dos anos de 2004, 2005 e 2006, uma vez
que entre a datas dos fatos (aditamento contratual) e o recebimento da
denúncia (04 de agosto de 2015-fls. 663/666) decorreu lapso superior a
8 (oito) anos.

\.

Assim sendo. acolho o parecer do MPF (f1. 2408) para
reconhecer a prescdçãQ da prescrição punitiva pela pena em abstrato no
tocante aos referidos termos aditivos.

Por outro lado, entendo que as condutas criminosas

referentes às fraudulentas prorrogações contratuais efetuadas por meio do
termo aditivo datado de agosto de 2007 (com vigência até agosto de 2008)
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não foram atingidas pela prescrição. nece híaida a
imDutacãol.penal no tocante ao delito orevisto no artigo 92 da Lei Ro

aggsl9 de2QQZ(çem vigência até agosto de 2008-fls. 186/193 do
apenso IV).

Do mesmo modo, entendo atingida pela prescrição a

conduta prevista no artigo 90 da Lei n' 8666/93 no tocante à Concorrência

001/03, datada de agosto de 2003, têndp-se em vista que a pena máxima
prevista para o delito em questão é de 4 (quatro) anos, sendo de 81(Oito)
anos o prazo prescricíonal (artigo 109,1 IV, do CP), sendo certo:.que já
transçorreu lapso superior a 8 (oito) anos da data da concorrêrlcía em
questão e do recebimento da denúnci,a (04 de agosto de 2015-fls.
663/666).

'3

Portanto,.lcinae-se a Conduta criminosa no aue atire ao
delito orevisto no artiGO 90 da Lei 8666/90 ao Preaão 02/08;;: cuja
publicação do respectivo edital ocorreu,em 06 de setembro de 2008.

DA MATERIALIDADE DE{LITIVA
'\

As condutas imputadas; aos acusados na denúhçia se
subsumem aos tipos legais delítivos previstos nos artigos 90, 92 e 96;; 1, IV
e V, todos da Lei 8666/93, os quais dispõem "in verbas

Art. 90. Frustrar ou fraudar, mediante ajuste, combinação ou qualdiiér outro
expediente, o caráter competitivo do procedimento licitatório, coro 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. 92. Admitir, possibilitar ou dar causa a qualquer modificação ou
vantagem, inclusive prorrogação contratual, em favor do adjlidiéatário
durante a execução dos contratos celebrados com o Poder Público. sem
autorização .em lei, no ato convocatório da licitação ou nos respectivos
nstrumentos contratuais. ou, ainda, pagar fatura com preterição da ordem
cronológica :de sua exigibilidadQ. observado o disposto no art. 121 desta
Lei: (Redação dada pela Lei n' 8.883. de 1994
Pena - detenção, de dois a quatro anos, e multa. (Bedaêãó..daçla
ela Lei n' 8:.883. de 1994)
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Parágrafoúnico. Incide lna mesma penal. o contratado que, tendo
comprovadamente concorrido para a constÉmação da ilegalidade. obtém
vantagem indevida ou se beneficia, injustamente, das modificações ou
prorrogações contratuais

Art. 96. Fraudar. em prejuízo:da Fazenda Pública, licitação instaurada para
aquisição ou venda de bons ou mercadorias, õu contrato dela decorrente
1 - elevando arbitrariamerlte os preços

IV - alterando substância. qualidade ou quantidade da mercadoria fornecidas
V - tornando. por qualquer modo, injustamente, mais onerosa a proposta ou
a execução do contrato
Pena - detenção, de 3 (três) a 6 (seis) anos, q multa

)

)

L

Não se pode olvidar que a licitação é regra obrigatória,

devendo a Administração pautar-sb quanto à escolha de fornecedoras de
bens e Serviços para o Poder Público com observârlcia dos princípios gerais

diêscriçdê no art. 37, caput, da CF, respeitando ainda a competitividade,
com tí$fas à obtenção de um melhor produto op serviço por um preço
justo

Assim sendo, as nõrh'as dos artigo)s 90, 92 e 96 d.a Lei
8.666/93 buscam tutelar a lisura e regularidade do procedimento licitatório

e da :;lê8ecução dos contratos coh :listas a garantir a observância dos
plrincíl5ids da legalidade, da m.oralidade, o éaráter competitivo do

procedimento (essencial para o atendimento da isonomia e da efetívidade
no tocante à busca da melhor proposta e, por conseguinte, do melhor
contrato)

Cumpre esclarecer que da dicção das normas acima
transcritas se extrai claramente que os aludidos tipos legais delitivos em
apreço não exigem para se aperfeiçoarem a comprovação dos valores
licitamente desviados em favor dos agentes, tampouco o dolo específico de
causar dano ao erário, contentando-se com a conduta tendente a: i) fraudar
a licitação visando a eliminar o caráter competitivo do certame (artigo 90);
ii) promover ilicitamente (sem autorização legal) a prorrogação indevida do
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contrato administrativo; e fraudar a licitação ou contrato dela decorrente
com vistas a obter o superfaturamento de preços.

DQCRIME PREVISTO NO ARTIGO 90 DA LEI 8666/93
As condutas narradas na denúncia voltadas ao

direcionamento do certame para a empresa "Home Care", mediante a
adição de uma forma incomum de .delimitação do objeto lícitatórío
(transferência a particulares da operacionalização e abastecímentó dos

processos de logística de armazenamento, distribuição e díspensação de
medicamentos e materiais médicos, odontológicos e hospitalares,.lcom a
realização de processos; llcitatórios Cora objeto único na

O1/03 e no Pregão 02/g81, de:forma a permitir que a e.represa

vencedora do certame seria responsávelipela entrega de medicamentos, e
também pelo controle dos medicamentos entregues) resultou eml uma
indevida redução da competitividade, uma vez não identificada outra

empresa, afora a HOME CARE, que prestasse serviço tão específico.

Ademais, .constatou-se que o tipo de licitação realizado pela
Prefeitura de Cona restringiu a campetividade do certame com conseq.dente
prejuízo à economicidacle, ao priorizar o critério melhor técnil:à erü
detrimento do critério menor preço (para:um objeto que evidentemente não
comporta a referida aplicação), em manifesta violação dos artigos 3o, $1'

inciso le 23, g I' da LeÍ Ro 8666/93(fl. 3õ do Vol. l dos autos prinqípqís).
Frase-se ainda clue para garantir ainda a redução da

competitividade as empresas "pseudo" :competidoras eram todas {liêlada

HOMO CARE (o aue restou demonstrado oor orava documental olenamente
corroborada pelos depoimentos colhidos em juízo- cf. abaixo detalhado

Urge esclarecer que .a jconduta tendente a fralidar a
competição do certame,lenvolvendo a empresa UNIFARMA, não séra aqui
considerada, uma vez referente à Concorrência n' 001/03, a qual, quanto a

este particular, foi atingida pela prescrição da pretensão punitilva em
abstrato, consoante acima delineado

'3
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! 1: Com efeito, restou comprovado quem no pregão na 02/08, as
duas éúprêsas (ENFERMED e VELOX) que aparentemente disputaram a

licitação: estavam atuando em conluio, uma vez demonstrado que a
e.mprdsd ENFERMED era integrada por familiares próximos de RENATO

PERElft4, dentre os o cunhado (Eudes José Alecrim) e JOANNA DE SOUZA
PEREIRA (a qual integrava empresa sócia da ENFEkMED) (fl. 02 do arquivo
reaãaloresencial 002.08-Vol. llllpdf"- da média digital acostada à fl. 309

do Vol. ll dos autos principais).
Por sua vez, a ervipresa VELOX tinha como proprietário,

sócio-(jifetor, MaurÍcio Nascimento Filho (motorista particular de Renato
Pereírüjj o qual afirmou, em sede f?olicial, que a podido de Renato, "cedeu
o norte apara figurar como proprietário da empresa Velox (fls. 433-436).

