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8ª VARA FEDERAL - PB (JUIZ FEDERAL TITULAR)

 

SENTENÇA

(Tipo D - Resolução CJF n.º 535/2006)

 

1. 1.               RELATÓRIO.

 

Cuida-se de Ação Penal ajuizada pelo Ministério Público Federal em face de Antônio Gomes Pedroza, Durval Leite
da Silva Filho, Flavio Nunes de Sousa, Francisco Braga de Oliveira Neto, Grayson Kleber Silva Palitot, Inez
Christina Palitot Clementino Remígio Leite, Ítalo Oriente, Ivan Belmiro Lima, José de Anchieta Anastácio
Rodrigues de Lima, José Neury Lira, José Pereira da Silva Filho, Marcos Jessé Rocha Pedrosa, Maria Wilma de
Oliveira, Pascoal Adriano Anastácio de Lima,Valdemir Moreira Palitot e Vani Leite Braga de Figueiredo, já
qualificados nos autos, imputando-lhes a suposta prática do crime tipificado no art. 90 e 92, ambos da Lei nº 8.666/93,
art. 1º, I, do Decreto-Lei n.º 201/1967 e art. 288 do Código Penal.

A denúncia narra (id. 4058202.2551328, 4058202.2551322 e 4058202.2551324), em síntese, que os acusados, com
vontade livre e consciente, promoveram ajustes destinados a desviar recursos públicos utilizados pela Prefeitura de
Conceição-PB, de origem federal, que deveriam ser empregados em obras públicas do referido Município. Na primeira
etapa, os crimes consistiam em inserir nos editais de licitação cláusulas excessivamente restritivas, com vistas à
contratação de empresas ligadas ao núcleo criminoso, além de fraudes documentais nos próprios certames. A segunda
etapa, já na execução do contrato, consistia na elaboração de documentos falsos (boletins ou atestados de medição), os
quais consignavam a prestação de serviços que não tinham sido executados, tendo ocorrido prática de condutas ilícitas
e/ou omissão na fiscalização das obras. Na terceira e última etapa, efetuavam-se os pagamentos indevidos.

Houve interceptação telefônica e busca e apreensão, apontando a prática de diversos ilícitos por parte dos demandados
nos seguintes certames: Tomada de Preços nos. 22/2010, 20/2011, 22/2011, 23/2011, 26/2011, 013/2012 e 21/2012 e na
Concorrência n. 01/2012.

O MPF imputa responsabilidade aos réus nos seguintes termos:

1)      Francisco Braga de Oliveira Neto ("Braguinha"): é o filho de Vani Leite e administrava de fato a Prefeitura de
Conceição em nome de sua mãe, atuava como parceiro das empresas contratadas e executava as obras diretamente pela
Prefeitura, repassando os recursos para os demais membros da quadrilha;

2)      Vani Leite Braga de Figueiredo: era a gestora do Município de Conceição, à época dos fatos, e participou da
quadrilha ao permitir que todos os crimes fossem cometidos por seu filho e pelos demais envolvidos;

3)      Ivan Belmiro Lima: era a pessoa de confiança dos réus Francisco Braga de Oliveira Neto e Vani Leite Braga de
Figueiredo. Ele quem fazia a intermediação entre os representantes das empresas e a administração municipal;

4)      Durval Leite da Silva Filho: era o engenheiro fiscal do Município, tendo atestado falsamente a execução regular
das obras e contribuído para o repasse dos recursos em favor das empresas contratadas, bem como houve apreensão de
documentos em sua residência que tem relação com as fraudes aos certames;

5)      Inez Christina Palitot Clementino Remígio Leite: era Secretária Municipal de Saúde e atestou falsamente a
regular execução das obras, bem como houve apreensão de documentos em sua residência que tem relação com as
fraudes aos certames;

6)      Antônio Gomes Pedroza (São José), José de Anchieta Anastácio Rodrigues de Lima (Livramento), Pascoal
Adriano Anastácio de Lima (Livramento),Valdemir Moreira Palitot (Cristo Rei), Grayson Kleber Silva Palitot
(Cristo Rei) e José Pereira da Silva Filho (Lopel): representantes das empresas que venceram os certames no



Município de Conceição, tendo sido favorecido com os recursos federais de forma indevida;

7)      Marcos Jessé Rocha Pedrosa e Flavio Nunes de Sousa: engenheiros das empresas São José e Livramento,
respectivamente, subscreveram documentos falsos que serviram para chancelarem pagamentos ilegais às empresas
executoras dos contratos;

8)      José Neury Lira: era Secretário Municipal e teria atestado falsamente a execução da obra na Concorrência nº
01/2012;

9)      Ítalo Oriente: professor efetivo do IFPB e "emprestou" seu nome para compor o quadro técnico da empresa
Livramento, tendo sido o fator determinante para sua habilitação na Concorrência nº 01/2012;

10)  Maria Wilma de Oliveira: era membro da Comissão Permanente de Licitação, tendo sido presidente da CPL
durante um período.

Dessa forma, o MPF requer a condenação dos réus da seguinte forma:

a) Francisco Braga de Oliveira Neto, pela prática, em tese, das seguintes condutas tipificadas: art. 288 do Código
Penal; art. 90 da Lei n° 8.666/93, por três vezes (Tomadas de Preços n° 013/2012 e 021/2012 e Concorrência n°
001/2012), em concurso material; art. 1°, I, do Decreto-Lei n° 201/67 (desvio de recursos em proveito próprio e alheio),
por seis vezes (Tomadas de Preços n° 013/2012, 026/2011, sendo que nesta por dois pagamentos com valores desviados,
021/2012 e 022/2010 e a Concorrência no 001/2012), em concurso material; e art. 92 da Lei n° 8.666/93, por seis vezes
(Tomadas de Preços n° 013/2012, 021/2012, 022/2010, 022/2011, 020/2011 e 023/2011), em concurso material.

b) Vani Leite Braga de Figueiredo pela prática, em tese, das seguintes condutas tipificadas: art. 288 do Código Penal;
art. 90 da Lei n° 8.666/93, por três vezes (Tomadas de Preços n° 013/2012 e 021/2012 e Concorrência n. 001/2012), em
concurso material; art. 1º, I, do Decreto-Lei n° 201/67 (desvio de recursos em proveito próprio e alheio), por seis vezes
(Tomadas de Preços n° 013/2012, 026/2011, sendo que nesta por dois pagamentos com valores desviados, 021/2012 e
022/2010 e a Concorrência n° 001/2012), em concurso material; art. 92 da Lei n° 8.666/93, por seis vezes (Tomadas de
Preços n° 013/2012, 021/2012, 022/2010, 022/2011, 020/2011 e 023/2011), em concurso material;

c) Ivan Belmiro Lima pela prática, em tese, das seguintes condutas tipificadas: art. 288 do Código Penal; art. 1º, I, do
Decreto-Lei n°201/67 (desvio de recursos em proveito próprio e alheio), por seis vezes (Tomadas de Preços n°
013/2012, 026/2011, sendo que nesta por dois pagamentos com valores desviados, 021/2012 e 022/2010 e a
Concorrência n° 001/2012), em concurso material;

d) Durval Leite da Silva Filho pela prática, em tese, das seguintes condutas tipificadas: art. 288 do Código Penal; art.
90 da Lei n°8.666/93, por uma vez (Tomada de Preços n° 021/2012); art. 1°, I, do Decreto-Lei n°201/67 (desvio de
recursos em proveito próprio e alheio), por duas vezes (Tomadas de Preços n° 026/2011, sendo que nesta por dois
pagamentos com valores desviados); art. 92 da Lei n° 8.666/93, por seis vezes (Tomadas de Preços n° 013/2012,
021/2012, 022/2010, 022/2011, 020/2011 e 023/2011), em concurso material;

e) Inez Christina Palitot Clementino Remígio Leite pela prática, em tese, das seguintes condutas tipificadas: art. 288
do Código Penal; art. 90 da Lei n°8.666/93, por uma vez (Tomada de Preços n°021/2012); art. 1°, I, do Decreto-Lei no
201/67 (desvio de recursos em proveito próprio e alheio), por duas vezes (Tomada de Preços n°021/2012 e 022/2010),
em concurso material;

f) Antônio Gomes Pedroza pela prática, em tese, das seguintes condutas tipificadas: art. 90 da Lei n° 8.666/93, por uma
vez (Tomada de Preços n° 013/2012); art. 1º, I, do Decreto-Lei nº 201/67 (desvio de recursos em proveito próprio e
alheio), por uma vez (Tomada de Preços n° 013/2012); art. 92 da Lei n° 8.666/93, por uma vez (Tomada de Preços n°
013/2012);

g) José de Anchieta Anastácio Rodrigues de Lima pela prática, em tese, das seguintes condutas tipificadas: art. 90 da
Lei n° 8.666/93, por duas vezes (Tomada de Preços n°021/2012 e Concorrência n° 001/2012), em concurso material; art.
1°, I, do Decreto-Lei n° 201/67 (desvio de recursos em proveito próprio e alheio), por duas vezes (Tomadas de Preços n°
021/2012 e Concorrência n° 001/2012), em concurso material; art. 92 da Lei n° 8.666/93, por uma vez (Tomada de
Preços n° 021/2012).



h) Pascoal Adriano Anastácio de Lima pela prática, em tese, das seguintes condutas tipificadas: art. 90 da Lei n°
8.666/93, por duas vezes (Tomada de Preços n° 021/2012 e Concorrência n° 001/2012), em concurso material; art. 1º, I,
do Decreto-Lei n° 201/67 (desvio de recursos em proveito próprio e alheio), por duas vezes (Tomadas de Preços n°
021/2012 e Concorrência n° 001/2012), em concurso material; art. 92 da Lei no 8.666/93, por uma vez (Tomada de
Preços n°021/2012);

i) Valdemir Moreira Palitot pela prática, em tese, das seguintes condutas tipificadas: art. 288 do Código Penal; art. 1°,
I, do Decreto-Lei n° 201/67 (desvio de recursos em proveito próprio e alheio), por duas vezes (Tomadas de Preços n°
026/2011, sendo que nesta por dois pagamentos com valores desviados); art. 92 da Lei n° 8.666/93, por três vezes
(Tomadas de Preços n° 020/2011, 022/2011 e 023/2011);

j) Grayson Kleber Silva Palitot pela prática, em tese, das seguintes condutas tipificadas: art. 288 do Código Penal; art.
1°, I, do Decreto-Lei n° 201/67 (desvio de recursos em proveito próprio e alheio), por duas vezes (Tomada de Preços n°
026/2011, sendo que nesta por dois pagamentos com valores desviados; art. 92 da Lei no 8.666/93, por três vezes
(Tomadas de Preços n° 020/2011,022/2011 e 023/2011);

l) Marcos Jessé Rocha Pedrosa pela prática, em tese, das seguintes condutas tipificadas: art. 1°, I, do Decreto-Lei n°
201/67 (desvio de recursos em proveito próprio e alheio), por uma vez (Tomada de Preços n° 013/2012);

m) Flavio Nunes de Sousa pela prática, em tese, das seguintes condutas tipificadas: art. 1°, I, do Decreto-Lei n° 201/67
(desvio de recursos em proveito próprio e alheio), por uma vez (Tomada de Preços n° 021/2012);

n) Ítalo Oriente pela prática, em tese, das seguintes condutas tipificadas: art. 90 da Lei n° 8.666/93, por uma vez
(Concorrência n° 001/2012);

o) José Neury Lira pela prática, em tese, das seguintes condutas tipificadas: art. 1°, I, do Decreto-Lei n° 201/67 (desvio
de recursos em proveito próprio e alheio), por uma vez (Concorrência n° 001/2012);

p) José Pereira da Silva Filho pela prática, em tese, das seguintes condutas tipificadas: art. 1°, I, do Decreto-Lei n°
201/67 (desvio de recursos em proveito próprio e alheio), por uma vez (Tomada de Preços n° 022/2012); art. 92 da Lei
n°8.666/93, por uma vez (Tomada de Preços n° 022/2010);

q) Maria Wilma de Oliveira pela prática, em tese, das seguintes condutas tipificadas: art. 90 da Lei n° 8.666/93, por
duas vezes (Tomada de Preços n° 013/2012 e Concorrência n° 001/2012), em concurso material; art. 1°, I, do Decreto-
Lei n° 201/67 (desvio de recursos em proveito próprio e alheio), por uma vez (Tomada de Preços n° 013/2012);

Houve juntada do IPL nº 344/2012 (id. 4058202.2551406 ao 4058202.2634705)

A denúncia foi recebida em 12/08/2016 (id. 4058202.2551329, pág.01/09).

Devidamente citados, os réus apresentaram resposta à acusação e rol de testemunhas, nos seguintes termos:

a)Valdemir Moreira Palitot e Grayson Kleber Silva Palitot apresentaram defesa em peças diversas, todavia, nos
mesmos termos (id. 4058202.2551331 e 4058202.2551342, respectivamente) aduzindo, em síntese, que a peça
ministerial é fantasiosa e confusa, pois não individualiza as condutas, requerendo a produção de prova pericial, a
intimação pessoal de suas testemunhas e, ao final, afirma que comprovará sua inocência;

b) Vani Leite Braga de Figueiredo e Francisco Braga de Oliveira Neto apresentaram defesa em peças diversas,
todavia, nos mesmos termos (id. 4058202.2551332 e 4058202.2551341, respectivamente), afirmando que os fatos
narrados pelo MPF são improcedentes, todavia, deixará para apresentar defesa de mérito após a instrução. Requer a
produção de prova pericial;

c) Ítalo Oriente (id. 4058202.2551343), preliminarmente, aduz ilegitimidade passiva, pois não tem qualquer ligação
com as atividades ilegais investigadas tampouco foi beneficiado com dinheiro público, pois apenas emprestou seu nome,
em caráter emergencial, pois a empresa estava precisando, todavia, não recebeu nenhuma remuneração por isso.
Acrescenta que seu irmão veio a falecer logo depois e ele requereu ajuda ao dono da empresa, tendo esse transferido a
quantia de R$ 2 mil para ajudar no funeral, porém, não sabia que tal verba era dinheiro público. Requer sua absolvição e
complementa afirmando que pleiteou perante o TCU o pagamento parcelado desse valor recebido de boa-fé.



d) José Pereira da Silva Filho (id. 4058202.2551345) afirma que a obra foi completamente executada, não tendo
auferido qualquer vantagem ou causado qualquer dano ao erário, portanto não há subsídios para o recebimento da
denúncia, pugnando por sua absolvição. 

e) Flavio Nunes de Sousa (id. 4058202.2551347) afirmou que o convênio ora analisado não foi executado em sua
totalidade, pois a FUNASA  repassou apenas 70% do valor inicialmente previsto, que era de R$ 1.050.000,00 (um
milhão e cinquenta mil reais), ou seja, foi repassada a quantia de R$ 715.000,00 (setecentos e quinze mil reais), que
corresponderia a aproximadamente 136 Módulos Sanitários Domiciliares. Contudo, foram construídos apenas 114 msd,
correspondendo a 58,76% do total licitado, pelo que recebeu a Construtora Livramento Ltda. o valor total de R$
621.039,54, sendo devida a FUNASA restituição por parte do Município do valor de R$ 178.920,54. Tal restituição foi
efetivamente realizada pelo Município, por meio de GRU, no dia 28.10.2015. Assim, a Construtora Livramento Ltda.
recebeu tão somente o que lhe era devido pela construção das 114 unidades. Requer a improcedência da denúncia.

f) Pascoal Adriano Anastácio de Lima (id. 4058202.2551355), preliminarmente, aduz inépcia da denúncia e, no
mérito, ausência de responsabilidade, pois não é sócio da empresa, tendo atuado apenas como "encarregado" da obra de
seu irmão, assim, requer sua absolvição.

g) José de Anchieta Anastácio Rodrigues de Lima (id. 4058202.2551358) aduz que não há indício conclusivo de
autoria de fraude à competitividade da licitação, devendo ser absolvido. Em relação ao desvio de recursos, aduz que a
denúncia se baseou apenas no relatório da CGU, quando as obras ainda estavam em andamento, todavia, posteriormente,
as obras foram acompanhadas pela CEF/FUNASA que concluiu pela execução de 100% da obra.

h) Maria Wilma de Oliveira e José Neury Lira (id. 4058202.2551362), preliminarmente, alega inépcia da inicial e, no
mérito, afirma inexistir subsídio para instauração de uma ação penal, requerendo sua absolvição;

i) Ivan Belmiro Lima (id. 4058202.2551365), preliminarmente, alega incompetência da justiça federal, inépcia da
denúncia e, no mérito, aduz que não houve apropriação nem desvio de dinheiro público por sua parte, pugnando por sua
absolvição.

j) Antônio Gomes Pedroza (id. 4058202.2551370 e 4058202.2551391) aduz que inexistem provas da prática do ilícito,
inexistiu dolo e, logo, pleiteia por sua absolvição. 

k) Inez Christina Palitot Clementino Remígio Leite e Durval Leite da Silva Filho apresentaram defesa em peças
diversas, todavia, nos mesmos termos (id. 4058202.2551375 a id. 4058202.2551377 e id. .4058202.2551382,
respectivamente), preliminarmente, alegam a incompetência da Justiça Federal, nulidade do feito por ausência de
manifestação preliminar, inépcia da denúncia e, no mérito, aduz que o casal não participou de nenhum ilícito, não sendo
possível constatar nenhum documento subscrito pelo casal, pugnando por sua absolvição.

l) Marcos Jessé Rocha Pedrosa (id.4058202.2551394) apresentou defesa, aduzindo, preliminarmente, inépcia da
denúncia e, no mérito, impossibilidade de ser acusado pelo crime de desvio, pois não é prefeito nem servidor público,
devendo ocorrer sua absolvição sumária.

Os réus Durval Leite da Silva Filho e Inez Christina Palitot Clementino Remígio Leite fizeram juntada de
documentos (id. 4058202.2551397).

Na sequência, foi proferida decisão, rejeitando as preliminares suscitadas e o requerimento de nulidade do feito. Em
seguida, houve afastamento das hipóteses do art. 397 do CPP e determinação para prosseguimento do feito com início da
instrução processual. O pleito de produção de prova pericial foi indeferido, por ora, todavia, deixou a oportunidade
aberta de nova apreciação na fase de diligências complementares, caso seja novamente requerida (id.
4058202.2551399).

Os réus Durval Leite da Silva Filho e Inez Christina Falitot Clementino Remígio Leite fizeram juntada de
documentos (id. 4058202.2644421 ao 4058202.2644506)

Houve audiência de instrução e julgamento, com oitiva das testemunhas arroladas pelo MPF e pela defesa, bem como
interrogatório dos réus (id. 4058202.2669250, 4058202.2669251, 4058202.2669253 e 4058202.3026512).



A publicação da referida audiência ocorreu pelo Sistema DRS/Kenta (id. 4058202.2669246).

Os réus foram intimados acerca das diligências finais do art. 402 do CPP, tendo os réus Durval Leite da Silva Filho e
Inez Christina Falitot Clementino Remígio Leite requerido acesso às mídias físicas através do PJe, sob pena de
cerceamento de defesa (id. 4058202.3034895); já os réus Valdemir Moreira Palitot e Grayson Kleber Silva Palitot
requereram acesso às referidas mídias, oitiva das testemunhas referenciadas por Vani Leite, acareação dos réus Valdemir
Moreira e Ivan Belmiro, exame grafotécnico do material apreendido (id. 4058202.3042234).

O juiz deferiu o acesso às mídias físicas a cada réu de forma individualizada por 2 dias, tendo em vista a impossibilidade
de juntada no Sistema PJe por incompatibilidade, em seguida, intimação de todos os réus acerca da fase do art. 402 do
CPP (id. 4058202.3395737).

O réu Ítalo Oriente requereu a realização de perícia técnica, a ser realizada especificamente por engenheiro elétrico e
segurança do trabalho, para atestar a necessidade ou não deste profissional especializado em comento na construção da
obra objeto da concorrência nº 01/2012 (id. 4058202.3587527).

Os réus Valdemir Moreira Palitot e Grayson Kleber Silva Palitot ratificaram o pedido feito anteriormente (id.
4058202.3664819).

Os pedidos de diligências finais foram indeferidos (id. 4058202.3669349).

O MPF apresentou alegações finais, reputando preenchida a materialidade e autoria delitiva e requerendo a condenação
de todos os denunciados (id. 4058202.3958081).

Os réus apresentaram alegações finais, aduzindo:

1)  Ivan Belmiro Lima (id. 4058202.3999197), preliminarmente, alega incompetência da Justiça Federal, inépcia da
denúncia, e, no mérito, aduz que não fraudou a licitação, pois não fazia parte da comissão de licitação, ademais não
houve apropriação nem desvio de dinheiro público por sua parte, bem como não houve animus associativo, pugnando
por sua absolvição;

2)    José Pereira da Silva Filho (id. 4058202.4013683) afirma que a obra foi completamente executada, não tendo
auferido qualquer vantagem ou causado qualquer dano ao erário, portanto deverá haver sua absolvição por ausência de
dolo e inexistência de prova para sua condenação.

3) Pascoal Adriano Anastácio de Lima (id. 4058202.4057777), preliminarmente, aduz inépcia da denúncia e, no
mérito, ausência de responsabilidade, pois não é sócio da empresa, tendo atuado apenas como "encarregado" da obra de
seu irmão, por isso há comprovante de depósitos e transferências  de fornecedores e prestadores de serviços, pois
efetuava a contratação de mão-de-obra, locação de máquinas, compra de material, dentre outras coisas, assim, requer sua
absolvição.

4) Antônio Gomes Pedroza (id. 4058202.4145907) aduz que inexistem provas da prática do ilícito, inexistiu dolo e
danos ao erário, bem como inexistência de autoria em relação ao tipo do art. 92 da Lei nº 8.666/93; logo, pleiteia por sua
absolvição;

5) Ítalo Oriente (id. 4058202.4148163) aduz que inexistiu dolo específico para fraudar a licitação, inexiste provas para
sua condenação, requerendo sua absolvição pela não participação na prática delituosa.

6) Vani Leite Braga de Figueiredo e Francisco Braga de Oliveira Neto (id.4058202.4185229) alegam,
preliminarmente, inépcia da inicial e, no mérito, a impossibilidade de configuração dos delitos imputados por
inexistência de prejuízo ao erário, já que as obras foram integralmente concluídas e aprovadas pelos órgãos
fiscalizadores, pugnando pela improcedência da demanda;

7)  Flavio Nunes de Sousa (id. 4058202.4188233) ratificou os termos da contestação, afirmando que o convênio ora
analisado não foi executado em sua totalidade, pois a FUNASA repassou apenas 70% do valor inicialmente previsto,
que corresponderia a aproximadamente 136 Módulos Sanitários Domiciliares. Contudo, foram construídos apenas 114
MSD, correspondendo a 58,76% do total licitado, pelo que recebeu a Construtora Livramento Ltda. o valor total de R$
621.039,54, sendo devida a FUNASA restituição por parte do Município do valor de R$ 178.920,54. Tal restituição foi



efetivamente realizada pelo Município. Assim, a Construtora Livramento Ltda. recebeu tão somente o que lhe era
devido pela construção das 114 unidades. Requer, assim, a improcedência da ação;

8) José de Anchieta Anastácio Rodrigues de Lima (id. 4058202.4188241) ratificou os termos da contestação,
aduzindo que não há indício conclusivo de autoria de fraude à competitividade da licitação, devendo ser absolvido. Em
relação ao desvio de recursos, aduz que a denúncia se baseou apenas no relatório da CGU, quando as obras ainda
estavam em andamento, todavia, posteriormente, as obras foram acompanhadas pela CEF/FUNASA que concluiu pela
execução de 100% da obra;

9) Inez Christina Palitot Clementino Remígio Leite e Durval Leite da Silva Filho (id.4058202.4204391 e
4058202.4204395 ao 4058202.4204396, respectivamente) apresentaram defesa em peças diversas, todavia, utilizaram a
mesma tese de defesa, aduzindo que o MPF se baseia num bilhete azul com alguns valores, localizado em sua casa em
sede de busca e apreensão. Destaque-se que os referidos valores não coincidem com nenhum dos valores mencionados
na denúncia. Ademais, justifica que tais valores dizem respeito a proposta de venda de seu imóvel para custear
tratamento de saúde de filho com câncer. Pugna pela improcedência da denúncia, pois inexiste prejuízo ao erário;

10)  Maria Wilma de Oliveira e José Neury Lira (id. 4058202.4278869) ratificaram os termos da contestação;

11)  Marcos Jessé Rocha Pedrosa (id. 4058202.4288006) apresentou defesa, aduzindo, preliminarmente, inépcia da
denúncia e, no mérito, impossibilidade de ser acusado pelo crime de desvio, pois não é prefeito nem servidor público,
devendo ocorrer sua absolvição;

12)  Valdemir Moreira Palitot e Grayson Kleber Silva Palitot (id. 4058202.4405632) aduzindo, em síntese, que
inexistem dolo e tipicidade nas condutas imputadas; assim, inexistem provas para sua condenação.

Os autos vieram conclusos para sentença.

É o relatório. Passo ao julgamento.

1. 2.              FUNDAMENTAÇÃO.

Os pedidos preliminares refeitos nas alegações finais já foram rejeitados na decisão de id. 4058202.2551399, motivo
pelo qual utilizo-me novamente dos mesmos fundamentos lá consignados.

2.1   Dos Tipos penais aplicáveis ao caso.

 

2.1.1          Tipo penal previsto no art. 90 da Lei nº 8.666/93. 

O Ministério Público Federal imputa aos acusados Antônio Gomes Pedroza, Durval Leite da Silva Filho, Francisco
Braga de Oliveira Neto, Inez Christina Palitot Clementino Remígio Leite, Ítalo Oriente, José de Anchieta
Anastácio Rodrigues de Lima, Maria Wilma de Oliveira, Pascoal Adriano Anastácio Rodrigues de Lima e Vani
Leite Braga de Figueiredo, na inicial acusatória, o delito previsto no artigo 90, da Lei 8.666/93:

Lei 8.666/93

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

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

O art. 90 possui como núcleo do tipo as condutas de "frustrar" ou "fraudar", trazendo um especial fim de agir
consubstanciado no intuito de obter vantagem decorrente da adjudicação do objeto da licitação. O delito de frustrar ou
fraudar o caráter competitivo de procedimento licitatório, com o intuito de obter para si ou para outrem vantagem
decorrente da adjudicação de bem, é de natureza formal, não exigindo, para sua configuração, resultado naturalístico
consistente em prejuízo para a Administração ou obtenção efetiva de vantagem ao agente.



Para tanto, basta a frustração do caráter competitivo do certame, donde é descabida qualquer alegação de que não
houve prejuízo ao erário. Ou seja, a consumação ocorre com o mero ajuste, combinação ou adoção de outro
expediente, independentemente da adjudicação ou obtenção da vantagem econômica[1]. Por igual, a efetiva realização da
obra/prestação do serviço, independente da qualidade desta, não retira a materialidade delituosa em apreço. Sendo
assim, ainda que não tenha sido encontrado superfaturamento na contratação, não há que se falar em atipicidade da
conduta.

Neste ponto, cumpre mencionar que é recorrente a alegação tanto de membros da comissão de licitação, como dos
demais acusados beneficiados de que não houve crime, uma vez que não teria havido superfaturamento ou danos ao
erário. Sucede que o escopo da norma não é tutelar apenas a existência de dano material, mas a moralidade
administrativa, e, mais especificadamente, a higidez e competitividade do procedimento licitatório. Ademais, tratando-se
de delito formal, independe de auferir ou não vantagem decorrente da adjudicação do objeto da licitação.

A materialidade será analisada em tópicos, de acordo com os certames denunciados.

2.1.1.1     Irregularidades ocorridas na Tomada de Preços nº 013/2012 (Quadra Poliesportiva coberta).

2.1.1.1.1           Materialidade delitiva.

A materialidade delitiva do tipo penal previsto no art. 90 da Lei nº 8.666/93 ocorrida na Tomada de Preços nº 013/2012
foi comprovada, conforme pode ser visto nas provas indicadas abaixo:

a) A empresa São José Construções e Serviços Ltda sagrou-se vencedora neste certame para execução de quadra
poliesportiva (FNDE) com proposta no valor de R$ 494.163,15 (id. 4058202.2631276, pág. 12/15 e id.
4058202.2631282, pág. 01/05), apesar de ter apresentado preços unitários superiores aos da planilha orçamentária (id.
4058202.2631103, pág. 13/24);

b) as propostas da Viga Engenharia (id. 4058202.2631273, pág.10/17) e JMR Construções Ltda (id. 4058202.2631273,
pág.21/28) foram rigorosamente idênticas, no valor de R$ 499.202,68;

c) Na busca e apreensão realizada, no dia 08/03/2013, na residência de Francisco de Oliveira Braga Neto ("Braguinha"),
foram encontradas, no item 8 (id. 4058202.2630439, pág.40), propostas de preços, referentes à TP nº 013/2012, das
empresas JMR Construções, INPREL Construções, VIGA Engenharia e Construtora São José;

d) Na busca e apreensão realizada, no dia 08/03/2013, na empresa São José Construções e Serviços Ltda, vencedora da
TP n.13/2012, foram encontrados, em poder do controlador desta empresa, no item 4, III, letra "c" e "d" (id.
4058202.2630486, pág.17/20), papéis timbrados em branco nos nomes das empresas INPREL Construções, JMR
Construções e São José Construções, todas participantes da TP 013/2012, havendo indícios de que houve conluio entre
eles, inclusive com a possibilidade de uma só pessoa ter fornecido toda a documentação e propostas das três empresas
neste certame;

e) O sócio administrador da JMR Construções Ltda, José Milton Rodrigues, em depoimento prestado na Polícia Federal,
afirmou não se recordar de ter participado da Tomada de Preços nº 013/2012, tendo participado e vencido apenas a
Tomada de Preços 14/2012 no Município de Conceição (id. 4058202.2551408, pág. 25/26);

f) O edital da TP nº 013/2012 possui exigências que demonstram não ter sido possível ocorrer a efetiva competitividade
entre as empresas participantes, direcionando a licitação para a licitante vencedora, pois havia os seguintes requisitos
(id. 4058202.2631065, pág. 24/26, id. 4058202.2631066 e id. 4058202.2631103, pág. 01/07):

f.1) necessidade de declaração, expedida pela Prefeitura de Conceição-PB até o terceiro dia útil anterior à licitação, da
inexistência de pendências contratuais ou de qualquer outra natureza perante o Município (itens 5.4.c e 11.g do edital);

f.2) necessidade de comprovação, expedida pela Prefeitura de Conceição-PB, da realização de visita ao local da obra até
3 dias antes da licitação (item 7 do edital);

f.3) obrigatoriedade de comprovação de capacidade técnico profissional sem a devida justificativa, sem parâmetro
definido e sem identificar as parcelas relevantes da obra sob as quais incidiram essa demonstração de capacidade (tem



10.4.2 do edital), contrariando a Súmula do TCU n. 263 e o art. 30, §1o, inciso I, e §2º, da Lei n° 8.666/93;

f.4) comprovação de quitação do edital (item 11.f do edital).

Importante mencionar que, na denúncia o MPF, aponta as irregularidades auferidas na Nota Técnica da CGU nº 2718,
datada de 12/12/2012 (itens 3.4 e 3.5), referente ao Termo de Compromisso PAC n.202225/2011 - FNDE MEC
(Construção de Quadra Poliesportiva) (id. 4058202.2551407, pág. 36/41), como sendo fatos comprobatórios da prática
do presente ilícito, todavia tais constatações tem relação com a execução da obra e com suposto desvio de recursos,
devendo ser analisado no tópico referente à prática do delito correspondente.

Assim, diante do referido acervo probatório, conclui-se que o caráter competitivo da Tomada de Preços nº 013/2012 foi
frustrado, configurando a materialidade delitiva do crime de frustrar ou fraudar o caráter competitivo da
licitação, descrito no art. 90 da Lei nº 8.666/1993.

Assim, comprovada a materialidade delitiva, importa, então, perquirir a autoria.

2.1.1.1.2           Autoria delitiva.

O MPF imputa a responsabilidade, pela prática do delito previsto no art. 90 da Lei n.8.666/93, no que se refere à
Tomada de Preços nº 013/2012, aos acusados Antônio Gomes Pedroza (sócio proprietário da licitante vencedora), Maria
Wilma de Oliveira (presidente da CPL), Francisco Braga de Oliveira Neto (filho da prefeita e gestor de fato das obras da
Prefeitura de Conceição) e  Vani Leite Braga de Figueiredo (Prefeita do Município de Conceição).

Em relação ao réu Antônio Gomes Pedroza, sócio administrador da empresa licitante vencedora, São José Construções
e Serviços Ltda., o MPF aduz que ele deve ser responsabilizado por ser dirigente da empresa favorecida no certame
fraudado (TP nº 013/2012), bem como assinou documentos relativos ao certame, participando ativamente da fraude.

A defesa afirma que não há provas de conluio entre o réu, a CPL e os demais réus envolvidos no certame, não existindo
imputação de uma conduta específica, não podendo haver condenação baseada em meras suposições.

Importante colacionar trecho do interrogatório do réu Antônio Gomes Pedroza (id.4058202.2669246):

 (...) tem empresa de construção (São José Construções Ltda), mas atualmente a empresa está parada porque
falta pagar uns impostos. Ele ganhou a TP 13/2012 para construção de um ginásio. Conhece Braguinha só
de nome. Quem preparava as planilhas e propostas de sua empresa era um rapaz lá de sua cidade,
Josenilson (?), e outra vez foi um rapaz em Cajazeiras, mas não se recorda do nome. Ele fazia a proposta
de acordo com suas determinações. Nessa obra lembra que foi uma média de 4 a 5% a menos do valor
orçado. Afirmou desconhecer que os preços de sua proposta eram superiores aos da planilha
orçamentária; (...) Não soube explicar porque as demais empresas concorrentes (VIGA e JMR) com a
dele apresentaram propostas idênticas de preço. Na sua empresa trabalhava só uma menina, mas tinha
um menino que trabalhava numa lan house (Paulo Egídio) que sempre que sua impressora dava defeito
ele ia a sua empresa imprimir algum documento, assim, atribui a isso a responsabilidade de ter sido
localizado papéis timbrados das empresas INPREL e VIGA na sede de sua empresa. Afirmou não ter
estado presente na reunião de licitação, pois mandou procurador, só tendo ido até lá na época de assinar o
contrato quando soube que venceu. Através de uma ligação que lhe fizeram. (...)Não sabe explicar como as
propostas originais da sua empresa e das demais participantes estavam na casa de Braguinha porque
depois que entregam na Comissão de Licitação não tem mais acesso ao que fazem com elas. (...)

Analisando o interrogatório do réu, observa-se que sua tese defensiva não foi suficiente para refutar os fatos imputados
na denúncia, nem mesmo elidiu a força probante dos documentos mencionados no tópico da materialidade, pois seus
esclarecimentos foram genéricos e superficiais, resumindo-se a afirmar que não sabe o motivo de os documentos
originais de sua e das demais empresas terem sido apreendidos na casa de um dos réus (Braguinha) e na sede da sua
empresa (São José), nem mesmo teve ciência de que os preços de sua proposta eram superiores aos da planilha
orçamentária.

Não se apresenta minimamente verossímil que o proprietário de uma empresa deste porte não tivesse ciência do valor
proposto com relação aos preços para a participação de uma importante licitação e sequer explicou a respeito dos



documentos encontrados na sede da sua empresa com identificação das empresas supostamente concorrentes.

Verifica-se que a tentativa de mostrar-se alheio às fortes comprovações em seu desfavor apenas reforça o elemento
subjetivo de sua conduta, demonstrando o dolo na prática de fraude na TP nº 013/2012, em que sua empresa sagrou-se
vencedora.

Assim, comprovado o elemento subjetivo, deverá o réu Antônio Gomes Pedroza ser incurso nas sanções do art.
90, da Lei nº 8.666/93.

No que se refere à ré Maria Wilma de Oliveira, o MPF imputa que ela foi a Presidente da CPL na TP n° 013/2012,
assinando documentos falsos, decidindo impugnações e sendo responsável diretamente pelas fraudes empreendidas nos
referidos certames licitatórios.

A defesa da acusada alega inexistir subsídio para instauração de uma ação penal, requerendo sua absolvição.

Relevante observar trecho do interrogatório da ré Maria Wilma de Oliveira (id.4058202.2669246):

(...) é pedagoga e tem pós em gestão e planejamento. Era membro e, por um período, foi presidente da
CPL, mas a denúncia é falsa, ela não fez nada irregular. Ela foi convidada para ser presidente por Erivan,
que trabalhava no setor de licitação, mas ela só recebia os envelopes e conferia os documentos, pois em
relação à análise, tudo era feito por Ana Teresa Loureiro e Erivan. Ela não olhava as propostas e não se
recorda se assinava a ata de julgamento. Em relação às propostas idênticas das licitantes participantes,
ela disse que nunca viu porque nunca trabalhou com essa parte. Não tem conhecimento para analisar se
uma empresa estaria habilitada ou não. No dia da licitação via os representantes das empresa. (...) Disse
que sempre a documentação era satisfatória, estava tudo completo, pelo menos nas licitações em que
participou. Não analisava o preço das propostas. Via as declarações, certidões. Sabia que a planilha
estava lá, mas não analisava. Quem fazia essa análise era Ana Teresa e Erivan. Ela não fazia julgamento,
não sabia quem estava desclassificado. Tudo isso era feito por Erivan e Ana Teresa. Quando ela era
Secretária de Educação tudo que ela fazia era junto com a prefeita Vani.

Em que pese ela atribuir o conhecimento técnico a terceiros que não estão listados na denúncia, não é isso que se extrai
dos autos e do seu próprio interrogatório.

De início, observa-se a qualificação formal da então presidente da Comissão de Licitação, tratando-se de funcionária
pública com larga experiência, com formação superior e mesmo pós-graduada, totalmente apta a exercer cargos de alta
responsabilidade no serviço público, tanto é que ocupava a chefia da Secretaria de Educação o que, por si só, já revela a
completa condição de saber das implicações de suas decisões e ações.

Ainda mais, no que se refere ao conhecimento técnico de normas relativas ao procedimento licitatório, dos próprios
autos, extrai-se que ela, ao contrário do que tentou levar a crer no seu interrogatório, demonstrou conhecer bastante das
normas específicas da licitação tanto é que redigiu decisão relevante no julgamento das impugnações aos editais das
Tomadas de Preços de nº 13/2012 e 14/2012 interpostos pela empresa VIGA ENGENHARIA Ltda., conforme se
encontra nas págs. 18/22 do arquivo digital intitulado "TP 13-2012 - 126-162" contido pasta "F:\Licitações - Conceição -
PB\TP 13-2012 - Quadra - FNDE\CORREÇÃO TP 13-2012" da mídia digital acostada à pág. 96 do id.
4058202.2630436.

No referido documento, observa-se que a ré se utilizou de expressões técnicas, revelando familiaridade com as noções e
conceitos alusivos à Lei de Licitações, bem como fazendo referência a artigos da legislação e interpretando-os sob o
título de fundamentar a decisão que julgou improcedentes os pedidos de impugnação apresentados. Inclusive, a decisão
é assinada exclusivamente de próprio punho pela ré, no dia 19 de março de 2012, ou seja, não houve terceiros que lhe
ajudaram ou tenham sido coautores da decisão.

Ademais, a ata de abertura das propostas de preços é a mesma ré quem assina novamente, sozinha, de próprio punho, o
referido documento, conforme se verifica da pág. 11 do arquivo digital intitulado "TP 13-2012 - 621 - 708", contido na
pasta "F:\Licitações - Conceição - PB\TP 13-2012 - Quadra - FNDE" da mídia digital acostada à pág. 96 do id.
4058202.2630436.



Resta evidente que a ré possuía conhecimento técnico necessário para ter consciência da prática do ilícito, tendo
autonomia para tomada qualquer decisão, como, por exemplo, para desabilitar uma empresa, já que sua função era
presidir os trabalhos da Comissão e, notadamente, proferir julgamento sobre as impugnações aos editais, quiçá avaliar as
propostas dos supostos concorrentes.

Portanto, as provas documentais trazidas pelo órgão acusador consistiram em elementos robustos, suficientes para
ensejar um decreto condenatório.

Assim, comprovado o elemento subjetivo, deverá a ré Maria Wilma de Oliveira ser incursa nas sanções do art. 90,
da Lei nº 8.666/93.

No que tange ao réu Francisco Braga de Oliveira Neto ("Braguinha"), o MPF afirma que ele era a pessoa que de fato
exercia o papel de gestor municipal nas obras públicas contratadas pela Prefeitura de Conceição-PB, sendo o líder das
condutas fraudulentas no Município de Conceição, no período da gestão de sua mãe (Vani Braga), havendo diversos
áudios de interceptação telefônica que comprovam sua atuação.

Já, no que diz respeito a ré Vani Leite Braga De Figueiredo, o MPF diz que ela era a responsável por autorizar a
abertura, adjudicar o objeto, homologar o resultado após verificar a regularidade do certame e assinar a ordem de serviço
de todo o processo licitatório.

A defesa de ambos os réus defendem a impossibilidade de configuração do delito imputado por inexistência de prejuízo
ao erário, já que as obras foram integralmente concluídas e aprovadas pelos órgãos fiscalizadores, pugnando pela
improcedência da demanda.

Será demonstrado a seguir trecho do interrogatório do réu Francisco Braga de Oliveira Neto (id. 4058202.2669246):

(...) Ele passou a andar mais na Prefeitura no final do mandato, pois ele morava em João Pessoa, mas sua mãe
teve uma virose e ele precisou ir ajudá-la, fazendo tudo que ela lhe dizia. Não resolvia nada de licitação. (...)
Quando estava concluindo a gestão, sua mãe pediu para tirar cópia de todas as licitações que ocorreram
ao longo de 04 anos. Acredita que os originais encontrados devem ter sido porque na hora de tirar cópia
o pessoal esqueceu os originais lá em casa. (...) Em relação aos documentos encontrados na sua casa, mais
uma vez falou que foi porque foram tiradas xerox das licitações, então, ficou documentos originais por
engano. Isso foi no final do mandato que é novembro ou dezembro/2012, após as eleições, quando soube
que seria o adversário que iria assumir. (...)

E agora será demonstrado o interrogatório da ré Vani Leite Braga de Figueiredo (id. 4058202.2669246):

(...) seu filho Braguinha mora com ele porque ela é viúva e ele ajuda muito ela. Braguinha não representa a
Prefeitura, de jeito nenhum.  (...) Se na busca e apreensão foi encontrado documento original, ela
desconhece, mas a cópia de tudo, ela tem, de toda a documentação que tinha na Prefeitura.
(...)Determinou que essas cópias dos documentos fossem tiradas desde que perdeu as eleições. Os
documentos originais devem ter sido esquecidos por quem tirou xerox. (...) Dentro da Prefeitura Braguinha
não ajudava em nada e não dava ordens de nada. Braguinha me ajudava em me pegar na Prefeitura e deixar
quando o motorista estava ocupado. (...) Em Conceição tinha muita dificuldade de fazer licitação, pois era tanta
confusão com o partido adversário, então, ela colocou Dra. Ana Loureiro pela experiência, inclusive, ela
trabalhava em Campina Grande. Foi com Braguinha e o motorista atrás dela em Campina Grande. Ela foi
liberada para ir para Conceição e começou a participar das licitações. Ela é muito competente, inclusive, dá
cursos em João Pessoa sobre licitação.

Analisando os interrogatórios dos réus, observa-se que suas teses defensivas não foram suficientes para refutar os fatos
imputados na denúncia, nem mesmo elidiram a força probante dos documentos mencionados no tópico da materialidade,
pois seus esclarecimentos foram genéricos e superficiais, resumindo-se a afirmar que o único motivo para que tenham
sido encontrados documentos originais na sua residência foi pelo fato de ter sido esquecido por quem tirou fotocópia
destes documentos após as perdas das eleições em 2012 para o político adversário.

Inclusive, do depoimento do Francisco Braga, percebe uma aproximação muito grande com todos os contratos
administrativos envolvidos, pagamentos aos contratados, bem como a respeito da execução das obras. Demonstrou



conhecer com detalhes todo o desenrolar das execuções, bem como se encontrando na posse dos documentos públicos
relativos às contratações e, também, descolando-se diretamente à CGU para tratar sobre as questões alusivas às obras da
Prefeitura. Diante disso, não merece qualquer guarida a assertiva da defesa do réu no sentido de que ele ajudou
esporadicamente a sua mãe, então prefeita, apenas quando esta se encontrou temporariamente doente.

Ademais, a ré Vani Braga, tentando demonstrar-se completamente à parte dos acontecimentos denunciados nesta ação
penal, afirma que desconhece que houve apreensão de documentos originais em sua residência. Além disso, a ré,
contraditoriamente ao depoimento prestado pelo seu filho (Braguinha) negou que este atuasse lhe ajudando nas questões
alusivas às obras.

Verifica-se que a tentativa de se mostrarem alheios às fortes comprovações em seu desfavor apenas reforça o elemento
subjetivo de suas condutas, demonstrando o dolo na prática de fraude na TP nº 013/2012.

Assim, comprovado o elemento subjetivo, deverão os réus Francisco Braga de Oliveira Neto e Vani Leite Braga
de Figueiredo ser incursos nas sanções do art. 90, da Lei nº 8.666/93.

2.1.1.2    Irregularidades ocorridas na Concorrência nº 001/2012 (Complexo hídrico de Mata Grande).

2.1.1.2.1           Materialidade delitiva.

A materialidade delitiva do tipo penal previsto no art. 90 da Lei n.8.666/93 ocorrida na Concorrência nº 001/2012 foi
comprovada, conforme pode ser visto nas provas indicadas abaixo:

a) A empresa Livramento Construções, Serviços e Projetos Ltda sagrou-se vencedora neste certame para construção do
complexo hídrico Mata Grande (Ministério da Integração Nacional) com proposta no valor de R$ 2.012.576,28 (id.
4058202.2631464, pág.12);

b) Nota Técnica da CGU nº 2718, datada de 12/12/2012, identificou, no item 3.1, algumas irregularidades referente ao
Contrato de Repasse n.213801-87/2006 (construção do complexo hídrico Mata Grande) (id. 4058202.2551407, pág.
27/32):

 b.1) no item 3.1.1 atestou a existência de cláusula restritiva ao caráter competitivo no edital do certame, pois foram
inabilitadas 05 empresas participantes por não possuírem Engenheiro Eletricista e de Segurança do Trabalho no seus
quadros de pessoal, afirmando que: "(...) Em relação à exigência de Engenheiro Eletricista, percebeu-se, da análise dos
serviços que foram considerados relevantes pela própria Prefeitura Municipal de Conceição, total
desproporcionalidade dessa exigência, pois não há quaisquer serviços relacionados às competências de um profissional
com formação em Engenharia Elétrica" (...) No tocante à exigência de Profissional com nível de formação em
Engenharia de Segurança do Trabalho, trata-se de situação incompatível com a Norma Regulamentadora n° 04, do
Ministério do Trabalho e Emprego, a qual, para estabelecimentos de até 50 funcionários, dispensa a presença de
Técnicos ou Engenheiros de Segurança (...)

c) Ata em que consta a inabilitação de cinco (05) das seis (06) empresas participantes do certame em decorrência de não
terem comprovado que possuíam, nos seus quadros de pessoal, profissional com formação de engenharia elétrica e
segurança do trabalho (id. 4058202.2631460, pág.06);

c) a licitante Edifica Edificações e Construções Ltda apresentou impugnação ao edital em decorrência da exigência de
comprovação de profissional com formação de engenharia elétrica e segurança do trabalho, todavia, foi julgada
improcedente (id. 4058202.2631460, pág.03/05);

d) o engenheiro elétrico contratado (id. 4058202.2631457, pág.05/08) no mesmo dia da aquisição do edital (16/03/2012)
(id. 4058202.2631344, pág.05) não exerceu atividade na obra em referência, conforme informações prestadas pelo
próprio engenheiro da CGU e pelo sócio administrador da empresa;

e) Interrogatório do réu José de Anchieta Anastácio Rodrigues de Lima (id. 4058202.2669246), sócio administrador da
licitante vencedora: 

(...) Quando soube que o edital exigia engenheiro elétrico, ele procurou o CREA e este lhe forneceu o telefone de Dr.
Ítalo. Este contrato com Dr. Ítalo só seria executado no final da obra, então, o pagamento só ocorreria quando fosse



executar essa parte elétrica, todavia, como o serviço não foi prestado, ele não executou nada. (...)

f) Interrogatório do réu Ítalo Oriente, engenheiro elétrico contratado pela empresa Livramento (id. 4058202.2669246):

(...) Ele atuou na licitação com um contrato temporário como representante temporário enquanto a empresa concluía a
documentação da empresa, ele apenas emprestou seu nome perante o CREA para que a empresa pudesse ser
credenciada perante o CREA. Na empresa Livramento fez contato com Sr. Anchieta. Todavia ele não prestou
nenhum serviço e nem recebeu pagamento (...).

g) Na busca e apreensão realizada, no dia 08/03/2013, na residência de Francisco de Oliveira Braga Neto ("Braguinha"),
foram encontradas, no item 21 (id. 4058202.2630439, pág.41), proposta de preços, referentes à Concorrência nº
001/2012, da empresa Livramento Construções, Serviços e Projetos Ltda;

h) O edital da Concorrência nº 001/2012 possui exigências que demonstram não ter sido possível ocorrer a efetiva
competitividade entre as empresas participantes, direcionando a licitação para a licitante vencedora, pois havia os
seguintes requisitos (id. 4058202.2631338, pág.34/42 ao id. 4058202.2631339, pág.01/38):

h.1) a) necessidade de declaração da ausência de pendências contratuais ou de qualquer outra natureza perante o ente
licitante (itens 5.4.c e 13.2 do edital);

h.2) Cadastro prévio (item 5.4.f e 13.3 do edital);

h.3) obrigatoriedade de visita aos locais das obras em data pré-agendada (item 7.1 do edital);

h.4) capacidade técnico operacional sem a devida justificativa, com ausência de parâmetro definido (alíneas 'a' e 'b');

h.5) disponibilização de Engenheiro em Segurança e Medicina do Trabalho, detentor de certidão e atestado de
capacidade técnica em relação às parcelas da obra consideradas relevantes (tem 11.5.11 do edital), contrariando o art. 32
da Lei nº 8.666/93 e a Norma Regulamentar/MTE 4;

h.6) comprovação de regularidade do contador perante o CRC (item 12.3 do edital);

h.7) quitação do edital (item 13.11 do edital).

Verifica-se, portanto, que a exigência de profissional Engenheiro Eletricista e Segurança do Trabalho foi descabida,
visando apenas e tão somente inabilitar outras empresas, para que a concorrente selecionada vencesse a licitação,
restando evidente que o contrato de prestação de serviços firmado com o referido profissional serviu apenas para fraudar
o procedimento licitatório, possibilitando a habilitação da Livramento Construções, Serviços e Projetos Ltda e a
inabilitação das demais.

Assim, diante do referido acervo probatório, conclui-se que o caráter competitivo da Concorrência nº 01/2012 foi
frustrado, tendo configurado a materialidade delitiva do crime de frustrar ou fraudar o caráter competitivo da
licitação, descrito no art. 90 da Lei nº 8.666/1993.

Assim, comprovada a materialidade delitiva, importa, então, perquirir a autoria.

2.1.1.2.2          Autoria delitiva.

O MPF imputa a responsabilidade, pela prática do delito previsto no art. 90 da Lei nº 8.666/93, no que se refere à
Concorrência nº 001/2012, aos acusados José de Anchieta Anastácio Rodrigues de Lima (sócio administrador da
licitante vencedora), Pascoal Adriano Anastácio Rodrigues De Lima (encarregado de executar as obras da licitante
vencedora), Maria Wilma de Oliveira (presidente da CPL), Ítalo Oriente (engenheiro elétrico integrante do quadro de
técnicos da licitante vencedora), Francisco Braga de Oliveira Neto (filho da prefeita e gestor de fato da Prefeitura de
Conceição) e Vani Leite Braga de Figueiredo (Prefeita do Município de Conceição).

Em relação ao réu José de Anchieta Anastácio Rodrigues de Lima, sócio administrador da empresa licitante
vencedora, Livramento Construções, Serviços e Projetos Ltda, o MPF aduz que ele deve ser responsabilizado por ser
dirigente da empresa favorecida no certame fraudado (Concorrência nº 001/2012), bem como assinou documentos



relativos ao certame, participando ativamente da fraude.

A defesa aduz que não há indício conclusivo de autoria de fraude a competitividade da licitação, devendo ser absolvido.

Importante colacionar trecho do interrogatório do réu José de Anchieta Anastácio Rodrigues de Lima
(id.4058202.2669246):

(...) construtor, proprietário da Livramento Construções. (...) Quando soube que o edital exigia engenheiro
elétrico, ele procurou o CREA e este lhe forneceu o telefone de Dr. Italo. Este contrato com Dr. Ítalo só seria
executado no final da obra, então, o pagamento só ocorreria quando fosse executar, todavia, como o
serviço não foi prestado, ele não executou nada. Quando chegou na época de realizar o serviço, ele
contratou uma empresa especializada, pois Ítalo ficou pouco tempo na empresa, não se recordando o tempo.
(...) Em relação ao comprovante de transferência de R$ 2 mil para Ítalo, isso não tem relação com esse
contrato, confirmando o que foi dito pelo engenheiro eletricista em seu interrogatório, que foi apenas
uma ajuda para o funeral de seu irmão. (...)

Analisando o interrogatório do réu, observa-se que sua tese defensiva não foi suficiente para refutar os fatos imputados
na denúncia, nem mesmo elidiu a força probante dos documentos mencionados no tópico da materialidade, pois seus
esclarecimentos foram genéricos e superficiais.

Ademais é importante destacar que o réu afirmou categoricamente que contratou o engenheiro eletricista, todavia, não
utilizou seus serviços, ou seja, resta patente o elemento subjetivo para fraudar o certame, pois essa contratação foi
apenas para cumprir a exigência que restringia a competição ao certame, apenas para favorecer a habilitação e a vitória
de sua empresa.

Assim, comprovado o elemento subjetivo, deverá o réu José de Anchieta Anastácio Rodrigues de Lima ser
incurso nas sanções do art. 90, da Lei nº 8.666/93.

No que tange ao réu Pascoal Adriano Anastácio Rodrigues de Lima, é irmão do sócio administrador da empresa
licitante vencedora, Livramento Construções, Serviços e Projetos Ltda, e o MPF aduz que ele deve ser responsabilizado
por ser sócio de fato da empresa favorecida no certame fraudado (Concorrência nº 01/2012), atuando ativamente nos
atos praticados pela referida empresa.

A defesa pugna por sua ausência de responsabilidade, pois não é sócio da empresa, tendo atuado apenas como
"encarregado" da obra de seu irmão, assim, requer sua absolvição.

Importante colacionar trecho do interrogatório do réu Pascoal Adriano Anastácio Rodrigues de Lima (id.
4058202.2669246):

(...) nunca participou de licitação em Conceição. A empresa de sua propriedade é Ravy Construções. Quem
concorreu foi seu irmão que concorreu com a Livramento Construções (Anchieta). Essa empresa de seu irmão
ele tem desde 2009 e ainda está em atividade. Ele prestou serviços lá porque era o encarregado da obra do
açude e dos módulos sanitários porque tinha experiência disso e seu irmão tinha obra em outros municípios da
Paraíba. (...) Conhece José Erivan Leite, pois na época ele trabalhava na prefeitura, então, às vezes ele ia
até lá para tirar dúvidas da obra com os projetistas, então, corriqueiramente encontrava com essas
pessoas lá. Nunca nenhum deles (Erivan e ele) pediu para fazer nada um para o outro. Foram
localizados, na Livramento Construções, comprovantes de depósito em nome de José Erivan, o
presidente da CPL, mas ele não se recorda desse depósito e não sabe porque e quando falou com ele não
sabia que era da CPL, sabia que ele era da estrutura da prefeitura. Afirma que achou estranho esse
depósito, mas não sabe como se deu. (...) O representante legal da empresa é Anchieta, ele é só encarregado e
recebia R$5 mil/mês para tocar as duas obras, não sabe por quanto tempo, pois o açude durou 6 meses e depois
a outra obra parou, não sabe o total. Todos os pagamentos dos empregados da obra eram feitos por ele. (...)
Não sabe nada sobre a proposta que venceu a licitação e nem sabe sobre essa outra proposta encontrada na casa
de Vani. (...) Em relação à obra de Mata Grande, Anchieta lhe disse que foi preciso contratar engenheiro
elétrico porque tinha bombeamento elétrico na obra. (...) Nunca participou, direta ou indiretamente, de
licitação. O dinheiro que recebia era repassado por seu irmão para pagar funcionários, pois era ele quem
recebia o repasse do Convênio.



Na busca e apreensão, no item 6, I, "b" (id. 4058202.2630489, pág.74), realizada na sede da Empresa Livramento
Construções foi localizado um comprovante de transferência bancária, no valor de R$ 2.000,00, realizada no dia
03/08/2012 por PASCOAL ADRIANO (irmão de ANCHIETA) em favor de JOSÉ ERIVAN LEITE - CPF 472.490.644-
87 (Conta corrente 20.813-2 - Ag. SS 0991-1), que, no exercício de 2012, era Presidente da Comissão Permanente de
Licitação da Prefeitura de Conceição-PB, desde 09/04/2012 (id. 4058202.2631344, pág. 19).

Na busca e apreensão, no item 6, II, "a" (id. 4058202.2630489, pág.77/78), realizada na sede da empresa Livramento
Construções foi localizado comprovante de transferência bancária em favor de ITALO ORIENTE (Conta corrente
7.488-8 - Ag. BB 3501-7), no valor de R$ 2.000,00, realizada por PASCOAL ADRIANO (irmão de ANCHIETA), no
dia 08/01/2013.

Malgrado o réu afirmar diversas vezes em seu interrogatório que não participava das licitações, já que tenta se passar por
mero encarregado da obra, observa-se que ele atuou diretamente na fraude ao presente certame, uma vez que realizou
depósito em seu nome em favor do presidente da CPL e do engenheiro eletricista, conforme demonstrado acima.

Assim, comprovado o elemento subjetivo, deverá o réu Pascoal Adriano Anastácio Rodrigues de Lima ser incurso
nas sanções do art. 90, da Lei nº 8.666/93.

A respeito do réu Ítalo Oriente, o MPF aduz que ele deve ser responsabilizado, pois subscreveu documento
sabidamente falso a fim de comprovação de profissional com formação de engenharia elétrica e segurança do trabalho,
uma vez que ele sequer poderia fazer o acompanhamento da obra, pois detinha cargo efetivo de Professor no Instituto
Federal de Educação, Ciência e Tecnologia da Paraíba (IFPB), com dedicação exclusiva, tendo firmado contrato, de
maneira dolosa, mediante contraprestação pecuniária apenas para contribuir com o conluio da fraude à Concorrência nº
001/2012.

A defesa afirma que não tem qualquer ligação com as atividades ilegais investigadas tampouco foi beneficiado com
dinheiro público, pois apenas emprestou seu nome, em caráter emergencial, pois a empresa estava precisando, todavia,
não recebeu nenhuma remuneração por isso. Acrescenta que seu irmão veio a falecer logo depois e ele requereu ajuda ao
dono da empresa, tendo esse transferido a quantia de R$ 2 mil para ajudar no funeral, porém, não sabia que tal verba era
dinheiro público,

Conforme já demonstrado no tópico referente à materialidade, restou comprovado que a contratação do réu foi uma
burla para habilitar a empresa Livramento Construções, tendo sido a única licitante habilitada, pois foi a única que
possuía no quadro de pessoal engenheiro com a qualificação do réu, em que tal qualificação restaria dispensada, se não
fosse o intuito de direcionar a licitação para favorecer a licitante vencedora.

Importante colacionar trecho do interrogatório do réu Ítalo Oriente (id.4058202.2669246):

(...) professor do IFPB em João Pessoa. Ele atuou na licitação com um contrato temporário como representante
temporário enquanto a empresa concluía a documentação da empresa, ele apernas emprestou seu nome perante
o CREA para que a empresa pudesse ser credenciada perante o CREA. Na empresa Livramento fez contato
com Sr. Anchieta. Todavia ele não prestou nenhum serviço e nem recebeu pagamento. O dinheiro que
recebeu foi porque Anchieta ajudou no funeral de seu irmão já que o ajudou no empréstimo de seu
nome para compor o quadro da empresa. Foi na verdade uma troca de favores. Ele não tinha amizade
com Anchieta, este ligou para o CREA, conseguiu seu telefone e ele ligou para prestação de serviço na área de
engenharia. Depois eles se encontraram para acertar o que seria e ficou claro que era provisoriamente até
ele arranjar um engenheiro. Nunca visitou nenhuma obra dessa empresa. O único documento que assinou foi
o contrato e o de que era o representante da empresa (responsável técnico). Nunca assinou boletim de medição.
O valor da ajuda do funeral foi R$2 mil, mas não devolveu porque ele já tinha ajudado Anchieta, então,
ele falou que não precisava pagar. O depósito foi feito por Pascoal a pedido de Anchieta. Em nenhum
momento falou qual era a obra nem sobre licitação, só falou que precisava de engenheiro elétrico para compor
o corpo técnico da empresa Livramento. O contrato foi assinado no CREA. Ele disse que foi chamado na CGU
e esclareceu tudo e que eles concluíram que ele entrou nesta história por engano, que ele estava de boa-fé.

Na busca e apreensão, no item 6, II, "a" (id. 4058202.2630489, pág.77/78), realizada na sede da Empresa Livramento
Construções foi localizado comprovante de transferência bancária em favor de ÍTALO ORIENTE (Conta corrente
7.488-8 - Ag. BB 3501-7), no valor de R$ 2.000,00, realizada por PASCOAL ADRIANO (irmão de ANCHIETA), no



dia 08/01/2013.

O réu, em sede de contestação, fez juntada de certidão de óbito do seu suposto irmão, para demonstrar que este faleceu
na véspera da transferência realizada em seu favor, no dia 07/01/2013 (id. 4058202.2551343, pág.13), todavia, verifica-
se que a filiação entre o suposto irmão e o réu não é coincidente, conforme ficha cadastral do réu perante o CREA (id.
4058202.2631457, pág. 09), pois os sobrenomes das genitoras são totalmente diferentes, não transmitindo credibilidade
na documentação acostada.

Além disso, não é crível a alegação de desconhecimento da simulação porque o réu é engenheiro, especialista na área,
conhecedor das implicações técnicas e legais ao atestar que seria o responsável técnico da empresa para atuar junto à
referida obra e, mesmo assim, ciente de que não efetivamente iria participar, adotou postura diversa da declarada com
plena ciência da sua atitude.

Como se depreende do contrato de prestação de serviços técnicos, em sua cláusula primeira, o contratado assumiu a
responsabilidade técnica da empresa Livramento Construções nos serviços que esta vier a executar a partir da data de
março de 2012 (págs. 7/8 do id. 4058202.2631457), o que não se coaduna com a alegação de desconhecimento.

Dessa forma, analisando o interrogatório do réu e todo o acervo probatório, não há como refutar a denúncia, uma vez
que o elemento subjetivo do réu restou flagrantemente comprovado.

Assim, comprovado o elemento subjetivo, deverá o réu Ítalo Oriente ser incurso nas sanções do art. 90, da Lei nº
8.666/93.

No que se refere à ré Maria Wilma de Oliveira, o MPF imputa que ela foi membro da CPL na Concorrência n°
01/2012, assinando documentos falsos, decidindo impugnações e sendo responsável diretamente pelas fraudes
empreendidas nos referidos certames licitatórios.

A defesa da acusada alega inexistir subsídio para instauração de uma ação penal, requerendo sua absolvição.

Relevante observar trecho do interrogatório da ré Maria Wilma de Oliveira (id.4058202.2669246):

(...) é pedagoga e tem pós em gestão e planejamento. Era membro e, por um período, foi presidente da
CPL, mas a denúncia é falsa, ela não fez nada irregular. Ela foi convidada para ser presidente por Erivan,
que trabalhava no setor de licitação, mas ela só recebia os envelopes e conferia os documentos, pois em
relação à análise, tudo era feito por Ana Teresa Loureio e Erivan. Ela não olhava as propostas e não se
recorda se assinava a ata de julgamento. Em relação às propostas idênticas das licitantes participantes,
ela disse que nunca viu porque nunca trabalhou com essa parte. Não tem conhecimento para analisar se
uma empresa estaria habilitada ou não. No dia da licitação via os representantes das empresa. (...) Disse
que sempre a documentação era satisfatória, estava tudo completo, pelo menos nas licitações em que
participou. Não analisava o preço das propostas. Via as declarações, certidões. Sabia que a planilha
estava lá, mas não analisava. Quem fazia essa análise era Ana Teresa e Erivan. Ela não fazia julgamento,
não sabia quem estava desclassificado. Tudo isso era feito por Erivan e Ana Teresa. Quando ela era
Secretária de Educação tudo que ela fazia era junto com a prefeita Vani.

Em que pese ela atribuir o conhecimento técnico a terceiros que não estão listados na denúncia, não é isso que se extrai
dos autos e do seu próprio interrogatório.

De início, observa-se a qualificação formal da então presidente da Comissão de Licitação, tratando-se de funcionária
pública com larga experiência, com formação superior e mesmo pós-graduada, totalmente apta a exercer cargos de alta
responsabilidade no serviço público, tanto é que ocupava a chefia da Secretaria de Educação o que, por si só, já revela a
completa condição de saber das implicações de suas decisões e ações.

Ainda mais, no que se refere ao conhecimento técnico de normas relativas ao procedimento licitatório, dos próprios
autos, extrai-se que ela, ao contrário do que tentou levar a crer no seu interrogatório, demonstrou conhecer bastante das
normas específicas da licitação tanto é que redigiu decisão relevante no julgamento das impugnações aos editais das
Tomadas de Preços de nº 13/2012 e 14/2012 interpostos pela empresa VIGA ENGENHARIA Ltda., conforme se
encontra nas págs. 18/22 do arquivo digital intitulado "TP 13-2012 - 126-162" contido pasta "F:\Licitações - Conceição -



PB\TP 13-2012 - Quadra - FNDE\CORREÇÃO TP 13-2012" da mídia digital acostada à pág. 96 do id.
4058202.2630436.

No referido documento, observa-se que a ré se utilizou de expressões técnicas, revelando familiaridade com as noções e
conceitos alusivos à Lei de Licitações, bem como fazendo referência a artigos da legislação e interpretando-os sob o
título de fundamentar a decisão que julgou improcedentes os pedidos de impugnação apresentados. Inclusive, a decisão
é assinada exclusivamente de próprio punho pela ré, no dia 19 de março de 2012, ou seja, não houve terceiros que lhe
ajudaram ou tenham sido coautores da decisão.

Ademais, a ata de abertura das propostas de preços é a mesma ré quem assina novamente, sozinha, de próprio punho, o
referido documento, conforme se verifica da pág. 11 do arquivo digital intitulado "TP 13-2012 - 621 - 708", contido na
pasta "F:\Licitações - Conceição - PB\TP 13-2012 - Quadra - FNDE" da mídia digital acostada à pág. 96 do id.
4058202.2630436.

Não obstante os documentos acima se refiram à Tomada de Preços nº 13/2012, tais evidências também se aplicam a
presente Concorrência nº 001/2012, pois servem de ilustração para corroborar o seu conhecimento técnico.

Portanto, resta claro que a ré possuía conhecimento técnico necessário para ter consciência da prática do ilícito, tendo
autonomia para tomada qualquer decisão, como, por exemplo, para desabilitar uma empresa, já que sua função era
presidir os trabalhos da Comissão e, notadamente, proferir julgamento sobre as impugnações aos editais, quiçá avaliar as
propostas dos supostos concorrentes.

Portanto, as provas documentais trazidas pelo órgão acusador consistiram em elementos robustos, suficientes para
ensejar um decreto condenatório.

Assim, comprovado o elemento subjetivo, deverá a ré Maria Wilma de Oliveira ser incursa nas sanções do art. 90,
da Lei nº 8.666/93.

No que tange ao réu Francisco Braga de Oliveira Neto ("Braguinha"), o MPF afirma que ele era a pessoa que de fato
exercia o papel de gestor municipal nas obras públicas contratadas pela Prefeitura de Conceição-PB, sendo o líder das
condutas fraudulentas no Município de Conceição, no período da gestão de sua mãe (Vani Braga), havendo diversos
áudios de interceptação telefônica que comprovam sua atuação.

Já, no que diz respeito a ré Vani Leite Braga De Figueiredo, o MPF diz que ela era a responsável por autorizar a
abertura, adjudicar o objeto, homologar o resultado após verificar a regularidade do certame e assinar a ordem de serviço
de todo o processo licitatório.

As defesas de ambos os réus defendem a impossibilidade de configuração do delito imputado por inexistência de
prejuízo ao erário, já que as obras foram integralmente concluídas e aprovadas pelos órgãos fiscalizadores, pugnando
pela improcedência da demanda.

Será demonstrado a seguir trecho do interrogatório do réu Francisco Braga de Oliveira Neto (id. 4058202.2669246):

(...) Ele passou a andar mais na Prefeitura no final do mandato, pois ele morava em João Pessoa, mas sua mãe
teve uma virose e ele precisou ir ajudá-la, fazendo tudo que ela lhe dizia. Não resolvia nada de licitação. (...)
Quando estava concluindo a gestão, sua mãe pediu para tirar cópia de todas as licitações que ocorreram
ao longo de 04 anos. Acredita que os originais encontrados devem ter sido porque na hora de tirar cópia
o pessoal esqueceu os originais lá em casa. (...) Em relação aos documentos encontrados na sua casa, mais
uma vez falou que foi porque foram tiradas xerox das licitações, então, ficou documentos originais por
engano. Isso foi no final do mandato que é novembro ou dezembro/2012, após as eleições, quando soube
que seria o adversário que iria assumir. (...)

E agora será demonstrado o interrogatório da ré Vani Leite Braga De Figueiredo (id. 4058202.2669246):

(...) seu filho Braguinha mora com ele porque ela é viúva e ele ajuda muito ela. Braguinha não representa a
Prefeitura, de jeito nenhum.  (...) Se na busca e apreensão foi encontrado documento original, ela
desconhece, mas a cópia de tudo, ela tem, de toda a documentação que tinha na Prefeitura.



(...)Determinou que essas cópias dos documentos fossem tiradas desde que perdeu as eleições. Os
documentos originais devem ter sido esquecidos por quem tirou xerox. (...) Dentro da Prefeitura Braguinha
não ajudava em nada e não dava ordens de nada. Braguinha me ajudava em me pegar na Prefeitura e deixar
quando o motorista estava ocupado. (...) Em Conceição tinha muita dificuldade de fazer licitação, pois era tanta
confusão com o partido adversário, então, ela colocou Dra. Ana Loureiro pela experiência, inclusive, ela
trabalhava em Campina Grande. Foi com Braguinha e o motorista atrás dela em Campina Grande. Ela foi
liberada para ir para Conceição e começou a participar das licitações. Ela é muito competente, inclusive, dá
cursos em João Pessoa sobre licitação.

Analisando os interrogatórios dos réus, observa-se que suas teses defensivas não foram suficientes para refutar os fatos
imputados na denúncia, nem mesmo elidiram a força probante dos documentos mencionados no tópico da materialidade,
pois seus esclarecimentos foram genéricos e superficiais, resumindo-se a afirmar que o único motivo para que tenham
sido encontrados documentos originais na sua residência foi pelo fato de ter sido esquecido por quem tirou fotocópia
destes documentos após as perdas das eleições em 2012 para o político adversário.

Destaque-se que, conforme já mencionado no tópico da materialidade, na busca e apreensão realizada, no dia
08/03/2013, na residência de Francisco de Oliveira Braga Neto ("Braguinha"), foram encontradas, no item 21 (id.
4058202.2630439, pág. 41), proposta de preços, referentes à Concorrência nº 001/2012, da empresa Livramento
Construções, Serviços e Projetos Ltda.

Inclusive, do depoimento do Francisco Braga, percebe uma aproximação muito grande com todos os contratos
administrativos envolvidos, pagamentos aos contratados, bem como a respeito da execução das obras. Demonstrou
conhecer com detalhes todo o desenrolar das execuções, bem como se encontrando na posse dos documentos públicos
relativos às contratações e, também, descolando-se diretamente à CGU para tratar sobre as questões alusivas às obras da
Prefeitura. Diante disso, não merece qualquer guarida a assertiva da defesa do réu no sentido de que ele ajudou
esporadicamente a sua mãe, então prefeita, apenas quando esta se encontrou temporariamente doente.

Ademais, a ré Vani Braga, tentando demonstrar-se completamente à parte dos acontecimentos denunciados nesta ação
penal, afirma que desconhece que houve apreensão de documentos originais em sua residência. Além disso, a ré,
contraditoriamente ao depoimento prestado pelo seu filho (Braguinha) negou que este atuasse lhe ajudando nas questões
alusivas às obras.

Verifica-se que a tentativa de se mostrarem alheios às fortes comprovações em seu desfavor apenas reforça o elemento
subjetivo de suas condutas, demonstrando o dolo na prática de fraude na Concorrência nº 001/2012.

Assim, comprovado o elemento subjetivo, deverão os réus Francisco Braga de Oliveira Neto e Vani Leite Braga
de Figueiredo ser incursos nas sanções do art. 90, da Lei nº 8.666/93.

2.1.1.3    Irregularidades ocorridas na Tomada de Preços nº 021/2012 (Módulos sanitários domiciliares). 

2.1.1.3.1           Materialidade delitiva.

A materialidade delitiva do tipo penal previsto no art. 90 da Lei nº 8.666/93 ocorrida na Tomada de Preços nº 021/2012
foi comprovada, conforme pode ser visto nas provas indicadas abaixo:

a) A empresa Livramento Construções, Serviços e Projetos Ltda sagrou-se vencedora neste certame para construção de
módulos sanitários domiciliares com tanques sépticos e sumidouros (FUNASA) com proposta no valor de R$
1.055.797,98 (id. 4058202.2632412, pág.15/21);

b) Na busca e apreensão realizada, no dia 08/03/2013, na residência de Francisco de Oliveira Braga Neto ("Braguinha"),
foram encontradas, nos itens 06 e 07 (id. 4058202.2630439, pág. 39), propostas de preços originais das empresas
Livramento Construções, Concretex, Serra Construções e Edifica, referentes à Tomada de Preços nº 021/2012, contendo
perfurações nas folhas que indicam ter havido substituição nas propostas do referido certame;

c) Na busca e apreensão realizada, no dia 08/03/2013, na sede da empresa Livramento Construções, Serviços e Projetos
Ltda, foi encontrada, no item 10 (id. 4058202.2630489, pág.86/91), planilha orçamentária de proposta original, referente
à Tomada de Preços nº 021/2012, no valor total de R$ 963.847,80, assinada pelo sócio administrador e o engenheiro



civil da empresa. Destaque-se que a proposta da referida empresa, localizada na residência de Braguinha, foi no valor de
R$ 1.055.797,98, ou seja, proposta com valor superior na cifra de R$ 91.950,18;

Resta evidente que houve substituição da proposta vencedora do certame para que fosse adjudicada proposta por valor
superior ao que tinha sido efetivamente proposto pela empresa.

Importante mencionar que, na denúncia, o MPF aponta as irregularidades auferidas na Nota Técnica da CGU nº 2718,
datada de 12/12/2012 (no item 3.2), referente ao Convênio Siconv nº 760305/2011 (construção de módulos sanitários)
(id. 4058202.2551407, pág. 32/33), como sendo fatos comprobatórios da prática do presente ilícito, todavia tais
constatações tem relação com a execução da obra e com suposto desvio de recursos, devendo ser analisado no tópico
referente a pratica do delito correspondente.

Assim, diante do referido acervo probatório, conclui-se que o caráter competitivo da Tomada de Preços nº 021/2012 foi
frustrado, inviabilizando o caráter competitivo, tendo configurado a materialidade delitiva do crime de frustrar ou
fraudar o caráter competitivo da licitação, descrito no art. 90 da Lei nº 8.666/1993.

Assim, comprovada a materialidade delitiva, importa, então, perquirir a autoria.

2.1.1.3.2          Autoria delitiva

O MPF imputa a responsabilidade, pela prática do delito previsto no art. 90 da Lei nº 8.666/93, no que se refere à
Tomada de Preço nº 21/2012, aos acusados José de Anchieta Anastácio Rodrigues de Lima (sócio administrador da
licitante vencedora), Pascoal Adriano Anastácio Rodrigues De Lima (encarregado de executar as obras da licitante
vencedora), Inez Christina Palitot Clementino Remígio Leite (Secretária Municipal de Saúde), Durval Leite da Silva
Filho (engenheiro fiscal do Município), Francisco Braga de Oliveira Neto (filho da prefeita e gestor de fato da Prefeitura
de Conceição) e Vani Leite Braga de Figueiredo (Prefeita do Município de Conceição).

Em relação ao réu José de Anchieta Anastácio Rodrigues de Lima, sócio administrador da empresa licitante
vencedora, Livramento Construções, Serviços e Projetos Ltda, o MPF aduz que ele deve ser responsabilizado por ser
dirigente da empresa favorecida no certame fraudado (Tomada de Preço nº 21/2012), bem como assinou documentos
relativos ao certame, participando ativamente da fraude.

A defesa aduz que não há indício conclusivo de autoria de fraude a competitividade da licitação, devendo ser absolvido.

Importante colacionar trecho do interrogatório do réu José de Anchieta Anastácio Rodrigues de Lima
(id.4058202.2669246):

(...) construtor, proprietário da Livramento Construções. Não conhece Braguinha. (...) Foi encontrado no
imóvel de Braguinha uma planilha orçamentária da Livramento referente ao mesmo procedimento
licitatório TP nº 21/2012, todavia, ele não sabe informar, pois deixou todos os documentos na CPL. Disse
nunca ter conversado com Braguinha. Eu fui poucas vezes em Conceição, pois assinei o contrato, recebi a
ordem de serviço e a partir daí meu irmão tomou à frente da execução e se houvesse problema com o projeto
contatava com o engenheiro. Disse que acompanhava essas obras. Pascoal, seu irmão, ficava lá direto, pois era
ele quem contratava e realizava o pagamento. Pascoal recebia em torno de R$5 mil/mês em relação as duas
obras. (...)

Analisando o interrogatório do réu, observa-se que sua tese defensiva não foi suficiente para refutar os fatos imputados
na denúncia, nem mesmo elidiu a força probante dos documentos mencionados no tópico da materialidade, pois seus
esclarecimentos foram genéricos e superficiais, resumindo-se a afirmar que não sabe o motivo de os documentos
originais de sua e das demais empresas terem sido apreendidos na casa de um dos réus (Braguinha), já que deixou todos
os documentos com a CPL.

Verifica-se que a tentativa de mostrar-se alheio às fortes comprovações em seu desfavor apenas reforça o elemento
subjetivo de sua conduta, demonstrando o dolo na prática de fraude na TP nº 021/2012, em que sua empresa sagrou-se
vencedora.

Conforme demonstrado no tópico anterior, há comprovante de depósito feito por seu irmão e encarregado da obra,



Pascoal, em favor de Erivan Leite, Presidente da CPL na época dos fatos, corroborando para o dolo em fraudar os
certames no Município de Conceição.

Assim, comprovado o elemento subjetivo, deverá o réu José de Anchieta Anastácio Rodrigues de Lima ser
incursos nas sanções do art. 90, da Lei nº 8.666/93.

Em relação ao réu Pascoal Adriano Anastácio Rodrigues de Lima, é irmão do sócio administrador da empresa
licitante vencedora, Livramento Construções, Serviços e Projetos Ltda, e o MPF aduz que ele deve ser responsabilizado
por ser sócio de fato da empresa favorecida no certame fraudado (Tomada de Preço nº 21/2012), atuando ativamente nos
atos praticados pela referida empresa.

A defesa pugna por sua ausência de responsabilidade, pois não é sócio da empresa, tendo atuado apenas como
"encarregado" da obra de seu irmão, assim, requer sua absolvição.

Importante colacionar trecho do interrogatório do réu Pascoal Adriano Anastácio Rodrigues de Lima (id.
4058202.2669246):

(...) nunca participou de licitação em Conceição. Sua empresa é Ravy Construções. Quem concorreu foi
seu irmão que concorreu com a Livramento Construções (Anchieta). Essa empresa de seu irmão ele tem
desde 2009 e ainda está em atividade. Ele prestou serviços lá porque era o encarregado da obra do açude e dos
módulos sanitários porque tinha experiência disso e seu irmão tinha obra em outros municípios da Paraíba. (...)
Conhece José de Erivan Leite, pois na época ele trabalhava na prefeitura, então, às vezes ele ia até lá para tirar
dúvidas da obra com os projetistas, então, corriqueiramente encontrava com essas pessoas lá. Nunca nenhum
deles (Erivan e ele) pediu para fazer nada um para o outro. Foram localizados, na Livramento Construções,
comprovantes de depósito em nome de José Erivan, o presidente da CPL, mas ele não se recorda desse
depósito e não sabe porque e quando falou com ele não sabia que era da CPL, sabia que ele era da estrutura da
prefeitura. Afirma que achou estranho esse depósito, mas não sabe como se deu. Conhece Manoel Ramalho
Lins, ele é seu amigo e lhe ajudou a fazer os banheiros. Fez várias transferências para ele porque ele trabalhava
com ele. Ele foi contratado para trabalhar no período da tarde na obra e ele era funcionário da prefeitura -
agente de saúde, como ele foi quem fez o levantamento dos contemplados dos banheiros, chamou ele para
trabalhar a tarde, pois ele saberia onde eram todos os banheiros que eu iria construir. (...) Houve transferência
de valores em favor de dois funcionários da prefeitura (Mário Lucio Alves e João Ferreira Neto), mas ele não
se recorda disso. Conhece Braguinha, mas tinha muito pouco contato. Teve mais contato com a mãe dele. (...)
O representante legal é Anchieta, ele é só encarregado e recebia R$5 mil/mês para tocar as duas obras,
não sabe por quanto tempo, pois o açude durou 6 meses e depois a outra obra parou, não sabe o total. Todos os
pagamentos dos empregados da obra eram feitos por ele. (...) Não sabe nada sobre a proposta que venceu a
licitação e nem sabe sobre essa outra proposta encontrada na casa de Vani. (...) Nunca participou, direta ou
indiretamente, de licitação. O dinheiro que recebia era repassado por seu irmão para pagar funcionários, pois
era ele quem recebia o repasse do Convênio.