Assim sendo. no dasó concreto não houve orooriamente
comDetÍêão. dado o fraudulento aiubte das emoresas competidoras.

Curiosamente a empresa VELOX tafnbém foi utilizada como

emoresâ de: fachada Dor RENATO E?EREIRA oara garantir a adiudicacão do
contrato da IHOME CARE perante a prefeitura Munici:pal de CaçapaVa-SP (fls.
22 e sêduintes e 261 e seguintes do aoenso V)

Tais condutas evidenciam a materna:lidade do delito Drêvisto
no artigo 90 da Leí no 8666/90. pois configuram fraude aue inegavelmente

atinge o caráter comoetitivo do orocedimento licitatório, com o intuito de
obter a adíudicacão do obieto da licitação (qual sela: a contratação com o
Poder Público).

Não .a. alegação.dos..Lréus .na sentido de

atinicidade da conduta, diante da posterior revogação do Pregão no
02/08 (por perda de objeto), uma vez deflagrada a investigação
amplamente divulgada pela média à época a respeito de fraudes perpetradas
pela empresa HOME CARE em licitações de outros vários Municípios.

Como se extrai da própria dicção legal o tipo legal delitívo
em apreço incrimina a conduta fraudulenta no sentido de restringir ou
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eliminar o caráter competitivo do certame "com o intuito", com o objetivo
de obter a adiudicação do obieto da licitação.

Assim sendo, a ulterior revogação do certame, ainda que
antes da execução do contrato, não descaracteriza a conduta criminosa, eis
que o crime em Questão é formal ou de consumação antecipada. ou
seja. não exige.a ocorrência DOL.plano {oncretc!
naturalístico.

Portanto. a consumação do
independentemente .da efetiv8 .adjudicação
vantagem económica.

Neste sentido, merecem destaque os sequ:intes

''x a delito bcorrg
ou obtenção de

precedentes:
PROCESSUAL PENAL. HAÉEAS CORPUS. TRANCAMENIO DA
AÇÃO PENAL. ART. 90 DA LEI 8.666/1993. FORMAÇÃO DE
aUADiLHA. ART. 288 DO CÓDIGO PENAL. INÉPCIA DA:INiCiAL
FALTA DE INDICAÇÃO: INDIVIDUALIZADA DAS CONDUTAS
DELITIVAd. NÃO OCORRÊNCIA. FRAUDE À LICITAÇÃOÜI CRIME
FORMAL. l:NVIABILIDADE DE ANÁLISE DE FATOS E PROVAS NA
VIA DO HABEAS CORPUS. PRECEDENTES. ORDEM DENÉGADÀ

(...)3. O Plenário desta Corte iá decidiu que o delito previsto no
art. 90 da Lei 8.666/1993.:é.forma! n$ymacãb Idá-se
mediante o mero aiuste. combinação ou adição.de qualquer

outro expediente çom Ó fim de frgudêr ;eu;Jru$tpcçHépràtçr
ÇQmpçtitiye dg liçitpçêQ, com o intuito de obter vantageml para si

ou para outrem, decorrente da adjudicação do seu objetó, dejlmodo

que a consumação do delito independe da homologa.ção do

procedimento licitatório (...) (STF. HC 116680. Relator Saudoso Min

TEORI ZAVASCKI. votação unânime. j. em 18.12.2013) {grifos e

destaques nossos)
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PENAL. PROCESSO PENAL. FRAUDE A LICITAÇÃO. ART. 90 DA
LEI N. 8.666/93. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS

NATUREZA FORMAL DO DELITO. bOSIMETRIA. APELAÇÃO
DESPROVIDA. (...) 4, O crime de frustrar ou fraudar, mediante
ajunte, combinação oi] outro expediente, o caráter competitivo de

procedimento iicitatóriq, cÓm o intuito de obter para si ou para outrem
vantagem decorrente da adjudicação de bem, é de natureza formal,

não exigindo, para l sua configuração, resultado naturalístico

consistente em prejuízo para a Administração ou obtenção efetiva de

vantagem ao agente. IÉ suficiente. assim, a frustração do caráter

competitivo do certame, que, no caso, restou devidamente provado.

5. Apelação desprovida :(TRF3, ACR -l APELAÇÃO CRIMINAL

47615, Rel. Desembargador Federal DESEMBARGADOR FEE}ERAL

ANDRE NEKATSCHALOW, 5' t, e-DJF3 Judicial l
DATA:04/07/201 2) (grifos e destaques nossos)

.F

DO DELITO INCRIMINADO NO ARTIGO 92, e PARÁGRAFO UNICO, DA
LEI S;dê6/03

Trata-se da conduta de possibilitar ou dar causa a qualquer
rüodifitáção ou vantagem, inclusive prorrogação contratual, em favor do
adjudicatário, durante a execução dos contratos celebrados com o Poder
Público, sem autorização em leí, no ato convocatório da licitação ou nos
respectivos instrumentos contratuais; bem como à conduta do contratado
que, tendo concorrido para as ilegalidades, se beneficia das indevidas

prorrogações contratuais.

acostada à fl. 2389 do Vol. XI dos autos orincioais

\-.
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Assim firmado o contrato em 26.08.03 este foi prorrogado
por mais gyalrQ..y.fazes de 2004 a 2005, 2005 a 2006. 2006 a 2007 e 2007 a
2008

No caso concreto, restou demonstrado a partir da vasta
documentação a cargo da corte de contas que o elemento normativo do tipo

sem autorização em lei" ficou caracterizado no caso concreto, uma vez que
as prorrogações do contrato firmado em questão, além de viciadas desde a

origem, dada a ilegalidade do processo lit:itatório do qual deriva o Contrato.
desvirtua-se da lei.

Consoante leciona abalizada doutrina no tocante láo tipo
delitivo em questão a legalidade das prorrogações contratuais deve ser

aferida à luz dos preceitos da própria bei n' 8666/93, uma vez que "as
prorrogações e alterações legalmen.te : autorizadas estão previstas nos
amigos 57 e 65 da l-e/ n' 8666/93" (BALTAZAR, rosé Paulo Junior. /nll.Crimes

Federais, 10a ed. , Saraiva: São Paulo, 2015, p.
Não se pode olvidar que conquanto seja possível sé::extrair

da dicção legal que a lprorrogação também é admitida se prev.esta no
Instrumento convocatória, nas mesmas condições originais, tal escusa não

socorre os acusados na medida em que o instrumento original, uíri? vez
ínquinado de ilegalidades desde a origem (já que demonstrada all;fraude

tendente a eliminar a existência de qualquer competição) não íferia o
condão de validar as sucessivas prorrogações contratuais.

Assim, não enquadradas nas hipóteses legais de
prorrogações previstas l nos dispositivos supra delineados, incide a
ncriminação, .uma vez caracterizada no (caso concreto inequívoca vahtàgem
em favor" do adjudícatário e demais agentes; os quais foram benefiçiados

com altos valores durante a execução do contrato e respectivoslitérmos
aditivos de prorrogação.

1'

9

''1

Com bem observou ainda to Tribunal de Contas .da Url;íÕo, no

caso em tela, uma vez não realizada a devida cotação de preços, a;Zlm de
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demonstrar que as prorrogaçõés seriam mais vantajosas do que a
abert'Üda de novo processo //c/fatórlro, nos terços do artigo 57, 11, da
Lêi dé:jLicitações (fl. 2345 do; vol. XI), restaram comprovadas as
iú-egujàtidades (as quais demonstram a materialidade do crime em questão,
urna xieá desautorizadas as prorrodações contratuais em apreço, diante da
patente h/colação ao artigo 57, 11, da Lei na 8666/93).

Ademais, entendeu ja corre de contas que "os termos (de
prorrqêações contratuais) ora aprec/aços padecem do mesmo vk/o que
af/r7g/tl :$ /nsü'umer7to prPnclpa/" (..1.); notadamenté tendo-se em vista que

Q acês$ório segue o princfpa!, entendimento há'!. muito sedimentado na
pacMca:Jurfsprudênc/a desta Casa ( . . . )" (fl . 2.348-vÓI . XI).

Ainda que consideradas para efeitos de incriminação apenas
a. últiÜã prorrogação contratual (dada a incidência da prescrição), não se
pode Qll%idar que as indevidas prorrf)gações foram iliegais na medida em que
'possi$1lÍtarafn ou deram causa :a ' qualquer módífícação ou vantagem
/ddev/dá!', eh detrimento dos interêsses da Administração Pública.

Com efeito, consoante decisãol do TCU acerca da
irregufaEidade da licitação, contrato e termos aditivos, "o femlo adff/vo que

prorrodoü o ajuste por mais doze meses, além de contaminado pelos ates que o
precedeu, acresce os valores em 29,12%, em um período de taxas inflacionárias

controladas, sob a alegação de restabelecer o equilíbrio económico- financeiro:

conforme SDG, embora a origem sustente que o acréscimo mostrou-se necessário

para manter as condições iniciais do contrato, nada foi trazido neste sentido, restando

não demonstrada a ocorrência de quaisquer das hipóteses previstas, na alínea "d", do

Incisa .ll, do artigo 65, da Lei n' 8666/93(cf. ff. 323 do arquivo "TC-

19572.026.05. vo1. 5.pdf" da média digital de fl. 2389 do Vo}. XI dos autos
principais).

Não se oode olvidar aue nos moldes o citado artíao 65. 11.
d" a alteração contratual Dará restabelecer a relacão aue as oartes
estabeleceram inicialmente no caso concreto tem por fundamento "fatos
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contratuais são ilegítimas, sendo inegavelmente indevidas as sucessivas
prorrogações contratuais.

DOS CRIMES.PREVISTOS NO ARTIGO 96. 1. IV e V DA
LEI 8666/90

Art. 96. Fraudar. em prejuízo daIFazenda Pública, licitação instaurada para
aquisição ou venda de bens ou rDercadorias, ou contrato dela decorrente
elevando arbitrariamente os preçosl

IV - alterando substância, qualidade ou quantidade da mercadoria fnrhecida;
V - tornando, por qualquer modal injustamente, mais onerosa a proposta ou.
a execução do contrato

)

A conduta fraudulenta voltada à elevação arbitrária de
preços fora praticada a partir de cotações de preços fraudulentas

apresentadas por Renato' e demais representantes da empresa HOME .CARO
e aceitas pelo Prefeito Joaquim. por Fábío (Secretário da Saúde) .e por
ADELNICE (como Chefe do Setor de Compras e responsável pela cónaução

das licitações em questão), a fim de justificar a cobrança de preços acima
do real valor de mercado (incisa l do artigo 96)

Para tanto foram utilizadas "empresas de fachada

vinculadas a RENATO, dentre as quais a empresa ENFERMED, integrada em

seu quadro societário por empresa titularizada por JOANNA PEREIRA:S(mãe
de Renato Pereira), cf. documentos acostados às fls. 635/642 do Val.li4 dos

autos e arquivo "oreaãoBre$QDcial::Q92.08-vol. lll.odf" da mídial:;digital,
acostada à fl. 309 do Vol. ll dos autos principais

Não se pode olvidar que conquanto o crime seja prljprio, é
inegável a participação do Prefeito e demais servidores públicogl acima
nominados na conduta perpetrada pelos acusados vinculados à Homo Gare.
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Ora, nos moldes dé artigo 29 do d:ódigo Penal, "quem de
qualqüét modo concorre com o crír6e incide nas peças a este cominadas, na
MedidalBe éua culpabilidade

A conduta de ADELNICE, atendendo a solicitação de Fábio,

eM cohliiio com o Prefeito, quantos à previsão de (!onsumo e estimativa de

p!"eço$;i;para a contratação, coam base nas lpropostas fraudulentas
at)reséhlada pelos representantes da Home Core e demais empresas ligadas

ão grcipQ foi essencial à configuração da fraude.

O superfaturamentó, : exaustivamente demonstrado pelos

parecérés do Tribunal de Contas dá União, de forma inequívoca caracteriza

õ: delito:.ém questão.

i4 O argumento apresentado pela defesa dos réus no sentido
de qLie'jos valores apresentados pela corte delcontas e a estimativa
realizâd=á pelo MPF a partir doJ Valores apresentados não pode ser

considel.ado, uma vez realizado sem :apoio de perícia contábil não merece
pil"eva lb (:ler .

{i.iâ Com efeito, não é rlecêssáría a realização de perícia técnica
p:ara á aferição dos sabrepreços, notadamente tendo-se em vista que no
caso CÓÜcreto o Tribunal de Contasi , tendo acesso inclusive às notas fiscais
e documentos de despesas e referentes à Concorrência Pública no 001/03-S

(pagas pela Prefeitura de Cona no período de agosto de 2003 a novembro
de 2008), realizou uma çglnparaçãa dos preços das materiais referentes à
concorrência em questão com os preços constantes no site do Min stério da

Saúde- Banco de Preços em Saúde BPS, considerando os valores as datas
das compras realizadas pela Administração ou próximas, mesmas marcas
ou marcas similares (fl. 32-verso, volume l)

Urge esclarecer que restou demonstrado que a estimativa de
preços realizada pelo TCU, nos casos em que não encontrados produtos

similares ao comparados à época pautou-se em preços mais recentes (ou
seja, maiores, e por conseguinte, mais favoráveis)
000 1 897-03.2015.403.618 1 Tipo D 28/88
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Portanto, a estimativa que teve por objeto apenas 8 (oito

meses) ÊQ!:.amQslEggelD foi mais favorável aos acusadas, inclusive por
desconsiderar os descontos (que deveria ser considerado nos preços) em
razão da grande quantidade de materiais.

A. êpurêção de um suDerfaturamento em período
!111erlQLa ym BnQ por Bmostra99m desacompanhada de Delícia

!ede aieríeda delxecução do contrata) não desnatura ol ilícito

(não sendo condição para a aferição da consumação do ilícito).

Assim sendo, reputou cabalmente demonstra.da a

materialidade do delito eM apreço.
Ne..!oçante à.conduta incriminada no inciso V, do artigo 96.

da Lei Ro 8666/93 (bastante genérica e vaaa}. tenho aue esta "ih casu

ncontra-se abarcada Dela conduta prevista no inciso "l". mais esoêcKI
adequada na.casQ concreto.

No que atine "a a/geração da suóstâr7c/a, qua//dado ou
quant/jade da mercadoria áorr7ec/da" (incisa ll do artigo 96), a tlondutã

incriminada consiste na fraude dos réusl voltada à "aqu/s/ção de pD'odl/tos

adquiridos em quantidade superior .a '\mais de 2000% da qudOFidade
/n/c/a/mente pret'/sZa"; bem como em razão do fato de que "muiÍlos dos
produtos inicialmente previstos no contrato nunca terem sido fornecidos,
sendo fornecidos, de fato, outros, os quais não estavam previstos " (=fls. 133
e verso do Volume 1 dos ;autos principais).

Cumpre esclarecer que no tocante à conduta referente à
alteração da substância,l qualidade ou qt.santidade da mercadoria foihêcida:
(ínciso IV do artigo 96), que o próprio Tribunal de Contas da União:;pçabou
por acatar as justificativas apresentadas pela servidora AD;ELNICE
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Rodridu:és dos Santos a respeito das aludidas dívêrgências verificadas na
execução do contrato em questão (f1. 140 do vol. l dos autos principais).

Ademais, a conduto :referente à alteração contratual no

tócantê.àos serviços a serem prestados por servidores da Home Care não se
subsuhé ao tioo legal delitivo orevisto no inciso IV do artigo 96 da Lei
$óeeZ93 (uma véz que a norma .só se refere "à mercadoria a ser

fome(iídb"), imputando a denúncia a ausência de colmprovação da prestação
do sefV}Ço pela HOME CARE notadaúente no tocante aos 34 funcionários
que dev:criam ser cedidos pela emprega.