Na busca e apreensão, no item 6, I, "b" (id. 4058202.2630489, pág.74), realizada na sede da Empresa Livramento
Construções foi localizado um comprovante de transferência bancária, no valor de R$ 2.000,00, realizada no dia
03/08/2012 por PASCOAL ADRIANO (irmão de ANCHIETA) em favor de JOSÉ ERIVAN LEITE - CPF 472.490.644-
87 (Conta corrente 20.813-2 - Ag. SS 0991-1), que, no exercício de 2012, era Presidente da Comissão Permanente de
Licitação da Prefeitura de Conceição-PB, desde 09/04/2012 (id. 4058202.2631344, pág.19).

Malgrado o réu afirmar diversas vezes em seu interrogatório que não participava das licitações, já que tenta se passar por
mero encarregado da obra, observa-se que ele atuou diretamente na fraude ao presente certame, uma vez que houve
depósito em favor do presidente da CPL, conforme demonstrado acima.

Assim, comprovado o elemento subjetivo, deverá o réu Pascoal Adriano Anastácio Rodrigues de Lima ser incurso
nas sanções do art. 90, da Lei n.8.666/93.

Em relação aos réus Inez Christina Palitot Clementino Remígio Leite, Secretária Municipal de Saúde, e Durval Leite
da Silva Filho, engenheiro fiscal do município, o MPF aduz que eles devem ser responsabilizados, pois foram
encontrados dois pedaços de papel na cor azul contendo anotações de valores relativos a ingresso de R$ 200.000,00,
saída de R$ 108.365,59 e saldo correspondente a R$ 91.634,41, que tiveram como destinatários diversas contas



bancárias, sendo este último valor equivalente à diferença entre as planilhas encontradas na casa de Braguinha e na sede
da empresa Livramento Construções, o que evidencia a fraude empreendida na referida licitação.

A defesa afirma que o MPF baseia sua acusação num bilhete azul, localizado em sua casa em sede de busca e apreensão,
em que constam alguns valores escritos, todavia, os referidos valores não coincidem com nenhuma das cifras
mencionadas na denúncia. Ademais, justificam que tais valores dizem respeito à proposta de venda de um imóvel para
custear tratamento de saúde de filho com câncer.

Importante colacionar trecho do interrogatório da ré Inez Christina Palitot Clementino Remígio Leite
(id.4058202.2669246):

(...) Foi Secretária de Saúde de 2001 a 2012 e seu marido [Durval] era o engenheiro fiscal. (...) Na busca e
apreensão em sua residência, o papel que tinha uns valores escritos diz respeito a uma negociação de um
imóvel, pois eles tinham um imóvel (essa propriedade já tinha antes de trabalhar em Conceição) e
precisavam do dinheiro por conta de um problema familiar e então fizeram a venda, mas a negociação
dessa venda foi feita por seu marido, pois ela estava em SP com seu filho doente. Esse valor não tem nada a
ver com as licitações. Até porque não conhece ninguém da Construtora Livramento. (...)

Veja-se o interrogatório de Durval Leite da Silva Filho (id.4058202.2669246):

(...) engenheiro e empresário (construtora de terraplanagem). Foi fiscal de obras ao longo de 10 anos na
Prefeitura de Conceição, (...) Ele entrou na Prefeitura em 2002 por contrato, na gestão do sobrinho de Vani,
Alexandre Braga. (...) Inez Christina é sua esposa (...) houve busca e apreensão em sua casa e foi localizado
um papel com valores e esses valores é referente à negociação do imóvel que ele vendeu para Gilvaneide
em decorrência do tratamento de saúde de seu filho. Essa venda e os gastos no [hospital] Sírio libanês
estão declarados no IR. (...)

Importante colacionar o que consta na análise feita pela CGU, no item 10, acerca do bilhete com os valores anotados (id.
4058202.2630489, pág.87/91):

(...) Note-se que comparando os valores das duas propostas de preços apreendidas na sede da empresa
LIVRAMENTO CONSTRUÇÕES (R$963.847,80) e na residência de BRAGUINHA (R$ 1.055.797,98) (...),
constata-se uma diferença a menor no valor de R$ 91.950,18, (...).

No que diz respeito ao valor de R$ 91.950,18, vale salientar que, conforme abordado no item 15 do Relatório de Análise
da Equipe JPA-04, na residência de DURVAL LEITE DA SILVA FILHO, foram apreendidos dois pedaços de papel na
cor azul, contendo anotações de valores relativos ao ingresso de R$ 200.000,00, saída de R$ 108.365,59 e distribuição
do saldo correspondente a R$ 91.634,41 em oito contas bancárias de diferentes pessoas físicas (sem identificação do
Banco e da data dos possíveis créditos).

Note-se que o valor distribuído nas contas bancárias (R$ 91.634,41) aproxima-se do valor do sobrepreço decorrente
da troca de propostas de preços da empresa LIVRAMENTO CONSTRUÇÓES na Tomada de Preços nº 21/2012,
realizada pela Prefeitura de Conceição-PB, mas não são coincidentes.

A defesa sustentou que tais valores se referem à negociação de venda de um terreno ocorrida dois anos antes da referida
Tomada de Preços, juntando comprovantes de declarações nas págs. 2, 3 e 7 do id. 2551397.

Em que pese tais declarações não tenham sido assinadas anteriormente ao ajuizamento da denúncia ou contemporânea à
suposta venda, o fato é que apenas esse bilhete com as anotações sem correspondência de valores, data vênia, não se
revela suficiente para comprovar a participação dos réus na fraude licitatória.

Portanto, não assiste razão ao órgão ministerial no que diz respeito à responsabilização dos réus ora em comento, pois a
única prova em seu desfavor é um bilhete com valores anotados, porém tal bilhete isolado ou mesmo em comparação
com os valores constantes nas planilhas orçamentárias apreendidas na casa de Braguinha ou na sede da empresa
Livramento Construções não são prova suficientes para um decreto condenatório.

Assim, não havendo provas suficientes de participação no crime, deverão os réus Inez Christina Palitot Clementino



Remígio Leite e Durval Leite da Silva Filho serem absolvidos das sanções do art. 90, da Lei nº 8.666/93, nos
termos do art. 386, VII, do CPP.

No que tange ao réu Francisco Braga de Oliveira Neto ("Braguinha"), o MPF afirma que ele era a pessoa que de fato
exercia o papel de gestor municipal nas obras públicas contratadas pela Prefeitura de Conceição-PB, sendo o líder das
condutas fraudulentas no Município de Conceição, no período da gestão de sua mãe (Vani Braga), havendo diversos
áudios de interceptação telefônica que comprovam sua atuação.

Já, no que diz respeito a ré Vani Leite Braga De Figueiredo, o MPF diz que ela era a responsável por autorizar a
abertura, adjudicar o objeto, homologar o resultado após verificar a regularidade do certame e assinar a ordem de serviço
de todo o processo licitatório.

As defesas de ambos os réus defendem a impossibilidade de configuração do delito imputado por inexistência de
prejuízo ao erário, já que as obras foram integralmente concluídas e aprovadas pelos órgãos fiscalizadores, pugnando
pela improcedência da demanda.

Será demonstrado a seguir trecho do interrogatório do réu Francisco Braga de Oliveira Neto (id. 4058202.2669246):

(...). Quando estava concluindo a gestão, sua mãe pediu para tirar cópia de todas as licitações que
ocorreram ao longo de 04 anos. Acredita que os originais encontrados devem ter sido porque na hora de
tirar cópia o pessoal esqueceu os originais lá em casa. (...) Em relação aos documentos encontrados na
sua casa, mais uma vez falou que foi porque foram tiradas xerox das licitações, então, ficou documentos
originais por engano. Final do mandato é novembro ou dezembro/2012, após as eleições, quando soube que
seria o adversário que iria assumir. (...)

E agora será demonstrado o interrogatório da ré Vani Leite Braga De Figueiredo (id. 4058202.2669246):

(...) seu filho Braguinha mora com ele porque ela é viúva e ele ajuda muito ela. Braguinha não representa a
Prefeitura, de jeito nenhum.  Ela confirma que pedia a Braguinha para ligar para os construtores para acelerar
as obras, mas ele não ia em obra, nem fiscalizava obra. (...) Oficialmente ele não tinha poder na Prefeitura.
Teve atraso nas obras por conta de atraso na liberação dos recursos. (...)Se na busca e apreensão foi
encontrado documento original, ela desconhece, mas a cópia de tudo, ela tem, de toda a documentação
que tinha na Prefeitura. (...) Determinou que essas cópias dos documentos fossem tiradas desde que
perdeu as eleições. Os documentos originais devem ter sido esquecidos por quem tirou xerox. (...) Dentro
da Prefeitura Braguinha não ajudava em nada e não dava ordens de nada. Braguinha me ajudava em me pegar
na Prefeitura e deixar quando o motorista estava ocupado.  (...)

Analisando os interrogatórios dos réus, observa-se que suas teses defensivas não foram suficientes para refutar os fatos
imputados na denúncia, nem mesmo elidiram a força probante dos documentos mencionados no tópico da materialidade,
pois seus esclarecimentos foram genéricos e superficiais, resumindo-se a afirmar que o único motivo para que tenham
sido encontrados documentos originais na sua residência foi pelo fato de ter sido esquecido por quem tirou fotocópia
destes documentos após as perdas das eleições em 2012 para o político adversário.

Destaque-se que, conforme já mencionado no tópico da materialidade, na busca e apreensão realizada, no dia
08/03/2013, na residência de Francisco de Oliveira Braga Neto ("Braguinha"), foram encontradas, nos itens 06 e 07 (id.
4058202.2630439, pág.39), propostas de preços originais das empresas Livramento Construções, Concretex, Serra
Construções e Edifica, referentes à Tomada de Preços nº 021/2012, contendo perfurações nas folhas que indicam ter
havido substituição nas propostas do referido certame.

Inclusive, do depoimento do Francisco Braga, percebe uma aproximação muito grande com todos os contratos
administrativos envolvidos, pagamentos aos contratados, bem como a respeito da execução das obras. Demonstrou
conhecer com detalhes todo o desenrolar das execuções, bem como se encontrando na posse dos documentos públicos
relativos às contratações e, também, descolando-se diretamente à CGU para tratar sobre as questões alusivas às obras da
Prefeitura. Diante disso, não merece qualquer guarida a assertiva da defesa do réu no sentido de que ele ajudou
esporadicamente a sua mãe, então prefeita, apenas quando esta se encontrou temporariamente doente.

Ademais, a ré Vani Braga, tentando demonstrar-se completamente à parte dos acontecimentos denunciados nesta ação



penal, afirma que desconhece que houve apreensão de documentos originais em sua residência. Além disso, a ré,
contraditoriamente ao depoimento prestado pelo seu filho (Braguinha), negou que este atuasse lhe ajudando nas questões
alusivas às obras.

Verifica-se que a tentativa de mostrarem-se alheios às fortes comprovações em seu desfavor apenas reforça o elemento
subjetivo de suas condutas, demonstrando o dolo na prática de fraude na Tomada de Preços nº 021/2012.

Assim, comprovado o elemento subjetivo, deverão os réus Francisco Braga de Oliveira Neto e Vani Leite Braga
de Figueiredo ser incursos nas sanções do art. 90, da Lei n.8.666/93.

2.1.2         Tipo penal previsto no art. 1º, I, do Decreto-Lei n. 201/67. 

O Ministério Público Federal imputa aos acusados Antônio Gomes Pedroza, Durval Leite da Silva Filho, Flávio
Nunes de Sousa, Francisco Braga de Oliveira Neto, Grayson Kleber Palitot, Inez Christina Palitot Clementino,
Remígio Leite, Ivan Belmiro Lima, José de Anchieta Anastácio Rodrigues De Lima, José Neury Lira, José
Pereira da Silva Filho, Marcos Jessé Rocha Pedrosa, Maria Wilma de Oliveira, Pascoal Adriano Anastácio
Rodrigues de Lima, Valdemir Moreira Palitot e Vani Leite Braga De Figueiredo, na inicial acusatória, o delito
previsto no art.1º, I, Decreto lei n.º 201/1967, que assim dispõe:

Decreto-Lei n.º 201/1967:

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

I - apropriar-se de bens ou rendas públicas, ou desviá-los em proveito próprio ou alheio;

 (...)

§1º Os crimes definidos neste artigo são de ação pública, punidos os dos itens I e II, com a pena de reclusão, de
dois a doze anos, e os demais, com a pena de detenção, de três meses a três anos.

Embora sejam conhecidos como crimes de responsabilidade, os crimes do art. 1° são crimes comuns, ou seja, infrações
de natureza penal, julgadas pelo Poder Judiciário e puníveis com reclusão ou detenção. Não se confunde com os crimes
de responsabilidade em sentido estrito, objeto do art. 4°, que têm natureza política, ou seja, de infrações político-
administrativas e são julgados pelo Poder Legislativo Municipal, puníveis com a perda do mandato ou impeachment.

São considerados crimes próprios, ou seja, somente podem ser cometidos pelo Prefeito Municipal ou por quem esteja no
exercício desse cargo, como o Vice-Prefeito ou o Presidente da Câmara de Vereadores.

Importante deixar consignado, também, que o término do mandato não impede que o agente seja processado pelos fatos
cometidos durante o seu exercício, consoante se verifica da jurisprudência:

Súmula 703 do STF: "A extinção do mandato de prefeito não impede a instauração de processo pela prática dos
crimes previstos no art. 1º do Decreto-lei 201/1967".

Súmula 164 do STJ: "O prefeito municipal, após a extinção do mandato, continua sujeito a processo por crime
previsto no art. 1º, do Decreto-Lei nº 201, de 27.2.67".

À luz do que preceitua o art. 30 do Código Penal, os tipos penais do art. 1º admitem a coautoria ou participação por
parte de outros agentes, caso em que a qualidade de Prefeito, por ser elementar do delito, comunica-se aos demais.

O inciso I refere-se a aquele que se apropria de bens ou rendas públicas, ou os desvia em proveito próprio ou
alheio. Trata-se de uma forma específica do crime de peculato (art. 312 do CP), já que é aplicado a somente
determinados agentes que detinham à época do fato condições especiais.

A conduta "apropriar-se" tem o sentido de tomar para si, assenhorear-se, passar a agir como dono, o que pode ser
revelado por condutas incompatíveis com a condição de possuidor ou detentor, tais como levar a coisa para casa,
recusar-se a devolvê-la, aliená-la, consumi-la, etc.



Já "desviar" significa dar um destino diverso daquele que deveria ser dado, configurando-se, por exemplo, no
caso de pagamento por obra que não foi feita (TRF4, AC 200671130005326, Paulo Afonso, 8ª T., u., 11.7.07).

O elemento objetivo da conduta descrita é claro quando afirma que a apropriação ou o desvio de quaisquer bens ou
rendas públicas (vantagem) é dirigido ao Prefeito ou terceiro que obtém a vantagem ilicitamente em detrimento da
administração, alternativamente. Por óbvio, o crime não ocorre se o desvio ou a aplicação indevida se dão em proveito
da própria Administração Pública, caso em que poderá ocorrer o crime previsto no inciso III do mesmo artigo.

O crime em tela somente prevê a modalidade dolosa, ou seja, é necessário que o órgão acusador comprove que houve
vontade livre e consciente de se apropriar ou desviar, aliado ao ânimo de apropriação ou favorecimento de terceiro

Posta em destaque a figura típica, resta-nos avaliar se o fato se subsume ao tipo penal incriminador.

A materialidade será analisada em tópicos, de acordo com os certames denunciados. 

2.1.2.1    Desvio de recursos públicos ocorrido na Tomada de Preços nº 013/2012 (Quadra poliesportiva coberta).

 2.1.2.1.1           Materialidade delitiva.

A materialidade delitiva do tipo penal previsto no art. 1º, I, do Decreto-Lei nº 201/67 ocorrida na Tomada de Preços nº
013/2012 não foi comprovada, conforme será explanado a seguir:

O MPF aduziu na denúncia que através do Relatório de Demandas Externas nº 00214.000547/2012-41, acostado ao feito
através de mídia digital (pág. 96 do id. 4058202.2630436), especificamente na pasta correspondente a "Relatório
Conceição", ficaram apontadas as seguintes irregularidades:

a)       Pagamento indevido por serviços não executados, relativos às obras de construção de quadra poliesportiva,
caracterizando superfaturamento de R$ 246.016,54, de acordo com a planilha lá contida indicando os itens e a inspeção
física no estágio da obra no período correspondente a 19.11.2012 a 22.11.2012;

b)      Execução de itens de serviços em desacordo com a especificação e

c)       Pagamento por serviços não executados, no montante de R$ 6.289,36, tendo em vista que se encontravam
executadas quantidades inferiores às atestadas nos boletins de medição.

Com base em tais identificações, o órgão ministerial imputou na denúncia o valor total de dano ao erário em R$
252.305,90.

De outra banda, na Nota Técnica da CGU nº 2718, datada de 12/12/2012, foram identificadas, nos itens 3.4 e 3.5,
algumas irregularidades referentes ao Termo de Compromisso PAC n. 202225/2011 - FNDE MEC (Construção de
Quadra Poliesportiva) (id.4058202.2551407, pág. 36/41) como, por exemplo:

a)       A empresa São José Construções e Serviços Ltda. venceu a TP nº 013/2012, com proposta de preço de R$
494.163,15, tendo sido realizado dois pagamentos em seu favor no valor total de R$ 379.056,31, todavia, pelo estágio
em que se encontrava a obra, deveria ter sido efetuado pagamento no valor de apenas R$ 166.420,26, assim, houve
pagamento por serviços não realizados no valor de R$ 212.636,05;

b)      A CGU elaborou uma tabela com a lista dos serviços que já haviam sido pagos, todavia, no dia da fiscalização
ainda não tinham sido executados;

c)       Houve pagamento por serviços executado em quantidade inferior ao que estava previsto na planilha orçamentária
(id. 4058202.2631103, pág. 13/24), conforme segundo boletim de medição, no valor de R$ 6.289,36 (id.
4058202.2632255, pág. 13/18);

d)      Verificou-se que o concreto utilizado estava sendo fabricado na obra, porém, estava em desacordo com as
especificações da planilha orçamentária (id. 4058202.2631103, pág. 13/24), não sendo possível mensurar o prejuízo
quanto a esta irregularidade;



e)       Também, foi registrado que dois dos trabalhadores (Francisco Wagner Liberato de Arruda e Sabino Liberato da
Silva) da obra não possuíam vínculos trabalhistas, tendo eles afirmado que nunca compareceu engenheiro na obra.
Ademais, em consulta aos sistemas corporativos do Governo Federal, o único funcionário registrado da empresa
contratada era sócio Antônio Gomes Pedroza, que esteve presente no dia da fiscalização, dispondo apenas de planta
arquitetônica, pois o projeto da obra não foi disponibilizado pela Prefeitura.

Não obstante tais constatações, ao final do relatório, a CGU destacou que a ausência do engenheiro fiscal da Prefeitura
(Durval Leite da Silva Filho - CPF n° 237.362.164-91) limitou os trabalhos de fiscalização, tendo em vista que não foi
possível esclarecer quaisquer dúvidas sobre as obras, considerando-se também que não foi disponibilizado o Projeto da
referida obra fiscalizada, além de outros documentos e informações solicitados.

Quanto à alegação da defesa de que o técnico da CGU não quis tratar diretamente com o engenheiro e nem com os
construtores, tal assertiva não foi acompanhada de comprovação, limitando-se tão somente os réus a fazerem as
alegações sem a necessária comprovação. Poderia o réu, caso quisesse demonstrar que o técnico da CGU prestou
informação inverídica no relatório, ter arrolado como testemunha, mas não o fez (págs. 31/32 do id. 4058202.2551382).

Todos os réus envolvidos afirmaram que a obra foi realizada e aprovada pelo TCE/PB (id. 4058202.2669246) e foi feita
juntada do Acórdão do TCE/PB que julgou regular o procedimento licitatório e o contrato. Porém, não há análise acerca
da execução da obra (id. 4058202.4185308).

No entanto, um elemento de informação se revela importante para o deslinde e esclarecimento dos fatos.

Em consulta ao Convênio no site do TCU [1] (Acórdão 7328/2014), verifica-se que foram analisadas todas as
contratações objeto do referido processo, concluindo pela inexistência de dano ao erário considerando o estágio atual
das obras na Tomada de Preços de nº 13/2012. A esse respeito, cumpre transcrever trecho do julgado:

"I.1.1.2. Irregularidades na execução

11.4. Superfaturamento, segundo a CGU, no importe de R$ 252.305,90, consubstanciado no pagamento por
serviços não realizados, haja vista as seguintes constatações (itens 2.1.1.2 e 2.1.13 do relatório de auditoria,
peça 28, ps. 9-15):

11.4.1. na inspeção física, verificou-se que, do valor contratado (R$ 494.163,15), faltavam iniciar serviços
equivalentes a R$ 361.123,38, sendo que, consoante quadro abaixo, foram pagos R$ 379.056,31, restando
comprovado, desde já, pagamento antecipado de R$ 246.016,54 [R$ 379.056,31 - R$ 133.039,77 (R$
494.163,15 - R$ 361.123,38)]:

11.4.2. a CGU também constatou que alguns serviços iniciados (itens de serviços 4.2.1 e 4.2.2) foram medidos
e pagos além do efetivamente executado, resultando no pagamento a maior de R$ 6.289,36.

11.5. Constatou-se também que os boletins de medição foram assinados pelo Engenheiro Civil Marcos Jessé
Rocha Pedrosa (865.230.403-30), responsável técnico da empresa contratada e sócio das empresas Hydrogeo
Projetos e Serviços Ltda. - EPP (02.735.064/0001-66) e F Rocha Construções e Serviços Ltda. - ME
(10.797.229/0001-52), que as notas fiscais foram atestadas pela Secretária de Educação Maria Vilma de
Oliveira, que também atuou como presidente da comissão de licitação, e que o fiscal designado pela Prefeitura,
Engenheiro Civil Durval Leite da Silva Filho (237.362.164-91), sócio, juntamente com a presidente do Fundo
Municipal de saúde Sra. Inez Cristina Palitot Clementino Remígio Leite (364.882.084-20), da Construtora Ida
Ltda. (02.684.214/0001-50), não exerceu qualquer fiscalização sobre as obras.

11.6. Ainda foi observada a ausência de formalização das relações de trabalho dos funcionários da construtora
alocados nas obras, a qual registrou no PIS apenas o sócio Antonio José Gomes Pedrosa (608.008.794-49).

I.1.2. Informações enviadas pela Prefeitura e pelo FNDE

 

11.7. O FNDE (peças 345-346) enviou cópia de relatório da vistoria feita em 6/12/2013, na qual apurou a
execução de 68,72% das obras, quando haviam sido liberados 75% dos recursos a seu cargo.



 

11.8. A Prefeitura, por sua vez (peças 350-351), formalizou termo de ajustamento de conduta com a empresa
São José Construções Ltda. - ME, no qual ficou acordado, sob pena de multa diária de mil reais, que a
construtora executaria os serviços pagos pela administração anterior e não realizados, e, a partir de então,
continuaria a obra, sendo que os novos pagamentos estão condicionados à autorização da CGU e da Caixa
Econômica Federal, bem como à prévia medição do fiscal municipal e à apresentação de: i) comprovação da
inscrição a obra no INSS; ii) carteira de trabalho dos funcionários empregados na obra; iii) fotos da sede da
empresa; iv) foto dos funcionários em pleno trabalho na obra; v) recibo de pagamento dos funcionários da
obra; vi) diário da obra; vii) certidões atualizadas; viii) boletins de medição; ix) notas fiscais dos materiais
adquiridos para emprego na obra; x) comprovantes de todos os impostos recolhidos; xi) projetos básicos e/ou
executivos da obra. Por fim, o gestor demonstrou, em 9/6/2014, por meio de fotografias (peças 350, págs.
66-73, e 351, págs. 1-20), que a obra foi retomada e se encontra em estágio avançado.

 

I.1.3. Encaminhamento

 

11.9. Quanto às ocorrências identificadas na execução contratual, ressaltamos que o superfaturamento (R$
252.305,90) apontado pela CGU constituiu pagamento antecipado, pois, nos termos da jurisprudência abaixo
exemplificada, pagamentos dessa natureza passa a ser débito se os serviços correspondentes não forem
executados ou se o forem após certo período de tempo (em regra, a partir de seis meses) que impeça concluir
pela existência de nexo causal entre os recursos utilizados no pagamento antecipado e os serviços realizados
após a vistoria da CGU:

 

É essencial para a regularidade das contas e elisão do débito a comprovação do nexo de causalidade entre a
movimentação dos recursos públicos federais, depositados em conta específica, e o pagamento das despesas
derivadas do convênio.

 

A mera execução do objeto do convênio não implica o julgamento pela regularidade das contas, pois os
recursos utilizados na sua execução podem provir de fontes municipais, tendo sido integralmente desviados os
recursos federais. (Acórdão 1019/09-1ª C).

 

2. A realização dos serviços posteriormente à prestação de contas, somada a conduta de má-fé do gestor
municipal, inviabiliza o nexo de causalidade entre a verba federal recebida pelo município e as despesas
incorridas na execução do objeto. (Acórdão 306/11-2ª C).

 

Os recursos federais foram creditados na conta corrente específica do Convênio ... em 14.6.2002 e debitados
dela em 18.6.2002, por meio de cheque pago à empresa ... no valor total repassado... No entanto, a parcela das
obras realizada foi executada tão somente em 2004, como apurou a Polícia Federal. (Acórdão 4539/10-2ª C).

 

... o pagamento antecipado não é a única inferência que se pode tirar da atitude do gestor de sacar os recursos
na data da liberação dos mesmos. Outra questão que se acende diz respeito ao liame entre esse saque e as
despesas de execução do objeto ... O saque antecipado impede concluir que houve nexo de causalidade entre os
recursos recebidos e as despesas realizadas, até mesmo porque entre aquele e o Relatório do suposto
Cumprimento da obra decorreram, aproximadamente, seis meses (de 24/04/2000 a 16/10/2000). (Acórdão



1067/09-2ª C).

 

11.10. Sendo assim, como a atual gestão municipal interveio no andamento dos serviços e comprovou que
as obras estão em estágio avançado, esse pagamento a maior não se constituiu em prejuízo ao Erário, já
que os serviços correspondentes foram realizados, embora que posteriormente.

11.11. Acerca, especificamente, da suspeita de que a empresa São José Construções e Serviços Ltda. não é
quem está realizando os serviços, em que pese os indícios (ela registrou apenas um CEI em 2013 e um
empregado em 2012 e 2013, que também é empregado da Prefeitura Municipal de São José da Lagoa Tapada-
PB), ante as precauções adotadas pela atual gestão municipal, entendemos pertinente aguardar a cópia do
Inquérito Policial 344/2012-SR/DPF/PB, sem o prejuízo de realizar diligência à Prefeitura, solicitando
informação sobre o estágio atual da obra e cópia dos comprovantes de que a contratada é quem está executando
a obra" (g.n)

De um lado, constam as verificações da CGU no momento das vistorias em 19.11.2012 e, de outro, a decisão do TCU,
em 18.11.2014, no sentido de que a vistoria do FNDE em 06.12.2013 e a comprovação do então gestor do município em
09.06.2014 de que a obra estava em estágio avançado, conforme trechos acima transcritos.

Desse modo, observa-se que as provas são insuficientes para a condenação, pois deixam dúvidas sobre a última
conclusão técnica acerca do efetivo desvio de recursos como inicialmente verificado pelos técnicos da CGU.

Desse modo, observa-se que as provas são insuficientes para a condenação, já que a materialidade dos delitos descritos
na denúncia não restou comprovada, portanto, em homenagem ao princípio do "in dubio pro reo", devem os réus
Antônio Gomes Pedroza, Maria Wilma de Oliveira, Ivan Belmiro Lima, Marcos Jessé Rocha Pedrosa, Francisco
Braga De Oliveira Neto e Vani Leite Braga de Figueiredo, serem absolvidos da acusação de terem praticado o delito
descrito no art. 1º, I, do Decreto-Lei n. 201/67, referente à Tomada de Preços nº 013/2012, nos termos do art. 386, VII,
do CPP. 

2.1.2.2   Desvio de recursos públicos ocorridas na Tomada de Preços nº 026/2011 (Esgotamento sanitário no
Distrito Videl).

 

2.1.2.2.1          Materialidade delitiva.

A materialidade delitiva do tipo penal previsto no art. 1º, I, do Decreto-Lei nº 201/67 ocorrida na Tomada de Preços nº
026/2011 não foi comprovada, conforme pode ser visto nas provas indicadas abaixo:

O MPF aduz que a Prefeitura de Conceição-PB e a FUNASA celebraram o Convênio nº 438/2007 (SIAFI n° 628244)
visando à implantação de sistema de esgotamento sanitário no Distrito Videl Município, tendo sido realizada a Tomada
de Preços n° 026/2011, que, ao final, teve como vencedora a empresa a Construtora Cristo Rei Ltda, com a proposta de
R$ 413.600,81.

O Parquet aduz que teriam ocorrido pagamentos por serviços não executados, pagamentos superfaturados, tendo
resultado no desvio de recursos públicos na cifra de R$ 196.678,94 em favor da empresa contratada.

O MPF aduziu na denúncia que através do Relatório de Demandas Externas nº 00214.000547/2012-41, acostado ao feito
através de mídia digital (pág. 96 do id. 4058202.2630436), especificamente na pasta correspondente a "Relatório
Conceição", ficaram apontadas as seguintes irregularidades:

a)       Execução de serviço em desacordo com as especificações, ocasionando prejuízo ao Erário de R$ 61.097,11, pois
"o item de serviço '04.02 - Aquisição e transporte de material proveniente de jazida até 2km', foi executado em
desacordo com o previsto em planilha, pois a distância de transporte entre a área da jazida e a ETE é de
aproximadamente 400m, caracterizando-se superfaturamento qualitativo do serviço, em face de superestimativa da
distância de transporte, a qual foi considerada até 2km, apesar de efetivamente ter sido de aproximadamente 400m";



b)      Pagamento indevido por serviços não executados no montante de R$ 104.545,95, que haviam sido executados
apenas os serviços relativos à Estação de Tratamento de Esgotos - ETE;

c)       Superfaturamento no valor de R$ 18.225,85, em face da não execução de serviços medidos e pagos, referentes à
ausência do plantio de gramas e mudas de eucalipto;

A defesa fez juntada do Acórdão do TCE/PB que julgou regular o procedimento licitatório e o contrato, acrescentando
que o relatório de auditoria constatou que os preços estão compatíveis aos praticados no mercado. Na ocasião, não se
emitiu juízo de valor acerca da execução da obra (id. 4058202.4185293).

Contudo, a FUNASA, após vistoria realizada no dia 24 de abril de 2013, emitiu parecer técnico final nº 216/2013 (id.
4058202.2644480) concluindo que:

(...) o sistema de esgotamento sanitário pode ser considerado concluído, visto que foram executados os
principais elementos do sistema que contemplam a meta estabelecida (...) podemos mensurar a execução
física do convênio em 103,37% (...) e, visto que o sistema pode ser posto em operação quando emitida a
respectiva licença de operação pelo órgão ambiental, podemos considerar o percentual de atingimento do
objeto em 100% (cem por cento). (...)

Em consulta ao Convênio no site do TCU [1] (Acórdão 7328/2014), verifica-se que, de todas as contratações analisadas
objeto do referido processo, com base em diversos documentos, como no relatório de fiscalização da CGU que embasou
a denúncia, em apenas uma delas foi firmada convicção sobre a ocorrência de débito (item 5 do Voto) (TP 22/2010),
sugerindo a obtenção de maiores informações acerca das demais contratações, como por exemplo, o estágio atual das
obras na TP 26/2011. A esse respeito, cumpre transcrever trecho do julgado:

"II.1.2. Informações enviadas pela Suest/PB

12.6. Segundo a Suest/PB, o convênio atingiu o objetivo pretendido, conforme parecer 216/2013 (peça 341), e
o gestor apresentou a prestação de contas final, a qual aguarda a análise financeira.

II.1.3. Encaminhamento

12.7. Acerca do pagamento de R$ 122.771,80 por serviços inexecutados, não resultou em prejuízo ao Erário,
uma vez que a fiscalização da CGU ocorreu em 2012, antes, portanto, da última vistoria da Suest/PB, feita em
2013 (peça 341), que apontou a execução de 103,07% dos serviços contratados.

12.8. Quanto à suspeita de que a contratada não foi quem realizou os serviços, conforme pesquisa em bancos
de dados públicos (peça 363), ela recebeu R$ 426.410,83, entre 2011 e 2012, porém, nesses exercícios, não
registrou CEI e nem empregados, restando evidente não ter sido ela quem realizou os serviços vistoriados pela
Suest/PB.

12.9. Tais evidências, a nosso ver, suportam a imediata autuação de tomada de contas especial. Mas, antes
disso, a fim de exaurir todas as oportunidades para comprovação de que a obra foi, de fato, construída pela
Construtora Cristo Rei Ltda., entendemos adequado, além do aguardo da cópia do Inquérito Policial Federal
344/2102-SR/DPF/PB, realizar diligência à Prefeitura Municipal, para que envie, no prazo de quinze dias,
(....)"

Todos os réus foram unânimes em dizer que a obra foi concluída e que as contas foram aprovadas pelo TCE/PB.

De um lado, constam as verificações da CGU no momento das vistorias em 19.11.2012 e, de outro, a decisão do TCU,
em 18.11.2014, no sentido de que a vistoria da Suest/PB concluiu que o convênio atingiu o seu objeto, com base,
inclusive, na vistoria da própria FUNASA, em 24.04.2013, a qual, de fato, reputou como atingido o objeto do Convênio,
conforme id. 4058202.2644480.

Desse modo, observa-se que as provas são insuficientes para a condenação, pois deixam dúvidas sobre a última
conclusão técnica acerca do efetivo desvio de recursos como inicialmente verificado pelos técnicos da CGU.

Desse modo, observa-se que as provas são insuficientes para a condenação, já que a materialidade dos delitos descritos



na denúncia não restou comprovada, portanto, em homenagem ao princípio do "in dubio pro reo", devem os réus
Grayson Kleber Palitot, Valdemir Moreira Palitot, Durval Leite da Silva Filho, Ivan Belmiro Lima, Francisco
Braga De Oliveira Neto e Vani Leite Braga De Figueiredo, serem absolvidos da acusação de terem praticado o delito
descrito no art. 1º, I, do Decreto-Lei n. 201/67, referente à Tomada de Preços nº 026/2011, nos termos do art. 386, VII,
do CPP. 

2.1.2.3   Desvio de recursos públicos ocorridas na Tomada de Preços nº 021/2012 (Módulos sanitários
domiciliares).

 

2.1.2.3.1          Materialidade delitiva.

A materialidade delitiva do tipo penal previsto no art.1º, I, do Decreto-Lei n. 201/67 ocorrida na Tomada de Preços nº
021/2012 não foi comprovada, conforme pode ser visto nas provas indicadas abaixo:

O MPF aduz que a Prefeitura de Conceição-PB e a FUNASA celebraram o Convênio SICONV 760305/2011 visando à
construção de módulos sanitários domiciliares com tanques sépticos e sumidouros, tendo sido realizada a Tomada de
Preços n° 021/2012, que, ao final, teve como vencedora a empresa a Livramento Construções, Serviços e Projetos Ltda,
com a proposta de R$ 1.055.797,98.

O MPF aduziu na denúncia que através do Relatório de Demandas Externas nº 00214.000547/2012-41, acostado ao feito
através de mídia digital (pág. 96 do id. 4058202.2630436), especificamente na pasta correspondente a "Relatório
Conceição", ficaram apontadas as seguintes irregularidades:

a)       Execução de serviço em desacordo com as especificações, pois se "verifica que o item 14.4. alvenaria nos
referidos módulos sanitários foram executadas em dimensões inferiores às previstas em projetos, o que implicou numa
área menor, consequentemente, em prejuízo ao Erário de R$ 1.040,96";

b)      Execução de serviço em desacordo com as especificações, pois se verifica que o item "15.3. alvenaria em tijolo
cerâmico furado 8 furos 10x20x20cm, 1/2vez, assentado em argamassa traço 1:2:8 (cimento, cal e areia), juntas 12mm -
Sumidouro", com previsão de 6,77m2 por unidade" foram executados em quantidade inferior, consequentemente, em
prejuízo ao Erário de R$ 926,46";

c)       Pagamento por serviços não realizados ou executados em desacordo com as especificações técnicas - dano ao
erário no valor de R$ 10.560,74;

Ao final, o Parquet imputou o total de desvio de recursos públicos na cifra de R$ 23.088,90 em favor da empresa
contratada.

A defesa fez juntada do Acórdão do TCE/PB que julgou regular o procedimento licitatório e o contrato, com informação
de que os preços, de acordo com o relatório da auditoria estão compatíveis com o mercado, no entanto, não houve
menção acerca da execução da obra (id. 4058202.4185304).

Todavia, consta Relatório de vistoria da Funasa, realizada no dia 27.02.2015, (id. 4058202.2644476) concluindo que:

(...) o referido convênio foi celebrado no valor de R$ 1.050.000,00 (...) Quanto aos recursos financeiros, o
Município recebeu R$ 735.000,00 correspondente a 70% do valor (...) constatamos que 114 MSD das 194
previstas, todas se encontravam concluídas (...) Portanto, somos de parecer favorável à aprovação do
cumprimento da execução física de 58,82% e do objeto pactuado em 58,82% do referido convênio, que a
responsabilidade pela fiscalização das obras, quanto à qualidade dos serviços e materiais é do Município por
meio do seu engenheiro fiscal (...).

Ademais, em consulta ao Convênio no site do TCU [2] (Acórdão 7328/2014), verifica-se que foi confirmado o
entendimento apontado pela própria FUNASA no sentido da inexistência de irregularidades quanto ao débito
inicialmente imputado na TP nº 21/2012, a conferir no seguinte trecho:

II.2.2. Informações enviadas pela Suest/PB



 

13.9. A Suest/PB informou que o ajuste se encontra aguardando prestação de contas final e que o percentual de
execução física das obras alcançou 40%, equivalente aos R$ 422.281,25 que foram pagos à construtora (peça
431).

 

II.2.3. Encaminhamento

 

13.10. Segundo o portal da transparência, foram liberados R$ 735.000,00. Em que pese o valor liberado supere
a execução física apurada, o relatório de vistoria da Suest/PB, datado de 9/5/2013 (peça 341, pág. 11), afirma
que os serviços realizados guardam compatibilidade com as parcelas liberadas.

 

13.11. Perante essa diferença entre a liberação e a execução, consultamos o sistema Sismoc, mantido pela
Fundação Nacional de Saúde, onde localizamos novo relatório de fiscalização, realizada em 18/7/2014, que
atesta a completa execução de 114 módulos sanitários, correspondentes a 58,82% dos 194 módulos contratados
e a R$ 617.610,00, quantia esta R$ 132.390,00 (11,18%) inferior, portanto, aos recursos liberados (R$
750.000,00).

 

13.12. Contudo, essa diferença (R$ 132.390,00) não significa pagamento a maior, no importe de R$ 82.609,86
(R$ 7.858,07 = R$ 74.751,79), pois, de acordo com o Sagres (peça 371), até agora, apenas os R$ 422.284,20
foram pagos.

 

13.13. O novo relatório da Suest/PB recomenda a liberação da terceira parcela do convênio, dando a crer que
as falhas apontadas pela CGU foram corrigidas e que o ajuste será prorrogado.

Em seus interrogatórios (id. 4058202.2669246), os réus discorreram acerca da devolução de recursos desse convênio,
bem como foram unânimes em afirmar que a obra foi executada regularmente, senão veja-se:

Interrogatório do réu Flavio Nunes De Sousa:

(...) engenheiro da empresa Livramento na época dos fatos. Quando a CGU esteve lá apontou algumas
incorreções e depois da emissão do relatório a empresa se ajustou e concluiu a obra corretamente. No dia
da fiscalização ele não estava lá. O atraso que ocorreu na obra foi porque houve fiscalização da CGU e depois
a mudança de gestão e as obras ficaram suspensas e só após ele autorizou a continuação. A empresa tinha
condições de cumprir o cronograma, mas diante desses acontecimentos ocorreu atraso. Fez visitas na obra com
Pascoal e outras com Anchieta. (...). Foram construídos 114 banheiros, pois quando houve a suspensão das
obras pela nova gestão, ela readequou a meta física para 114 e fez a devolução do dinheiro remanescente.
(...).