A materialidade dos delitos imputados na denúncia,
ctijoslibreceitos primário e secundário estão previstos nos tipos
léaaiélãcima descritos (artigo 9D. 92 e 96. inciso 1. da Lei 8666/93)
ehcontfa-sé plenamente demonstrada pelos séquintes documentos:

i) Relatório de auditoria n' 9q85 do Departamento
Nacional de Auditoria do SUS (flS. 31/96 do volume l

: dos autos principais)

Cumpre salientar que a autoria em questão, realizada a
põdídó :ão TCU, tendo acesso inclusive às notas fiscais e documentos de
despesas e referentes à Concorrência Pública na 001/03-S (pagas pela
Prefeitura de Cona no período de agosto de 2003 a novembro de 2008),
realizou: uma ce.m2a.Cação dos preços dos materiais referentes à
concorrência em questão com os preços constantes no site do Ministério da

Saúde- Banco de Preços em Saúde BPS, considerando os valores as datas
das compras realizadas pela Administração ou próximas, mesmas marcas

ou marcas similares (fl. 32-verso, volume l).

}

Constatou-se que: i) "a licitação em apreço utilizando para a
escolha da empresa vencedora o tipo melhor técnica e preço está em
desacordo com o artigo 46 da Lei n' 8666/93 e suas alterações" (fl. 35 vol.
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1); n) "
(f1. 36-vol. 1); íii)

nãe foi utilizado o sistema de reaistro de orecos na elaboracão da
Concorrência Pública no 001/03=S. contrariando o incisa ll do artigo 15 da

Lei n' 8.666/93. e suas alterações(fl. 36-v do vol. l).

Cumpre ressaltar ainda que do relatório em apreço são
extraídas inúmeras constatações, que demonstram a partir das notas fiscais

da empresa HOME CARE::em comparação com os preços constantes..Ino site
do Ministério da Saúde- Banco de Preços em Saúde BPS (cf. metodologia
acima delineada) a aa!!isição de materiais médico-hospitalares muito

O Tribunal de Contas "conâparando os preços da HO/VÉ.IC14RE:

com os preços praticados em compras de outros órgãos públicos em

condições semelhantes de data e quantidade, coletados no Banco de:Preços

do Ministério .da SatSde'\ (...) "constatou sobrepreço em relação aos

medicamentos de í32% , equivalente a mais de R$ soO.OaP/oo e
quanto aos materiais médico-hospitalares, de 103%, equival.o.ote a
R$ 366.602.00" (.. .). (fl. 133-v do Volume ! dos autos principais).

ií) Cópia integral digitalizada do TC Oll.iS0/2009-5
(mídia di.gital de fl. 127;dos autos principais)

Com efeito, concluiu o TCU que "o ed/ta/ desta 4crtaçâo

(Concorrência n' 001/03-S) é praticaíTjente cópia do edital da fiéitação

rea//zada em Tauóaté (onde foram aplicadas as mesmas fraudes em lgpreço,
com o envolvimento da empresa HOMO GARE), razão pe/a qua/ ap//cot/-se a
eia as mesmas ressalvas apontadas para: o referido município, quaisl:sejam:
adoção inadequada do tipo técnica e preço, adoção inadequadas:àe um
certame único para a contratação de serviço de gerenciarr@hto e
fornecimento de medicamento e material médico-hospitalar e odontblggico,
com restrição à competitividade e ofensa ao princípio da economlcidade. e
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falta ãe':.previsão no edital do critério de aceitabilidade de preços unitário e

global:Ç'\.

(

O Tribunal de Contas "comparando os preços da f/O/VE CIARE:

cbm õê\ preços praticados em compras de outros órgãos públicos em
çbndiêêqs semelhantes de data e quantidade, coletados no Banco de Preços
do Mihbtério da Saúde" (...) "l:ohbtatou sobrépreço em relação aos

medíca®entos de 132% , equivalente a mais de R$ 600.000,00 e quanto
aos materiais médico-hospitalares, de 103%, equivalente a R$ 366.602,00"

(1..). (fi;: 133-v do Volume 1 dos autos principais).

Cumpre observar que foram rejeitadas pelo TCU "as razões

dé ju&iQcativa apresentadas pelo$r.. Fábio Cegar 'Cardoso de Melão e pelo
Sr. Joaduim H. Pedroso Neto Qüinzinho, Prefeito de Cona/SP, quanto à

adoçãb;inadequada de um certame:: único (Concorrência Pública no 001/03
S) paul.a contratação de serviço de gerenciamento e para o fornecimento
dê mddkamento e material médico:,hospitalar e odQntofógico, com restrição

' corT$Stitividade e prejuízo à ecó*nomícidade. ferindo os ans. 3o, $1o, l,
!S, !!i:é. 23, $1o, da Lei no 8.6õõy93 e utilização inadequada do tipo de

EibitaçãcÊtécnica e preço, ferindo o ãrt. 46 da Lei noj8.666/93(itens 31 a 40
da /nstrê/ção,)" (arquivo "I. Instrução.pdf (...)" da média digital acostada à

fl.127 dos autos principais)

Documentos enviados pela Municipalidade de Taubaté a
respeito do contrato e prorrogações firmadas com a
empresa HOME CARE MEDICAL LTDA (um dos alvos da
investigação que ficou conhecida como "Operação
Parasitas")(fls. 167/191-Vol. l).

iv) Parecer emitido pela consultoria de assuntos jurídicos do
Município de Cona, informando as irregularidades da
licitação (fls. 217-Vol. l).
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v) Cotações de preços em nome das empresas ACR MEDICAL
LTDA E ENFERMED fls. 232/244-Vol. ll dos autos
principais)

vi) Proposta de Preços juntada pelo administrador da empresa
ACR MEDICAL, assinada pela irmã de RENATO PEREIRA,
DANIELLE PEREIRA, auxiliar administrativo da;:.: ACR
MEOICAl- (ns. 296/300)

''1
vii) Declarações da administradora da empresa UNIFARMA,

LILIAN CRISTINA NICARETA AFONSO DURAES, informando
que a referida empresa não participou de licitação em
Cona, negando ainda ol envio de cotações ,àquela
municipalidade (fls. 439/4411 do Vol. ll e 554 do Vol. lll
dos autos principais).

viii) Documentos : referentes ao pregão 02/08- processo
administrativo n' 021975/2008(mídia digital de fl. 309)

ix) Documentos enviados pela municipalidade de São Caetano
do Sul-SP a respeito do conta'ato e termos aditivos fifttiados
com a empresa NOME CARE MEDICAL LTDA (fls. 541/543 e
Apenso l)

x) Cópias de documentos e do acórdão proferido pelo Tribunal
de Contas do Estado de são Paulo sobre o julgaiüento
irregular dos termos de prol'rogação do contrato refêiente
à Concorrência no 001/03 (fls. 2335/2367 do Vol. iXI dos
autos principais).

Com efeito, não foi realizada a devida cotação de orecos, a fím de
demonstrar aue as prorroqacões seriam mais vantajosas do aue a abertura

de novo orocesso licitatório, nos..teca.ios. digo da .$Lêí dé

Licitações (fl. 2345 do vol. XI). Ademais, entendeu a corte de contam que
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»os tênbos: ora apreciados padecem do mesm.o vício que atingiu o
/nstrumé/7to pr/nc/pa/" (...); notàdamente tendo-se em vista que "o

acess4rip segue o principal, entendimento há muito' sedimentado na pacífica
JürfsPPudênc/a desta Casa (...)" (fl. 2.348-vol. XI).

Uraelesclarecec aue lao contrário do quc alega a defesa,

eventl3qjs termos de ajuste realiza(lo pelo Município com o SUS e Ministério
da Saúde (ainda que houvessem comprovação nos autos de integral

regula:fixação das contas no tocante ao contrato e termos aditivos

jn'egulaFes), não tem o condão de elidir a materialidade dos delitos

previslcp$ nos artigos 90, 92 e 96, 1, da Lei no 8666/90, na medida em que
os fatbêl já estavam consumados por ocasião dasl licitações e respectivos
contratdb

\.

DA AUTORIA e DOI ELEMENTO SUBJETIVO DO TIPO

1, Nç !gcg !g Q$ éu$; PAUL.0 SÉRG10 00S SANTOS;
EUDES JOSÉ ALECRIM; ERI}K BRANCO CUBERO;
MAURICIO OQ NASCIMENTO SALVA; RENATO
DELGADO GARCIA é MARCOS AGOSTINHO PAIOLI
CARDOSO.

$

No tocante ao acusados acima denominados, não houve
comprovação que de, embora de certa forma envolvidos nos fatos, tenham
de fato atuado com consciência e vontade dirigidas à prática dos crimes
imputados na denúncia.

Com efeito, a atuação individualizada de cada um destes

exordial acusatória) embora oossa. em tese. caracterizar algum ilícito de
outra::natureza, denota a atuação criminosa dos agentes voltada a
fraudacla competitividade do certame; tamoouco restou comorovada a
palticipàção.=efetiva dos agentes no tocante ao suoerfaturamento ou ainda
no aue atine às desautorízadas ororroaacões contratuais
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Vejamos
DENUNCIA.
DO DESENVOLVIDAS no

tocante à Concorrência
n' 001/03 e Pregão
08/02 (CONFORME A
DENUNCIA.
Na qualidade de
responsável pelo
Almoxarífado de
medicamentos:

Mesmo
sabendo que a
empresa nao cumpria
adequadamente o
contrato. subscnveu,
como membro da
Comissão de
Acompanhamento do
contrato fimlado com a
empresa Home Core,
relatório atestando a
qualidade dos serviços
prestados (fl. 1230 e
fl. 1277)

7

(CONSTANTE
DA
DENUNCIA):

Paulo Sérvio
dos Santos

í. Ád.
96. /. /v e v da
l.e/ oc
8. 666©0
2. Ád.
92 da Lei Rt
8. 6664 0

Ainda que restasse demonstrado, no
caso, concreto que Pauta Sérgio tivesse
ciência das irregularidades. ou
ilegalidades que inquinavam a execução
dos contratos em questão, não {houve
comprovação de que tenha atuadó com
dolo voltado à ilegal prorrogação dos
contratos em questão ou ainda qud tenha
de qualquer modo agido no intuito de
promover o superfaturamento dós preços
ou alteração do objeto contratual.
Consoante comprova a prova or$1 colhida
em juízo (cf. depoimentos:: abaixo
transcritos), o acusado, comovi servidor
público municipal era responsável apenas
por realizar o controle quantitativo dos
materiais entregues nas unidades de
saúde; não sendo devidamente
demonstrada a sua ligação com ós delitos
mputados.
Ademais, no tocante à conduta iflsculpida
no artigo 92 da Lei de Licitações :l(crime
próprio) importa ressaltar que éjbastante
questionável que o réu, como ex-servidor
do almoxerifado., tivesse coópêtência
para decidir ou influir sobre as bdpvidas
>rorroqacões contratuais.
As provas colhidas em juízo nãojlograram
demonstrar a participação dól: Renato
Garcia nos crimes a ele imputados, uma
vez apurado que este :;. apenas
formalmente fazia parte do:: quadro
societário da empresa ,ENFEF8MED, a
qual era gerida e administf3da por
Renato Peneira, conforme deppiQentos
abaixo transcritos
Outrossim, não houve a comprovação de
que tivesse atuado com dolo, aderindo à
conduta de Renato Pereira voltada a
fraudar a competição de prooêdímento
licitató rio

Remato Gania Na qualidade de..
Gerente da empresa
Nome Care
1. Integrou
quadro societário da
empresa Enfem\ed,
que, em conluiocom a
empresa Home gare,
apresentou cotação de
preços fraudulenta,
aumentando a
estimativa de paços, e,
posteriomlente, o valor
contratado.

7. Ad.
96, /, /V e V' da
Le/ oc
8. 66600
2. Ád.
92
prorrogaçõe$
da Lei n(
8. 66â©0
3.. ,4rf©o
90 da Lei n'
8666©0

Eudes Alecrim Sendo cunhado de
RENATO. diretor da
empresa Home Care
1. Integrou
quadro societárÍQ da
empresa Enfermed,
que, em conluio .com a
empresa Home Gare,

Í. Ad.
96. /. /V'' e v da
Le/ oc
8. 666#0
2. Ád.
92
prorrogaçoes
da Lei n{

A prova oral colhida em juízo nêo :logrou
demonstrar a participação de rudes
Alecrim nos crimes a ele imputados, uma
vez apurado que este lt:apenas
formalmente fazi.a parte doil{ .quadro
societário da empresa ENFERMED, a
qual era gerida e administ(ada por
Renato Pereira. conforme deppirDentos
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apresentou cotação de
preços fraudulenta,
aumentando a
estimativa de preços, e,
postehomlente, o valor
contratado

8. 666©0
3. l .4dgo
90 da Lei n'
866640

l abaixo detalhados.
l Outrossim, não houve a comprovação de
que tivesse atuado com dolo, aderindo à
conduta de Renato Pereira voltada a
fraudar a competição de procedimento
licitatório

Promoveu conluio entre
as empresas
ENFERMED e HOJE
CARE, na medida em
que, mesmo constando
do quadro societárjo da
segunda, figurou como
testemunha em
nstmmento de
alteração Éocietária da
ENFERMED (alteração
n' 029. 601/06-0. de
27/01/ó6. consulta
disponível no site da
JUCESP), que simulou
disputar objeto licitada
com a empresa de que
é sóc/o. 4 /7guração
como testemunha
mostra a mação de
promiscuidade entre as
empresas e a
participação nesta
promiscuidade do
denunciado

Í. : ,4/f.

96, !, /ve v da
Le/ ó'
8. 666©0
2. : Ad,
92
prorrogações
da [:ei Rc
8. 6õ600
3. i .4d/go
90 da Lei n'
8666©0

Consoante depoimentos abaixo
transcritos, não há provas de que Marcos
Paioli, qye prestava serviços a Renato
Pereira, sobretudo como contador. tenha
de qualcjuer forma. contribuído para a
prática idos delitos imputados na
denúncia, sendo certo que o fato de
constar do contrato. social como
procurador ou testemunha de uma das
empresas não induz presunção de
culpabilidade
Ademaisl durante a instrução probatória
apurou-se que era RENATO PEREIRA
quem administrava as empresas HOME
CARE. ENFERMED e VELOX
Outrossíh, não houve a comprovação de
que tivesse atuado com dolo. aderindo à
conduta de Renato Pereira voltada a
fraudar a competição de procedimento
licitatório

DENUNCIA.
DO
Erik Cubero

AÇOES DESENVOLVIDAS no
tocante ao Pregão 02/08
Na qualidade de funcionário da
Home Care

1. Foi credenciado
pela empresa Velox para
participar do pregão 02/08,
que simulou disputar o
objeto licitada
2. -Representou essa
empresa no certame,
apresentando proposta
3. Se encontrou em
momento anterior ao
Pregão com Ricardo,
representante da empresa
Home Cale

Trabalhando como motorista
articular de RENATO

tNCXiSTÊNêiÃ'bÉ
PROVAS
Não houve a
comprovação de que
tivesse ciência da fraude
aderindo à conduta de
Renato Pereira voltada a
fraudar a competição de
procedimento licitatório

.4rt. 90 da Le/
Do 8. 666/90

Mauricio Silvo ,4d. 90 da l.e/ n'
8. 666©0

Não houve
comprovação de

a
ue
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1. Aceitou, a pedido de
RENATO, figurar
como dlretor da
empresa Velox, que
simulou disputar o
obleto licitada.