Interrogatório do réu Pascoal Adriano Anastácio de Lima:

(...) Eram previstas 194 módulos sanitários e ele fez 114, quando chegou a nova administração, o
convênio expirou e a nova gestão não fez aditivo, então, foi prestado conta dos 114 e o restante do
dinheiro que sobrou a Prefeitura devolveu à Funasa. (...) Teve fiscalização da CEF, pois quem liberava os
recursos era a CEF. Todas as obras foram aprovadas pelo TCE/PB. (...)

 Interrogatório do réu José de Anchieta Anastácio Rodrigues de Lima:



(...) construtor, proprietário da Livramento Construções. (...) Essas obras foram bem problemáticas,
causando até danos financeiros à construtora, pois houve umas 3 paralisações, então, isso não permitiu que
fosse feita a execução física completa, pois com as fiscalizações eram feitas logo as correções das falhas
apontadas. A CGU ficou com mais de um ano com dinheiro bloqueado após a fiscalização, mas
posteriormente autorizou o pagamento porque foram executadas as correções. Não teve oportunidade de se
manifestar junto com a fiscalização, pois a CGU avisou na véspera que no dia seguinte estaria na obra e não
houve tempo de ir até lá. (...) O contrato foi assinado para 194 módulos sanitários, mas com as
paralisações, atrasou muito e com isso o convênio de Brasília com o Município de Conceição expirou e
não podia mais ser renovado. (...)

De um lado, constam as verificações da CGU no momento das vistorias em 19.11.2012 e, de outro, a decisão do TCU,
em 18.11.2014, no sentido de que a conclusão do relatório de vistoria da Suest/PB leva a crer na correção das falhas
apontadas pela CGU ou na glosa dos valores correspondentes. Posteriormente, em 27.02.2015, a própria FUNASA
realiza vistoria no local e reputa como aprovada a prestação de contas final, com a situação concluída e percentual de
obra em 58,85, conforme id. 4058202.2644476, não havendo que se falar em desvio porque os recursos remanescentes
foram devolvidos aos cofres municipais.

Desse modo, observa-se que as provas são insuficientes para a condenação, pois deixam dúvidas sobre a última
conclusão técnica acerca do efetivo desvio de recursos como inicialmente verificado pelos técnicos da CGU.

Desse modo, observa-se que as provas são insuficientes para a condenação, já que a materialidade dos delitos descritos
na denúncia não restou comprovada, portanto, em homenagem ao princípio do "in dubio pro reo", devem os réus
Flávio Nunes de Sousa, Inez Christina Palitot Clementino Remígio Leite, Ivan Belmiro Lima, José de Anchieta
Anastácio Rodrigues de Lima, Pascoal Adriano Anastácio de Lima, Francisco Braga de Oliveira Neto e Vani
Leite Braga de Figueiredo, serem absolvidos da acusação de terem praticado o delito descrito no art.1º, I, do Decreto-
Lei nº 201/67, referente à Tomada de Preços nº 021/2012, nos termos do art.386, VII, do CPP. 

2.1.2.4   Desvio de recursos públicos ocorridas na Tomada de Preços nº 022/2010 (15 casas no Sítio Três Pedras).

 

2.1.2.4.1          Materialidade delitiva.

A materialidade delitiva do tipo penal previsto no art.1º, I, do Decreto-Lei n. 201/67 ocorrida na Tomada de Preços nº
022/2010 não foi comprovada, conforme pode ser visto nas provas indicadas abaixo:

O MPF aduz que a Prefeitura de Conceição-PB e a FUNASA celebraram o Convênio TC/PAC nº 1342/2008 (SIAFI
648982) visando à construção de quinze unidades habitacionais no Sítio Três Pedras, tendo sido realizada a Tomada de
Preços n° 022/2010, que, ao final, teve como vencedora a empresa a Lopel - Lopes Pereira Engenharia Ltda, com a
proposta de R$ 384.676,40.

O MPF aduziu na denúncia que através do Relatório de Demandas Externas nº 00214.000547/2012-41, acostado ao feito
através de mídia digital (pág. 96 do id. 4058202.2630436), especificamente na pasta correspondente a "Relatório
Conceição", ficaram apontadas as seguintes irregularidades:

a)       Pagamento indevido por serviços não executados, no valor de R$ 38.563,50, pois "constatou-se que o valor do
item '15.0. calçada de proteção' apresentava-se incompatível com a composição unitária do serviço, tendo em vista o
sobrepreço do subitem '15.3. fundação e baldrame de alvenaria de 1 vez de tijolos de 8 furos', o qual foi executado em
desacordo com o previsto nas especificações e na planilha orçamentária contratada;

b)      Utilizou-se de alvenaria de ½ vez no embasamento, o que aumentou o prejuízo ao Erário, no montante de R$
3.234,57;

c)       Pagamento por serviços não executados, no montante de R$ 9.253,20, relativos à ausência de Bomba submersa no
reservatório semi-enterrado, reservatório de fibra de vidro para 500 litros, inclusive tampa e, por fim, porta de madeira
compensada, lisa, para pintura, inclusive forra e ferragens no banheiro;



d)      Superfaturamento de R$ 3.297,00, tendo em vista a inobservância de especificações técnicas, consistentes do item
'10.1. Porta de madeira maciça regional, tipo mexicana, incl. Forra e ferragens (0,80x2,0) esp=3cm, na sala e na
cozinha';

e)       Entrega das unidades habitacionais aos beneficiários anteriormente ao recebimento das obras pela Prefeitura
Municipal de Conceição;

f)       Execução das obras pela própria Prefeitura de Conceição e ausência de responsáveis técnicos pela execução e
fiscalização;

g)      Baixa qualidade dos materiais utilizados e vícios construtivos nos serviços executados;

h)      Superfaturamento no montante de R$ 9.616,46, em face da não execução do item de serviço 12.1 - contrapisos de
concreto simples;

Com base em tais identificações, o órgão ministerial imputou na denúncia o valor total de dano ao erário em R$
60.967.73.

No mesmo diapasão, a Nota Técnica da CGU nº 2718, datada de 12/12/2012, identificou, no item 3.3, algumas
irregularidades referente ao Convênio TC/PAC nº 1342/2008 (construção de unidades habitacionais no Sítio Três
Pedras) (id. 4058202.2630436, pág. 73/76):

a) no item 3.3.1, atestou que há indícios de execução das obras pela própria Prefeitura de Conceição e ausência de
responsáveis técnicos pela execução e fiscalização;

b) no item 3.3.2, verificou-se vícios construtivos que demonstram má qualidade dos serviços executados, não tendo as
unidades sido entregues aos beneficiários, todavia, já se encontravam em precário estado de uso, inclusive com cupins
nas esquadrias de madeira e coberta, telhas quebradas, pisos trincados, dentre outros problemas.  Não obstante tal
situação, houve pagamento integral, mesmo sem a obra ter sido recebida.

A defesa fez juntada do Acórdão do TCE/PB que julgou regular o procedimento licitatório e o contrato, porém, no que
se refere à execução da obra, não houve análise acerca da execução da obra (id. 4058202.4185311).

Porém, em consulta ao Convênio no site do TCU [2] (Acórdão 7328/2014), verifica-se que, foi firmada convicção sobre
a ocorrência de débito na TP nº 22/2010:

(...) II.3.1.1 Irregularidades na licitação

14.1. (...) a obra encontrava-se em ritmo lento e, na ocasião, o Encarregado da obra (JOSÉ QUINTINO DE
MAGALHÃES NETO - CPF 337.812.734-15) informou ser o responsável pela contratação e pagamento dos
funcionários.

Saliente-se que, quando questionado sobre quem seriam os responsáveis técnicos pela execução e fiscalização
da obra, o Encarregado acrescentou que a obra nunca foi visitada por qualquer Engenheiro, nem de
empresa, nem da Prefeitura.

Após a realização dos trabalhos iniciais, constatou-se que o Encarregado é funcionário comissionado da
Prefeitura de Conceição, na função de Coordenador de Fiscalização de Obras, demonstrando que as
obras são executadas diretamente pela Prefeitura de Conceição. (...)

II.3.1.2. Irregularidades na execução

14.2. Superfaturamento no importe de R$ 45.095,07 (R$ 41.798,07 e R$ 3.297,00), resultantes da execução de
serviços em desacordo com as especificações técnicas e com a planilha orçamentária (itens 2.2.1.11 e 2.2.1.13
do relatório de auditoria).

14.3. Superfaturamento no montante de R$ 18.869,66 (R$ 9.253,20 + R$ 9.616,46), decorrentes do pagamento
de serviços não realizados (itens 2.2.1.12 e 2.2.1.17 do relatório de auditoria).



14.4. Entrega de imóveis aos beneficiários, antes do recebimento das obras pela Prefeitura, violando a norma
do art. 73, inciso I, alínea 'a', da Lei 8.666/93, haja vista a inexistência de termos de recebimento provisório ou
definitivo (item 2.2.1.14 do relatório de auditoria).

14.5. Ausência de responsáveis técnicos pela execução e fiscalização das obras, baixa qualidade dos materiais
utilizados e vícios construtivos que comprometem a durabilidade das obras, tais como ausência do contrapiso
de 5cm no piso das casas, do recobrimento das ferragens das vergas e de apoio nas emendas de terças,
madeiramento e telhamento de baixa qualidade (item 2.2.1.16 do relatório de auditoria), dentre outros.

(...)

VOTO

(...)

7. A empresa Lopel Lopes Pereira Engenharia Ltda. foi contratada pelo município de Conceição/PB para a
execução do convênio 1.342/2008 (Siafi 648.982), que teve por objeto a realização de 15 melhorias
habitacionais para controle da doença de Chagas, mediante a tomada de preços 22/2010.

8.      Tal empresa é citada nos documentos referentes à Operação Transparência da Polícia Federal, que
desarticulou organização criminosa que agia na constituição de empresas de fachada com a finalidade de
fraudar licitações em municípios e órgãos públicos do estado da Paraíba, bem como desviar recursos que
deveriam ser empregados na realização de obras ou na execução de serviços.

9.      Consoante diálogos telefônicos colhidos na precitada Operação, o desvio de recursos operava-se
mediante prévio ajuste, no qual se definia a empresa a ser contratada e as comissões que ela pagaria às outras
interessadas e aos agentes públicos. Em seguida, utilizava-se de empresas do mesmo proprietário a ser
beneficiado ou este tomava emprestado empresas de outro empresário criminoso, de modo que se transmitia a
sensação de ter havido concorrência e licitação, quando, na verdade, todo o procedimento era montado, com a
colaboração da comissão licitatória. Finalmente, o município executava com recursos próprios o objeto
contratado e a verba federal transferida era desviada em prol dos envolvidos.

10.    O depoimento prestado à Polícia Federal pelo Sr. José Pereira da Silva Filho, sócio da empresa Lopel,
atesta sua participação no esquema criminoso (peça 364).

11.    A unidade técnica verificou, ainda, que, nos exercícios em que supostamente teria executado o
empreendimento em destaque, a empresa Lopel não registrou obras no INSS e nem possuiu empregados
suficientes para executar os contratos mantidos.

12.    Deste modo, não demonstrada a boa e regular aplicação dos recursos conveniados, por ausência de nexo
causal entre a verba e as despesas realizadas, cabe, desde logo, constituir processo apartado de tomada de
contas especial, desconsiderando a personalidade jurídica da empresa Lopel, para citá-la em solidariedade com
o Sr. José Pereira da Silva Filho e com a ex-Prefeita, pela totalidade dos recursos deste ajuste recebidos pela
contratada, conforme precedentes desta Corte em casos semelhantes (por exemplo, Acórdão 2.226/2012-TCU-
Plenário).

No entanto, a FUNASA emitiu parecer técnico (id. 4058202.2644475) concluindo que houve a execução física e o
cumprimento do objeto em 100% (cem por cento), com visita datada de 27.02.2015. Há de se ressaltar que no item 16 a
própria FUNASA confirmou que a execução da obra está de acordo com o projeto e o plano de trabalho aprovados.

Consta no Parecer o seguinte trecho que merece realce:

"Em visita técnica de fiscalização do Acompanhamento Gerencial do Convênio, visando emissão do parecer
técnico final conclusivo, realizada no período de 23 a 27 de fevereiro de 2015 'in loco' pelo Técnico de
Saneamento Germano Soares da Silva na zona rural, onde podemos constatar a reconstrução de 15 (quinze)
Melhorias Habitacional para Controle de Doença de Chagas, onde foi constatado que o percentual de execução
física esta mensurada em 100, 00% e de comprimento objeto encontra-se mensurado em 100,00%. Com esta



intervenção, o município melhorou consideravelmente as condições de moradia, destinação final dos esgotos
domésticos, de saúde e de vida de sua população. Devemos ressaltar que algumas construções sofreram
desgastes naturais devido à falta de manutenção de parte dos beneficiados. Com a visita técnica acima
mencionada concluímos que o município cumpriu em parte as condicionantes técnicas exigidas no Convênio,
Portanto, somos de parecer favorável à provação da execução física de 100,00% e de cumprimento de objeto
de 100% do referido convênio."

Todos os réus foram unânimes em dizer que a obra foi concluída e que as contas foram aprovadas pelo TCE/PB.

De um lado, constam as verificações da CGU no momento das vistorias em 19.11.2012 e, de outro, a decisão do TCU,
em 18.11.2014, no sentido de que a conclusão do relatório de vistoria da Suest/PB leva a crer na correção das falhas
apontadas pela CGU ou na glosa dos valores correspondentes. Posteriormente, em 27.02.2015, a própria FUNASA
realiza vistoria no local e reputa como aprovada a prestação de contas final, com a situação concluída e percentual de
obra em 100%, conforme id. 4058202.2644475.

Desse modo, observa-se que as provas são insuficientes para a condenação, pois deixam dúvidas sobre a última
conclusão técnica acerca do efetivo desvio de recursos como inicialmente verificado pelos técnicos da CGU.

Assim, a materialidade dos fatos delitivos descritos na denúncia não restou comprovada, portanto, em homenagem ao
princípio do "in dubio pro reo", devem os réus Vani Leite Braga de Figueiredo, Francisco Braga de Oliveira Neto,
José Pereira da Silva Filho, Ivan Belmiro Lima e Inez Christina Palitot Clementino Remígio Leite, serem
absolvidos da acusação de terem praticado o delito descrito no art. 1º, I, do Decreto-Lei nº 201/67, referente à Tomada
de Preços nº 022/2010, nos termos do art. 386, VII, do CPP. 

2.1.2.5   Desvio de recursos públicos ocorridas na Concorrência nº 001/2012 (Complexo hídrico de Mata Grande).

 

2.1.2.5.1          Materialidade delitiva.

A materialidade delitiva do tipo penal previsto no art.1º, I, do Decreto-Lei n. 201/67 ocorrida na Concorrência nº
001/2012 não foi comprovada, conforme pode ser visto nas provas indicadas abaixo:

O MPF aduz que a Prefeitura de Conceição-PB e o Ministério da Integração Nacional celebraram o Contrato de Repasse
213801-87/2006 (SIAFI 585065) visando à realização de obras e serviços de combate à seca - construção do complexo
hídrico de Mata Grande, tendo sido realizada a Concorrência nº 001/2012, que, ao final, teve como vencedora a empresa
a Livramento Construções, Serviços e Projetos Ltda, com a proposta de R$ 2.012.576,28.

O Parquet aduz que teriam ocorrido pagamentos por serviços não executados, pagamentos superfaturados, tendo
resultado no desvio de recursos públicos na cifra de R$ 121.639,10 em favor da empresa contratada.

A defesa fez juntada do Acórdão do TCE/PB que julgou regular o procedimento licitatório e o contrato, porém, não há
análise acerca da execução da obra (id. id. 4058202.2644423 e 4058202.4185313). Contudo, a Caixa Econômica
Federal, em seu relatório final de acompanhamento das obras, indicou que a obra foi 100% concluída e que a prestação
de contas final foi aprovada com a respectiva homologação no SIAFI (id. 4058202.4185318).

Em consulta ao Convênio no site do TCU [3] (Acórdão nº 7328/2014), verifica-se que, de todas as contratações
analisadas objeto do referido processo, com base em diversos documentos, como no relatório de fiscalização da CGU
que embasou a denúncia, em apenas uma delas foi firmada convicção sobre a ocorrência de débito (item 5 do Voto) (TP
nº 22/2010), sugerindo a obtenção de maiores informações acerca das demais contratações como, por exemplo, o
estágio atual das obras na Concorrência n. 001/2012.

Diante da relevância das informações, cumpre transcrever trecho do citado Acórdão de nº 7324, julgado em 18.11.2014:

"IV.1.1.2. Irregularidades na execução

 



17.4. Superfaturamento de R$ 198.532,61, referente a serviços não realizados, atestados pelo fiscal da
Prefeitura, Sr. Durval Leite da Silva Filho, sendo:

 

i) R$ 111.845,10 de serviço cobrado além do efetivamente executado (item 2.4.2.2 do relatório de auditoria);

 

ii) R$ 68.327,77 de serviços cobrados sem a comprovação de sua execução (item 2.4.1.3 do relatório de
auditoria);

 

iii) R$ 18.359,74 de serviços comprovadamente não executados (item 2.4.1.4 do relatório de auditoria).

 

IV.1.2. Informações enviadas pela CEF

 

17.5. A CEF informou que a obra está com 86,48% de execução (peça 353), mesma notícia postada no
respectivo sítio, segundo o qual a vigência do contrato de repasse vai até 05/09/2014. A respeito do
superfaturamento de R$ 111.845,10, a CEF discordou da CGU, alegando que o preço cobrado (R$ 3,53) pelo
transporte de material de 1ª categoria no percurso de 149 metros é menor que o preço fixado no Sinapi (R$
4,73) para um percurso de apenas 50 metros, razão por que decidiu a interveniente pela inexistência de
sobrepreço.

 

17.5.1. Em relação aos serviços não comprovados, no valor de R$ 68.327,77, a CEF limitou-se a dizer que
serviços não verificáveis visualmente são de responsabilidade do fiscal executor.

 

17.5.2. A CEF também descartou o superfaturamento de R$ 18.359,74, demonstrando que referido valor
corresponde ao item de serviço rip-rap (pedra jogada) e, portanto, ao item 7.1 da planilha orçamentária (peça
90, pág. 7), mas não ao rock-fill (pedra arrumada, item 6.2 da planilha), como apontou a CGU (peça 31, pág.
6). Para comprovar sua afirmação, a CEF juntou a foto de peça 353, pág. 16.

 

IV.1.3. Encaminhamento

 

17.6. Quanto ao superfaturamento no importe de R$ 18.359,74, entendemos que assiste razão à CEF. Todavia,
discordamos da interveniente em relação aos outros itens do superfaturamento.

 

17.6.1. Relativamente aos R$ 111.845,10, a CEF se equivocou inclusive ao se referir ao bota fora, quando o
item de serviços em questão corresponde ao material colhido em jazida para formação do talude (item 3.2, peça
90, pág. 6). Além disso, esse possível débito tem como base a cobrança do serviço por um preço cima do
fixado no contrato (peça 31, págs. 3-4). Observe que o material fora colhido a uma distância de 149 metros, o
contrato previu o preço de R$ 4,60 pelo transporte do material a uma distância máxima de 1000m e foram
usados na cobrança, além daquele preço (R$ 4,60), os R$ 6,05 e R$ 7,54 previstos para o transporte de material
a uma distância de até 2000 metros e 3000 metros, respectivamente. Conforme bem descreveu a CGU, esse



superfaturamento resultou da medição de serviço superior ao efetivamente executado. Logo, o
superfaturamento em questão não constitui sobrepreço, como disse a CEF. O sobrepreço, a propósito, resulta
da diferença entre o preço contratado e o preço de mercado (Sinapi, por exemplo).

 

17.6.2. O superfaturamento no valor de R$ 68.327,77 também persiste, já que a CEF se limitou a
responsabilizar o fiscal executor, do que resulta a confirmação da irregularidade. Ademais, uma vez apontada a
falha e como o ajuste ainda está em execução e a obra em ritmo normal (informação constante do sítio da
Caixa), espera-se que a CEF, como interveniente, adote as medidas adequadas, a exemplo do que prever o art.
70 da Portaria Interministerial 507/2011.

 

17.7. Quanto aos indícios de que as obras foram realizadas pela Prefeitura de Conceição, em que pese a
robustez, entendemos apropriado, neste instante, aguardar a cópia do mencionado inquérito, além de realizar
diligência à Prefeitura Municipal, solicitando comprovantes de que a primeira é quem está executando o
complexo hídrico, além de informações ao município sobre a situação das obras, mormente tendo em vista o
princípio da eficiência (art. 37, caput, da CF/88), o conhecimento pela CEF das irregularidades apuradas pela
CGU e o disposto nos arts. 65 a 68 da Portaria Interministerial 507/2011.

 

17.8. Quanto às ocorrências ligadas à licitação, como uma possível apenação dos responsáveis pode ser
agravada pelas informações solicitadas nas diligências citadas, com reflexo procedimental, inclusive,
imperativo se mostra o diferimento da realização de audiência de tais responsáveis."

Todos os réus foram unânimes em dizer que a obra foi concluída e que as contas foram aprovadas pelo TCE/PB.

De um lado, constam as verificações da CGU no momento das vistorias em 19.11.2012 e, de outro, a decisão do TCU,
em 18.11.2014, no sentido de que a CEF teria afastado parte das irregularidades atestadas inicialmente pela equipe da
CGU e que ainda a obra estava em curso. Posteriormente, em 30.01.2017, a CEF reputa como aprovada a prestação de
contas final, com a situação concluída e percentual de obra em 100%, conforme id. 4058202.4185318.

Desse modo, observa-se que as provas são insuficientes para a condenação, pois deixam dúvidas sobre a última
conclusão técnica acerca do efetivo desvio de recursos como inicialmente verificado pelos técnicos da CGU.

Assim, a materialidade dos fatos delitivos descritos na denúncia não restou comprovada, portanto, em homenagem ao
princípio do "in dubio pro reo", devem os réus Ivan Belmiro Lima, José de Anchieta Anastácio Rodrigues de Lima,
José Neury Lira, Pascoal Adriano Anastácio Rodrigues de Lima, Francisco Braga de Oliveira Neto e Vani Leite
Braga de Figueiredo, serem absolvidos da acusação de terem praticado o delito descrito no art. 1º, I, do Decreto-Lei nº
201/67, referente à Concorrência nº 001/2012, nos termos do art. 386, VII, do CPP. 

2.1.3         Tipo penal previsto no art. 92 da Lei º 8.666/93. 

O Ministério Público Federal imputa aos acusados Francisco Braga de Oliveira Neto e Vani Leite Braga de
Figueiredo, Durval Leite Filho, Antônio Gomes Pedroza, José de Anchieta Anastácio Rodrigues de Lima, Pascoal
Adriano Anastácio de Lima, Valdemir Moreira Palitot, Grayson Kleber Silva Palitot e José Pereira da Silva
Filho, na inicial acusatória, o delito previsto no artigo 92, da Lei 8.666/93, que assim dispõe:

Lei 8.666/93

Art. 92.  Admitir, possibilitar ou dar causa a qualquer modificação ou vantagem, inclusive prorrogação
contratual, em favor do adjudicatário, durante a execução dos contratos celebrados com o Poder Público, sem
autorização em lei, no ato convocatório da licitação ou nos respectivos instrumentos contratuais, ou, ainda,
pagar fatura com preterição da ordem cronológica de sua exigibilidade, observado o disposto no art. 121 desta
Lei: 



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

A caracterização do tipo penal previsto no art. 92 da Lei n. 8.666/93 é dada pela simples prorrogação indevida do
contrato, seja ela da forma direta ou indireta, formal ou informal, pois "uma vez celebrado o contrato com o Poder
Público, nenhuma modificação poderá ser feita, a menos que haja autorização legal. Se as cláusulas contratuais
padecerem de alguma modificação que venha a beneficiar o adjudicatário, aperfeiçoa-se o crime licitatório previsto no
art. 92" (COSTA JÚNIOR, 2004, p. 37).

Diógenes Gasparini (2011, p. 86), caracterizando a conduta, ou a ação física, prevista pelo tipo penal, estabelece:

Admitir significa aceitar, tolerar, permitir consentir, no caso, com modificação ou vantagem em favor do contratado,
ainda que o texto se refira a adjudicatário. Trata-se de comportamento comissivo. Possibilitar, de seu lado, quer dizer
tornar possível, das condições para que, no caso, ocorra modificação ou vantagem em benefício do contratado. É
comportamento comissivo ou omissivo do agente que viabiliza qualquer modificação ao contratado, chamado
imprecisamente de adjudicatário. Dar causa significa ensejar, propiciar a oportunidade por qualquer meio ou modo que
redunde, no caso, em modificação do contrato ou em vantagem em prol do contratado, ainda que o texto legal mencione
adjudicatário. Trata-se de conduta comissiva.

A consumação do crime se dá no momento da modificação do contrato, ou seja, "na assinatura do aditamento contratual
ou com a concessão de vantagem que beneficia o contratado" (GASPARINI, 2011, p. 88), sendo que, em qualquer
situação, "o crime é de perigo, isto é, aperfeiçoa-se ainda que não ocorra qualquer prejuízo para a Administração
Pública".

Esse tipo de crime prevê o dolo genérico como elemento subjetivo "consistente na vontade livre e consciente em
admitir, possibilitar ou dar causa a qualquer modificação ou vantagens ilegais em favor do contratado" (GASPARINI,
2011, p. 87), mesmo que essa consciência seja justificada pela ausência de prejuízo ou pelo atendimento ao interesse
público.

Todavia, no arcabouço probatório colacionado aos autos, não se verifica a existência de alteração contratual, a
caracterizar a conduta como aquela prevista no art. 92, da Lei de Licitações. Muito pelo contrário, os fatos descritos
denotam a apropriação indevida dos valores referentes aos encargos sociais que deveriam ter sido recolhidos,
uma vez que integraram os cálculos da proposta de preço das empresas contratadas para execução das obras.

O tipo penal acima indicado possui a seguinte redação:

Código Penal

Art. 312 - Apropriar-se o funcionário público de dinheiro, valor ou qualquer outro bem móvel, público ou
particular, de que tem a posse em razão do cargo, ou desviá-lo, em proveito próprio ou alheio:

§1º. Aplica-se a mesma pena, se o funcionário público, embora não tendo a posse do dinheiro, valor ou bem,
o subtrai, ou concorre para que seja subtraído, em proveito próprio ou alheio, valendo-se de facilidade que
lhe proporciona a qualidade de funcionário.

Pena - reclusão, de dois a doze anos, e multa.

Ao analisar o tipo penal acima transcrito, na modalidade peculato-apropriação, Rogério Greco assevera que:

"O chamado peculato-apropriação encontra-se no rol dos delitos funcionais impróprios, haja vista que, basicamente, o
que o especializa em relação ao delito de apropriação indébita, previsto no art. 168 do Código Penal, é o fato de ser
praticado por funcionário público, em razão do cargo". (...)

"A conduta núcleo, portanto, constante da primeira parte do art. 312 do Código Penal, é o verbo apropriar, que deve ser
entendido no sentido de tomar como propriedade, tomar para si, apoderar-se indevidamente de dinheiro, valor ou
qualquer outro bem móvel, público ou particular, de que tem a posse ou a detenção (embora o artigo só faça menção
expressa àquela), em razão do cargo. Aqui, o agente inverte o título da posse, agindo como se fosse dono, vale dizer,
com o chamado animus rem sibi habendi".[1]



Portanto, para que seja configurado o crime de peculato, mister a qualidade de funcionário público do sujeito ativo, nos
termos do artigo 327 do Código Penal, bem assim a vontade livre e consciente de apropriar-se de dinheiro, valor ou
outro bem móvel que tenha posse como se fosse dono.

Em relação à caracterização como funcionário público, merece registro que o reconhecimento independe de vínculo
laboral específico, ou seja, não influencia essa percepção o fato de que não há subordinação hierárquica, pedido de férias
ou outro elemento que se relacione ao aspecto laboral propriamente dito.

Isso porque não se está em discussão o vínculo laboral, mas a possível prática, no caso concreto, de quem, na posse de
recursos públicos, promove o seu desvio ou apropriação.

Ademais, importante afirmar que, nos crimes próprios de funcionário público, havendo concurso de agentes, o particular
que concorre para a infração é suscetível de responsabilização criminal, comunicando-se para ele a elementar do tipo,
nos termos dos arts. 29 e 30 do Código Penal (ACR 200980000061514, Desembargador Federal Frederico Dantas,
TRF5 - Terceira Turma, DJE - Data::08/03/2018 - Página::112)

Isso posto, embora o órgão ministerial insista em subsumir a conduta supostamente praticada pelos denunciados ao
delito do art. 92, da Lei nº 8.666/93, o que se verifica é a apropriação indevida da quantia referente aos encargos sociais
que deveriam ter sido recolhidos pela empresa contratada.

Sendo assim, verifica-se, no caso em apreço, a hipótese de emendatio libelli, prevista no artigo 383 do Código de
Processo Penal, em face da qual pode o magistrado, sem modificar a descrição do fato contida na denúncia, dar nova
definição jurídica ao crime, ainda que tenha que aplicar pena mais grave.

Ao magistrado sentenciante, desde que se atenha aos fatos descritos na inicial acusatória, respeitando o princípio da
correlação, isto é, a necessária congruência lógica que deve existir entre a acusação fática que lhe foi apresentada e o
decidido na sentença, não se objeta a correção da classificação delitiva levada a efeito pelo Ministério Público,
permitindo-se o julgamento de plano, sem a prévia oitiva das partes, já se aplicando o preceito sancionador da nova
tipificação.

Ressalte-se que tal comportamento não ocasiona prejuízo para a defesa, uma vez que esta deve voltar-se aos fatos
imputados ao agente, e não à classificação penal conferida pelo autor da ação penal.

Isto posto, atendo-me aos fatos narrados na denúncia, aplico o instituto da emendatio libelli e desclassifico a
capitulação legal realizada pelo Ministério Público Federal para considerar os réus Francisco Braga de Oliveira
Neto, Vani Leite Braga de Figueiredo, Durval Leite Filho, Antônio Gomes Pedroza, José de Anchieta Anastácio
Rodrigues de Lima, Pascoal Adriano Anastácio de Lima, Valdemir Moreira Palitot, Grayson Kleber Silva Palitot e José
Pereira da Silva Filho como acusados pela prática dos tipos previstos no art. 312, §1º, do Código Penal.

Posta em destaque as figuras típicas, resta-nos avaliar se os fatos se subsumam aos tipos penais incriminadores.

2.1.3.1    Materialidade delitiva do art. 312, §1º, do CP.

 

2.1.3.1.1           Tomada de Preços nº 013/2012 (Quadra poliesportiva coberta).

Em relação à Tomada de Preços nº 013/2012, verifica-se que houve obtenção de vantagem ilícita decorrente dos
encargos sociais embutidos nos preços dos serviços constantes na planilha orçamentária, e não recolhidos pela empresa
contratada São José Construções e Serviços Ltda com intermediação de funcionário público, engenheiro fiscal da
Prefeitura Municipal de Conceição, conforme será demonstrado a seguir:

a) A CGU, por intermédio de consultas a bancos de dados, constatou que a empresa São José Construções e Serviços
Ltda, no período de janeiro/2011 a novembro/2012, possuía apenas um funcionário registrado em suas Guias de
Recolhimento do FGTS e Informações à Previdência Social - GFIP, desde a sua constituição, qual seja, o seu sócio
Antônio Gomes Pedroza, demonstrando que a empresa não formalizou as relações contratuais trabalhistas com seus
empregados (id. 4058202.2551407, pág. 36/37);



b) durante a fiscalização in loco pela CGU houve entrevista com dois empregados da empresa Francisco Wagner
Liberato da Silva e Sabino Liberato da Silva, os quais afirmaram que não tiveram seus vínculos de emprego
formalizados, por meio de registro em suas Carteiras de Trabalho e Previdência Social (id. 4058202.2551407, pág.37);

c) a empresa apresentou proposta de preços com planilha de encargos sociais num percentual de 125% sobre a mão de
obra (id. 4058202.2631282, pág. 08);

d) a prova oral produzida em juízo também ratifica a ausência de contratação formal dos empregados:

Testemunha Francisco Wagner Liberato (id. 4058202.2669246):

(...) trabalhou na construção da quadra; recebia pagamento quinzenal. Nessa época recebia 550,00 por
quinzena. Eram 04 pessoas que trabalhavam. Quem fazia o pagamento e fiscalizava era "toinho", mas não
sabe o nome dele completo. Não sabe o nome da empresa porque não tinha fardamento. Quando viu o
movimento no local, perguntou se iam precisar de pedreiro e ele foi trabalhar no dia seguinte. Trabalhou uns 4
meses. Não sabe quem fiscalizava a obra. (...)

Interrogatório do réu Antônio Gomes Pedroza (id. 4058202.2669246):

(...) tem empresa de construção (São José Construções Ltda), mas atualmente a empresa está parada porque
falta pagar uns impostos. Ele ganhou a TP 13/2012 para construção de um ginásio. (...) Não assinou carteira
dos empregados da obra porque era contrato de empreitada. (...)

Interrogatório do réu Durval Leite da Silva (id. 4058202.2669246):

(...) Foi fiscal de obras ao longo de 10 anos na Prefeitura de Conceição, tendo feito a fiscalização de 06
obras (esgotamento sanitário, ginásio, unidades sanitárias, os módulos sanitários, 15 casa no sitio 3 pedras e 09
casas no bairro N.Sra.Fátima). (...)  Na obra do Ginásio tinha época que 12, ou 15 funcionários, dependia
da fase de execução. (...) Não tinha obrigação de verificar se os trabalhadores tinham carteira assinada.
(...)

Assim, observa-se pelos relatos que, apesar da empresa São José vencer a licitação, a obra foi executada diretamente por
particulares, não havendo custo com pagamento de encargos sociais de mão de obra, já que os funcionários não eram da
empresa contratada, mas sim dos executores diretos da obra e trabalhavam na informalidade.

Destaque-se que os pagamentos em favor da empresa São José só foram realizados porque houve fiscalização da obra
pelo engenheiro fiscal do Município, que através da sua assinatura nos boletins de medição, atestava que a obra estava
sendo executada de acordo com o cronograma de execução.

Diante de tal acervo probatório, resta amplamente comprovada a prática de peculato pelos particulares por intermédio de
servidor público municipal na Tomada de Preços nº 013/2012, ao se apropriarem dos recursos que seriam destinados aos
cofres públicos a título de contribuição social sobre os valores pagos a cada repasse.

2.1.3.1.2          Tomada de Preços nº 021/2012 (Módulos sanitários domiciliares).

Em relação à Tomada de Preços nº 021/2012, verifica-se que houve obtenção de vantagem ilícita decorrente dos
encargos sociais embutidos nos preços dos serviços constantes na planilha orçamentária, e não recolhidos pela empresa
contratada Livramento Construções, Serviços e Projetos Ltda com intermediação de funcionários públicos (engenheiro
fiscal e coordenador dos Agentes de Saúde da Vigilância Epidemiológica, ambos da Prefeitura Municipal de
Conceição), conforme será demonstrado a seguir:

a)             A CGU, durante a fiscalização in loco, constatou (id. 4058202.2551407, pág.32/33):

(...) a presença de duas equipes, sendo cada uma delas composta por um pedreiro e um ajudante.
Respondendo pela primeira equipe, o pedreiro FRANCINALDO MARÇAL BRITO - CPF n° 043.033.614-45
informou que foi contratado por um encarregado chamado "MIR", para a execução dos serviços de
construção de módulos sanitários domiciliares, exceto os serviços de eletricista, pelo valor de R$ 700,00 por
cada unidade. No tocante à contratação de ajudantes, informou que lhe competia o pagamento,



independente do número que necessitasse, dentro do valor de R$ 700,00 por ele recebido.

Em relação à segunda equipe, o pedreiro LUIZ BATISTA DE LIRA, que não estava de posse de seus documentos,
informou que também foi contratado pelo encarregado "MIR", nas mesmas condições e valores informados pelo
Pedreiro da primeira equipe.

Ressalte-se que ambos afirmaram que "MIR" era encarregado da obra, bem como informaram desconhecer
Engenheiros Civis responsáveis pela execução ou fiscalização das obras.

Cumpre informar que "MIR" é MANOEL RAMALHO LINS, funcionário da Prefeitura de Conceição, na função de
Coordenador dos Agentes de Saúde da Vigilância Epidemiológica. Em conversa com o referido encarregado, ele
confirmou, à equipe de fiscalização da CGU, que era responsável pela contratação e pagamento dos funcionários
da obra, e que os materiais eram solicitados a "PASCOAL".  (...)

b)            A empresa apresentou proposta de preços com planilha de despesas com administração central, equipamento
de proteção individual, etc. (composição do BDI) num percentual de 25,80%, bem como planilha com encargos sociais
num percentual de 127,96% sobre a mão de obra (id. 4058202.2632412, pág.3/4);

 

c)             A prova oral produzida em juízo também ratificou a ausência de contratação formal dos empregados:

Testemunha Francinaldo Marçal Brito (id. 4058202.2669246):

(...) é pedreiro; em 2012 trabalhava em obra como auxiliar; em Conceição trabalhou nuns banheiros [módulos
sanitários]; ele construiu só uns 04 banheiros, cerca de 2 meses, na época era uma faixa de 600,00 a 800,00 por
banheiro. Ele tinha uns amigos que estavam lá na obra e foi procurar o encarregado da obra ("MIR") para
trabalhar também e foi chamado. Era sem carteira assinada. Não sabe quantos trabalhadores tinha lá, mas junto
com ele só tinha um ajudante; não conhece a empresa Livramento; os banheiros foram construídos e a
população está usando. (...) conhece Ivan, mas nunca viu ele na obra no período em que estava lá. (...) a
maioria dos pedreiros em Conceição prefere trabalhar sem carteira assinada.

Interrogatório do réu Pascoal Adriano Anastácio de Lima (id. 4058202.2669246):

(...) essa empresa [Livramento] é de seu irmão e ele a tem desde 2009 e ainda está em atividade. Ele prestou
serviços lá porque era o encarregado da obra do açude e dos módulos sanitários porque tinha experiência
disso e seu irmão tinha obra em outros municípios da Paraíba. (...) Conhece Manoel Ramalho Lins, ele é seu
amigo e lhe ajudou a fazer os banheiros. Fez várias transferências para ele porque ele trabalhava com
ele. Ele foi contratado para trabalhar no período da tarde na obra e ele era funcionário da prefeitura -
agente de saúde, como ele foi quem fez o levantamento dos contemplados dos banheiros, chamou ele
para trabalhar a tarde, pois ele saberia onde eram todos os banheiros que eu iria construir. Ele conhecia
todos os pedreiros e demais trabalhadores, mas não era ele quem admitia e demitia, era o outro
encarregado.  Anchieta de vez em quando ia lá com o engenheiro (Flávio Nunes de Sousa). (...) A maioria
dos trabalhadores eram registrados e outros era contrato de trabalho, que foi anexado aos autos. O
representante legal é Anchieta, ele é só encarregado e recebia R$5 mil/mês para tocar as duas obras, não sabe
por quanto tempo, pois o açude durou 6 meses e depois a outra obra parou, não sabe o total. Todos os
pagamentos dos empregados da obra eram feitos por ele. O fiscal da prefeitura, Durval, esteve na obra
diversas vezes. (...) Manoel Ramalho recebia um salário mínimo. José Neury nunca fiscalizou a obra, apenas
Durval. (...) O dinheiro que recebia era repassado por seu irmão para pagar funcionários, pois era ele quem
recebia o repasse do Convênio.

 Interrogatório do réu Flavio Nunes de Sousa (id. 4058202.2669246):

(...) engenheiro da empresa Livramento na época dos fatos. (...) No dia da fiscalização da CGU ele não
estava lá. (...) Pascoal era como se fosse o administrador da execução da obra. Ratificou o que Pascoal disse
quanto a participação em licitação e recebimento de valores para pagamento dos empregados e compra
de material.



Interrogatório do réu José de Anchieta Anastácio Rodrigues de Lima (id. 4058202.2669246):

(...) construtor, proprietário da Livramento Construções. (...) Eu fui poucas vezes em Conceição, pois
assinei o contrato, recebi a ordem de serviço e a partir daí meu irmão tomou à frente da execução e se
houvesse problema com o projeto contatava com o engenheiro. Disse que acompanhava essas obras.
Pascoal, seu irmão, ficava lá direto, pois era ele quem contratava e realizava o pagamento. Pascoal
recebia em torno de R$5 mil/mês em relação às duas obras. (...) Ratificou o que Pascoal disse sobre
Manoel Ramalho. Alguns trabalhadores tinha carteira assinada, mas os demais eram contratados. (...)

Assim, observa-se pelos relatos que, apesar da empresa Livramento vencer a licitação, a empresa não tinha funcionários
próprios, tendo ocorrido contratação das equipes de trabalhadores de forma avulsa e através do funcionário da prefeitura
Manoel Ramalho, conhecido como "MIR", não havendo custo com administração da obra nem com pagamento de
encargos sociais de mão de obra, já que os funcionários não eram da empresa contratada, mas sim dos executores diretos
da obra e trabalhavam na informalidade.