Na qualidade de funcionária da
Home Care

1. Atuou no processo
licitatório como representante da
empresa Home Care.
2. Subscreveu a proposta
apresentada no pregão 02/08

tivesse ciência da fraude.
aderindo à conduta de
seu chefe Renato Pereira
voltada a fraudar a
competição de
)rocedimento licitatório
A despeito dos sérios

indícios que pesam contra

a acusada. as provas
amealhadas aos autos não

foram suficientes :.. para
demonstrar o seu. dolo

específico no sahtido de
fraudar o procedimento
licitatório.

Assim sendo, é de rigor a

sua absolvição. It com

fundamento. no I'Princípio

do in dubio pro reo'

Eneide Souza
Alecrim

Artigo 90 da Lei
no 8.666/90.

'')

Não se pode olvidar que o tipo legal delitivo do artigo ..90 da
Lei 8666/93 exige para a sua configuração a presença do "dalaespegífiça
consistente da deliberada intenção dé frustrar ou eliminar o l.:clàráter

competitivo da licitação com vistas à obtenção.oara sí ou oara outrem. de
vantagem decorrente da adjudicação do óbieto da licitação.

No tocante ao delito previsto no artigo 96, incisos llji da Lei

n' 8.666/93 não houve comprovação segura da prática de qualquer çoFduta
dolosa dos corréus (acima mencionados) voltada ao superfaturamênto de

preços nos contratos oriundos dos processos licitatórios em questão pu no
emprego de qualquer outra fraude em detrimento da Administração PÚ.blica.

Com efeito, a prova oral colhida em juízo, aliãtla aoê
elementos informativos .amealhados aos autos, não foi suficíenÇe* para

000 1 897-03 .20 1 5.403 .61 8 1 Tipo D 37/88



Í

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA FEDERAL

Seção Jt,idicíária de São Paulo
I' Vara Federal da 30' Subseção Judicial'iu (te Osasco

demorhgÊrar o dolo dos acusados acima nominados na prática dos delitos
E)revistos no artigo 90 da Lei n' 8666/93 e 96, íncisDs 1, da Lei no 8.666/90.

$

Conquanto evidenciado o envolvimento dos acusados com a

emprdsã HOME CARE e com as empresas que teriam participado da fraude

ü'oltadãl:ja elidir a competição do jcertame, não restou demonstrado que
tiVessÊrÚ aderido à conduta levada ja efeito pelos representantes direitos da

HOME'(:#RE; tampouco à conduta (io Prefeito e Secretário de Saúde voltada
à ilegal .prorrogação contratual.

Não se pode olvidar que há entendimento consolidado no

Superjóç Tribunal de Justiça no sentido de que o fato de constar como sócio
de urÕ: !j:ontrato social não induz,apor si só, presunção de culpabilidade;

hotadáMente se constatado que leste: apenas formalmente: integrava o
quadro .$ocietário (STJ, RHC - REClIJRS0 ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS

1 9728,IRêl. Min. LAURITA VAZ, 5' T.. DÜJE DATA:29/06/2009)

Ademais, o Ministério Público! Federal requereu a

pfova$ iuficíentes que autorizem ã condenação dos mesmos; razão pela
qual irhÕeriosa é absolvição dos acl3sados: PAULO ÉÉRGIO DOS SANTOS;
EUDES COSE ALECRIM; ERIK BRANCO CUBERO; MAURICIO DO
NASCIMENTO SILVA; RENATO DELGADO GARCIA e MARCOS
AGOSTINHO PAIOLI CARDOSO.

uanto à corré ENEIDE. a despeito de não haver o
reoresentante do MPF requerida..expressamente a sua absolvição, entendo
não demonstrado no caso concreto o dolo da acusada no tocante aos crimes

perpetrados, notadamente tendo-se em vista que como subalterna.
cumpriam ordens emanadas de RENATO e RICARDO respectivamente, os
quais comprovadamente foram identificados como os responsáveis pelos
delitos imputados na exordial acusatória.
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2. No tocante aos réus: RENATO PEREIRA JUNIOR,
RiCARDO ALVES DOS PASSOS, JOAQUiM HORAC10 PEDROSO NETO,
FABIO CEGAR CARDOSO DE MELLO e ADELNICE DOS SANTOS.

DENUN

CIADO

AÇOES
DESENVOLVIDAS:

IMPUTA

ÇAO

PROVAS

Renato

Pereira

Como sócio..diretor da
empresa Home Cale:
1. Liderou
intelectualmente o
esquema criminoso em
conjunto com RICARDO
2. Desenvo]vet] o

modus operando,
promovendo e organizando
os crimes praticados.
3. Designou
funcionários de . sua
empresa para praticarem
fitos fraudulento.
4. Constituiu
empresas de "fachada" que
tinham parentes seus e
funcionários da empresa
Home Ca re comol sócios
para simularem disliuta no
procedimento licitatório
5. Coordenou : as
atividades desenvolvidas,
dando ordens a RICARDO,
que foi o responsável direto
pela execução do contrato.
6. Pediu que seu
motorista particular,
MAURÍCIO, figurasse como
sócio de empresa Velox,
que simulou disputar o
objeto licitado com a Home
Care.

1. Art.
96, 1, IV e V
da Lei, nb
8.666/90 c/c
art. 62; :1 dó
Código
Penal.
2. Art;
92 da Lei nb
8.666/90 c/c
art. 62. 1 do
código
Penal.

3. . .Anj
90 da Lei rP
8.666/90

A prova oral, coligada lém juízo
corroborando a prova documental

(detalhada no item da mptérialidade

delitiva) comprova de made .cabal: a
autoria delitiva de Renato Pdreira no

tocante aos delitos a ele imputados na
denúncia. Cumpre arecer aue

consoante.se rir dó processo
administrativo do Pregão };:rib 02l'08

Idigitalizado em mídia digital laca)stadallà

!L3Q9.do VoL: ll dos autos principais). rio

arquivo "preaãopresencial 002.08- Vol.
lll.pdf" consta aue "concorreram" ao

certame (Pregão 02/08) as. emoresas

VELOX (cujo representada:: oor Erik

Branco Cubero). funcionário l:da HOME
CARE3.ENFERMED e pela HC)ME CALE
írepresentada oor Ricardo Passos

Ademais, o próprio Renato admitiu em

seu interrogatório, em juízo. que estava à
frente das empresas ENFERMED le

VELOX, "pseudo competidoras" da

HOME CARE no Pregão. Nó) mesrüo

sentido, foi o depoimento del Maréós
Paioli(cf. se pode aferir abaixdl
O superfaturamento decdrénte dol
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certame, l cuja competição foi frustrada
pela manobra fraudulenta engendrada

pelo acusado restou cabalmente

demonstrado pelos documentos

apresentados pela Auditoria do SUS e

pelo Tribunal de Contas

Ricardo

Passos

Na posição de Gerente

da empresa Home Care e
responsável pelo

contrato com a prefeitura
de Cona:

1. Liderou
ntelectualmente o esquema
criminoso em conjunto com
RENATO
2. Dirigiu os trabalhos
fraudulentos desenvolvidos
pela empresa Home Care
em Cona
3. Assinou as
propostas de preços
apresentadas pela empresa

;] na fase i prévia de
dentificação de valor médio
4. Participou da
realização da sessão de
habilitação e oferecimento
de propostas relativa à
Concorrência ne001/03
1 5. Subscreveu a
proposta apresentada pela
empresa HOME CARE
(Assinou a Ata de f]. 372)
6. Assinou o contrato
firmado entre a empresa e a
P refeitu ra

Confeccionou os
relatórios mensais de
produtos fornecidos
8. Solicitou reajuste
dos valores pagos relativos
aos serviços prestados e a
repactuação dos preços de

.03 .20 1 5 .403 .61 8 1

1. i Art.
96, 1, IV e V
da Eei nç
8.666/90 C/c
art.:62,: 1 do
Código Pena
2. 1 Art.
92 da Lei nQ
8.666/90
3. i An.
90 (ia Lei ng
8.666/90

Tambéml restou comprovada a
participação efetiva de Ricardo Passos
nas fraudes engendradas por Renato