Destaque-se que os pagamentos em favor da empresa Livramento só foram realizados porque houve fiscalização da obra
pelo engenheiro fiscal do Município, que através da sua assinatura nos boletins de medição, atestava que a obra estava
sendo executada de acordo com o cronograma de execução.

Diante de tal acervo probatório, resta amplamente comprovada a prática de peculato pelos particulares por intermédio de
servidor público municipal na Tomada de Preços nº 021/2012, ao se apropriarem dos recursos que seriam destinados aos
cofres públicos a título de contribuição social sobre os valores pagos a cada repasse. 

2.1.3.1.3          Tomada de Preços nº 022/2010 (15 casas no Sítio Três Pedras).

Em relação à Tomada de Preços nº 022/2010, verifica-se que houve obtenção de vantagem ilícita decorrente dos
encargos sociais embutidos nos preços dos serviços constantes na planilha orçamentária, e não recolhidos pela empresa
contratada Lopel - Lopes Pereira Engenharia Ltda. com intermediação de funcionário público, engenheiro fiscal da
Prefeitura Municipal de Conceição, conforme será demonstrado a seguir:

a)       A CGU[2], durante a fiscalização in loco, constatou (id. 4058202.2551407, pág. 33/36):

(...) a obra encontrava-se em ritmo lento e, na ocasião, JOSÉ QUINTINO DE MAGALHÃES NETO
apresentou-se como encarregado da obra e informou ser o responsável pela contratação e pagamento de
funcionários para a obra.

Saliente que, quando questionado sobre quem seriam os responsáveis técnicos pela execução e
fiscalização da obra, JOSÉ QUINTINO acrescentou que a obra nunca fora visitada por qualquer
Engenheiro, nem de empresa ou da Prefeitura.

Após a realização dos trabalhos iniciais, constatou-se que JOSÉ QUINTINO DE MAGALHÃES NETO é
funcionário comissionado da Prefeitura de Conceição, na função de Coordenador de Fiscalização de
Obras, demonstrando indícios de que as obras são executadas diretamente pela Prefeitura de Conceição
(...).

b)      A empresa apresentou proposta de preços com planilha de despesas com administração central, equipamento de
proteção individual, etc. (composição do BDI) num percentual de 20%, bem como planilha com encargos sociais num
percentual de 124,45% sobre a mão de obra (id. 4058202.2631678, pág. 10/11);

 

c)       A prova oral produzida em juízo também ratificou a ausência de contratação formal dos empregados:

Testemunha Francisco Chagas Leandro (id.4058202.2669246):

(...) trabalhou numa obra de umas casas, construção de 15 casas em substituição a casas de taipa. Eu sou
técnico de nível médio e trabalha no acompanhamento de serviços, é como se fosse um assessor do engenheiro,
um mestre de obras. Acompanhou a obra em parte, quem me contratou foi José Pereira da Silva, o dono da



Lopel. Tinha umas 15 pessoas na obra. Pereira era muito ocupado e como ele me conhecia, me contratou para
eu acompanhar a obra, para locar pedreiro. Eu contratei mestre de obras e este chamou os pedreiros. O meu
pagamento era feito pela empresa, pelo Pereira. Eu não tinha contracheque porque eu era um prestador de
serviços. Muita coisa eu comprava com meus recursos e ele me repassava quando recebesse o dinheiro e ele
me pagava junto com o meu dinheiro, mas ele não fazia pagamento de pessoal. Não se recorda quanto foi sua
remuneração nem quanto tempo durou a obra porque faz muito tempo. Eu ia lá duas a três vezes no mês ou
uma vez por semana, a depender da necessidade. Durval era o fiscal da obra. No início da obra contrata mais
pessoas, mas depois diminui, há uma variação, mas em média são 15 pessoas. Não sabe quem tem carteira
assinada e quem não tinha, acha que era tudo terceirizado. Sabe que tinha umas equipes, um pedreiro e dois
auxiliares, cada equipe tinha que construir uma determinada quantidade de casas e era pago por casa, mas não
se recorda quanto. (...). Na região é difícil contratar pedreiro de carteira assinada, pois eles também são da roça
e esse trabalho de pedreiro é temporário. Não conhece a construtora Cristo Rei. (...)

 Interrogatório do réu Durval Leite da Silva (id. 4058202.2669246):

(...) engenheiro e empresário (construtora de terraplanagem). Foi fiscal de obras ao longo de 10 anos na
Prefeitura de Conceição, tendo feito a fiscalização e 06 obras (esgotamento sanitário, ginásio, unidades
sanitárias, os módulos sanitários, 15 casa no sitio 3 pedras e 09 casas no bairro N.Sra.Fátima). Ele entrou na
Prefeitura em 2002 por contrato, na gestão do sobrinho de Vani, Alexandre Braga. (...) Sempre que ia às
obras encontrava com os encarregados, o Chagas era da Lopel; da Livramento era Pascoal, irmão de
Anchieta.  (...)Não tinha obrigação de verificar se os trabalhadores tinham carteira assinada. (...)

Interrogatório do réu José Pereira da Silva Filho (id. 4058202.2669246):

(...) é engenheiro civil da Lopel. A Lopel foi vencedora e executou a obra - construção de conjuntos
habitacionais no Sítio Três Pedras. (...) Francisco das Chagas trabalhava na obra, ele só não mexia com o
financeiro, mas fazia todo o resto (gestor da obra in loco). O pagamento de Chagas é por empreitada. E os
demais trabalhadores também porque tinha o grupo de pedreiro para alvenaria, tinha o grupo de
pintores e etc. Eram 15 casas em cada casa tem 05 trabalhadores: 2 pedreiros, 02 serventes e um pintor
(no máximo). Tem o profissional de hidráulico, acabamento, no final no total deve ser uns 15
trabalhadores. (...)  Se o trabalhador for trabalhar por menos de 30 dias ele nem pode ser registrado, de
acordo com Ministério do Trabalho, pois existe contrato de 90 dias. (...) 

A CGU demonstra que QUINTINO, por exemplo, em algumas obras era encarregado da Cristo Rei e, em outras, era da
Lopel. (id. 4058202.2551407, pág.34):

(...)JOSÉ QUINTINO também foi responsável pela Construção das 09 Unidades Habitacionais de Interesse
Social, objeto do Contrato de Repasse n° 314680-67/2009, conforme afirmação do próprio. Merece destaque
o fato de cada uma das obras ter sido contratada junto a empresas diferentes, sendo, para a primeira,
contratada a CONSTRUTORA LOPES PEREIRA ENGENHARIA LIDA e, para a segunda, a
CONSTRUTORA CRISTO REI LTDA, demonstrando indícios de que esta forma de execução direta é
praticada pela Prefeitura independentemente de qual seja a empresa contratada.

Cumpre informar que, por meio de consultas aos sistemas corporativos do Governo Federal, foi constatado que a
CONSTRUTORA CRISTO REI LTDA não possui registro de qualquer empregado no período de janeiro de 2011 a
outubro de 2012, o qual abrange a execução das obras para as quais foi contratada pela Prefeitura de Conceição,
corroborando a situação verificada in loco por esta Controladoria de que as obras estariam sendo executadas pela própria
Prefeitura.(...).

No âmbito policial, José Quintino de Magalhães Neto prestou declarações nos seguintes termos (id. 4058202.2551408,
pág. 30/31):

(...) QUE era amigo da família Braga e na época da gestão de Vani, mãe de Braguinha, ficou como
encarregado de algumas obras, porém, de forma particular e não pela prefeitura; QUE era mestre de obra
da LOPEL que venceu licitação para construção de 15 casas no Sítio Três Pedras; QUE recebia da
empresa, não tendo qualquer vínculo com a prefeitura; QUE era a pessoa de CHAGAS LEANDRO, de
ltaporanga/PB, quem pagava ao declarante e acompanhava a obra (...)QUE recebeu por diversas vezes valores



da LOPEL na conta de sua esposa MARINA DE MOURA para pagamento dos trabalhadores da obra; (...)QUE
o engenheiro da prefeitura era DURVAL mas que nunca esteve na obra para fiscalizá-la;(...) QUE na
obra havia cerca de doze a treze trabalhadores que recebiam pela "empeleita" ou seja, pela parte da
execução da obra, como paredes/teto etc, não sendo pagos com salário nem com carteira assinada (...).

Assim, observa-se pelos relatos que, apesar da empresa Lopel vencer a licitação, a empresa não tinha funcionários
próprios, tendo ocorrido contratação das equipes de trabalhadores de forma avulsa e, tendo como encarregado da obra,
funcionário com cargo comissionado da prefeitura, Jose Quintino. Portanto, não houve custo com administração da obra
nem com pagamento de encargos sociais de mão de obra, já que os funcionários não eram da empresa contratada, mas
sim dos executores diretos da obra e trabalhavam na informalidade.

Destaque-se que os pagamentos em favor da empresa Lopel só foram realizados porque houve fiscalização da obra pelo
engenheiro fiscal do Município, que através da sua assinatura nos boletins de medição, atestava que a obra estava sendo
executada de acordo com o cronograma de execução.

Diante de tal acervo probatório, resta amplamente comprovada a prática de peculato pelos particulares por intermédio de
servidor público municipal na Tomada de Preços nº 022/2010, ao se apropriarem dos recursos que seriam destinados aos
cofres públicos a título de contribuição social sobre os valores pagos a cada repasse.

2.1.3.1.4          Tomada de Preços nº 020/2011 (Ginásio esportivo), 022/2011 (pavimentação das ruas no Distrito
Videl) e 023/2011 (construção de casas). 

Em relação às Tomadas de Preços nº 020/2011, 022/2011 e 023/2011, verifica-se que houve obtenção de vantagem
ilícita decorrente dos encargos sociais embutidos nos preços dos serviços constantes na planilha orçamentária, e não
recolhidos pela empresa contratada Cristo Rei Ltda com intermediação de funcionário público, engenheiro fiscal da
Prefeitura Municipal de Conceição, conforme será demonstrado a seguir:

a) A CGU, durante a fiscalização in loco, constatou, no item 3, que (id. 4058202.2551407, pág.26):

(...) 3. DOS RESULTADOS PRELIMINARES DA FISCALIZAÇÃO

(...) nas obras a seguir relacionadas, não foram encontrados trabalhadores ou equipamentos: Construção de
Ginásio de Esporte Poliesportivo (CR 303467-47/2009), Construção de Habitação de Interesse Social (CR
314.680-67/2009), Pavimentação de Ruas em Paralelepípedos no Distrito de Videl (CR 309.740-82/2009
(...)). Apesar desta situação, a Prefeitura Municipal de Conceição não apresentou formalmente justificativa, a
exemplo de ordens de paralisação das obras.

b) a empresa apresentou proposta de preços com informações de custos com administração central, equipamento de
proteção individual, etc. (composição do BDI) num percentual de 15,32%, bem como encargos sociais num percentual
de 127,96% sobre a mão de obra, no que se refere à obra da TP nº 20/2011 (id. 4058202.2632247, pág.24);

c) a empresa apresentou proposta de preços com informações de custos com administração central, equipamento de
proteção individual, etc. (composição do BDI) num percentual de 20%, no que se refere à obra da TP nº 22/2011 (id.
4058202.2630790, pág.19/22);

d) a empresa apresentou proposta de preços com informações de custos com administração central, equipamento de
proteção individual, etc. (composição do BDI) num percentual de 21%, no que se refere à obra da TP nº 23/2011 (id.
4058202.2632220, pág.33/35);

e) a prova oral produzida em juízo também ratifica a ausência de contratação formal dos empregados:

Interrogatório do réu Grayson Kleber Silva Palitot  (id. 4058202.2669246):

(...) é empresário na Construtora Cristo Rei e tem também locação de caminhões. Ele participou com sua
empresa de 05 licitações em que em uma deles foi inabilitado, todavia, como a licitante vencedora desistiu,
houve reabertura de prazo e ele se habilitou novamente e venceu. (...) Os operários recebiam ordens do meu
pai, do mestre de obra e do nosso engenheiro.



Interrogatório do réu Valdemir Moreira Palitot (id. 4058202.2669246):

(...) a empresa Cristo Rei é de seu filho. A minha parte era obra pesada, contratar pedreiro, dar ordens de
execução da obra, tratava com os peões. Tinha procuração, mas nunca usou porque a formalização de tudo
era com seu filho e com a contadora. Não teve nenhuma irregularidade, o atraso que houve foi de pagamento.
(...) Morivaldo era um faz tudo, mas sua função era auxiliar de serviço. (...). Os funcionários ficaram um
tempo sem estarem registrados, mas depois regularizou, foi pouco tempo. (...)

A denúncia afirma que, durante a inspeção física da TP nº 20/2011, José Morivaldo de Souza apresentou-se como
funcionário da Construtora Cristo Rei Ltda, o qual acompanhou a vistoria e informou que a obra estava paralisada, em
razão da fiscalização, e os funcionários foram dispensados até o encerramento desta.

Em relação à TP nº 22/2011, diante da paralisação das obras, realizou-se inspeção física, na qual se manteve contatos
com moradores do Distrito Videl, tendo um deles, José Morivaldo de Souza, que se apresentou como empregado da
Construtora Cristo Rei Ltda, informado que os empregados da empresa eram contratados na região, sendo-lhes pago
valores referentes a uma diária de trabalho, não havendo registro dos contratos de trabalho nas respectivas Carteiras de
Trabalho.

No que se refere à TP nº 23/2011, a CGU verificou que:

(...) Por meio de inspeção física das obras de construção de 15 unidades habitacionais com recursos do Convênio nº
1342/2008, pode-se constatar que a obra encontrava-se em ritmo lento e, na ocasião, o encarregado da obra informou ser
o responsável pela contratação e pagamento de funcionários para a execução dos serviços.

Saliente-se que, quando questionado sobre quem seriam os responsáveis técnicos pela execução e fiscalização da obra
(Convênio n° 1342/2008), o encarregado acrescentou que a obra nunca foi visitada por qualquer engenheiro, nem de
empresa, nem da Prefeitura.

Após a realização dos trabalhos iniciais, constatou-se que o encarregado da obra é funcionário comissionado da
Prefeitura de Conceição, Manoel Ramalho Lins, na função de Coordenador de Fiscalização de Obras, demonstrando
que as obras são executadas diretamente pela Prefeitura de Conceição.

A testemunha José Morivaldo foi ouvida em juízo e prestou as seguintes declarações:

"(...) trabalhou pela empresa Cristo Rei na obra do ginásio, calçamento e do esgotamento sanitário no
Município de Conceição. O encarregado da obra era Valdemir, conhecido como Nino. Ele quem lhe
contratou, quem dava as ordens e realizava pagamentos. Nas obras tinham alguns maquinários
(retroescavadeira, caçamba etc.). No começo não tinha carteira assinada, mas depois a carteira foi
assinada. Isso ocorreu duas vezes, mas não se recorda quando foi. Ele era ajudante, ajudava o mestre de obras,
os pedreiros. No dia da fiscalização da CGU só estava ele e o mestre de obras. Nessa época a obra estava
parada porque estava sem receber dinheiro, por isso não tinha trabalhadores, mas quando funcionava
tinham 08 trabalhadores (4 pedreiros e 4 ajudantes). Nessa época só fazia 15 dias que ele tinha começado
na obra. (id. 4058202.2669246):

Apesar de a testemunha mencionar que sua carteira fora assinada duas vezes, ao longo da execução das três obras, e do
réu Valdemir Moreira também mencionar o registro na carteira dos demais trabalhadores, verifica-se que a CGU (item
3.3.1), por meio de consultas aos sistemas corporativos do Governo Federal, foi constatado que a CONSTRUTORA
CRISTO REI LTDA não possui registro de qualquer empregado no período de janeiro de 2011 a outubro de 2012, o qual
abrange a execução das obras para as quais foi contratada pela Prefeitura de Conceição, corroborando a situação
verificada in loco por esta Controladoria de que as obras estariam sendo executadas pela própria Prefeitura (id.
4058202.2551407, pág.34).

Verifica-se que José Morivaldo afirma que Valdemir era o encarregado da obra, todavia, durante a fiscalização da CGU,
observou-se que, na verdade, na TP nº 23/2011, o encarregado era o funcionário da Prefeitura Manoel Ramalho ("MIR),
que também foi encarregado de obras pela empresa Livramento Construções no Município de Conceição.

Assim, observa-se pelos relatos que, apesar de a empresa Cristo Rei vencer a licitação, a empresa não tinha funcionários



próprios, tendo ocorrido contratação das equipes de trabalhadores de forma avulsa. Portanto, não houve custo com
administração da obra nem com pagamento de encargos sociais de mão de obra, já que os funcionários não eram da
empresa contratada, mas sim dos executores diretos da obra e trabalhavam na informalidade.

Destaque-se que os pagamentos em favor da empresa Cristo Rei só foram realizados porque houve fiscalização da obra
pelo engenheiro fiscal do Município, que através da sua assinatura nos boletins de medição, atestava que a obra estava
sendo executada de acordo com o cronograma de execução.

Diante de tal acervo probatório, resta amplamente comprovada a prática de peculato pelos particulares por intermédio de
servidor público municipal nas Tomadas de Preços nºs 020/2011, 022/2011 e 023/2011, ao se apropriarem dos recursos
que seriam destinados aos cofres públicos a título de contribuição social sobre os valores pagos a cada repasse.

Assim, comprovada a materialidade delitiva, importa, então, perquirir a autoria.

2.1.3.2   Autoria delitiva.

 

2.1.3.2.1          Dos réus Antônio Gomes Pedroza, José de Anchieta Anastácio Rodrigues de Lima, Pascoal
Adriano Anastácio de Lima, Valdemir Moreira Palitot, Grayson Kleber Silva Palitot e José Pereira da Silva
Filho. 

No que se refere aos réus Antônio Gomes Pedroza (São José), José de Anchieta Anastácio Rodrigues de Lima
(Livramento), Pascoal Adriano Anastácio de Lima (Livramento), Valdemir Moreira Palitot (Cristo Rei), Grayson
Kleber Silva Palitot (Cristo Rei) e José Pereira da Silva Filho (Lopel), verifica-se que eles são os responsáveis pelas
empresas licitantes vencedoras de cada uma das obras mencionadas no tópico da materialidade.

Assim, não há dúvidas de que eles tinham conhecimento dos ilícitos perpetrados em nome das respectivas empresas,
uma vez que apresentaram planilha de preços com a inclusão de encargos sociais e custos de administração, apesar de as
obras terem sido executadas por trabalhadores avulsos, não integrantes dos quadros das empresas, sendo importante
destacar, mais uma vez, trechos de seus interrogatórios e de alguns testemunhos:

Testemunha Francisco Wagner Liberato (id.4058202.2669246):

(...) trabalhou na construção da quadra; recebia pagamento quinzenal. Nessa época recebia 550,00 por
quinzena. Eram 04 pessoas que trabalhavam. Quem fazia o pagamento e fiscalizava era "toinho", mas não
sabe o nome dele completo. Não sabe o nome da empresa porque não tinha fardamento. Quando viu o
movimento no local, perguntou se iam precisar de pedreiro e ele foi trabalhar no dia seguinte. Trabalhou uns 4
meses. Não sabe quem fiscalizava a obra. (...)

Interrogatório do réu Antônio Gomes Pedroza (id. 4058202.2669246):

(...) tem empresa de construção (São José Construções Ltda), mas atualmente a empresa está parada porque
falta pagar uns impostos. Ele ganhou a TP 13/2012 para construção de um ginásio. (...) Não assinou carteira
dos empregados da obra porque era contrato de empreitada. (...)

Testemunha Francinaldo Marçal Brito (id. 4058202.2669246):

(...) é pedreiro; em 2012 trabalhava em obra como auxiliar; em Conceição trabalhou nuns banheiros [módulos
sanitários]; ele construiu só uns 04 banheiros, cerca de 2 meses, na época era uma faixa de 600,00 a
800,00 por banheiro. Ele tinha uns amigos que estavam lá na obra e foi procurar o encarregado da obra
("MIR") para trabalhar também e foi chamado. Era sem carteira assinada. Não sabe quantos
trabalhadores tinha lá, mas junto com ele só tinha um ajudante; Não conhece a empresa Livramento; os
banheiros foram construídos e a população está usando. (...) conhece Ivan, mas nunca viu ele na obra no
período em que estava lá. (...) a maioria dos pedreiros em Conceição prefere trabalhar sem carteira
assinada.

Interrogatório do réu Pascoal Adriano Anastácio De Lima (id. 4058202.2669246):



(...) Essa empresa [Livramento] é de seu irmão e ele a tem desde 2009 e ainda está em atividade. Ele prestou
serviços lá porque era o encarregado da obra do açude e dos módulos sanitários porque tinha experiência
disso e seu irmão tinha obra em outros municípios da Paraíba. (...) Conhece Manoel Ramalho Lins, ele é seu
amigo e lhe ajudou a fazer os banheiros. Fez várias transferências para ele porque ele trabalhava com
ele. Ele foi contratado para trabalhar no período da tarde na obra e ele era funcionário da prefeitura -
agente de saúde, como ele foi quem fez o levantamento dos contemplados dos banheiros, chamou ele
para trabalhar a tarde, pois ele saberia onde eram todos os banheiros que eu iria construir. Ele conhecia
todos os pedreiros e demais trabalhadores, mas não era ele quem admitia e demitia, era o outro
encarregado.  Anchieta de vez em quando ia lá com o engenheiro (Flávio Nunes de Sousa). (...) A maioria
dos trabalhadores eram registrados e outros era contrato de trabalho, que foi anexado aos autos. O
representante legal é Anchieta, ele é só encarregado e recebia R$5 mil/mês para tocar as duas obras, não sabe
por quanto tempo, pois o açude durou 6 meses e depois a outra obra parou, não sabe o total. Todos os
pagamentos dos empregados da obra eram feitos por ele. O fiscal da prefeitura, Durval, esteve na obra
diversas vezes. (...) Manoel Ramalho recebia um salário mínimo. José Neury nunca fiscalizou a obra, apenas
Durval. (...) O dinheiro que recebia era repassado por seu irmão para pagar funcionários, pois era ele quem
recebia o repasse do Convênio.

Interrogatório do réu José de Anchieta Anastácio Rodrigues De Lima (id. 4058202.2669246):

(...) construtor, proprietário da Livramento Construções. (...) Eu fui poucas vezes em Conceição, pois
assinei o contrato, recebi a ordem de serviço e a partir daí meu irmão tomou à frente da execução e se
houvesse problema com o projeto contatava com o engenheiro. Disse que acompanhava essas obras.
Pascoal, seu irmão, ficava lá direto, pois era ele quem contratava e realizava o pagamento. Pascoal
recebia em torno de R$5 mil/mês em relação às duas obras. (...) Ratificou o que Pascoal disse sobre
Manoel Ramalho. Alguns trabalhadores tinha carteira assinada, mas os demais eram contratados. (...)

Testemunha Francisco Chagas Leandro (id.4058202.2669246):

(...) trabalhou numa obra de umas casas, construção de 15 casas em substituição a casas de taipa. Eu sou
técnico de nível médio e trabalha no acompanhamento de serviços, é como se fosse um assessor do
engenheiro, um mestre de obras. Acompanhou a obra em parte, quem me contratou foi José Pereira da
Silva, o dono da Lopel. Tinha umas 15 pessoas na obra. Pereira era muito ocupado e como ele me
conhecia, me contratou para eu acompanhar a obra, para locar pedreiro. Eu contratei mestre de obras e
este chamou os pedreiros. O meu pagamento era feito pela empresa, pelo Pereira. Eu não tinha
contracheque porque eu era um prestador de serviços. Muita coisa eu comprava com meus recursos e ele
me repassava quando recebesse o dinheiro e ele me pagava junto com o meu dinheiro, mas ele não fazia
pagamento de pessoal. Não se recorda quanto foi sua remuneração nem quanto tempo durou a obra porque faz
muito tempo. Eu ia lá duas a três vezes no mês ou uma vez por semana, a depender da necessidade.
Durval era o fiscal da obra. No início da obra contrata mais pessoas, mas depois diminui, há uma
variação, mas em média são 15 pessoas. Não sabe quem tem carteira assinada e quem não tinha, acha
que era tudo terceirizado. Sabe que tinha umas equipes, um pedreiro e dois auxiliares, cada equipe tinha
que construir uma determinada quantidade de casas e era pago por casa, mas não se recorda quanto.
(...). Na região é difícil contratar pedreiro de carteira assinada, pois eles também são da roça e esse
trabalho de pedreiro é temporário. Não conhece a construtora Cristo Rei. (...)

Interrogatório do réu José Pereira Da Silva Filho (id. 4058202.2669246):

(...) é engenheiro civil da Lopel. A Lopel foi vencedora e executou a obra - construção de conjuntos
habitacionais no Sítio Três Pedras. (...) Francisco das Chagas trabalhava na obra, ele só não mexia com o
financeiro, mas fazia todo o resto (gestor da obra in loco). O pagamento de Chagas é por empreitada. E os
demais trabalhadores também porque tinha o grupo de pedreiro para alvenaria, tinha o grupo de
pintores e etc. Eram 15 casas em cada casa tem 05 trabalhadores: 2 pedreiros, 02 serventes e um pintor
(no máximo). Tem o profissional de hidráulico, acabamento, no final no total deve ser uns 15
trabalhadores. (...)  Se o trabalhador for trabalhar por menos de 30 dias ele nem pode ser registrado, de
acordo com Ministério do Trabalho, pois existe contrato de 90 dias. (...)



Interrogatório do réu Valdemir Moreira Palitot (id. 4058202.2669246):

(...) a empresa Cristo Rei é de seu filho. A minha parte era obra pesada, contratar pedreiro, dar ordens de
execução da obra, tratava com os peões. Tinha procuração, mas nunca usou porque a formalização de tudo
era com seu filho e com a contadora. Não teve nenhuma irregularidade, o atraso que houve foi de pagamento.
(...) Morivaldo era um faz tudo, mas sua função era auxiliar de serviço. (...). Os funcionários ficaram um
tempo sem estarem registrados, mas depois regularizou, foi pouco tempo. (...)

Pela prova oral resta evidente que, apesar das defesas tentarem sua absolvição, tal argumentação não merece acolhida,
pois eles tinham ciência de toda a fraude licitatória e participava do esquema ilícito, pois figuravam como sócio das
empresas, seja como sócio formal ou de fato, atuando no esquema como representantes da pessoas jurídicas nos
certames.

Conforme já detalhado no tópico da materialidade, em todas as planilhas orçamentárias das empresas contratadas em
cada uma das obras há valores de encargos sociais embutidos na mão de obra, mas que não foram recolhidos, sendo de
responsabilidade dos representantes dessas empresas.

Importante mencionar que outro elemento desfavorável aos réus, e também já descrito na materialidade, é o fato de
saber que nenhuma das empresas tinha funcionários no seu quadro para execução das obras, conforme constatado in
loco pela CGU.

Compulsando os autos, extrai-se que os réus participaram dos certames, representando e assinando documentos em
nome das respectivas empresas:

a) Antônio Gomes Pedroza, representando a Construtora São José na Tomada de Preços n° 013/2012;

b) José de Anchieta Anastácio Rodrigues de Lima e Pascoal Adriano Anastácio de Lima, representando a
Construtora Livramento na Tomada de Preços n° 021/2012;

c) Valdemir Moreira Palitot e Grayson Kleber Silva Palitot, representando a Construtora Cristo Rei nas Tomadas de
Preços n°s 020/2011, 022/2011 e 023/2011;

d) José Pereira da Silva Filho, representando a Construtora Lopel na Tomada de Preços n° 022/2010;

Dessa forma, há provas suficientes que comprovam a autoria de Antônio Gomes Pedroza, José de Anchieta Anastácio
Rodrigues de Lima, Pascoal Adriano Anastácio de Lima, Valdemir Moreira Palitot, Grayson Kleber Silva Palitot
e José Pereira da Silva Filho, no delito do art. 312, §1º, do CP, evidenciando que tinham pleno conhecimento do ilícito
perpetrado, já que de forma livre e consciente, representavam e subscreviam documentos em nome das respectivas
empresas, apesar de saber que a atuação da empresa era toda forjada.

2.1.3.2.2          Do réu Durval Leite da Silva Filho.

Em relação ao réu Durval Leite da Silva Filho, o MPF aduz que este contribuiu decisivamente para o crime, pois, na
função de engenheiro fiscal do Município de Conceição, assinou o boletim de medição confirmando a execução das
obras dentro da regularidade, e consequentemente, ocorrendo a liberação dos recursos públicos em favor dos réus.

Importa mencionar que, em seu interrogatório (id. 4058202.2669246), o réu alega que:

(...) Foi fiscal de obras ao longo de 10 anos na Prefeitura de Conceição, tendo feito a fiscalização de 06 obras
(esgotamento sanitário, ginásio, unidades sanitárias, os módulos sanitários, 15 casas no sitio 3 pedras e 09
casas no bairro N.Sra.Fátima). Ele entrou na Prefeitura em 2002 por contrato, na gestão do sobrinho de Vani,
Alexandre Braga. (...)Ele não tinha autonomia para fazer boletim de medição, ele fazia relatório e isso
acarretava a vinda da CEF ou da Funasa para fazer a fiscalização. Quando eles vinham, ele fazia uma planilha
em que eles atestavam ou glosavam de acordo com o que visualizavam in loco. O pagamento não ocorria
apenas com o seu relatório, mas sim sua planilha junto com a CEF/FUNASA.(...) Sempre que ia às obras
encontrava com os encarregados, o Chagas era da Lopel; da Livramento era Pascoal, irmão de Anchieta.  (...)
Ele fiscalizava, em média, três vezes por semana estas obras.



Malgrado o réu afirmar que fiscalizava as obras três vezes por semana, não foi isso que atestou a CGU na fiscalização in
loco em conversa com os trabalhadores que estavam nos respectivos canteiros de obra.

Testemunha Francisco Wagner Liberato (id.4058202.2669246): (...) Não sabe quem fiscalizava a obra. (...)

A CGU, durante a fiscalização in loco, constatou (id. 4058202.2551407, pág.32/33): (...) ambos afirmaram que "MIR"
era encarregado da obra, bem como informaram desconhecer Engenheiros Civis responsáveis pela execução ou
fiscalização das obras.

A CGU, durante a fiscalização in loco, constatou (id. 4058202.2551407, pág.33/36): (...) quando questionado sobre
quem seriam os responsáveis técnicos pela execução e fiscalização da obra, JOSÉ QUINTINO acrescentou que a
obra nunca fora visitada por qualquer Engenheiro, nem de empresa ou da Prefeitura.

José Quintino de Magalhães Neto prestou declarações nos seguintes termos (id. 4058202.2551408, pág.30/31): (...) o
engenheiro da prefeitura era DURVAL, mas que nunca esteve na obra para fiscalizá-la (...)

No que se refere à TP nº 23/2011, a CGU verificou que:

(...) quando questionado sobre quem seriam os responsáveis técnicos pela execução e fiscalização da obra
(Convênio n° 1342/2008) o encarregado acrescentou que a obra nunca foi visitada por qualquer engenheiro, nem
de empresa, nem da Prefeitura.

Assim, o acervo probatório comprova que todas as obras fiscalizadas por Durval Leite foram irregulares nas
contratações, já que seria impossível um fiscal semanalmente acompanhar a execução de uma obra e não perceber que a
obra não estava sendo executada por trabalhadores pertencentes à empresa contratada, mas sim trabalhadores
contratados de forma avulsa, por empreitada, sem a devida formalização.

Quanto à Tomada de Preços nº 13/2012, a defesa do réu Durval Leite assevera que ele não participou da fiscalização
desta obra. No entanto, o Relatório de Demandas Externas nº 00214.000547/2012-41 atestou claramente que:

"os Engenheiros Civis MARCOS JESSÉ ROCHA PEDROSA - CPF nº. 865.230.403-30 e DURVAL LEITE
DA SILVA FILHO - CPF nº. 237.362.164-91, respectivamente, signatários das Anotações de Responsabilidade
Técnica de Execução e Fiscalização, não compareceram, não sendo possível, no período de campo, o
esclarecimento de diversas situações necessárias ao bom andamento dos trabalhos de fiscalização.
Corroborando a situação que indicava a ausência de responsável técnico no acompanhamento das obras de
construção da quadra, por ocasião das inspeções físicas, em conversa com dois dos quatro trabalhadores que se
encontravam na obra, FRANCISCO WAGNER LIBERATO DE ARRUDA - CPF nº. 076.688.784-75 e
SABINO LIBERATO DA SILVA - CPF nº. 628.888.624-68, estes informaram que nunca compareceu qualquer
Engenheiro àquela obra (pág. 11 do Relatório acostado ao feito através de mídia digital de pág. 96 do id.
4058202.2630436)".

Ora, o próprio réu Durval Leite admitiu em seu interrogatório que não estava no local da obra quando os fiscais da CGU
compareceram, a revelar que os relatos do documento acima são verossímeis. Embora o réu tenha alegado que houve um
desencontro supostamente causado de maneira proposital pelos fiscais da CGU, tal questão não foi comprovada pelo
réu, como já destacado anteriormente.

Também não procede a alegação de que não incluía, dentre suas atribuições, a fiscalização do recolhimento dos encargos
sociais por parte da empresa contratada. De acordo com a Lei de Licitações, "Art. 77. A inexecução total ou parcial do
contrato enseja a sua rescisão, com as conseqüências contratuais e as previstas em lei ou regulamento". Prossegue o
legislador referenciando que "Art. 78.  Constituem motivo para rescisão do contrato: I - o não cumprimento de
cláusulas contratuais, especificações, projetos ou prazos;". Em suma, tratando-se de verba que deveria ser aplicada nos
moldes previstos em lei e na própria planilha orçamentária, caberia ao servidor fiscal responsável pela obra atestar o
cumprimento de tal cláusula.

Dessa forma, resta evidente que a conduta do réu foi dolosa.

Em suma, a condição de funcionário público do agente público, então engenheiro fiscal da obra, Durval Leite está



devidamente enquadrada no art. 327 do CP. Além do mais, de acordo com o art. 30 do CP, estando comprovada a ciência
dessa condição pelos particulares, há possibilidade, como já analisado acima, do concurso de pessoas, comunicando-se
tal elementar do tipo.

Nos casos em apreço, portanto, embora Durval Leite não tivesse a posse dos recursos públicos, ou seja, objeto material
do crime de peculato, concorreu para que os empresários e demais particulares obtivessem indevidamente tais
vantagens, mediante a prática a assinatura de boletins de medição, valendo-se da facilidade que o cargo de engenheiro
fiscal da Prefeitura lhe proporcionava, amoldando-se, portanto, no §1º do art. 312 do CP.

Diante do amplo acervo probatório, resta evidente a autoria do réu Durval Leite Filho no delito do art. 312, §1º, do CP,
em relação à TP nº 013/2012, 021/2012, 020/2011, 022/2011, 023/2011 e 022/2010, que se valeu da sua qualidade de
servidor público municipal para concorrer com a apropriação indébita pelos demais réus dos recursos públicos
destinados a pagamentos dos encargos sociais nas obras fiscalizadas no Município de Conceição.

2.1.3.2.3          Dos réus Francisco Braga de Oliveira Neto e Vani Leite Braga de Figueiredo.

 

Em relação aos réus Francisco Braga de Oliveira Neto e Vani Leite Braga de Figueiredo, verifica-se que eles
contribuíram decisivamente para o crime, pois ela, na função de Prefeita do Município de Conceição e ordenadora de
despesas, agilizou a liberação de recursos públicos em favor dos réus; já Francisco Braga de Oliveira era o gestor de fato
da administração municipal, conduzido todos os atos praticados por sua mãe.

Verifica-se, pelas interceptações telefônicas que "BRAGUINHA" era parceiro das empresas, situação totalmente
inaceitável em decorrência dos poderes notórios e incontroversos que detinha no âmbito da Prefeitura de Conceição-PB.

Em vários áudios interceptados, há conversas de "BRAGUINHA" com representantes de empresas executoras de
contratos, nas quais o acusado sugere condutas que visam burlar a lei e a fiscalização dos órgãos de controle,
notadamente a Controladoria-Geral da União. Nesse sentido, podem ser ouvidos os áudios n° 52104672, 521O6836,
5210315217, 52115362 e 5210379259.

áudio 2104672: Conversa entre "BRAGUINHA" e VALDEMIR MOREIRA PALITOT, representante da Construtora
Cristo Rei Ltda, no qual este último diz a "BRAGUINHA" que a CGU foram em algumas obras e que questionaram
porque elas estavam paradas, sugerindo a "BRAGUINHA" que fossem providenciadas ordens de paralisação com datas
retroativas.

áudio 52106836: Conversa entre "BRAGUINHA" e VALDEMIR MOREIRA PALITOT, representante da Construtora
Cristo Rei Ltda, onde "BRAGUINHA" diz que combinou versão "Erivan" de que os pedreiros teriam parado por conta
do feriado de 15/11.

áudio 5210315217: Conversa entre "BRAGUINHA" e VALDEMIR MOREIRA PALITOT, representante da
Construtora Cristo Rei Ltda, em que combinam versão de que a obra estava parada pela falta de dinheiro.

áudio 52115362: Conversa entre "BRAGUINHA" e VALDEMIR MOREIRA PALITOT, conversam sobre a fiscalização
da CGU.

áudio 5210379259: Conversa entre "BRAGUINHA" e VALDEMIR MOREIRA PALITOT, representante da
Construtora Cristo Rei Ltda, reclamando da fiscalização da Controladoria-Geral da União. VALDEMIR MOREIRA
PALITOT alerta para "BRAGUINHA" se preparar, pois a CGU estaria pedindo vários documentos.

Diante disso resta evidente a atuação de "BRAGUINHA", pois, apesar de não ocupar nenhum cargo formal na Prefeitura
de Conceição-PB, ele possuía total controle sobre atos administrativos praticados na Prefeitura de Conceição-PB.

Destaque-se que Vani Leite Braga De Figueiredo, sendo Prefeita de Conceição-PB e mãe de "BRAGUINHA",
participou dos crimes em referência ao permitir que todos os delitos fossem cometidos por seu filho, pois ela era
responsável por tutelar a regularidade das obras em andamento.

Diante do amplo acervo probatório, resta evidente a autoria dos réus Francisco Braga de Oliveira Neto e Vani Leite



Braga de Figueiredo no delito do art. 312, caput, do CP, que se valeu da sua qualidade de gestora do município (Vani) e
de coautor (Braguinha), para possibilitar que particulares dessem destinos diversos aos recursos públicos reservados aos
encargos sociais, em benefício de terceiros/particulares e corréus, oriundos das obras do Município de Conceição.

2.1.4         Tipo penal previsto no art. 288 do Código Penal. 

 

O Ministério Público Federal imputa aos acusados Francisco Braga de Oliveira Neto, Vani Leite Braga de
Figueiredo, Durval Leite da Silva Filho, Inez Christina Palitot Clementino Remígio Leite, Ivan Belmiro Lima,
Grayson Kleber Silva Palitot e Valdemir Moreira Palitot, na inicial acusatória, o delito previsto no artigo 288 do
Código Penal, que assim dispõe: 

Código Penal

Art. 288 - Associarem-se mais de três pessoas, em quadrilha ou bando, para o fim de cometer crimes:

Pena - reclusão, de um a três anos.

Parágrafo único - A pena aplica-se em dobro, se a quadrilha ou bando é armado.

Em relação ao crime supramencionado, a redação acima transcrita remete-se à época do acontecimento dos fatos ora
tratados, considerando a alteração no nomen iuris e no número mínimo de integrantes para configuração do que
hodiernamente se denomina associação criminosa pela Lei n.º 12.850/2013.

Tratando-se de crime formal, é suficiente para a configuração do delito de formação de quadrilha (atual associação
criminosa), nos termos do art. 288 do CP (na redação antiga, vigente à época), a associação de mais de três pessoas, em
quadrilha ou bando, para o fim de cometer crimes, não sendo necessária a efetiva prática de delitos (HC 200702863235,
NEFI CORDEIRO, STJ - SEXTA TURMA, DJE DATA: 28/05/2015).

O bem juridicamente protegido é a paz pública. O tipo penal apresenta a modalidade comissiva, não havendo objeto
material. O elemento subjetivo exigido pelo tipo penal é o dolo, sem previsão da modalidade culposa.

Posta em destaque as figuras típicas, resta avaliar se os fatos a estas se subsumem.

O MPF aduz que a atuação da organização criminosa no Município de Conceição dava-se da seguinte forma:

Na primeira etapa, os crimes consistiam em inserir nos editais de licitação cláusulas excessivamente restritivas, com
vistas à contratação de empresas ligadas ao núcleo criminoso, além de fraudes documentais nos próprios certames. A
segunda etapa, já na execução do contrato, consistia na elaboração de documentos falsos (boletins ou atestados de
medição), os quais consignavam a prestação de serviços que não tinham sido executados, tendo ocorrido prática de
condutas ilícitas e/ou omissão na fiscalização das obras. Na terceira e última etapa, efetuavam-se os pagamentos
indevidos.