Pereira, ,uma vez que aquele atuou

diretamerlte na fase de elaboração e
execução dos fraudulentos contratos

perante ja Municipalidade, juntamente
com Renato. Ademais. conforme

deooimentos orestados em sede policial

)or Adriana Rodriaues de Araúio Paiva

Renato Póreira era o dono da Home Care

e Ricardb Passos. o resoonsável oela
filial da nome Caro em Cona (fl. 416-vo
11). Seguido a testemunha :Ténia Cristina

dos Santos: "R/cardo Passos. era só

apresentado como aerenfe comera/a/.

mas na orática mandava em todo mundo'

(fl. 427 do vol. ll). Ouvido em sede
policial, Erik Branco Culero declarou que
Ricardo "era o aesfor do confrafo de

Çg@= (fls. 446/448). Por sua vez. a
testemunha Silvia H. de O. Dorriguelllo

Murakami afirmou que trabalhava na
Home Carel e que "Ricardo era o chefe'

(fls. 453/454). Os elementos informativos

acima descritos aliados às provas

documentais que comprovam a

\.
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materiais
9. Assinou as
prorrogações contratuais
10. Recebeu em Cona o
funcionário da Home Care,
Erik, que atuou no pregão
como representante da
empresa Velox, que simulou
disputar o objeto com a
Home Care
Na qualidade de Prefeito

de Cona na época dos
fatos:

1. Liderou o núcleo

político em conjunto com
FABIO, promovendo a
prática dos crimes.
2. Autorizou a
abertura da Concorrência
O1/03 e do Pregão 02/08.
3. Autorizou : a
publicação do edital com
restriçãode
competitividade, ;mesmo
diante da ressalva
apresentada pelo consultor
jurídico da Prefeitura
4. Adjudicou ' e
homologou o resultado da
Concorrência ne 01/03 (fl.
1165)
5. Assinou o contrato
ne06331/03, decorrênte de
licitação O1/03.
6. Autorizou as
prorrogações contratuais
7. Adjudicou l e
h.omologou o resultado do
pregão ne 02/08 (fl. i16sl

participação efetiva do acusado na

execução dos contratos em nome da

Home Care, além da prova oral colhida
em juízo demonstram de modo

inequívoco a autoria de Ricardo Passos

o qual participou diretamente das fraudes

perpetradas

Tais fatos foram demonstrados pe.la

robusta prova documental acostada aos

autosl da qual se extrai que q;i.êu, como
Prefeito de Cona à época esteve à frente.
juntamente com o correu. Secretário de

Saúde Fábio, das licitações.l contrato e

sucessivas prorrogações fraudulentas:

das quais decorreram prejuízos,âo erário.
Náo há dúvidas de que ;gj conduta

fraudulenta voltada à elevação %r6itrária . de

preços fora praticada a partir de jcdações de

preços fraudulentas apresentadas pelos

representantes da empresa HOJE CARE e

aceita por JOAQUIM e pelo Secretário.de
Saúde Fábio, a fim de justificar apobrança de

preços acima do real valor de merléado.

Ademais, restou apurado pela prova
colhida nos autos que todas aé decisões
importantes relacionadas i aos
certames em questão emanaram do
réu. em coniunto com o Secretário de
Saúde (à época dos fatos). os auais
tinham competência para deliberar e
decidir.sobre as questões atinentes à

!imitação, contrato e suas prorroaações
(consoante robusta prova documental

relacionada no item da materialidade e

depoimentos abaixo transcritos)

41 /88
:h

1. Art.
96, 1, IV e V
da Lei ng
8.666/90 c/é:
art. 62, 1 do :
Código Penal
2. Arte
92 da Lei n9:
8.666/90 c/c
art. 62, 1 do l
código Penal
3. An.
90 da Lei ne
8.666/90.

'''N Joaquim
Ped roso

Neto
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Tais fatos foram demonstrados pela

robusta prova documental acostada aos

autosl da qual se extrai que o réu, como

Secretário de Saúde à época esteve à
frente, juntamente com o corréu, Prefeito

de Cona (à época dos fatos). das

licitaçõesl contrato e sucessivas
prorrogaçlóes fraudulentas, das quais

decorreram prejuízo ao erário
Não há dúvidas de que aconduta fraudulenta
voltada à elevação arbitrária de preços fora

praticada i'a partir de cotações de preços

fraudulentas apresentadas pelos

representantes da empresa HOME CARE e

aceitas pelo Prefeito e por Fábio, Secretário
de Saúde, à época. a flm de justificar a
cobrança de preços acima do real valor de
mercado.

Ademais.i restou apurado pela prova
colhida nDS autos que toçlas a$ qQçj$ões
moortantês relacionadas aos certames
em questão emanaram do réu. em

coniunto com o Prefeito da época, os

duais tinham competência oarê..delib91.êt
e decidir sobre as questões atinentes à
licitação. contrato e suas ororroaacões

jconsoante farta prova documental
relacionada no item da materialidade e

depoimentos abaixo transcritos).

.Fábio :i!

de Metia

Como Secretário da
Saúde do município de
COTIA

1. Liderou o núcleo

político em conjunto com
JOAQUIM, dirigindo a
prática dos crimes.

Solicitou a abertura

do processo licitatório
fraudado.
3. Manifestou

expressamente pela
manutenção de previsão
editalícia que reduziu a
competitividade,
contrariando o parecer
jurídico que alertou para a
existência de ilegalidades.
4. Autorizou os

pagamentos realizados à
empresa Home Care
5. Encaminhou
pedidos de prorrogações e
aditivos contratuais em
benefício da Home Care ao
Prefe it o
6.No tocante ao Pregão n'
02/08, encaminhou o
processo ao prefeito para a
abertura do processo
licitatório. solicitando a
designação de comissão de
licitação

1. 1 Art.
96, l, IV e V
c/c 84, $2p
da bei n9
8.666/90 c/c
art.:62, 1 do
CódigoPena
2. 1 Art.
92 c/c 84,
$2çlda Lei ne
s.õé6/00 c/c
art.i62, 1 do
código Penal
3. : An.
90 da Lei ng
8.666/90

\..

Na posição de Chefe do 1 1. Art. l Não há dúvidas quanto ao envolvimento

ADELNI l Setor de Compras da l 96,1,IVeV l deADELNICE nosfatos, quecomochefel c/c 84, $2Q l ' '
da Lei n9
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CE
Rodri-

gues
dos

Santos

Prefeitura de Cona

1 . Elaborou
estimativa de valor de
contratação por meio de
cotações de preços
fraudulentas
2. Subscreveu, na
qualidade de membro daComissãode
Acompanhamento do
contrato firmado com a
empresa Home Care,
relatório atestando a
qualidade dos serviços
prestados (fl. 1230 e fl.
1277)
3. Autorizou a Home
Care a emitir notasl fiscais
pelos serviços prestados
Ifl. 1229 e 1298)
4. Solicitou l a
emissão de empenhos (fl.
1223)
5. Solicitou l a
prorrogação do contrato
firmado com a Home
Care.
6. Elaborou o edital
do Pregão 02/08.

8.666/90.
2. Art.
92 c/c 84,
$29 da Lei n9

8.666/90.
3. Art.
90 da Lei n9
8.666/90.

da setor de compras tinha ampla

autonomia para elaborar estimativas de

valor para as contratações, participando

direta e ativamente das licitações e
contratos fraudulentos.

Como Chefe do Setor de Compras da
Prefeitura de Cona, ADELNICE
encaminhou ao Secretário \de Saúde

Fábio, conforme requerido pof:este, uma

planilha contendo a previsão de consumo

e estimativa de preços para a contratação
do objeto contratual (fl. 03 dó processo
administrativo n' 006331/03-média de fl.

1 27). A servido'a justificou a vantagem da

contratação (referente à terceiri2ação do

fornecimento de materiais' médicos.

odontológicos e medicarüerttos da

Secretaria de Saúde. além da. logística

envolvendo o alr$oxarifado)

argumentando que com a tércêirização

seriam evitados o desperdício de
materiais e os pedidos exageràdQS.

Ademais, a própria acusada, alem seu

nterrogatório, assumiu ter elaborado as

estimativas de preçosl as quais tomaram

por base as propostas subostamerlte
obtidas junto às empresas AÇRlIMedicál:

Home Care e Enfermed, viciadà$ desde a

origem

A forma de realização da egttmativa de

preços realizada por ADEENllCE, em

conluio com Fábio e !.Q ;Prefeito.

demonstra de modo inequívt)có o séu

dolo no tocante às fraudes perpehadas
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Com efeito, restou apurado que como
Chefe do' Setor de Compras, ADELNICE
elaborou: estimativa de valor de

contratação por meio de cotações de

preços !fraudulentos, baseadas em

padrões Ifixos a partir dos preços

anunciados pela Home Care.

Não há !dúvidas de que as condutas

perpetradas pela acusada foram

essenciais para a consumação dos

certames fraudulentos e para as

contraçõds que destes se originaram, na
medida em que visaram a conferir aos

atos administrativos "uma aparente
legalidade'
A acusada atuou diretamente na

conduçãd das referidas contratações

fraudulentas, inclusive solicitando a

prorrogação dos contratos fraudulentos

t.

Consoante as provas constantes dos autos, os acusados
acima nominados teriam atuado de forma conjunta no sentido de viabilizar
o cometimento de fraude no processo licitatório relativo à Concorrência no

001/03 e ao Pregão no 02/2008, que tinham por objetivo o abastecimento e
operacionalização dos processos de logística de armazenamento,
distribuição e na dispensa de medicamentos e de materiais médicos,
odontológicos e hospitalares

A empresa HOME CARE, por meio de seus representantes
RENATO Pereira Júnior (sócio Diretor) e RICARDO Passos (representante
comercial da empresa em Cona e gestor do contrato firmado com o
000 1 897-03.2015.403.618 1 Tipo D 44/88
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Município) juntamente com JOAQUIM, ex-prefeito de Cona e FÁBIO César
Cardoso de Mello, ex-secretário de saúde de Cona e ADELNICE executaram
um esquema que, dírecionando o certame para a empresa HOME CARE, e
logrou obter o superfaturamento dos preços objeto dos contratos

administrativos firmados entre a referida empresa e a Prefeitura de Cona.
Para a efetivação da fraude, duas grandes irregularidades

foram praticadas no edital de licitação: objeto contratual incomum e

desnecessariamente amplo, o que teriam permitido apenas à HOMO ;.CARE

participar da concorrência de 2003 e nb Pregão de 2008, sendo:que as

empresas que teriam participado do processo licitatório (Concorrência de

2003) eram ligadas a Renamo, por meio de seus parentes próximos

Com efeito, sua irmã É)ANIELLE PEREIRA assino ::como
responsável por parte da; cotação de preços apresentada pela empresa ACR

(concorrente) e a ENFERMED era integrada em seu quadro social pala mãe
de Renato, JOANNA PEREIRA.

Assim sendo, é evidente que as propostas apresentadas
estavam viciadas, sendo constatado posteriormente pelo tCU a
superfaturamento dos preços decorrente de contrato firmado a partir da
forjada licitação.

A alegaçãlo do réu no sentido de que "estava afastado da

irmã" ou de que era inimigo do proprietário da ACR não foram confirmadas
em juízo, tratando-se delmeras alegações do réu na tentativa delíbáada de

eximir-se de sua responsabilidade penal. l }.
Urge salientar que, conquanto tais fatos ligadoslài ACR

tenham sido atingidos pela prescrição .nQ tocante à imputação referente ao

artigo 90 da Lei 8666/90;, nada impede o reconhecimento de tais fatos que

denotam a manobra fraudulenta referente à eliminação do jcaráter
competitivo do certame,í bem como à íjícita apresentação de cotação de
preços.
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Ora. a ilicitude da dotação de orecos do certame. a dual foi
adotadai no contrato e demais termos aditivos de Drorroaacão mostra-se
absoldtàimente inidânea. uma vez obtida a oartír de inequívoco ajuste das
empresas "Dseudo" DarticiDantes: o aue resultou etn um suoerfaturamento

m bdh&fício dos reoresentantes legais da HOME CORE. em conluio com os

saúde ÍFABIO) e Chefe do Setor tde Compras e Fesoonsável difeta pelos
orocedímentos licitatórios (ADELNICE) à época dos fatos.

Outro fato que demonstra o Conluio fraudulento das

emprqàqs voltado à adjudicação contratual com vistas ao superfaturamenta
dos prê4os na execução dos contratos e sucessivas prorrogações pode ser

extraídos do "modus operandi" e>qerê:ido por RENATO PEREIRA. que em

diversa)sl outros Municípios executou a mesma fra.ude, a exemplo do que
ot:orreíu.jem Taubaté-SP e São Caetànó.

Ademais, a fraude foi repetida no tocante ao Pregão 02/08,

ho qLiati as empresas de fachada, Vinculadas a IRENATO (ENFERMED e

VELOX) afirmaram conluio para queda própria HOME CARE saísse vencedora

com ePíqente restrição à competitividade e prejuízolà economicidade.
A prova oral colhido ém juízo demonstrou de forma cabal

que todas as empresas acima referidas eram administradas por RENATO

PEREIRA, embora constasse do contrato social das referidas empresas
pessoas a ele ligadas, como mãe e cunhados (os quais apenas teriam
emprestado o nome" para compor o quadro das aludidas sociedades).

Com efeito, o próprio ein nterroqatório admitiu
aue era ele Quem administrava a empresa.=ENFERMED.e.outras
empresas oarceiras da HOME CARE; e aue os representantes formais
destas sociedades eram pessoas de sua confiança. aue nãQ geriam.
d fato. as empresas (a partir de 14mín55seg do depoimento gravado na
média digital de fl. 2213 dos autos).

\.
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No mesmo sentido, foram as declarações de MARCOS PAIOLI
CARDOS (7min47seg a 13mín30seg do arquivo da média de fl. 2213 dos

autos)

As atuações dos réus FABIO, JOAQUIM e ADENILCE também
restaram claramente evidenciadas pela farta prova documental que

demonstra que foram eles os responsáveis diretos pelos processos
licitatórios, em questão, elaborados com manifesta afronta à .Leí de

Licitações,l dos quais decorreram prejuízos ao erário, em razão do
superfaturamento dos preços dos contratos em apreço, os quais foram
facilitados em razão da eliminação do cafáter competitivo do certame, bem
como por meio das indevidas prorrogaçõés contratuais.

Cumpre observar que as justificativas (no tocante ao

apontado Superfaturamento e demais irregularidades) apresentadas pelos

réus em questão foi acolhida pelo Tribunal de Contas (fls. 133/140 do.üol. l
dos autos):

''>

DA PROVA ORAL COLHIDA EM JUÍZO

Ouvidas em juízo, as :testemunhas, Leonardo peixeira

Tashiro, Delegado da Polícia Federal (cf. depoimento registrado: no lo
primeiro arquivo da mídia digital de rt. 2008), Flavia Barroco carneiro
Carrero (2' segundo arquivo da média de fl. 2008) nada esclarecerem de

relevante acerca da autoria dos fatos narrados na denúncia

Do mesmo modo, as testemunhas Lilian Cristina (cujo
depoimento encontra-sel registrado no 8o arquivo da média digital de fl.
2008) e Joana de Souza Pereira (4o arqliivo da mídía digital de fl.1 2'008),
(esta última, mãe do corréu Renato Pefeíra Junior), que nada souberam
informar especificamente: sobre os fatos: barrados na denúncia.

A testemunha Silvia Hélena de Oliveira (cf. depoimento

gravado no I' arquivo da média dígitpl de fl. 2021) afirmou que foi
funcionária da Home Care no período dé dezembro de 2003 a outçib.ro de
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