Houve interceptação telefônica e busca e apreensão, apontado a prática de diversos ilícitos por parte dos demandados
nos seguintes certames: Tomada de Preços nos. 22/2010, 20/2011, 22/2011, 23/2011, 26/2011, 013/2012 e 21/2012 e na
Concorrência n. 01/2012.

Dessa forma, o Ministério Público Federal requereu a condenação dos réus Francisco Braga de Oliveira Neto, Vani
Leite Braga de Figueiredo, Durval Leite da Silva Filho, Inez Christina Palitot Clementino Remígio Leite, Ivan
Belmiro Lima, Grayson Kleber Silva Palitot e Valdemir Moreira Palitot às penas do crime previsto no art. 288 do
Código Penal, por "associarem-se mais de três pessoas, em quadrilha ou bando, para o fim de cometer crimes" previstos
na Lei de Licitação e no Decreto-Lei n.201/67.

Assiste razão, em parte, ao MPF, uma vez que, de fato, alguns dos réus, à época dos fatos, integravam uma quadrilha,
tendo atuado em conjunto, conforme ficou comprovado ao longo da instrução processual e após as narrativas acerca das
materialidades e autorias delitivas de todos os tipos penais demonstrados nos tópicos anteriores.



Assim, passa-se, a partir da agora, a demonstrar de forma unificada a materialidade e autoria do crime capitulado no art.
288 do Código Penal.

2.1.4.1    Materialidade e autoria.

A princípio, importa mencionar a atuação de cada um dos réus, com suas respectivas tarefas dentro da organização
criminosa, em seguida, será listado todo o arcabouço probatório que ratificam tais afirmações.

Como será demonstrado, Francisco Braga de Oliveira Neto ("Braguinha"), por ser filho da Prefeita Vani Leite
Braga de Figueiredo, era quem exercia de fato o papel de gestor municipal nas obras públicas contratadas pela
Prefeitura de Conceição-PB, sendo o líder da quadrilha.

A comprovação de que o réu foi quem assumiu a gestão municipal pode ser verificada pelos áudios da interceptação
telefônica (Processo nº 0003232-47.2012-4.05.8205), como por exemplo:

Áudio 5207416: Conversa entre "BRAGUINHA" e Mônica, ex-tesoureira da Prefeitura de Conceição, sobre pagamentos
de obras da Prefeitura de Conceição-PB.

Áudio 5215783: Conversa de "BRAGUINHA" com terceiro não identificado dizendo ser filho da Prefeitura de
Conceição-PB a respeito de projetos de obras para a Prefeitura.

Há áudios interceptados em que resta claro que o réu, por meio da Prefeitura de Conceição-PB, gerenciava diretamente a
execução de obras públicas, dando as mais variadas orientações aos contratados para executarem os serviços, bem como
acusado sugere condutas que visam burlar a lei e a fiscalização dos órgãos de controle.

Antes de colacionar os trechos interceptados, vale relembrar que "Zé Quintino" e "MIR" eram os responsáveis pela
execução das obras na TP 021/2012 (194 módulos sanitários) e 022/2010 (15 unidades habitacionais no Sítio Três
Pedras), respectivamente.

Áudio 52155701: Conversa entre "BRAGUINHA" e "Tota" sobre assunto que envolve "Zé Quintino" e "MIR" sobre
material de construção sobre provavelmente a construção de unidades habitacionais no Sítio Três Pedras

Áudio 5210467: Conversa entre "BRAGUINHA" e VALDEMIR MOREIRA PALITOT, representante da Construtora
Cristo Rei Ltda, no qual este último diz a "BRAGUINHA" que a CGU foram em algumas obras e que questionaram
porque elas estavam paradas, sugerindo a "BRAGUINHA" que fossem providenciadas ordens de paralisação com datas
retroativas.

Áudio 5210683: Conversa entre "BRAGUINHA" e VALDEMIR MOREIRA PALITOT, representante da Construtora
Cristo Rei Ltda, onde "BRAGUINHA" diz que combinou versão "Erivan" de que os pedreiros teriam parado por conta
do feriado de 15/11.

Áudio 5210315: Conversa entre "BRAGUINHA" e VALDEMIR MOREIRA PALITOT, representante da Construtora
Cristo Rei Ltda, em que combinam versão de que a obra estava parada pela falta de dinheiro.

Áudio 5211536: Conversa entre "BRAGUINHA" e VALDEMIR MOREIRA PALITOT, conversam sobre a fiscalização
da CGU.

Áudio 5210379: Conversa entre "BRAGUINHA" e VALDEMIR MOREIRA PALITOT, representante da Construtora
Cristo Rei Ltda, reclamando da fiscalização da Controladoria-Geral da União. VALDEMIR MOREIRA PALITOT alerta
para "BRAGUINHA" se preparar, pois a CGU estaria pedindo vários documentos.

Áudio 52126851: Conversa entre "BRAGUINHA" e pessoa não identificada dizendo que havia combinado com
pedreiros versão a ser apresentada à CGU.

Áudio 5224042: Conversa entre "BRAGUINHA" e "Tota" sobre assunto que envolve "Zé Quintino" sobre vistoria nas
casas possivelmente pela CGU.

Áudio 5224061: Conversa entre "BRAGUINHA" e pessoa não identificada dizendo para lavar as casas porque havia



vistoria no dia seguinte.

Além dos áudios, existem inúmeros documentos apreendidos (Processo nº 0000034-65.2013.4.05.8205) nos imóveis de
"Braguinha" (ele reside na mesma casa de sua mãe, Vani Leite Braga) que evidenciam a sua condição de líder e
integrante de quadrilha, conforme pode ser visto nos documentos de id. 4058202.2630439, pág.01/25 e 34/66.

Destaque-se que os documentos apreendidos em sua residência já foram destacados e mencionados em cada um dos
ilícitos analisados nos tópicos anteriores, devendo ser colacionados novamente abaixo apenas para que haja uma melhor
demonstração do elemento subjetivo em sua conduta.

Na busca e apreensão realizada, no dia 08/03/2013, na residência de Francisco de Oliveira Braga Neto("Braguinha"),
foram encontradas, no item 8 (id. 4058202.2630439, pág.40), propostas de preços, referentes à TP nº 013/2012, das
empresas JMR Construções, INPREL Construções, VIGA Engenharia e Construtora São José;

Na busca e apreensão realizada, no dia 08/03/2013, na residência de Francisco de Oliveira Braga Neto ("Braguinha"),
foram encontradas, no item 21 (id. 4058202.2630439, pág.41), proposta de preços, referentes à Concorrência nº
001/2012, da empresa Livramento Construções, Serviços e Projetos Ltda;

Na busca e apreensão realizada, no dia 08/03/2013, na residência de Francisco de Oliveira Braga Neto ("Braguinha"),
foram encontradas, nos itens 06 e 07 (id. 4058202.2630439, pág.39), propostas de preços originais das empresas
Livramento Construções, Concretex, Serra Construções e Edifica, referentes à Tomada de Preços nº 021/2012, contendo
perfurações nas folhas que indicam ter havido substituição nas propostas do referido certame;

Importante ainda demonstrar que a prova oral também é em desfavor da teoria da defesa, observe-se:

Interrogatório do réu Grayson Kleber Silva Palitot  (id. 4058202.2669246):

(...) é empresário na Construtora Cristo Rei (...) Disse que as vezes Valdemir (seu pai) entrava em contato com
Braguinha para fazer cobrança de pagamento dos recursos, pois tinha uma "peaozada" cobrando seus
pagamentos. Às vezes seu pai pedia que Braguinha levasse algum documento pra Prefeitura, pois era distante e
ele fazia isso, mas não tinha remuneração nem amizade. Disse que Braguinha fazia isso porque ele resolvia
algumas coisas da prefeitura, pois sua mãe já era uma senhora de mais de 70 anos de idade e um pouco
ignorante. (...)

Interrogatório do réu Valdemir Moreira Palitot (id. 4058202.2669246):

(...) Não tem amizade com Braga e veio ter contato com ele após iniciar a execução da obra. O contato era
institucional, nunca teve negócio com ele. Justifica que foi localizado documento da empresa na casa de
Braguinha porque alguns motoristas levavam documentos lá da obra para Prefeitura por conta da distância e
isso pode ter ocorrido porque foi anexado um documento por equívoco em outro.

Interrogatório do réu Francisco Braga de Oliveira Neto (id. 4058202.2669246):

(...) Passei a andar mais na Prefeitura no final do mandato, pois ele morava em João Pessoa, mas sua mãe teve
uma virose e ele precisou ir ajudá-la, fazendo tudo que ela lhe dizia. Não resolvia nada de licitação. Quanto à
execução de obra, ele ligou para os construtores para que estivessem presente no dia da fiscalização da CGU e
só ligou porque lhe deram uma agenda e ele fez o comunicado a pedido de sua mãe. Quando estava concluindo
a gestão, sua mãe pediu para tirar cópia de todas as licitações que ocorreram ao longo de 04 anos. Acredita que
os originais encontrados devem ter sido porque na hora de tirar cópia o pessoal esqueceu os originais lá em
casa. Fui uma vez in loco numa obra, ele foi até o local porque o fiscal não conseguiu chegar no local, então,
eu fui lá mostrar o caminho e chegando lá ele explicou questões técnicas. (...). Às vezes acontecia das obras
estarem em atraso e ele ligava para o pessoal das obras para agilizar e eles ligavam também para cobrar
pagamento. (...) Conheceu Pascoal depois que ele começou a fazer a obra do açude, a obra já estava bem
avançada, pois ele resolveu dar uma voltinha na obra e nesse dia o motorista estava viajando e foi lá com sua
mãe, pois estavam ouvindo que a obra ia de "vento e polpa" (...).

Em relação à ex-gestora, Vani Leite Braga de Figueiredo era a responsável por autorizar a abertura, adjudicar o objeto,



homologar o resultado após verificar a regularidade do certame, assinar a ordem de serviço de todo o processo
licitatório, sendo também responsável por tutelar a regularidade das obras em andamento.

Apesar de sua defesa tentar a tese de negar a atuação de seu filho na gestão de fato da Prefeitura, tal teoria cai por terra a
partir da oitiva dos áudios da interceptação telefônica que demonstram flagrantemente sua ingerência na administração
municipal, conforme supramencionados.

Na busca e apreensão realizada, no dia 08/03/2013, na sede da Construtora Cristo Rei, nop item 18 (id.
4058202.2630490, pág.35/36), restou demonstrado que documentos administrativos da Prefeitura de Conceição eram
confeccionados na residência de Grayson Kleber, sócio da Construtora Cristo Rei.

Ademais, a ré deixa claro em seu interrogatório que o filho Braguinha é seu braço direito, não veja-se:

Interrogatório da ré Vani Leite Braga de Figueiredo (id. 4058202.2669246):

(...) seu filho Braguinha mora com ela porque ela é viúva e ele ajuda muito ela. Braguinha não representa a
Prefeitura, de jeito nenhum.  Ela confirma que pedia a Braguinha para ligar para os construtores para
acelerar as obras, mas ele não ia em obra, nem fiscalizava obra. Braguinha foi na CGU porque a CGU
não recebeu o Anchieta porque tinha que ser alguém da Prefeitura e eu mandei meu filho ir lá.
Oficialmente ele não tinha poder na Prefeitura. (...) Sempre ela ia às obras, pegava o carro no final da tarde
para olhar tudo. (...) Dentro da Prefeitura Braguinha não ajudava em nada e não dava ordens de nada.
Braguinha me ajudava em me pegar na Prefeitura e deixar quando o motorista estava ocupado.  Ratifica
que Braguinha ligava pros construtores. (...) Em Conceição tinha muita dificuldade de fazer licitação, pois
era tanta confusão com o partido adversário, então, ela colocou Dra. Ana Loureiro pela experiência, inclusive,
ela trabalhava em Campina Grande. Foi com Braguinha e o motorista atrás dela em Campina Grande. (...)

Portanto, a ré não somente presenciou os ilícitos praticados, mas também aderiu aos crimes, praticando condutas e sendo
omissa quando possuía a posição de gestora municipal, devendo zelar pela regularidade administrativa.

No que diz respeito ao réu Ivan Belmiro Lima ("Ivon"), ele era a pessoa de confiança dos réus Vani Leite Braga de
Figueiredo e Francisco Braga de Oliveira Neto, uma vez que ele fazia a intermediação entre os representantes das
empresas e a administração municipal.

A prova de sua atuação encontra-se nos documentos apreendidos nas buscas e apreensões realizadas pela Polícia
Federal.

Na busca e apreensão realizada, no dia 08/03/2013, na sede da residência de Grayson Kleber, sócio da Construtora
Cristo Rei, no Item 25.10, (id. 4058202.2630490, pág. 45/48, foi apreendida a) uma planilha de "compromissos a pagar
27/03/2012" que consta o acusado como um dos beneficiários de R$ 6.000,00; b) um manuscrito com valores associados
ao acusado de R$ 5.250,00 (novembro), R$ 5.512,50 (dezembro) e R$ 5.788,12 (janeiro); c) manuscritos associados a
conta bancária titularizada pelo acusado.

Na busca e apreensão realizada, no dia 08/03/2013, na sede da Lopel - Lopes Pereira Engenharia Ltda, no Item 5, foi
encontrado manuscrito de depósito no valor de R$ 15.600,00, referente à obra executada em Conceição-PB, em favor de
Alexandrina Belmiro de Lima (Agência n. 0913-X e C/C n. 12134-7), genitora do acusado IVAN BELMIRO LIMA.
(id.4058202.2630441, pág.50).

Na busca e apreensão realizada, no dia 08/03/2013, na residência de IVAN BELMIRO LIMA foi encontrada, no item 01,
cópia de DANFE (documento auxiliar de Nota Fiscal Eletrônica) n. 000.000.008, resultante da aquisição de materiais de
construção na TP 23/2011, em nome da Construtora Cristo Rei Ltda, sendo que o acusado não era sócio ou empregado
da referida empresa, e ocupava cargo na Prefeitura de Conceição-PB à época (id. 4058202.2630486, pág.48/49). No
mesmo imóvel, também se localizou, no item 2, cópia de requerimento realizado por representantes da Construtora
Cristo Rei Ltda no âmbito do Inquérito Policial n. 344/2012 que embasa a presente ação (id. 4058202.2630486, pág.49).

Na busca e apreensão realizada, no dia 08/03/2013, na residência de "Braguinha" foram apreendidos diversos cheques,
no item 21, de uma conta conjunta de IVAN BELMIRO LIMA e FRANCISCA JOSILEIDE DE OLIVEIRA LIMA (id.
4058202.2630439, pág.25).



A Sra. Alexandrina Belmiro de Lima foi ouvida na Polícia Federal e informou que não sabe o número da sua conta do
Banco do Brasil e que, em relação ao valor depositado em sua conta quem sabe explicar é seu filho, Ivan Belmiro de
Lima, pois ele é quem fica com o cartão de sua conta e quem a movimenta, pois ela tem 77 anos de idade. Ademais,
informa que seu filho trabalha na Prefeitura de Conceição, mas não sabe qual cargo ocupa (id. 4058202.2551408,
pág.32).

Importante colacionar trechos dos interrogatórios dos réus nos quais tentam justificar os documentos apreendidos no
bojo das investigações:

Interrogatório do réu Ivan Belmiro Lima (id. 4058202.2669246):

(...) conhece Braguinha, ele não trabalhava na Prefeitura. Conheceu ele através da prefeita, conversava pouco
com ele. Francisca Josineide é sua esposa. Já foi na casa de Braguinha em João Pessoa. Ele confirmou que na
busca e apreensão feita na casa dela foram encontrados diversos cheques rasgados de titularidade da conta
conjunta sua e de sua esposa. Isso se deu porque Vani tinha uma dívida com um comerciante chamado João
Ravy e ele queria o pagamento em cheque, só que ela disse que não tinha conta em banco, então, ele deu 15
cheques de R$5 mil/ cada. Quando Vani recebia o ordenado dela, ela dava os 5 mil para ele, ele pagava ao
rapaz e o comerciante devolvia o cheque. Nessa época trabalhava com Vani como diretor de eventos, apesar de
só ter eventos uma duas vezes no ano, recebia salário mensal. Na busca e apreensão na sua casa foi localizada
nota fiscal da empresa Cristo Rei, isso se deu porque Valdemir Palitot morava em João pessoa e estava
precisando dessa nota para prestação de contas e ele enviou para ele por fax e quando fosse a João pessoa
entregaria pessoalmente. Disse ser conhecido dele porque são de Conceição. Seu patrimônio foi adquirido por
herança e é declarado no IR. Disse que na planilha de Valdemir Palitot em que consta "compromisso a pagar"
no valor de R$6.000,00 seria um empréstimo para Valdemir pagar seu pessoal, mas que não foi preciso fazer o
empréstimo desse dinheiro a ele. O menino da Lopel ia transferir dinheiro para Zé Quintino (encarregado da
obra) porque estava com problema na conta dele. Então depositou na conta de sua mãe, mas sua mãe não soube
disso. Acompanhou o representante da São Bento no banco, Damião, porque ele sacou o dinheiro para fazer
uns pagamentos na cidade e como Damião já ia viajar pediu que ele entregasse o dinheiro para seu mestre de
obras. Essa indicação dele para intermediar junto aos donos das empresas contratadas para as obras é porque os
mestres de obras o conheciam, então, ele quem intermediava no comércio local para os proprietários das
empresas.

Interrogatório do réu Grayson Kleber Silva Palitot  (id. 4058202.2669246):

(...) é empresário na Construtora Cristo Rei. Praticamente não conhece Ivan Belmiro, quem conhece é seu pai.
Disse que em relação aos papéis localizados na busca e apreensão, falou com seu pai e ele disse que é porque
pediu dinheiro emprestado a Ivan, pois a situação da empresa apertou, eles pediram empréstimo, mas ainda não
tinha saído, todavia, essa negociação não se concretizou, pois os empréstimos nos bancos começaram a sair. A
negociação com Ivan era R$ 5mil com 5% de juros por mês.  (...)

Interrogatório do réu Valdemir Moreira Palitot (id. 4058202.2669246):

(...) a empresa Cristo Rei é de seu filho. (...). Em relação a Ivan Belmiro, disse a mesma coisa de seu filho
acerca do empréstimo.(...)

Interrogatório da ré Vani Leite Braga de Figueiredo (id. 4058202.2669246):

(...) Conhece Ivan Belmiro, ele sempre estava à disposição, quando precisava ir em Cajazeiras e outros favores.
Na Prefeitura ele foi, a princípio, diretor de eventos, mas depois não tinha mais cargo e só ajudava. A cada três
meses tinha evento, apesar de não ter tanta frequência de evento, ela precisava de alguém para tomar a frente,
como ele era presidente do Rotary, era muito bem relacionado. (...)Foram encontrados cheques rasgados em
sua residência de Ivan Belmiro e Francisca Josileide, mas ela acha que isso se refere a um dinheiro que ela
pediu emprestado ao rapaz e o rapaz ficou cobrando, mas ela não tinha dinheiro para pagar. Ivan arranjou esse
dinheiro. Cada vez que eu pagava a Ivan, ele ia pagar o rapaz e trazia o cheque de volta para comprovar que foi
pago e rasgava lá em casa. Essa dívida foi no início de sua gestão. (...)

Interrogatório do réu Francisco Braga de Oliveira Neto (id. 4058202.2669246):



(...) Conhece Ivan Belmiro porque é da cidade, mas não tem amizade com ele. Ele trabalhava na Prefeitura, ele
acha que na parte de cerimonial e ele era professor também. (...)

A denúncia faz menção que, através de imagens do sistema de segurança do Banco do Brasil, verificou-se que  Ivan
Belmiro esteve presente no Banco do Brasil juntamente com Damião Cavalcanti, procurador da empresa São Bento,
para realização de saque de valores que foram repassados à empresa em decorrência da obra que estava executando no
Município de Conceição, porém, os valores foram imediatamente repassados a Ivan Belmiro.

Em seu interrogatório, o réu afirmou que "acompanhou o representante da São Bento no banco, Damião, porque ele
sacou o dinheiro para fazer uns pagamentos na cidade e como Damião já ia viajar pediu que ele entregasse o dinheiro
para seu mestre de obras".

Diante do acervo probatório, observa-se que Braguinha e Vani Leite tentam mostrar certo distanciamento no
relacionamento que possuíam com Ivan Belmiro, todavia, a sua atuação junto aos representantes das empresas, seja
através do recebimento de dinheiro, seja com a documentação das empresas em sua residência ou na suposta
intermediação de empréstimo em nome da ex-gestora do município, demonstra a confiança existente neste
relacionamento.

Ademais, Ivan fez parte dos quadros da Prefeitura, no início da gestão, porém, mesmo após sua saída, continuou
prestando "favores", sendo importante questionar em troca de que faria isso. Assim, não há dúvidas da sua atuação
juntamente com os demais réus na perpetração dos ilícitos ocorridos.

Em que pese não tenha sido comprovada a materialidade dos delitos de desvio de recursos públicos das obras públicas
objeto deste feito, a participação de Ivan Belmiro Lima na associação com os demais réus é patente, o que enseja o
decreto condenatório em seu desfavor.

Merece ressaltar que os Tribunais Superiores (STF, HC 95.086/SP, rel. Min. Marco Aurélio, DJe 28/08/2009 e STJ, HC
235.900/CE, rel. Min. Og Fernandes, DJe 21/06/2013) tem posição pacífica que a associação criminosa é um crime
autônomo, que independe da prática de delitos pelo grupo. Aliás, eventuais infrações praticadas geram, para seus
autores, o concurso material entre o crime praticado e o art. 288 do CP.

Logo, não há impedimento para que o Ivan Belmiro Lima seja condenado apenas às sanções do art. 288, do CPC,
mesmo sem a correspondente condenação nos crimes-fim.

No que se refere ao réu Durval Leite da Silva Filho, era o engenheiro fiscal do Município, tendo sua atuação sido, de
fato, relevante para a consumação dos ilícitos praticados, uma vez que, através dos falsos boletins de medição que
atestava a execução do contrato de maneira regular, resultou em apropriação pelas empresas contratadas de vantagem
indevida consistente nos valores relativos aos encargos sociais, conforme já demonstrado.

Acerca da sua participação, houve, busca e apreensão realizada, no dia 08/03/2013, na residência de GRAYSON
KLEBER SILVA PALITOT, sócio administrador da Construtora Cristo Rei Ltda, onde foi encontrado, no item 2,
comprovante de pagamento bancário de taxa relativa à emissão de Anotação de Responsabilidade Técnica (ART) em
nome de DURVAL LEITE DA SILVA FILHO, engenheiro contratado pela Prefeitura para fiscalização das obras. No
comprovante, há identificação de que a taxa foi paga pela empresa CRISTO REI e não pela Prefeitura. (id.
4058202.2630490, pág. 26).

Além disso, constou nos autos, ainda, que, na referida busca e apreensão foi localizado, na residência do réu, no item 2,
extrato da conta corrente nº 12004-9 - Agência 2201 - Unicred João Pessoa, cuja titular é INEZ CRISTHINA PALlTOT
CLEMENTINO REMIGIO LEITE, sua esposa, contendo a movimentação financeira referente ao período de 03/10 a
01/11/2011, demonstrando ter havido, no dia 01/11/2011, um depósito em dinheiro no valor de R$ 18.000,00 e o
recebimento de dois créditos oriundos de TED's nos valores de R$ 24.986,50 e R$ 10.100,00 (id. 4058202.2630441,
pág.07).

O casal prestou esclarecimentos, acerca disso, em seus interrogatórios:

Interrogatório do réu Durval Leite da Silva (id. 4058202.2669246):



(...) Um TED em nome de sua esposa para UNICRED era referente à negociação de um carro - a nota fiscal do
carro é exatamente no valor desses três comprovantes de extratos no IR de 2012. Tudo isso já está anexado aos
autos. (...)

Interrogatório da ré Inez Christina Palitot Clementino Remígio Leite (id. 4058202.2669246):

 (...) Esses depósitos localizados na sua conta para Unicred foram feitas em contas de seus familiares (esposo e
filho), não tendo relação com terceiro, pois isso era para comprar um veículo, mas tudo está no IR. O depósito
de 10 mil foi da sua conta do Bradesco para sua conta da Unicred. Nunca ninguém depositou dinheiro em sua
conta, salvo familiares ou decorrentes de recebimento de salário. (...)

Quanto ao pagamento da taxa relativa à ART pela empresa, explicou que se trata de postura corriqueira pela empresa no
sentido de agilizar a realização da obra.

Malgrado o MPF trazer tal documento como prova da participação do réu e de sua esposa na quadrilha, o órgão
ministerial não conseguiu demonstrar a relação direta deste documento com os ilícitos aqui analisados.

A mesma conclusão se chega quanto aos dois pedaços de papel na cor azul apreendidos, contendo anotações de valores
relativos a ingresso de R$ 200.000,00, saída de R$ 108.365,59 e saldo correspondente a 91.634,41 (id.
4058202.2630441, pág.10). O MPF afirmou que este último valor seria equivalente à diferença entre as planilhas
encontradas na casa de Braguinha e na sede da empresa Livramento Construções, o que evidenciaria a fraude
empreendida na licitação.

A defesa afirma que o MPF baseia sua acusação num bilhete azul, localizado em sua casa em sede de busca e apreensão,
em que constam alguns valores escritos, todavia, os referidos valores não coincidem com nenhuma das cifras
mencionadas na denúncia. Ademais, justificam que tais valores dizem respeito à proposta de venda de um imóvel para
custear tratamento de saúde de filho com câncer.

De fato, conforme já analisado no tópico da 2.1.1.3 desta sentença (Irregularidades ocorridas na Tomada de Preços nº
021/2012), os valores são diferentes daquele resultante da diferença entre as propostas de preços aprendidas e aquela
entregue à Prefeitura, não havendo subsídios suficientes para ensejar um decreto condenatório além da dúvida razoável.

É importante deixar claro que, "para caracterização do delito de associação criminosa, indispensável a demonstração
de estabilidade e permanência do grupo formado por três ou mais pessoas, além do elemento subjetivo especial consiste
no ajuste prévio entre os membros com a finalidade específica de cometer crimes indeterminados. Ausentes tais
requisitos, restará configurado apenas o concurso eventual de agentes, e não o crime autônomo do art. 288 do Código
Penal" (HC n. 374.515/MS, rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, SEXTA TURMA, julgado em
7/3/2017, DJe 14/3/2017)

A doutrina é clara ao conceituar o núcleo do tipo "associar" como sendo "reunir-se em sociedade para determinado fim
(tornar-se sócio), havendo uma vinculação sólida, quanto à estrutura, e durável, quanto ao tempo (que não significa
perpetuidade). É muito mais que um mero ajuntamento ocasional ou encontro passageiro, transitório (típico de
concurso de agentes)".[1]

No caso em comento, é importante se fazer a distinção entre o crime autônomo de bando ou quadrilha, cujo elemento
necessário requerer a colaboração permanente e estável, com a figura do concurso de pessoas.

Ao debruçar sobre os autos, não visualizo que, diferentemente do que ocorreu com os corréus Ivan Belmiro Lima,
Francisco Braga de Oliveira Neto ("Braguinha") e Vani Leite Braga de Figueiredo, tenha havido uma participação
permanente e ativa do Durval Leite da Silva na quadrilha ou bando, visto que os únicos elementos de prova que o ligam
aos demais corréus são os papéis listados acima os quais, por si sós, não constituíram elementos de prova robustos a
revelar a participação criminosa no bando. Não houve conversas de áudio interceptadas que evidenciassem ajustes e
acertos diretamente entre Durval Leite e os demais corréus de maneira contínua, ao revés do que se atestou em relação,
por exemplo, a Ivan Belmiro Lima.

Dessa forma, deverá o réu Durval Leite da Silva Filho ser absolvido da acusação de fazer parte da quadrilha
formada no Município de Conceição,  nos termos do art. 386, VII, do CPP. 



Em relação à ré Inez Christina Palitot Clementino Remígio Leite, na condição de Secretaria Municipal de Saúde,
teria atestado a execução de serviços não realizados, bem como teria recebido vultosas quantias em sua conta corrente. 

Data máxima vênia, mais uma vez o MPF não conseguiu demonstrar a participação da ré na quadrilha formada pelos
demais réus para a prática de inúmeros delitos.

No que se refere aos documentos apreendidos (extrato da conta corrente da Unicred e pedaço de papel na cor azul),
conforme mencionado acima na parte referente ao réu Durval Leite, o MPF não conseguiu demonstrar a relação direta
dos documentos apreendidos com os ilícitos ocorridos no Município de Conceição. 

Quanto à sua responsabilização por ter assinado notas fiscais das empresas atestando a execução regular das obras, tal
conduta foi analisada no tópico referente ao "Desvio de recursos públicos ocorridas na Tomada de Preços nº 022/2010",
uma vez que não ficou comprovada a materialidade delitiva.

Dessa forma, deverá a ré Inez Christina Palitot Clementino Remígio Leite ser absolvida da acusação de fazer
parte da quadrilha formada no Município de Conceição,  nos termos do art. 386, VII, do CPP. 

A respeito de Grayson Kleber Silva Palitot e Valdemir Moreira Palitot, eles eram os responsáveis pela Construtora
Cristo Rei Ltda, empresa que venceu inúmeras licitações entre 2010 e 2012 na Prefeitura de Conceição, todavia,
conforme restou comprovado, as obras eram executadas diretamente pela Prefeitura de Conceição (id.
4058202.2551406, pág. 39/40).

Na fiscalização realizada pela CGU, verificou-se que, por meio de consultas aos sistemas corporativos do Governo
Federal, foi constatado que a Construtora Cristo Rei Ltda não possuiu registro de qualquer empregado, no período de
janeiro de 2011 a outubro de 2012, o qual abrange a execução das obras para as quais foi contratada pela Prefeitura de
Conceição, corroborando a situação verificada in loco por esta Controladoria de que as obras estariam sendo executadas
pela própria Prefeitura (id. 4058202.2551407, pág.34).

A Polícia Federal realizou diligências e constatou que a Construtora Cristo Rei Ltda mantinha imóvel apenas para servir
de aparência aos órgãos de controle (id. 4058202.2551406, pág.25/28): 

No referido endereço, encontrou-se um galpão onde, em conversas com pessoas que trabalham no local, informaram
que, no local, não funcionava nenhuma construtora, fato confirmado pela pessoa que alugou o galpão, o Sr.
ERONALDO, que relatou ter alugado o galpão do Sr. GRAYSON KLEBER SILVA PALITOT para trabalhar com
chapas de aço, cuja empresa se chama SERMATEC. Perguntado então o porquê de a placa no muro indicar que no local
funciona a CONSTRUTORA CRISTO REI, o Sr. ERONALDO relatou que a placa foi colocada pelo Sr. GRAYSON
KLEBER SILVA PALITOT, temendo uma visita do Tribunal de Contas do Estado (TCE).

Nas buscas e apreensões realizadas na residência de Grayson Kleber Silva Palitot, verificou-se, no item 18, que os réus
atuavam junto aos órgãos públicos em nome da Prefeitura de Conceição, tendo sido encontrados diversos documentos
oficiais minutados e timbrados da Prefeitura de Conceição sem assinatura e havia um recorte de papel escrito "assina-
conceição". Também foram localizados originais de dois ofícios enviados pela Prefeitura de Conceição à Caixa
Econômica Federal. Estes documentos deveriam estar de posse da Prefeitura e não da Construtora Cristo Rei, denotando
que a empresa agia em nome da Prefeitura, junto à Caixa Econômica Federal. Os documentos se encontram com
carimbo de recebimento da Caixa Econômica Federal e assinados pela Prefeita Vani Leite Braga de Figueiredo. (id.
4058202.2630490, pág.34/35).

Nos áudios interceptados, foi possível constatar a atuação dos réus na empreitada criminosa (id. 4058202.2630564,
pág.46/54 e 98/101):

Áudio 5210467: Conversa entre "BRAGUINHA" e VALDEMIR MOREIRA PALITOT, representante da Construtora
Cristo Rei Ltda, no qual este último diz a "BRAGUINHA" que a CGU foram em algumas obras e que questionaram
porque elas estavam paradas, sugerindo a "BRAGUINHA" que fossem providenciadas ordens de paralisação com datas
retroativas.

Áudio 5210683: Conversa entre "BRAGUINHA" e VALDEMIR MOREIRA PALITOT, representante da Construtora
Cristo Rei Ltda, onde "BRAGUINHA" diz que combinou versão "Erivan" de que os pedreiros teriam parado por conta



do feriado de 15/11.

Áudio 5210315: Conversa entre "BRAGUINHA" e VALDEMIR MOREIRA PALITOT, representante da Construtora
Cristo Rei Ltda, em que combinam versão de que a obra estava parada pela falta de dinheiro.

Áudio 5211536: Conversa entre "BRAGUINHA" e VALDEMIR MOREIRA PALITOT, conversam sobre a fiscalização
da CGU.

Áudio 5210379: Conversa entre "BRAGUINHA" e VALDEMIR MOREIRA PALITOT, representante da Construtora
Cristo Rei Ltda, reclamando da fiscalização da Controladoria-Geral da União. VALDEMIR MOREIRA PALITOT alerta
para "BRAGUINHA" se preparar, pois a CGU estaria pedindo vários documentos.

Na busca e apreensão realizada, no dia 08/03/2013, na sede da residência de Grayson Kleber, sócio da Construtora
Cristo Rei, no Item 25.10, (id. 4058202.2630490, pág. 45/48, foi apreendida a) uma planilha de "compromissos a pagar
27/03/2012" que consta Ivan Belmiro (homem de confiança da gestora) como um dos beneficiários de R$ 6.000,00; b)
um manuscrito com valores associados a ele  de R$ 5.250,00 (novembro), R$ 5.512,50 (dezembro) e R$ 5.788,12
(janeiro); c) manuscritos associados a conta bancária titularizada por Ivan Belmiro.

Diante de tudo o que foi demonstrado, não há dúvidas acerca da materialidade e autoria e participação direta de cada um
dos réus Francisco Braga de Oliveira Neto, Vani Leite Braga de Figueiredo, Ivan Belmiro Lima, Grayson Kleber
Silva Palitot e Valdemir Moreira Palitot na formação de quadrilha para prática de diversos ilícitos no Município de
Conceição.

Não houve, porém, comprovação suficiente da participação no crime autônomo de quadrilha dos réus Durval Leite da
Silva Filho e Inez Christina Palitot Clementino Remígio Leite, devendo serem absolvidos nos termos do art. 386,
VII, do CPP.

1. 3.              DISPOSITIVO. 

Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a denúncia formulada pelo MPF para:

a) absolver todos os réus Francisco Braga de Oliveira Neto, Vani Leite Braga de Figueiredo, Ivan Belmiro Lima,
Durval Leite da Silva Filho, Inez Christina Palitot Clementino Remígio Leite, Antônio Gomes Pedroza, José de
Anchieta Anastácio Rodrigues de Lima, Pascoal Adriano Anastácio de Lima, Valdemir Moreira Palitot, Grayson
Kleber Silva Palitot, Marcos Jessé Rocha Pedrosa, Flávio Nunes De Sousa, José Neury Lira, José Pereira da Silva
Filho e Maria Wilma de Oliveira das imputações relativas ao desvio de recursos públicos descrito no art. 1º, I, do
Decreto-Lei nº 201/67, com base no art. 386, VII, do CPP;

b) absolver os réus Durval Leite da Silva Filho e Inez Christina Palitot Clementino Remígio Leite de terem
praticado o delito descrito no art. 288, do Código Penal, nos termos do art. 386, VII, do CPP;

c) absolver os Inez Christina Palitot Clementino Remígio Leite (TP nº 021/2012) e Durval Leite da Silva Filho (TP
nº 021/2012), do tipo penal previsto no art. 90, da Lei n. 8.666/93, ambos na forma do art. 386, VII, do CPP;

d) condenar os réus Antônio Gomes Pedroza (uma vez), Francisco Braga de Oliveira Neto (três vezes), Vani Leite
Braga de Figueiredo (três vezes), José de Anchieta Anastácio Rodrigues de Lima (duas vezes), Pascoal Adriano
Anastácio Rodrigues de Lima (duas vezes), Ítalo Oriente (uma vez) e Maria Wilma de Oliveira (duas vezes), nas
penas cominadas no art. 90 da Lei n.º 8.666/93, na forma do art. 29 do Código Penal;

e) condenar os réus Francisco Braga de Oliveira Neto (seis vezes), Vani Leite Braga de Figueiredo (seis vezes),
Durval Leite da Silva Filho (seis vezes), Valdemir Moreira Palitot (três vezes), Grayson Kleber Silva Palitot (três
vezes), Antônio Gomes Pedroza (uma vez), José de Anchieta Anastácio Rodrigues de Lima (uma vez) e Pascoal
Adriano Anastácio de Lima (uma vez), José Pereira da Silva Filho (uma vez), nas penas cominadas no art. 312, §1º,
do CP, na forma do art. 29 e 69, em concurso material, ambos do Código Penal e

f) condenar os réus Francisco Braga de Oliveira Neto, Vani Leite Braga de Figueiredo, Ivan Belmiro Lima,
Grayson Kleber Silva Palitot e Valdemir Moreira Palitot nas penas cominadas no art. 288 do Código Penal, na forma
do art. 29 do Código Penal.



Passo, pois, à dosimetria da pena a ser imposta aos condenados (art. 68 CP), analisando as circunstâncias judiciais do
art. 59 do Código Penal, a eventual existência de circunstâncias agravantes e atenuantes, de causas de aumento e
diminuição de pena, bem como, ao final, a possibilidade de substituição da pena privativa de liberdade aplicada por
pena(s) restritiva(s) de direito ou de suspensão condicional da pena (sursis).

3.1   Do réu FRANCISCO BRAGA DE OLIVEIRA NETO.

 

3.1.1          Art. 90, caput, da Lei n.º 8.666/93 em relação à Tomada de Preços nº 013/2012.

Dosagem da Pena-Base 

Em atenção às circunstâncias dos arts. 59 e 60 do Código Penal, infere-se o seguinte:

a) Culpabilidade: entendida como a reprovação social da prática[1], revela-se albergada pelo tipo penal, não sendo
possível qualquer juízo de desvalor adicional;

b) Antecedentes: o réu não possui maus antecedentes, já que contra ele não pesa condenação transitada em julgado;

c) Conduta social: não há nos autos elementos que permitam aferir a conduta social do réu;

d) Personalidade: não foram colhidos elementos suficientes à valoração dessa circunstância judicial;

e) Motivos: a motivação do delito foi o acréscimo patrimonial, inerente à figura típica em análise;

f) Circunstâncias: assim entendidas como aquelas que influem sobre a sua gravidade, não lhes foram desfavoráveis,
pois a prática, da forma como realizada, é a comum para esse tipo de crime;

g) Consequências: são desfavoráveis, haja vista que a fraude ao certame licitatório foi utilizada como meio para
obtenção de lucros e desvio de recursos públicos, acarretando prejuízo à população mais carente do Município de
Conceição/PB;

h) Comportamento da vítima: as vítimas (Estado e munícipes) não contribuíram para a concretização do crime.

Em face da existência de uma circunstância judicial desfavorável, fixo a pena-base em 02 (dois) anos e 03 (três) meses
de detenção.

Circunstâncias atenuantes e agravantes

Não há circunstâncias atenuantes e nem agravantes.

Causas de diminuição e aumento

Não há causas de aumento ou diminuição de pena.

Fixo a pena definitiva em 02 (dois) anos e 03 (três) meses de detenção.

Pena de multa.

Considerando o disposto no art. 99 da Lei n.º 8.666/93, fixo a pena de multa em 2% (dois por cento) do valor do
contrato (R$494.163,15), correspondente a R$9.883,26, levando em consideração a situação econômica do réu e o grau
de sua culpabilidade.

3.1.2         Art. 90, caput, da Lei n.º 8.666/93 em relação à Concorrência nº 001/2012.

Dosagem da Pena-Base

Em atenção às circunstâncias dos arts. 59 e 60 do Código Penal, infere-se o seguinte:



a) Culpabilidade: entendida como a reprovação social da prática[2], revela-se albergada pelo tipo penal, não sendo
possível qualquer juízo de desvalor adicional;

b) Antecedentes: o réu não possui maus antecedentes, já que contra ele não pesa condenação transitada em julgado;

c) Conduta social: não há nos autos elementos que permitam aferir a conduta social do réu;

d) Personalidade: não foram colhidos elementos suficientes à valoração dessa circunstância judicial;

e) Motivos: a motivação do delito foi o acréscimo patrimonial, inerente à figura típica em análise;

f) Circunstâncias: assim entendidas como aquelas que influem sobre a sua gravidade, não lhes foram desfavoráveis,
pois a prática, da forma como realizada, é a comum para esse tipo de crime;

g) Consequências: são desfavoráveis, haja vista que a fraude ao certame licitatório foi utilizada como meio para
obtenção de lucros e desvio de recursos públicos, acarretando prejuízo à população mais carente do Município de
Conceição/PB;

h) Comportamento da vítima: as vítimas (Estado e munícipes) não contribuíram para a concretização do crime.

Em face da existência de uma circunstância judicial desfavorável, fixo a pena-base em 02 (dois) anos e 03 (três) meses
de detenção.

Circunstâncias atenuantes e agravantes

Não há circunstâncias atenuantes e nem agravantes.

Causas de diminuição e aumento

Não há causas de aumento ou diminuição de pena.

Fixo a pena definitiva em 02 (dois) anos e 03 (três) meses de detenção.

Pena de multa.

Considerando o disposto no art. 99 da Lei n.º 8.666/93, fixo a pena de multa em 2% (dois por cento) do valor do
contrato (R$2.030.010,31), correspondente a R$40.600,21, levando em consideração a situação econômica do réu e o
grau de sua culpabilidade.

3.1.3         Art. 90, caput, da Lei n.º 8.666/93 em relação à Tomada de Preços nº 021/2012.

Dosagem da Pena-Base

Em atenção às circunstâncias dos arts. 59 e 60 do Código Penal, infere-se o seguinte:

a) Culpabilidade: entendida como a reprovação social da prática[3], revela-se albergada pelo tipo penal, não sendo
possível qualquer juízo de desvalor adicional;

b) Antecedentes: o réu não possui maus antecedentes, já que contra ela não pesa condenação transitada em julgado;

c) Conduta social: não há nos autos elementos que permitam aferir a conduta social do réu;

d) Personalidade: não foram colhidos elementos suficientes à valoração dessa circunstância judicial;

e) Motivos: a motivação do delito foi o acréscimo patrimonial, inerente à figura típica em análise;

f) Circunstâncias: assim entendidas como aquelas que influem sobre a sua gravidade, não lhes foram desfavoráveis,
pois a prática, da forma como realizada, é a comum para esse tipo de crime;

g) Consequências: são desfavoráveis, haja vista que a fraude ao certame licitatório foi utilizada como meio para



obtenção de lucros e desvio de recursos públicos, acarretando prejuízo à população mais carente do Município de
Conceição/PB;

h) Comportamento da vítima: as vítimas (Estado e munícipes) não contribuíram para a concretização do crime.

Em face da existência de uma circunstância judicial desfavorável, fixo a pena-base em 02 (dois) anos e 03 (três) meses
de detenção.

Circunstâncias atenuantes e agravantes

Não há circunstâncias atenuantes e nem agravantes.

Causas de diminuição e aumento

Não há causas de aumento ou diminuição de pena.

Fixo a pena definitiva em 02 (dois) anos e 03 (três) meses de detenção.

Pena de multa.

Considerando o disposto no art. 99 da Lei n.º 8.666/93, fixo a pena de multa em 2% (dois por cento) do valor do
contrato (R$1.055.797,98), correspondente a R$21.115,96, levando em consideração a situação econômica do réu e o
grau de sua culpabilidade.

3.1.4         Art. 312 §1º, do Código Penal em relação à Tomada de Preços nº 013/2012.

Dosagem da Pena-Base

Em atenção às circunstâncias dos arts. 59 e 60 do Código Penal, infere-se o seguinte:

a) Culpabilidade: revela-se albergada pelo tipo penal, não sendo possível qualquer juízo de desvalor adicional;

b) Antecedentes: o réu não possui maus antecedentes, já que contra ele não pesa condenação transitada em julgado;

c) Conduta social: não há nos autos elementos que permitam aferir a conduta social do réu;

d) Personalidade: não foram colhidos elementos suficientes à valoração dessa circunstância judicial;

e) Motivos: a motivação do delito foi o acréscimo patrimonial, inerente à figura típica em análise;

f) Circunstâncias: assim entendidas como aquelas que influem sobre a sua gravidade, não lhes foram desfavoráveis,
pois a prática, da forma como realizada, é a comum para esse tipo de crime;

g) Consequências: são desfavoráveis, pois a apropriação indevida de recursos públicos, por intermediação de servidor
da administração municipal acarretou prejuízo aos cofres públicos e aos trabalhadores das obras que deixaram de verem
recolhidos os encargos sociais em seus benefícios, sendo agravado pelas poucas condições socioeconômicas dos
trabalhadores;

h) Comportamento da vítima: as vítimas (Estado e munícipes) não contribuíram para a concretização do crime.

Em face da existência de uma circunstância judicial desfavorável, acrescento ao mínimo legal o quantum de 15 (quinze)
meses, fixo a pena-base em 03 (três) anos e 03 (três) meses de reclusão.

Circunstâncias atenuantes e agravantes

Não há circunstâncias atenuantes e nem agravantes.

Causas de diminuição e aumento

Não há causas de aumento ou diminuição o de pena.



Fixo a pena definitiva em 03 (três) anos e 03 (três) meses de reclusão.

Pena de multa.

Fixo a pena de multa em 53 (cinquenta e três) dias-multa, sendo cada dia-multa correspondente a 1/30 (um
trigésimo) do salário-mínimo vigente à época dos fatos (junho/2012), o qual deverá ser atualizado.

Para o pagamento da pena de multa, deverão ser observados os critérios expostos no § 2° do art. 49, bem como o prazo
previsto no art. 50, ambos do Código Penal.

3.1.5         Art. 312 §1º, do Código Penal em relação à Tomada de Preços nº 021/2012.

Dosagem da Pena-Base

Em atenção às circunstâncias dos arts. 59 e 60 do Código Penal, infere-se o seguinte:

a) Culpabilidade: revela-se albergada pelo tipo penal, não sendo possível qualquer juízo de desvalor adicional;

b) Antecedentes: o réu não possui maus antecedentes, já que contra ele não pesa condenação transitada em julgado;

c) Conduta social: não há nos autos elementos que permitam aferir a conduta social do réu;

d) Personalidade: não foram colhidos elementos suficientes à valoração dessa circunstância judicial;

e) Motivos: a motivação do delito foi o acréscimo patrimonial, inerente à figura típica em análise;

f) Circunstâncias: assim entendidas como aquelas que influem sobre a sua gravidade, não lhes foram desfavoráveis,
pois a prática, da forma como realizada, é a comum para esse tipo de crime;

g) Consequências: são desfavoráveis, pois a apropriação indevida de recursos públicos, por intermediação de servidor
da administração municipal, acarretou prejuízo aos cofres públicos e aos trabalhadores das obras que deixaram de verem
recolhidos os encargos sociais em seus benefícios, sendo agravado pelas poucas condições socioeconômicas dos
trabalhadores;

h) Comportamento da vítima: as vítimas (Estado e munícipes) não contribuíram para a concretização do crime.

Em face da existência de uma circunstância judicial desfavorável, acrescento ao mínimo legal o quantum de 15 (quinze)
meses, fixo a pena-base em 03 (três) anos e 03 (três) meses de reclusão.

Circunstâncias atenuantes e agravantes

Não há circunstâncias atenuantes e nem agravantes.

Causas de diminuição e aumento

Não há causas de aumento ou diminuição o de pena.

Fixo a pena definitiva em 03 (três) anos e 03 (três) meses de reclusão.

Pena de multa.

Fixo a pena de multa em 53 (cinquenta e três) dias-multa, sendo cada dia-multa correspondente a 1/30 (um
trigésimo) do salário-mínimo vigente à época dos fatos (julho/2012), o qual deverá ser atualizado.

Para o pagamento da pena de multa, deverão ser observados os critérios expostos no § 2° do art. 49, bem como o prazo
previsto no art. 50, ambos do Código Penal.

3.1.6         Art. 312 §1º, do Código Penal em relação à Tomada de Preços nº 022/2010.

Dosagem da Pena-Base



Em atenção às circunstâncias dos arts. 59 e 60 do Código Penal, infere-se o seguinte:

a) Culpabilidade: revela-se albergada pelo tipo penal, não sendo possível qualquer juízo de desvalor adicional;

b) Antecedentes: o réu não possui maus antecedentes, já que contra ele não pesa condenação transitada em julgado;

c) Conduta social: não há nos autos elementos que permitam aferir a conduta social do réu;

d) Personalidade: não foram colhidos elementos suficientes à valoração dessa circunstância judicial;

e) Motivos: a motivação do delito foi o acréscimo patrimonial, inerente à figura típica em análise;

f) Circunstâncias: assim entendidas como aquelas que influem sobre a sua gravidade, não lhes foram desfavoráveis,
pois a prática, da forma como realizada, é a comum para esse tipo de crime;

g) Consequências: são desfavoráveis, pois a apropriação indevida de recursos públicos, por intermediação de servidor
da administração municipal, acarretou prejuízo aos cofres públicos e aos trabalhadores das obras que deixaram de verem
recolhidos os encargos sociais em seus benefícios, sendo agravado pelas poucas condições socioeconômicas dos
trabalhadores;

h) Comportamento da vítima: as vítimas (Estado e munícipes) não contribuíram para a concretização do crime.

Em face da existência de uma circunstância judicial desfavorável, acrescento ao mínimo legal o quantum de 15 (quinze)
meses, fixo a pena-base em 03 (três) anos e 03 (três) meses de reclusão.

Circunstâncias atenuantes e agravantes

Não há circunstâncias atenuantes e nem agravantes.

Causas de diminuição e aumento

Não há causas de aumento ou diminuição o de pena.

Fixo a pena definitiva em 03 (três) anos e 03 (três) meses de reclusão.

Pena de multa.

Fixo a pena de multa em 53 (cinquenta e três) dias-multa, sendo cada dia-multa correspondente a 1/30 (um
trigésimo) do salário-mínimo vigente à época dos fatos (2010), o qual deverá ser atualizado.

Para o pagamento da pena de multa, deverão ser observados os critérios expostos no § 2° do art. 49, bem como o prazo
previsto no art. 50, ambos do Código Penal.

3.1.7         Art. 312 §1º, do Código Penal em relação à Tomada de Preços nº 020/2011.

Dosagem da Pena-Base

Em atenção às circunstâncias dos arts. 59 e 60 do Código Penal, infere-se o seguinte:

a) Culpabilidade: revela-se albergada pelo tipo penal, não sendo possível qualquer juízo de desvalor adicional;

b) Antecedentes: o réu não possui maus antecedentes, já que contra ele não pesa condenação transitada em julgado;

c) Conduta social: não há nos autos elementos que permitam aferir a conduta social do réu;

d) Personalidade: não foram colhidos elementos suficientes à valoração dessa circunstância judicial;

e) Motivos: a motivação do delito foi o acréscimo patrimonial, inerente à figura típica em análise;

f) Circunstâncias: assim entendidas como aquelas que influem sobre a sua gravidade, não lhes foram desfavoráveis,



pois a prática, da forma como realizada, é a comum para esse tipo de crime;

g) Consequências: são desfavoráveis, pois a apropriação indevida de recursos públicos, por intermediação de servidor
da administração municipal, acarretou prejuízo aos cofres públicos e aos trabalhadores das obras que deixaram de verem
recolhidos os encargos sociais em seus benefícios, sendo agravado pelas poucas condições socioeconômicas dos
trabalhadores;

h) Comportamento da vítima: as vítimas (Estado e munícipes) não contribuíram para a concretização do crime.

Em face da existência de uma circunstância judicial desfavorável, acrescento ao mínimo legal o quantum de 15 (quinze)
meses, fixo a pena-base em 03 (três) anos e 03 (três) meses de reclusão.

Circunstâncias atenuantes e agravantes

Não há circunstâncias atenuantes e nem agravantes.

Causas de diminuição e aumento

Não há causas de aumento ou diminuição o de pena.

Fixo a pena definitiva em 03 (três) anos e 03 (três) meses de reclusão.

Pena de multa.

Fixo a pena de multa em 53 (cinquenta e três) dias-multa, sendo cada dia-multa correspondente a 1/30 (um
trigésimo) do salário-mínimo vigente à época dos fatos (2011), o qual deverá ser atualizado.

Para o pagamento da pena de multa, deverão ser observados os critérios expostos no § 2° do art. 49, bem como o prazo
previsto no art. 50, ambos do Código Penal.

3.1.8         Art. 312 §1º, do Código Penal em relação à Tomada de Preços nº 022/2011.

Dosagem da Pena-Base

Em atenção às circunstâncias dos arts. 59 e 60 do Código Penal, infere-se o seguinte:

a) Culpabilidade: revela-se albergada pelo tipo penal, não sendo possível qualquer juízo de desvalor adicional;

b) Antecedentes: o réu não possui maus antecedentes, já que contra ele não pesa condenação transitada em julgado;

c) Conduta social: não há nos autos elementos que permitam aferir a conduta social do réu;

d) Personalidade: não foram colhidos elementos suficientes à valoração dessa circunstância judicial;

 

e) Motivos: a motivação do delito foi o acréscimo patrimonial, inerente à figura típica em análise;

f) Circunstâncias: assim entendidas como aquelas que influem sobre a sua gravidade, não lhes foram desfavoráveis,
pois a prática, da forma como realizada, é a comum para esse tipo de crime;

g) Consequências: são desfavoráveis, pois a apropriação indevida de recursos públicos, por intermediação de servidor
da administração municipal, acarretou prejuízo aos cofres públicos e aos trabalhadores das obras que deixaram de verem
recolhidos os encargos sociais em seus benefícios, sendo agravado pelas poucas condições socioeconômicas dos
trabalhadores;

h) Comportamento da vítima: as vítimas (Estado e munícipes) não contribuíram para a concretização do crime.

Em face da existência de uma circunstância judicial desfavorável, acrescento ao mínimo legal o quantum de 15 (quinze)
meses, fixo a pena-base em 03 (três) anos e 03 (três) meses de reclusão.



Circunstâncias atenuantes e agravantes

Não há circunstâncias atenuantes e nem agravantes.

Causas de diminuição e aumento

Não há causas de aumento ou diminuição o de pena.

Fixo a pena definitiva em 03 (três) anos e 03 (três) meses de reclusão.

Pena de multa.

Fixo a pena de multa em 53 (cinquenta e três) dias-multa, sendo cada dia-multa correspondente a 1/30 (um
trigésimo) do salário-mínimo vigente à época dos fatos (2011), o qual deverá ser atualizado.

Para o pagamento da pena de multa, deverão ser observados os critérios expostos no § 2° do art. 49, bem como o prazo
previsto no art. 50, ambos do Código Penal.

3.1.9         Art. 312 §1º, do Código Penal em relação à Tomada de Preços nº 023/2011.

Dosagem da Pena-Base

Em atenção às circunstâncias dos arts. 59 e 60 do Código Penal, infere-se o seguinte:

a) Culpabilidade: revela-se albergada pelo tipo penal, não sendo possível qualquer juízo de desvalor adicional;

b) Antecedentes: o réu não possui maus antecedentes, já que contra ele não pesa condenação transitada em julgado;

c) Conduta social: não há nos autos elementos que permitam aferir a conduta social do réu;

d) Personalidade: não foram colhidos elementos suficientes à valoração dessa circunstância judicial;

e) Motivos: a motivação do delito foi o acréscimo patrimonial, inerente à figura típica em análise;

f) Circunstâncias: assim entendidas como aquelas que influem sobre a sua gravidade, não lhes foram desfavoráveis,
pois a prática, da forma como realizada, é a comum para esse tipo de crime;

g) Consequências: são desfavoráveis, pois a apropriação indevida de recursos públicos, por intermediação de servidor
da administração municipal, acarretou prejuízo aos cofres públicos e aos trabalhadores das obras que deixaram de verem
recolhidos os encargos sociais em seus benefícios, sendo agravado pelas poucas condições socioeconômicas dos
trabalhadores;

h) Comportamento da vítima: as vítimas (Estado e munícipes) não contribuíram para a concretização do crime.

Em face da existência de uma circunstância judicial desfavorável, acrescento ao mínimo legal o quantum de 15 (quinze)
meses, fixo a pena-base em 03 (três) anos e 03 (três) meses de reclusão.

Circunstâncias atenuantes e agravantes

Não há circunstâncias atenuantes e nem agravantes.

Causas de diminuição e aumento

Não há causas de aumento ou diminuição o de pena.

Fixo a pena definitiva em 03 (três) anos e 03 (três) meses de reclusão.

Pena de multa.

Fixo a pena de multa em 53 (cinquenta e três) dias-multa, sendo cada dia-multa correspondente a 1/30 (um



trigésimo) do salário-mínimo vigente à época dos fatos (2011), o qual deverá ser atualizado.

Para o pagamento da pena de multa, deverão ser observados os critérios expostos no § 2° do art. 49, bem como o prazo
previsto no art. 50, ambos do Código Penal.

3.1.10      Art. 288 do Código Penal.

Em atenção às circunstâncias dos arts. 59 e 60, do Código Penal, infere-se o seguinte:

a) Culpabilidade: entendida como a reprovação social da prática[5], revela-se albergada pelo tipo penal, não sendo
possível qualquer juízo de desvalor adicional;

b) Antecedentes: o réu não possui maus antecedentes, já que contra ele não pesa condenação transitada em julgado;

c) Conduta social: não há nos autos elementos que permitam aferir a conduta social do réu;

d) Personalidade: não foram colhidos elementos suficientes à valoração dessa circunstância judicial;

e) Motivos: a motivação do delito foi o acréscimo patrimonial, inerente à figura típica em análise;

f) Circunstâncias: assim entendidas como aquelas que influem sobre a sua gravidade, não lhes foram desfavoráveis,
pois a prática, da forma como realizada, é a comum para esse tipo de crime;

g) Consequências: são desfavoráveis, haja vista que o desvio de dinheiro público, no importe considerável, deu-se com
verbas destinadas para a população mais carente do Município de Conceição/PB;

h) Comportamento da vítima: em nada contribuiu para o resultado.

Em face da existência de uma circunstância judicial desfavorável, acrescento à pena mínima do tipo penal 03 (três)
meses, razão pela qual fixo a pena-base em 01 (um) ano e 03 (três) meses de reclusão.

Circunstâncias atenuantes e agravantes

Não há circunstâncias atenuantes e nem agravantes.

Causas de diminuição e aumento

Não há causas de aumento ou diminuição o de pena.

Pena de multa.

Ausente determinação no dispositivo acerca da pena de multa.

Concurso de Crimes

Havendo condenação por 03 (três) fraudes licitatórias, de mesma espécie, todas no ano de 2012 (Tomadas de Preços nºs
13/2012 e 21/2012 e Concorrência nº 001/2012), as quais se revelam semelhantes no modus operandi, reputo que a
reiteração da prática delitiva por três vezes (uma para cada procedimento licitatório), em circunstâncias de tempo, lugar
e maneira de execução similares, entendo que os delitos subsequentes constituem continuação do primeiro, nos termos
do artigo 71 do Código Penal, razão pela qual aumento a pena-base anteriormente fixada (02 anos e 03 meses de
detenção) em 1/5 (um quinto)[2], passando a reprimenda para 02 (dois) anos, 08 (oito) meses e 12 (doze) dias de
detenção.

Na sequência, havendo condenação por 06 (seis) crimes de peculatos, de mesma espécie, em anos sequenciais (Tomadas
de Preços nºs 13/2012, 21/2012, 22/2010, 20/2011, 22/2011 e 23/2011), as quais se revelam semelhantes no modus
operandi, reputo que a reiteração da prática delitiva por seis vezes (uma para cada procedimento licitatório), em
circunstâncias de tempo, lugar e maneira de execução similares, entendo que os delitos subsequentes constituem
continuação do primeiro, nos termos do artigo 71 do Código Penal, razão pela qual aumento a pena-base anteriormente
fixada (03 anos e 03 meses de reclusão) em 1/2 (metade)[3], passando a reprimenda para 04 (quatro) anos, 10 (dez)



meses e 15 (quinze) dias de reclusão.

Reunião das penas (art. 69, CP)

Havendo condenação às penas dos crimes (art. 90 da Lei de Licitações, art. 312, §1º e art. 288, ambos do CP) acima
descritos, reúno o quantum das condenações, totalizando a pena de cumprimento em 08 (oito) anos e 09 (nove) meses e
27 (vinte e sete) dias.

No que tange à pena de multa, o total deve ser a soma dos 318 (trezentos e dezoito) dias-multa acrescido dos R$
71.599,43 (setenta e um mil, quinhentos e noventa e nove reais e quarenta e três centavos), aplicáveis nos itens
acima.

Regime inicial de cumprimento:

Estabeleço que a pena privativa de liberdade deverá ser inicialmente cumprida no regime fechado, com base no art. 33,
§ 2º, alínea "a", do Código Penal.

Da substituição da pena privativa de liberdade pela restritiva de direitos e da suspensão condicional da pena:

Considerando o montante da pena aplicada (EDACR 20030500023309501, Desembargador Federal Manoel Erhardt,
TRF5 - Primeira Turma, DJE - Data::13/11/2013), deixo de substituir a pena privativa de liberdade, em razão do não
preenchimento da condição estipulada no artigo 44, I, do Código Penal.

3.2   Da ré VANI LEITE BRAGA DE FIGUEIREDO.

 

3.2.1         Art. 90, caput, da Lei n.º 8.666/93 em relação à Tomada de Preços nº 013/2012.

Dosagem da Pena-Base 

Em atenção às circunstâncias dos arts. 59 e 60 do Código Penal, infere-se o seguinte:

a) Culpabilidade: entendida como a reprovação social da prática[1], revela-se albergada pelo tipo penal, não sendo
possível qualquer juízo de desvalor adicional;

b) Antecedentes: o réu não possui maus antecedentes, já que contra ele não pesa condenação transitada em julgado;

c) Conduta social: não há nos autos elementos que permitam aferir a conduta social do réu;

d) Personalidade: não foram colhidos elementos suficientes à valoração dessa circunstância judicial;

e) Motivos: a motivação do delito foi o acréscimo patrimonial, inerente à figura típica em análise;

f) Circunstâncias: assim entendidas como aquelas que influem sobre a sua gravidade, não lhes foram desfavoráveis,
pois a prática, da forma como realizada, é a comum para esse tipo de crime;

g) Consequências: são desfavoráveis, haja vista que a fraude ao certame licitatório foi utilizada como meio para
obtenção de lucros e desvio de recursos públicos, acarretando prejuízo à população mais carente do Município de
Conceição/PB;

h) Comportamento da vítima: as vítimas (Estado e munícipes) não contribuíram para a concretização do crime.

Em face da existência de uma circunstância judicial desfavorável, fixo a pena-base em 02 (dois) anos e 03 (três) meses
de detenção.

Circunstâncias atenuantes e agravantes

Não há circunstâncias atenuantes e nem agravantes.



Causas de diminuição e aumento

Não há causas de aumento ou diminuição de pena.

Fixo a pena definitiva em 02 (dois) anos e 03 (três) meses de detenção.

Pena de multa.

Considerando o disposto no art. 99 da Lei n.º 8.666/93, fixo a pena de multa em 2% (dois por cento) do valor do
contrato (R$494.163,15), correspondente a R$9.883,26, levando em consideração a situação econômica do réu e o grau
de sua culpabilidade.

3.2.2         Art. 90, caput, da Lei n.º 8.666/93 em relação à Concorrência nº 001/2012.

Dosagem da Pena-Base

Em atenção às circunstâncias dos arts. 59 e 60 do Código Penal, infere-se o seguinte:

a) Culpabilidade: entendida como a reprovação social da prática[2], revela-se albergada pelo tipo penal, não sendo
possível qualquer juízo de desvalor adicional;

b) Antecedentes: o réu não possui maus antecedentes, já que contra ele não pesa condenação transitada em julgado;

c) Conduta social: não há nos autos elementos que permitam aferir a conduta social do réu;

d) Personalidade: não foram colhidos elementos suficientes à valoração dessa circunstância judicial;

e) Motivos: a motivação do delito foi o acréscimo patrimonial, inerente à figura típica em análise;

f) Circunstâncias: assim entendidas como aquelas que influem sobre a sua gravidade, não lhes foram desfavoráveis,
pois a prática, da forma como realizada, é a comum para esse tipo de crime;

g) Consequências: são desfavoráveis, haja vista que a fraude ao certame licitatório foi utilizada como meio para
obtenção de lucros e desvio de recursos públicos, acarretando prejuízo à população mais carente do Município de
Conceição/PB;

h) Comportamento da vítima: as vítimas (Estado e munícipes) não contribuíram para a concretização do crime.

Em face da existência de uma circunstância judicial desfavorável, fixo a pena-base em 02 (dois) anos e 03 (três) meses
de detenção.

Circunstâncias atenuantes e agravantes

Não há circunstâncias atenuantes e nem agravantes.

Causas de diminuição e aumento

Não há causas de aumento ou diminuição de pena.

Fixo a pena definitiva em 02 (dois) anos e 03 (três) meses de detenção.

Pena de multa.

Considerando o disposto no art. 99 da Lei n.º 8.666/93, fixo a pena de multa em 2% (dois por cento) do valor do
contrato (R$2.030.010,31), correspondente a R$40.600,21, levando em consideração a situação econômica do réu e o
grau de sua culpabilidade.

3.2.3         Art. 90, caput, da Lei n.º 8.666/93 em relação à Tomada de Preços nº 021/2012.

Dosagem da Pena-Base



Em atenção às circunstâncias dos arts. 59 e 60 do Código Penal, infere-se o seguinte:

a) Culpabilidade: entendida como a reprovação social da prática[3], revela-se albergada pelo tipo penal, não sendo
possível qualquer juízo de desvalor adicional;

b) Antecedentes: o réu não possui maus antecedentes, já que contra ela não pesa condenação transitada em julgado;

c) Conduta social: não há nos autos elementos que permitam aferir a conduta social do réu;

d) Personalidade: não foram colhidos elementos suficientes à valoração dessa circunstância judicial;

e) Motivos: a motivação do delito foi o acréscimo patrimonial, inerente à figura típica em análise;

f) Circunstâncias: assim entendidas como aquelas que influem sobre a sua gravidade, não lhes foram desfavoráveis,
pois a prática, da forma como realizada, é a comum para esse tipo de crime;

g) Consequências: são desfavoráveis, haja vista que a fraude ao certame licitatório foi utilizada como meio para
obtenção de lucros e desvio de recursos públicos, acarretando prejuízo à população mais carente do Município de
Conceição/PB;

h) Comportamento da vítima: as vítimas (Estado e munícipes) não contribuíram para a concretização do crime.

Em face da existência de uma circunstância judicial desfavorável, fixo a pena-base em 02 (dois) anos e 03 (três) meses
de detenção.

Circunstâncias atenuantes e agravantes

Não há circunstâncias atenuantes e nem agravantes.

Causas de diminuição e aumento

Não há causas de aumento ou diminuição de pena.

Fixo a pena definitiva em 02 (dois) anos e 03 (três) meses de detenção.

Pena de multa.

Considerando o disposto no art. 99 da Lei n.º 8.666/93, fixo a pena de multa em 2% (dois por cento) do valor do
contrato (R$1.055.797,98), correspondente a R$21.115,96, levando em consideração a situação econômica do réu e o
grau de sua culpabilidade.

3.2.4         Art. 312 §1º, do Código Penal em relação à Tomada de Preços nº 013/2012.

Dosagem da Pena-Base

Em atenção às circunstâncias dos arts. 59 e 60 do Código Penal, infere-se o seguinte:

a) Culpabilidade: revela-se albergada pelo tipo penal, não sendo possível qualquer juízo de desvalor adicional;

b) Antecedentes: o réu não possui maus antecedentes, já que contra ele não pesa condenação transitada em julgado;

c) Conduta social: não há nos autos elementos que permitam aferir a conduta social do réu;

d) Personalidade: não foram colhidos elementos suficientes à valoração dessa circunstância judicial;

e) Motivos: a motivação do delito foi o acréscimo patrimonial, inerente à figura típica em análise;

f) Circunstâncias: assim entendidas como aquelas que influem sobre a sua gravidade, não lhes foram desfavoráveis,
pois a prática, da forma como realizada, é a comum para esse tipo de crime;



g) Consequências: são desfavoráveis, pois a apropriação indevida de recursos públicos, por intermediação de servidor
da administração municipal acarretou prejuízo aos cofres públicos e aos trabalhadores das obras que deixaram de verem
recolhidos os encargos sociais em seus benefícios, sendo agravado pelas poucas condições socioeconômicas dos
trabalhadores;

h) Comportamento da vítima: as vítimas (Estado e munícipes) não contribuíram para a concretização do crime.

Em face da existência de uma circunstância judicial desfavorável, acrescento ao mínimo legal o quantum de 15 (quinze)
meses, fixo a pena-base em 03 (três) anos e 03 (três) meses de reclusão.

Circunstâncias atenuantes e agravantes

Não há circunstâncias atenuantes e nem agravantes.

Causas de diminuição e aumento

Não há causas de aumento ou diminuição o de pena.

Fixo a pena definitiva em 03 (três) anos e 03 (três) meses de reclusão.

Pena de multa.

Fixo a pena de multa em 53 (cinquenta e três) dias-multa, sendo cada dia-multa correspondente a 1/30 (um
trigésimo) do salário-mínimo vigente à época dos fatos (junho/2012), o qual deverá ser atualizado.

Para o pagamento da pena de multa, deverão ser observados os critérios expostos no § 2° do art. 49, bem como o prazo
previsto no art. 50, ambos do Código Penal.

3.2.5         Art. 312 §1º, do Código Penal em relação à Tomada de Preços nº 021/2012.

Dosagem da Pena-Base

Em atenção às circunstâncias dos arts. 59 e 60 do Código Penal, infere-se o seguinte:

a) Culpabilidade: revela-se albergada pelo tipo penal, não sendo possível qualquer juízo de desvalor adicional;

b) Antecedentes: o réu não possui maus antecedentes, já que contra ele não pesa condenação transitada em julgado;

c) Conduta social: não há nos autos elementos que permitam aferir a conduta social do réu;

d) Personalidade: não foram colhidos elementos suficientes à valoração dessa circunstância judicial;

e) Motivos: a motivação do delito foi o acréscimo patrimonial, inerente à figura típica em análise;

f) Circunstâncias: assim entendidas como aquelas que influem sobre a sua gravidade, não lhes foram desfavoráveis,
pois a prática, da forma como realizada, é a comum para esse tipo de crime;

g) Consequências: são desfavoráveis, pois a apropriação indevida de recursos públicos, por intermediação de servidor
da administração municipal, acarretou prejuízo aos cofres públicos e aos trabalhadores das obras que deixaram de verem
recolhidos os encargos sociais em seus benefícios, sendo agravado pelas poucas condições socioeconômicas dos
trabalhadores;

h) Comportamento da vítima: as vítimas (Estado e munícipes) não contribuíram para a concretização do crime.

Em face da existência de uma circunstância judicial desfavorável, acrescento ao mínimo legal o quantum de 15 (quinze)
meses, fixo a pena-base em 03 (três) anos e 03 (três) meses de reclusão.

Circunstâncias atenuantes e agravantes

Não há circunstâncias atenuantes e nem agravantes.



Causas de diminuição e aumento

Não há causas de aumento ou diminuição o de pena.

Fixo a pena definitiva em 03 (três) anos e 03 (três) meses de reclusão.

Pena de multa.

Fixo a pena de multa em 53 (cinquenta e três) dias-multa, sendo cada dia-multa correspondente a 1/30 (um
trigésimo) do salário-mínimo vigente à época dos fatos (julho/2012), o qual deverá ser atualizado.

Para o pagamento da pena de multa, deverão ser observados os critérios expostos no § 2° do art. 49, bem como o prazo
previsto no art. 50, ambos do Código Penal.

3.2.6         Art. 312 §1º, do Código Penal em relação à Tomada de Preços nº 022/2010.

Dosagem da Pena-Base

Em atenção às circunstâncias dos arts. 59 e 60 do Código Penal, infere-se o seguinte:

a) Culpabilidade: revela-se albergada pelo tipo penal, não sendo possível qualquer juízo de desvalor adicional;

b) Antecedentes: o réu não possui maus antecedentes, já que contra ele não pesa condenação transitada em julgado;

c) Conduta social: não há nos autos elementos que permitam aferir a conduta social do réu;

d) Personalidade: não foram colhidos elementos suficientes à valoração dessa circunstância judicial;

e) Motivos: a motivação do delito foi o acréscimo patrimonial, inerente à figura típica em análise;

f) Circunstâncias: assim entendidas como aquelas que influem sobre a sua gravidade, não lhes foram desfavoráveis,
pois a prática, da forma como realizada, é a comum para esse tipo de crime;

g) Consequências: são desfavoráveis, pois a apropriação indevida de recursos públicos, por intermediação de servidor
da administração municipal, acarretou prejuízo aos cofres públicos e aos trabalhadores das obras que deixaram de verem
recolhidos os encargos sociais em seus benefícios, sendo agravado pelas poucas condições socioeconômicas dos
trabalhadores;

h) Comportamento da vítima: as vítimas (Estado e munícipes) não contribuíram para a concretização do crime.

Em face da existência de uma circunstância judicial desfavorável, acrescento ao mínimo legal o quantum de 15 (quinze)
meses, fixo a pena-base em 03 (três) anos e 03 (três) meses de reclusão.

Circunstâncias atenuantes e agravantes

Não há circunstâncias atenuantes e nem agravantes.

Causas de diminuição e aumento

Não há causas de aumento ou diminuição o de pena.

Fixo a pena definitiva em 03 (três) anos e 03 (três) meses de reclusão.

Pena de multa.

Fixo a pena de multa em 53 (cinquenta e três) dias-multa, sendo cada dia-multa correspondente a 1/30 (um
trigésimo) do salário-mínimo vigente à época dos fatos (2010), o qual deverá ser atualizado.

Para o pagamento da pena de multa, deverão ser observados os critérios expostos no § 2° do art. 49, bem como o prazo
previsto no art. 50, ambos do Código Penal.



3.2.7         Art. 312 §1º, do Código Penal em relação à Tomada de Preços nº 020/2011.

Dosagem da Pena-Base

Em atenção às circunstâncias dos arts. 59 e 60 do Código Penal, infere-se o seguinte:

a) Culpabilidade: revela-se albergada pelo tipo penal, não sendo possível qualquer juízo de desvalor adicional;

b) Antecedentes: o réu não possui maus antecedentes, já que contra ele não pesa condenação transitada em julgado;

c) Conduta social: não há nos autos elementos que permitam aferir a conduta social do réu;

d) Personalidade: não foram colhidos elementos suficientes à valoração dessa circunstância judicial;

e) Motivos: a motivação do delito foi o acréscimo patrimonial, inerente à figura típica em análise;

f) Circunstâncias: assim entendidas como aquelas que influem sobre a sua gravidade, não lhes foram desfavoráveis,
pois a prática, da forma como realizada, é a comum para esse tipo de crime;

g) Consequências: são desfavoráveis, pois a apropriação indevida de recursos públicos, por intermediação de servidor
da administração municipal, acarretou prejuízo aos cofres públicos e aos trabalhadores das obras que deixaram de verem
recolhidos os encargos sociais em seus benefícios, sendo agravado pelas poucas condições socioeconômicas dos
trabalhadores;

h) Comportamento da vítima: as vítimas (Estado e munícipes) não contribuíram para a concretização do crime.

Em face da existência de uma circunstância judicial desfavorável, acrescento ao mínimo legal o quantum de 15 (quinze)
meses, fixo a pena-base em 03 (três) anos e 03 (três) meses de reclusão.

Circunstâncias atenuantes e agravantes

Não há circunstâncias atenuantes e nem agravantes.

Causas de diminuição e aumento

Não há causas de aumento ou diminuição o de pena.

Fixo a pena definitiva em 03 (três) anos e 03 (três) meses de reclusão.

Pena de multa.

Fixo a pena de multa em 53 (cinquenta e três) dias-multa, sendo cada dia-multa correspondente a 1/30 (um
trigésimo) do salário-mínimo vigente à época dos fatos (2011), o qual deverá ser atualizado.

Para o pagamento da pena de multa, deverão ser observados os critérios expostos no § 2° do art. 49, bem como o prazo
previsto no art. 50, ambos do Código Penal.

3.2.8         Art. 312 §1º, do Código Penal em relação à Tomada de Preços nº 022/2011.

Dosagem da Pena-Base

Em atenção às circunstâncias dos arts. 59 e 60 do Código Penal, infere-se o seguinte:

a) Culpabilidade: revela-se albergada pelo tipo penal, não sendo possível qualquer juízo de desvalor adicional;

b) Antecedentes: o réu não possui maus antecedentes, já que contra ele não pesa condenação transitada em julgado;

c) Conduta social: não há nos autos elementos que permitam aferir a conduta social do réu;

d) Personalidade: não foram colhidos elementos suficientes à valoração dessa circunstância judicial;



e) Motivos: a motivação do delito foi o acréscimo patrimonial, inerente à figura típica em análise;

f) Circunstâncias: assim entendidas como aquelas que influem sobre a sua gravidade, não lhes foram desfavoráveis,
pois a prática, da forma como realizada, é a comum para esse tipo de crime;

g) Consequências: são desfavoráveis, pois a apropriação indevida de recursos públicos, por intermediação de servidor
da administração municipal, acarretou prejuízo aos cofres públicos e aos trabalhadores das obras que deixaram de verem
recolhidos os encargos sociais em seus benefícios, sendo agravado pelas poucas condições socioeconômicas dos
trabalhadores;

h) Comportamento da vítima: as vítimas (Estado e munícipes) não contribuíram para a concretização do crime.

Em face da existência de uma circunstância judicial desfavorável, acrescento ao mínimo legal o quantum de 15 (quinze)
meses, fixo a pena-base em 03 (três) anos e 03 (três) meses de reclusão.

Circunstâncias atenuantes e agravantes

Não há circunstâncias atenuantes e nem agravantes.

Causas de diminuição e aumento

Não há causas de aumento ou diminuição o de pena.

Fixo a pena definitiva em 03 (três) anos e 03 (três) meses de reclusão.

Pena de multa.

Fixo a pena de multa em 53 (cinquenta e três) dias-multa, sendo cada dia-multa correspondente a 1/30 (um
trigésimo) do salário-mínimo vigente à época dos fatos (2011), o qual deverá ser atualizado.

Para o pagamento da pena de multa, deverão ser observados os critérios expostos no § 2° do art. 49, bem como o prazo
previsto no art. 50, ambos do Código Penal.

3.2.9         Art. 312 §1º, do Código Penal em relação à Tomada de Preços nº 023/2011.

Dosagem da Pena-Base

Em atenção às circunstâncias dos arts. 59 e 60 do Código Penal, infere-se o seguinte:

a) Culpabilidade: revela-se albergada pelo tipo penal, não sendo possível qualquer juízo de desvalor adicional;

b) Antecedentes: o réu não possui maus antecedentes, já que contra ele não pesa condenação transitada em julgado;

c) Conduta social: não há nos autos elementos que permitam aferir a conduta social do réu;

d) Personalidade: não foram colhidos elementos suficientes à valoração dessa circunstância judicial;

e) Motivos: a motivação do delito foi o acréscimo patrimonial, inerente à figura típica em análise;

f) Circunstâncias: assim entendidas como aquelas que influem sobre a sua gravidade, não lhes foram desfavoráveis,
pois a prática, da forma como realizada, é a comum para esse tipo de crime;

g) Consequências: são desfavoráveis, pois a apropriação indevida de recursos públicos, por intermediação de servidor
da administração municipal, acarretou prejuízo aos cofres públicos e aos trabalhadores das obras que deixaram de verem
recolhidos os encargos sociais em seus benefícios, sendo agravado pelas poucas condições socioeconômicas dos
trabalhadores;

h) Comportamento da vítima: as vítimas (Estado e munícipes) não contribuíram para a concretização do crime.

Em face da existência de uma circunstância judicial desfavorável, acrescento ao mínimo legal o quantum de 15 (quinze)



meses, fixo a pena-base em 03 (três) anos e 03 (três) meses de reclusão.

Circunstâncias atenuantes e agravantes

Não há circunstâncias atenuantes e nem agravantes.

Causas de diminuição e aumento

Não há causas de aumento ou diminuição o de pena.

Fixo a pena definitiva em 03 (três) anos e 03 (três) meses de reclusão.

Pena de multa.

Fixo a pena de multa em 53 (cinquenta e três) dias-multa, sendo cada dia-multa correspondente a 1/30 (um
trigésimo) do salário-mínimo vigente à época dos fatos (2011), o qual deverá ser atualizado.

Para o pagamento da pena de multa, deverão ser observados os critérios expostos no § 2° do art. 49, bem como o prazo
previsto no art. 50, ambos do Código Penal.

3.2.10      Art. 288 do Código Penal.

Em atenção às circunstâncias dos arts. 59 e 60, do Código Penal, infere-se o seguinte:

a) Culpabilidade: entendida como a reprovação social da prática[5], revela-se albergada pelo tipo penal, não sendo
possível qualquer juízo de desvalor adicional;

b) Antecedentes: o réu não possui maus antecedentes, já que contra ele não pesa condenação transitada em julgado;

c) Conduta social: não há nos autos elementos que permitam aferir a conduta social do réu;

d) Personalidade: não foram colhidos elementos suficientes à valoração dessa circunstância judicial;

e) Motivos: a motivação do delito foi o acréscimo patrimonial, inerente à figura típica em análise;

f) Circunstâncias: assim entendidas como aquelas que influem sobre a sua gravidade, não lhes foram desfavoráveis,
pois a prática, da forma como realizada, é a comum para esse tipo de crime;

g) Consequências: são desfavoráveis, haja vista que o desvio de dinheiro público, no importe considerável, deu-se com
verbas destinadas para a população mais carente do Município de Conceição/PB;

h) Comportamento da vítima: em nada contribuiu para o resultado.

Em face da existência de uma circunstância judicial desfavorável, acrescento à pena mínima do tipo penal 03 (três)
meses, razão pela qual fixo a pena-base em 01 (um) ano e 03 (três) meses de reclusão.

Circunstâncias atenuantes e agravantes

Não há circunstâncias atenuantes e nem agravantes.

Causas de diminuição e aumento

Não há causas de aumento ou diminuição o de pena.

Pena de multa.

Ausente determinação no dispositivo acerca da pena de multa.

Concurso de Crimes



Havendo condenação por 03 (três) fraudes licitatórias, de mesma espécie, todas no ano de 2012 (Tomadas de Preços nºs
13/2012 e 21/2012 e Concorrência nº 001/2012), as quais se revelam semelhantes no modus operandi, reputo que a
reiteração da prática delitiva por três vezes (uma para cada procedimento licitatório), em circunstâncias de tempo, lugar
e maneira de execução similares, entendo que os delitos subsequentes constituem continuação do primeiro, nos termos
do artigo 71 do Código Penal, razão pela qual aumento a pena-base anteriormente fixada (02 anos e 03 meses de
detenção) em 1/5 (um quinto)[4], passando a reprimenda para 02 (dois) anos, 08 (oito) meses e 12 (doze) dias de
detenção.

Na sequência, havendo condenação por 06 (seis) crimes de peculatos, de mesma espécie, em anos sequenciais (Tomadas
de Preços nºs 13/2012, 21/2012, 22/2010, 20/2011, 22/2011 e 23/2011), as quais se revelam semelhantes no modus
operandi, reputo que a reiteração da prática delitiva por seis vezes (uma para cada procedimento licitatório), em
circunstâncias de tempo, lugar e maneira de execução similares, entendo que os delitos subsequentes constituem
continuação do primeiro, nos termos do artigo 71 do Código Penal, razão pela qual aumento a pena-base anteriormente
fixada (03 anos e 03 meses de reclusão) em 1/2 (metade)[5], passando a reprimenda para 04 (quatro) anos, 10 (dez)
meses e 15 (quinze) dias de reclusão.

Reunião das penas (art. 69, CP)

Havendo condenação às penas dos crimes (art. 90 da Lei de Licitações, art. 312, §1º e art. 288, ambos do CP) acima
descritos, reúno o quantum das condenações, totalizando a pena de cumprimento em 08 (oito) anos e 09 (nove) meses e
27 (vinte e sete) dias.

No que tange à pena de multa, o total deve ser a soma dos 318 (trezentos e dezoito) dias-multa acrescido dos R$
71.599,43 (setenta e um mil, quinhentos e noventa e nove reais e quarenta e três centavos), aplicáveis nos itens
acima.

Regime inicial de cumprimento:

Estabeleço que a pena privativa de liberdade deverá ser inicialmente cumprida no regime fechado, com base no art. 33,
§ 2º, alínea "a", do Código Penal.

Da substituição da pena privativa de liberdade pela restritiva de direitos e da suspensão condicional da pena:

Considerando o montante da pena aplicada (EDACR 20030500023309501, Desembargador Federal Manoel Erhardt,
TRF5 - Primeira Turma, DJE - Data::13/11/2013), deixo de substituir a pena privativa de liberdade, em razão do não
preenchimento da condição estipulada no artigo 44, I, do Código Penal.

3.3   Do réu JOSÉ DE ANCHIETA ANASTÁCIO RODRIGUES DE LIMA.

 

3.3.1         Art. 90, caput, da Lei n.º 8.666/93 em relação à Concorrência nº 001/2012.

Dosagem da Pena-Base

Em atenção às circunstâncias dos arts. 59 e 60 do Código Penal, infere-se o seguinte:

a) Culpabilidade: entendida como a reprovação social da prática[11], revela-se albergada pelo tipo penal, não sendo
possível qualquer juízo de desvalor adicional;

b) Antecedentes: o réu não possui maus antecedentes, já que contra ele não pesa condenação transitada em julgado;

c) Conduta social: não há nos autos elementos que permitam aferir a conduta social do réu;

d) Personalidade: não foram colhidos elementos suficientes à valoração dessa circunstância judicial;

e) Motivos: a motivação do delito foi o acréscimo patrimonial, inerente à figura típica em análise;

f) Circunstâncias: assim entendidas como aquelas que influem sobre a sua gravidade, não lhes foram desfavoráveis,
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pois a prática, da forma como realizada, é a comum para esse tipo de crime;

g) Consequências: são desfavoráveis, haja vista que a fraude ao certame licitatório foi utilizada como meio para
obtenção de lucros e desvio de recursos públicos, acarretando prejuízo à população mais carente do Município de
Conceição/PB;

h) Comportamento da vítima: as vítimas (Estado e munícipes) não contribuíram para a concretização do crime.

Em face da existência de uma circunstância judicial desfavorável, fixo a pena-base em 02 (dois) anos e 03 (três) meses
de detenção.

Circunstâncias atenuantes e agravantes

Não há circunstâncias atenuantes e nem agravantes.

Causas de diminuição e aumento

Não há causas de aumento ou diminuição de pena.

Fixo a pena definitiva em 02 (dois) anos e 03 (três) meses de detenção.

Pena de multa.

Considerando o disposto no art. 99 da Lei n.º 8.666/93, fixo a pena de multa em 2% (dois por cento) do valor do
contrato (R$ 2.030.010,31), correspondente a R$ 40.600,21, levando em consideração a situação econômica do réu e o
grau de sua culpabilidade.

3.3.2         Art. 90, caput, da Lei n.º 8.666/93 em relação à Tomada de Preços nº 021/2012.

Dosagem da Pena-Base

Em atenção às circunstâncias dos arts. 59 e 60 do Código Penal, infere-se o seguinte:

a) Culpabilidade: entendida como a reprovação social da prática[12], revela-se albergada pelo tipo penal, não sendo
possível qualquer juízo de desvalor adicional;

b) Antecedentes: o réu não possui maus antecedentes, já que contra ela não pesa condenação transitada em julgado;

c) Conduta social: não há nos autos elementos que permitam aferir a conduta social do réu;

d) Personalidade: não foram colhidos elementos suficientes à valoração dessa circunstância judicial;

e) Motivos: a motivação do delito foi o acréscimo patrimonial, inerente à figura típica em análise;

f) Circunstâncias: assim entendidas como aquelas que influem sobre a sua gravidade, não lhes foram desfavoráveis,
pois a prática, da forma como realizada, é a comum para esse tipo de crime;

g) Consequências: são desfavoráveis, haja vista que a fraude ao certame licitatório foi utilizada como meio para
obtenção de lucros e desvio de recursos públicos, acarretando prejuízo à população mais carente do Município de
Conceição/PB;

h) Comportamento da vítima: as vítimas (Estado e munícipes) não contribuíram para a concretização do crime.

Em face da existência de uma circunstância judicial desfavorável, fixo a pena-base em 02 (dois) anos e 03 (três) meses
de detenção.

Circunstâncias atenuantes e agravantes

Não há circunstâncias atenuantes e nem agravantes.



Causas de diminuição e aumento

Não há causas de aumento ou diminuição de pena.

Fixo a pena definitiva em 02 (dois) anos e 03(três) meses de detenção.

Pena de multa.

Considerando o disposto no art. 99 da Lei n.º 8.666/93, fixo a pena de multa em 2% (dois por cento) do valor do
contrato (R$1.055.797,98), correspondente a R$21.115,96, levando em consideração a situação econômica do réu e o
grau de sua culpabilidade.

3.3.3         Art. 312 §1º, do Código Penal em relação à Tomada de Preços nº 021/2012.

Dosagem da Pena-Base

Em atenção às circunstâncias dos arts. 59 e 60 do Código Penal, infere-se o seguinte:

a) Culpabilidade: revela-se albergada pelo tipo penal, não sendo possível qualquer juízo de desvalor adicional;

b) Antecedentes: o réu não possui maus antecedentes, já que contra ele não pesa condenação transitada em julgado;

c) Conduta social: não há nos autos elementos que permitam aferir a conduta social do réu;

d) Personalidade: não foram colhidos elementos suficientes à valoração dessa circunstância judicial;

e) Motivos: a motivação do delito foi o acréscimo patrimonial, inerente à figura típica em análise;

f) Circunstâncias: assim entendidas como aquelas que influem sobre a sua gravidade, não lhes foram desfavoráveis,
pois a prática, da forma como realizada, é a comum para esse tipo de crime;

g) Consequências: são desfavoráveis, pois a apropriação indevida de recursos públicos, por intermediação de servidor
da administração municipal, acarretou prejuízo aos cofres públicos e aos trabalhadores das obras que deixaram de verem
recolhidos os encargos sociais em seus benefícios, sendo agravado pelas poucas condições socioeconômicas dos
trabalhadores;

h) Comportamento da vítima: as vítimas (Estado e munícipes) não contribuíram para a concretização do crime.

Em face da existência de uma circunstância judicial desfavorável, acrescento ao mínimo legal o quantum de 15 (quinze)
meses, fixo a pena-base em 03 (três) anos e 03 (três) meses de reclusão.

Circunstâncias atenuantes e agravantes

Não há circunstâncias atenuantes e nem agravantes.

Causas de diminuição e aumento

Não há causas de aumento ou diminuição o de pena.

Fixo a pena definitiva em 03 (três) anos e 03 (três) meses de reclusão.

Pena de multa.

Fixo a pena de multa em 53 (cinquenta e três) dias-multa, sendo cada dia-multa correspondente a 1/30 (um
trigésimo) do salário-mínimo vigente à época dos fatos (julho/2012), o qual deverá ser atualizado.

Para o pagamento da pena de multa, deverão ser observados os critérios expostos no § 2° do art. 49, bem como o prazo
previsto no art. 50, ambos do Código Penal.

Concurso de Crimes



Havendo condenação por 02 (duas) fraudes licitatórias, de mesma espécie, todas no ano de 2012 (Tomada de Preços nº
21/2012 e Concorrência nº 001/2012), as quais se revelam semelhantes no modus operandi, reputo que a reiteração da
prática delitiva por duas vezes (uma para cada procedimento licitatório), em circunstâncias de tempo, lugar e maneira de
execução similares, entendo que os delitos subsequentes constituem continuação do primeiro, nos termos do artigo 71
do Código Penal, razão pela qual aumento a pena-base anteriormente fixada (02 anos e 03 meses de detenção) em 1/6
(um sexto)[6], passando a reprimenda para 02 (dois) anos, 07 (sete) meses e 15 (quinze) dias de detenção.

Reunião das penas (art. 69, CP)

Havendo condenação às penas dos crimes (art. 90 da Lei de Licitações e art. 312, §1º, do CP) acima descritos, reúno o
quantum das condenações, totalizando a pena de cumprimento em 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses e 15 (quinze) dias.

No que tange à pena de multa, o total deve ser a soma dos 53 (cinquenta e três) dias-multa acrescido dos R$61.716,17
(sessenta e um mil, setecentos e dezesseis reais e dezessete centavos), aplicáveis nos itens acima.

Regime inicial de cumprimento:

Estabeleço que a pena privativa de liberdade deverá ser inicialmente cumprida no regime semi-aberto, com base no art.
33, § 2º, alínea "b", do Código Penal.

Da substituição da pena privativa de liberdade pela restritiva de direitos e da suspensão condicional da pena:

Considerando o montante da pena aplicada (EDACR 20030500023309501, Desembargador Federal Manoel Erhardt,
TRF5 - Primeira Turma, DJE - Data::13/11/2013), deixo de substituir a pena privativa de liberdade, em razão do não
preenchimento da condição estipulada no artigo 44, I, do Código Penal.

3.4   Do réu PASCOAL ADRIANO ANASTÁCIO RODRIGUES DE LIMA.

 

3.4.1         Art. 90, caput, da Lei n.º 8.666/93 em relação à Concorrência nº 001/2012.

Dosagem da Pena-Base

Em atenção às circunstâncias dos arts. 59 e 60 do Código Penal, infere-se o seguinte:

a) Culpabilidade: entendida como a reprovação social da prática[11], revela-se albergada pelo tipo penal, não sendo
possível qualquer juízo de desvalor adicional;

b) Antecedentes: o réu não possui maus antecedentes, já que contra ele não pesa condenação transitada em julgado;

c) Conduta social: não há nos autos elementos que permitam aferir a conduta social do réu;

d) Personalidade: não foram colhidos elementos suficientes à valoração dessa circunstância judicial;

e) Motivos: a motivação do delito foi o acréscimo patrimonial, inerente à figura típica em análise;

f) Circunstâncias: assim entendidas como aquelas que influem sobre a sua gravidade, não lhes foram desfavoráveis,
pois a prática, da forma como realizada, é a comum para esse tipo de crime;

g) Consequências: são desfavoráveis, haja vista que a fraude ao certame licitatório foi utilizada como meio para
obtenção de lucros e desvio de recursos públicos, acarretando prejuízo à população mais carente do Município de
Conceição/PB;

h) Comportamento da vítima: as vítimas (Estado e munícipes) não contribuíram para a concretização do crime.

Em face da existência de uma circunstância judicial desfavorável, fixo a pena-base em 02 (dois) anos e 03 (três) meses
de detenção.
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Circunstâncias atenuantes e agravantes

Não há circunstâncias atenuantes e nem agravantes.

Causas de diminuição e aumento

Não há causas de aumento ou diminuição de pena.

Fixo a pena definitiva em 02 (dois) anos e 03 (três) meses de detenção.

Pena de multa.

Considerando o disposto no art. 99 da Lei n.º 8.666/93, fixo a pena de multa em 2% (dois por cento) do valor do
contrato (R$ 2.030.010,31), correspondente a R$ 40.600,21, levando em consideração a situação econômica do réu e o
grau de sua culpabilidade.

3.4.2         Art. 90, caput, da Lei n.º 8.666/93 em relação à Tomada de Preços nº 021/2012.

Dosagem da Pena-Base

Em atenção às circunstâncias dos arts. 59 e 60 do Código Penal, infere-se o seguinte:

a) Culpabilidade: entendida como a reprovação social da prática[12], revela-se albergada pelo tipo penal, não sendo
possível qualquer juízo de desvalor adicional;

b) Antecedentes: o réu não possui maus antecedentes, já que contra ela não pesa condenação transitada em julgado;

c) Conduta social: não há nos autos elementos que permitam aferir a conduta social do réu;

d) Personalidade: não foram colhidos elementos suficientes à valoração dessa circunstância judicial;

e) Motivos: a motivação do delito foi o acréscimo patrimonial, inerente à figura típica em análise;

f) Circunstâncias: assim entendidas como aquelas que influem sobre a sua gravidade, não lhes foram desfavoráveis,
pois a prática, da forma como realizada, é a comum para esse tipo de crime;

g) Consequências: são desfavoráveis, haja vista que a fraude ao certame licitatório foi utilizada como meio para
obtenção de lucros e desvio de recursos públicos, acarretando prejuízo à população mais carente do Município de
Conceição/PB;

h) Comportamento da vítima: as vítimas (Estado e munícipes) não contribuíram para a concretização do crime.

Em face da existência de uma circunstância judicial desfavorável, fixo a pena-base em 02 (dois) anos e 03 (três) meses
de detenção.

Circunstâncias atenuantes e agravantes

Não há circunstâncias atenuantes e nem agravantes.

Causas de diminuição e aumento

Não há causas de aumento ou diminuição de pena.

Fixo a pena definitiva em 02 (dois) anos e 03(três) meses de detenção.

Pena de multa.

Considerando o disposto no art. 99 da Lei n.º 8.666/93, fixo a pena de multa em 2% (dois por cento) do valor do
contrato (R$1.055.797,98), correspondente a R$21.115,96, levando em consideração a situação econômica do réu e o
grau de sua culpabilidade.



3.4.3         Art. 312 §1º, do Código Penal em relação à Tomada de Preços nº 021/2012.

Dosagem da Pena-Base

Em atenção às circunstâncias dos arts. 59 e 60 do Código Penal, infere-se o seguinte:

a) Culpabilidade: revela-se albergada pelo tipo penal, não sendo possível qualquer juízo de desvalor adicional;

b) Antecedentes: o réu não possui maus antecedentes, já que contra ele não pesa condenação transitada em julgado;

c) Conduta social: não há nos autos elementos que permitam aferir a conduta social do réu;

d) Personalidade: não foram colhidos elementos suficientes à valoração dessa circunstância judicial;

e) Motivos: a motivação do delito foi o acréscimo patrimonial, inerente à figura típica em análise;

f) Circunstâncias: assim entendidas como aquelas que influem sobre a sua gravidade, não lhes foram desfavoráveis,
pois a prática, da forma como realizada, é a comum para esse tipo de crime;

g) Consequências: são desfavoráveis, pois a apropriação indevida de recursos públicos, por intermediação de servidor
da administração municipal, acarretou prejuízo aos cofres públicos e aos trabalhadores das obras que deixaram de verem
recolhidos os encargos sociais em seus benefícios, sendo agravado pelas poucas condições socioeconômicas dos
trabalhadores;

h) Comportamento da vítima: as vítimas (Estado e munícipes) não contribuíram para a concretização do crime.

Em face da existência de uma circunstância judicial desfavorável, acrescento ao mínimo legal o quantum de 15 (quinze)
meses, fixo a pena-base em 03 (três) anos e 03 (três) meses de reclusão.

Circunstâncias atenuantes e agravantes

Não há circunstâncias atenuantes e nem agravantes.

Causas de diminuição e aumento

Não há causas de aumento ou diminuição o de pena.

Fixo a pena definitiva em 03 (três) anos e 03 (três) meses de reclusão.

Pena de multa.

Fixo a pena de multa em 53 (cinquenta e três) dias-multa, sendo cada dia-multa correspondente a 1/30 (um
trigésimo) do salário-mínimo vigente à época dos fatos (julho/2012), o qual deverá ser atualizado.

Para o pagamento da pena de multa, deverão ser observados os critérios expostos no § 2° do art. 49, bem como o prazo
previsto no art. 50, ambos do Código Penal.

Concurso de Crimes

Havendo condenação por 02 (duas) fraudes licitatórias, de mesma espécie, todas no ano de 2012 (Tomada de Preços nº
21/2012 e Concorrência nº 001/2012), as quais se revelam semelhantes no modus operandi, reputo que a reiteração da
prática delitiva por duas vezes (uma para cada procedimento licitatório), em circunstâncias de tempo, lugar e maneira de
execução similares, entendo que os delitos subsequentes constituem continuação do primeiro, nos termos do artigo 71
do Código Penal, razão pela qual aumento a pena-base anteriormente fixada (02 anos e 03 meses de detenção) em 1/6
(um sexto)[7], passando a reprimenda para 02 (dois) anos, 07 (sete) meses e 15 (quinze) dias de detenção.

Reunião das penas (art. 69, CP)

Havendo condenação às penas dos crimes (art. 90 da Lei de Licitações e art. 312, §1º, do CP) acima descritos, reúno o



quantum das condenações, totalizando a pena de cumprimento em 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses e 15 (quinze) dias.

No que tange à pena de multa, o total deve ser a soma dos 53 (cinquenta e três) dias-multa acrescido dos R$61.716,17
(sessenta e um mil, setecentos e dezesseis reais e dezessete centavos), aplicáveis nos itens acima.

Regime inicial de cumprimento:

Estabeleço que a pena privativa de liberdade deverá ser inicialmente cumprida no regime semi-aberto, com base no art.
33, § 2º, alínea "b", do Código Penal.

Da substituição da pena privativa de liberdade pela restritiva de direitos e da suspensão condicional da pena:

Considerando o montante da pena aplicada (EDACR 20030500023309501, Desembargador Federal Manoel Erhardt,
TRF5 - Primeira Turma, DJE - Data::13/11/2013), deixo de substituir a pena privativa de liberdade, em razão do não
preenchimento da condição estipulada no artigo 44, I, do Código Penal.

3.5   Do réu ANTÔNIO GOMES PEDROZA.

 

3.5.1         Art. 90, caput, da Lei n.º 8.666/93 em relação à Tomada de Preços nº 013/2012.

Dosagem da Pena-Base

Em atenção às circunstâncias dos arts. 59 e 60 do Código Penal, infere-se o seguinte:

a) Culpabilidade: entendida como a reprovação social da prática[15], revela-se albergada pelo tipo penal, não sendo
possível qualquer juízo de desvalor adicional;

b) Antecedentes: o réu não possui maus antecedentes, já que contra ela não pesa condenação transitada em julgado;

c) Conduta social: não há nos autos elementos que permitam aferir a conduta social do réu;

d) Personalidade: não foram colhidos elementos suficientes à valoração dessa circunstância judicial;

e) Motivos: a motivação do delito foi o acréscimo patrimonial, inerente à figura típica em análise;

f) Circunstâncias: assim entendidas como aquelas que influem sobre a sua gravidade, não lhes foram desfavoráveis,
pois a prática, da forma como realizada, é a comum para esse tipo de crime;

g) Consequências: são desfavoráveis, haja vista que a fraude ao certame licitatório foi utilizada como meio para
obtenção de lucros e desvio de recursos públicos, acarretando prejuízo à população mais carente do Município de
Conceição/PB;

h) Comportamento da vítima: as vítimas (Estado e munícipes) não contribuíram para a concretização do crime.

Em face da existência de uma circunstância judicial desfavorável, fixo a pena-base em 02 (dois) anos e 03 (três) meses
de detenção.

Circunstâncias atenuantes e agravantes

Não há circunstâncias atenuantes e nem agravantes.

Causas de diminuição e aumento

Não há causas de aumento ou diminuição de pena.

Fixo a pena definitiva em 02 (dois) anos e 03 (três) meses de detenção.

Pena de multa.



Considerando o disposto no art. 99 da Lei n.º 8.666/93, fixo a pena de multa em 2% (dois por cento) do valor do
contrato (R$494.163,15), correspondente a R$9.883,26, levando em consideração a situação econômica do réu e o grau
de sua culpabilidade.

3.5.2         Art. 312 §1º, do Código Penal em relação à Tomada de Preços nº 013/2012.

Dosagem da Pena-Base

Em atenção às circunstâncias dos arts. 59 e 60 do Código Penal, infere-se o seguinte:

a) Culpabilidade: revela-se albergada pelo tipo penal, não sendo possível qualquer juízo de desvalor adicional;

b) Antecedentes: o réu não possui maus antecedentes, já que contra ele não pesa condenação transitada em julgado;

c) Conduta social: não há nos autos elementos que permitam aferir a conduta social do réu;

d) Personalidade: não foram colhidos elementos suficientes à valoração dessa circunstância judicial;

e) Motivos: a motivação do delito foi o acréscimo patrimonial, inerente à figura típica em análise;

f) Circunstâncias: assim entendidas como aquelas que influem sobre a sua gravidade, não lhes foram desfavoráveis,
pois a prática, da forma como realizada, é a comum para esse tipo de crime;

g) Consequências: são desfavoráveis, pois a apropriação indevida de recursos públicos, por intermediação de servidor
da administração municipal, acarretou prejuízo aos cofres públicos e aos trabalhadores das obras que deixaram de verem
recolhidos os encargos sociais em seus benefícios, sendo agravado pelas poucas condições socioeconômicas dos
trabalhadores;

h) Comportamento da vítima: as vítimas (Estado e munícipes) não contribuíram para a concretização do crime.

Em face da existência de uma circunstância judicial desfavorável, acrescento ao mínimo legal o quantum de 15 (quinze)
meses, fixo a pena-base em 03 (três) anos e 03 (três) meses de reclusão.

Circunstâncias atenuantes e agravantes

Não há circunstâncias atenuantes e nem agravantes.

Causas de diminuição e aumento

Não há causas de aumento ou diminuição o de pena.

Fixo a pena definitiva em 03 (três) anos e 03 (três) meses de reclusão.

Pena de multa.

Fixo a pena de multa em 53 (cinquenta e três) dias-multa, sendo cada dia-multa correspondente a 1/30 (um
trigésimo) do salário-mínimo vigente à época dos fatos (junho/2012), o qual deverá ser atualizado.

Para o pagamento da pena de multa, deverão ser observados os critérios expostos no § 2° do art. 49, bem como o prazo
previsto no art. 50, ambos do Código Penal.

Reunião das penas (art. 69, CP)

Havendo condenação às penas dos crimes acima descritos, reúno o quantum das condenações, totalizando a pena de
cumprimento em 05 (cinco) anos e 06 (seis) meses de reclusão.

No que tange à pena de multa, o total deve ser a soma dos 53 (cinquenta e três) dias-multa acrescido dos R$9.883,26
(nove mil, oitocentos e oitenta e três reais e vinte e seis centavos), aplicáveis nos itens acima.

Regime inicial de cumprimento:



Estabeleço que a pena privativa de liberdade deverá ser inicialmente cumprida no regime semi-aberto, com base no art.
33, § 2º, alínea "b", do Código Penal.

Da substituição da pena privativa de liberdade pela restritiva de direitos e da suspensão condicional da pena:

Considerando o montante da pena aplicada (EDACR 20030500023309501, Desembargador Federal Manoel Erhardt,
TRF5 - Primeira Turma, DJE - Data::13/11/2013), deixo de substituir a pena privativa de liberdade, em razão do não
preenchimento da condição estipulada no artigo 44, I, do Código Penal.

3.6   Da ré MARIA WILMA DE OLIVEIRA.

 

3.6.1         Art. 90, caput, da Lei n.º 8.666/93 em relação à Tomada de Preços nº 013/2012.

Dosagem da Pena-Base

Em atenção às circunstâncias dos arts. 59 e 60 do Código Penal, infere-se o seguinte:

a) Culpabilidade: entendida como a reprovação social da prática[15], revela-se albergada pelo tipo penal, não sendo
possível qualquer juízo de desvalor adicional;

b) Antecedentes: o réu não possui maus antecedentes, já que contra ela não pesa condenação transitada em julgado;

c) Conduta social: não há nos autos elementos que permitam aferir a conduta social do réu;

d) Personalidade: não foram colhidos elementos suficientes à valoração dessa circunstância judicial;

e) Motivos: a motivação do delito foi o acréscimo patrimonial, inerente à figura típica em análise;

f) Circunstâncias: assim entendidas como aquelas que influem sobre a sua gravidade, não lhes foram desfavoráveis,
pois a prática, da forma como realizada, é a comum para esse tipo de crime;

g) Consequências: são desfavoráveis, haja vista que a fraude ao certame licitatório foi utilizada como meio para
obtenção de lucros e desvio de recursos públicos, acarretando prejuízo à população mais carente do Município de
Conceição/PB;

h) Comportamento da vítima: as vítimas (Estado e munícipes) não contribuíram para a concretização do crime.

Em face da existência de uma circunstância judicial desfavorável, fixo a pena-base em 02 (dois) anos e 03 (três) meses
de detenção.

Circunstâncias atenuantes e agravantes

Não há circunstâncias atenuantes e nem agravantes.

Causas de diminuição e aumento

Não há causas de aumento ou diminuição de pena.

Fixo a pena definitiva em 02 (dois) anos e 03 (três) meses de detenção.

Pena de multa.

Considerando o disposto no art. 99 da Lei n.º 8.666/93, fixo a pena de multa em 2% (dois por cento) do valor do
contrato (R$494.163,15), correspondente a R$9.883,26, levando em consideração a situação econômica do réu e o grau
de sua culpabilidade.

3.6.2         Art. 90, caput, da Lei n.º 8.666/93 em relação à Concorrência nº 001/2012.



Dosagem da Pena-Base

Em atenção às circunstâncias dos arts. 59 e 60 do Código Penal, infere-se o seguinte:

a) Culpabilidade: entendida como a reprovação social da prática[16], revela-se albergada pelo tipo penal, não sendo
possível qualquer juízo de desvalor adicional;

b) Antecedentes: o réu não possui maus antecedentes, já que contra ela não pesa condenação transitada em julgado;

c) Conduta social: não há nos autos elementos que permitam aferir a conduta social do réu;

d) Personalidade: não foram colhidos elementos suficientes à valoração dessa circunstância judicial;

e) Motivos: a motivação do delito foi o acréscimo patrimonial, inerente à figura típica em análise;

f) Circunstâncias: assim entendidas como aquelas que influem sobre a sua gravidade, não lhes foram desfavoráveis,
pois a prática, da forma como realizada, é a comum para esse tipo de crime;

g) Consequências: são desfavoráveis, haja vista que a fraude ao certame licitatório foi utilizada como meio para
obtenção de lucros e desvio de recursos públicos, acarretando prejuízo à população mais carente do Município de
Conceição/PB;

h) Comportamento da vítima: as vítimas (Estado e munícipes) não contribuíram para a concretização do crime.

Em face da existência de uma circunstância judicial desfavorável, fixo a pena-base em 02 (dois) anos e 03 (três) meses
de detenção.

Circunstâncias atenuantes e agravantes

Não há circunstâncias atenuantes e nem agravantes.

Causas de diminuição e aumento

Não há causas de aumento ou diminuição de pena.

Fixo a pena definitiva em 02 (dois) anos e 03 (três) meses de detenção.

Pena de multa.

Considerando o disposto no art. 99 da Lei n.º 8.666/93, fixo a pena de multa em 2% (dois por cento) do valor do
contrato (R$2.030.010,31), correspondente a R$40.600,21, levando em consideração a situação econômica do réu e o
grau de sua culpabilidade.

Concurso de Crimes

Havendo condenação por 02 (duas) fraudes licitatórias, de mesma espécie, todas no ano de 2012 (Tomada de Preços nº
13/2012 e Concorrência nº 001/2012), as quais se revelam semelhantes no modus operandi, reputo que a reiteração da
prática delitiva por duas vezes (uma para cada procedimento licitatório), em circunstâncias de tempo, lugar e maneira de
execução similares, entendo que os delitos subsequentes constituem continuação do primeiro, nos termos do artigo 71
do Código Penal, razão pela qual aumento a pena-base anteriormente fixada (02 anos e 03 meses de detenção) em 1/6
(um sexto)[8], passando a reprimenda para 02 (dois) anos, 07 (sete) meses e 15 (quinze) dias de detenção.

No que tange à pena de multa, o total deve ser a soma em R$ 50.483,47 (cinquenta mil, quatrocentos e oitenta e três
reais e quarenta e sete centavos), aplicáveis nos itens acima.

Regime inicial de cumprimento:

Estabeleço que a pena privativa de liberdade deverá ser inicialmente cumprida no regime aberto, com base no art. 33, §
2º, alínea "c", do Código Penal.



Da substituição da pena privativa de liberdade pela restritiva de direitos e da suspensão condicional da pena:

A ré satisfaz os requisitos do art. 44, incisos I a III do CP, com redação dada pela Lei nº 9.714 de 25 de novembro de
1998 (pena aplicada não superior a quatro anos, crime praticado sem violência ou grave ameaça, não reincidência em
crime doloso e circunstâncias judiciais favoráveis), motivo pelo qual a pena alternativa se mostra suficiente, adequada e
proporcional.

Sendo assim, substituo a pena privativa de liberdade do réu pela pena restritiva de direito, consistente na modalidade
prevista no art. 43, I, do Código Penal, com redação dada pela Lei nº 9.714/98, a saber:

a) prestação pecuniária, nos termos do art. 45, §1º, do CP, a obrigação de o réu depositar a quantia a ser fixada em
audiência admonitória em conta judicial, nos termos da resolução do CNJ de n.º 154 de 13 de julho de 2012, a ser
destinada a entidades públicas, sem prejuízo do pagamento de outras penalidades eventualmente já aplicadas;

b) prestação de serviço à comunidade ou à entidade pública devendo ser cumprida à razão de uma hora por dia
de condenação (CP, art. 46, § 3º), consoante vier a ser fixado pelo juízo da execução, de modo que a pena restritiva de
direito tenha a mesma duração da pena privativa de liberdade substituída (CP, art. 55).

3.7   Do réu ÍTALO ORIENTE.

 

3.7.1         Art. 90, caput, da Lei n.º 8.666/93 em relação à Concorrência nº 001/2012. 

 

Dosagem da Pena-Base

Em atenção às circunstâncias dos arts. 59 e 60 do Código Penal, infere-se o seguinte:

a) Culpabilidade: entendida como a reprovação social da prática[16], revela-se albergada pelo tipo penal, não sendo
possível qualquer juízo de desvalor adicional;

b) Antecedentes: o réu não possui maus antecedentes, já que contra ela não pesa condenação transitada em julgado;

c) Conduta social: não há nos autos elementos que permitam aferir a conduta social do réu;

d) Personalidade: não foram colhidos elementos suficientes à valoração dessa circunstância judicial;

e) Motivos: a motivação do delito foi o acréscimo patrimonial, inerente à figura típica em análise;

f) Circunstâncias: assim entendidas como aquelas que influem sobre a sua gravidade, não lhes foram desfavoráveis,
pois a prática, da forma como realizada, é a comum para esse tipo de crime;

g) Consequências: são desfavoráveis, haja vista que a fraude ao certame licitatório foi utilizada como meio para
obtenção de lucros e desvio de recursos públicos, acarretando prejuízo à população mais carente do Município de
Conceição/PB;

h) Comportamento da vítima: as vítimas (Estado e munícipes) não contribuíram para a concretização do crime.

Em face da existência de uma circunstância judicial desfavorável, fixo a pena-base em 02 (dois) anos e 03 (três) meses
de detenção.

Circunstâncias atenuantes e agravantes

Não há circunstâncias atenuantes e nem agravantes.

Causas de diminuição e aumento



Não há causas de aumento ou diminuição de pena.

Fixo a pena definitiva em 02 (dois) anos e 03 (três) meses de detenção.

Pena de multa.

Considerando o disposto no art. 99 da Lei n.º 8.666/93, fixo a pena de multa em 2% (dois por cento) do valor do
contrato (R$2.030.010,31), correspondente a R$40.600,21, levando em consideração a situação econômica do réu e o
grau de sua culpabilidade.

Regime inicial de cumprimento:

Estabeleço que a pena privativa de liberdade deverá ser inicialmente cumprida no regime aberto, com base no art. 33, §
2º, alínea "c", do Código Penal.

Da substituição da pena privativa de liberdade pela restritiva de direitos e da suspensão condicional da pena:

O réu satisfaz os requisitos do art. 44, incisos I a III do CP, com redação dada pela Lei nº 9.714 de 25 de novembro de
1998 (pena aplicada não superior a quatro anos, crime praticado sem violência ou grave ameaça, não reincidência em
crime doloso e circunstâncias judiciais favoráveis), motivo pelo qual a pena alternativa se mostra suficiente, adequada e
proporcional.

Sendo assim, substituo a pena privativa de liberdade do réu pela pena restritiva de direito, consistente na modalidade
prevista no art. 43, I, do Código Penal, com redação dada pela Lei nº 9.714/98, a saber:

a) prestação pecuniária, nos termos do art. 45, §1º, do CP, a obrigação de o réu depositar a quantia a ser fixada em
audiência admonitória em conta judicial, nos termos da resolução do CNJ de n.º 154 de 13 de julho de 2012, a ser
destinada a entidades públicas, sem prejuízo do pagamento de outras penalidades eventualmente já aplicadas;

b) prestação de serviço à comunidade ou à entidade pública devendo ser cumprida à razão de uma hora por dia
de condenação (CP, art. 46, § 3º), consoante vier a ser fixado pelo juízo da execução, de modo que a pena restritiva de
direito tenha a mesma duração da pena privativa de liberdade substituída (CP, art. 55).

3.8   Do réu JOSÉ PEREIRA DA SILVA FILHO.

 

3.8.1         Art. 312 §1º, do Código Penal em relação à Tomada de Preços nº 022/2010.

Dosagem da Pena-Base

Em atenção às circunstâncias dos arts. 59 e 60 do Código Penal, infere-se o seguinte:

a) Culpabilidade: revela-se albergada pelo tipo penal, não sendo possível qualquer juízo de desvalor adicional;

b) Antecedentes: o réu não possui maus antecedentes, já que contra ele não pesa condenação transitada em julgado;

c) Conduta social: não há nos autos elementos que permitam aferir a conduta social do réu;

d) Personalidade: não foram colhidos elementos suficientes à valoração dessa circunstância judicial;

e) Motivos: a motivação do delito foi o acréscimo patrimonial, inerente à figura típica em análise;

f) Circunstâncias: assim entendidas como aquelas que influem sobre a sua gravidade, não lhes foram desfavoráveis,
pois a prática, da forma como realizada, é a comum para esse tipo de crime;

g) Consequências: são desfavoráveis, pois a apropriação indevida de recursos públicos, por intermediação de servidor
da administração municipal, acarretou prejuízo aos cofres públicos e aos trabalhadores das obras que deixaram de verem
recolhidos os encargos sociais em seus benefícios, sendo agravado pelas poucas condições socioeconômicas dos



trabalhadores;;

h) Comportamento da vítima: as vítimas (Estado e munícipes) não contribuíram para a concretização do crime.

Em face da existência de uma circunstância judicial desfavorável, acrescento ao mínimo legal o quantum de 15 (quinze)
meses, fixo a pena-base em 03 (três) anos e 03 (três) meses de reclusão.

Circunstâncias atenuantes e agravantes

Não há circunstâncias atenuantes e nem agravantes.

Causas de diminuição e aumento

Não há causas de aumento ou diminuição o de pena.

Fixo a pena definitiva em 03 (três) anos e 03 (três) meses de reclusão.

Pena de multa.

Fixo a pena de multa em 53 (cinquenta e três) dias-multa, sendo cada dia-multa correspondente a 1/30 (um
trigésimo) do salário-mínimo vigente à época dos fatos (2010), o qual deverá ser atualizado.

Para o pagamento da pena de multa, deverão ser observados os critérios expostos no § 2° do art. 49, bem como o prazo
previsto no art. 50, ambos do Código Penal.

Regime inicial de cumprimento:

Estabeleço que a pena privativa de liberdade deverá ser inicialmente cumprida no regime aberto, com base no art. 33, §
2º, alínea "c", do Código Penal.

Da substituição da pena privativa de liberdade pela restritiva de direitos e da suspensão condicional da pena:

O réu satisfaz os requisitos do art. 44, incisos I a III do CP, com redação dada pela Lei nº 9.714 de 25 de novembro de
1998 (pena aplicada não superior a quatro anos, crime praticado sem violência ou grave ameaça, não reincidência em
crime doloso e circunstâncias judiciais favoráveis), motivo pelo qual a pena alternativa se mostra suficiente, adequada e
proporcional.

Sendo assim, substituo a pena privativa de liberdade do réu pela pena restritiva de direito, consistente na modalidade
prevista no art. 43, I, do Código Penal, com redação dada pela Lei nº 9.714/98, a saber:

a) prestação pecuniária, nos termos do art. 45, §1º, do CP, a obrigação de o réu depositar a quantia a ser fixada em
audiência admonitória em conta judicial, nos termos da resolução do CNJ de n.º 154 de 13 de julho de 2012, a ser
destinada a entidades públicas, sem prejuízo do pagamento de outras penalidades eventualmente já aplicadas;

b) prestação de serviço à comunidade ou à entidade pública devendo ser cumprida à razão de uma hora por dia
de condenação (CP, art. 46, § 3º), consoante vier a ser fixado pelo juízo da execução, de modo que a pena restritiva de
direito tenha a mesma duração da pena privativa de liberdade substituída (CP, art. 55).

3.9   Do réu DURVAL LEITE DA SILVA FILHO. 

 

3.9.1         Art. 312 §1º, do Código Penal em relação à Tomada de Preços nº 013/2012.

Dosagem da Pena-Base

Em atenção às circunstâncias dos arts. 59 e 60 do Código Penal, infere-se o seguinte:

a) Culpabilidade: revela-se albergada pelo tipo penal, não sendo possível qualquer juízo de desvalor adicional;



b) Antecedentes: o réu não possui maus antecedentes, já que contra ele não pesa condenação transitada em julgado;

c) Conduta social: não há nos autos elementos que permitam aferir a conduta social do réu;

d) Personalidade: não foram colhidos elementos suficientes à valoração dessa circunstância judicial;

e) Motivos: a motivação do delito foi o acréscimo patrimonial, inerente à figura típica em análise;

f) Circunstâncias: assim entendidas como aquelas que influem sobre a sua gravidade, não lhes foram desfavoráveis,
pois a prática, da forma como realizada, é a comum para esse tipo de crime;

g) Consequências: são desfavoráveis, pois a apropriação indevida de recursos públicos, por intermediação de servidor
da administração municipal, acarretou prejuízo aos cofres públicos e aos trabalhadores das obras que deixaram de verem
recolhidos os encargos sociais em seus benefícios, sendo agravado pelas poucas condições socioeconômicas dos
trabalhadores;

h) Comportamento da vítima: as vítimas (Estado e munícipes) não contribuíram para a concretização do crime.

Em face da existência de uma circunstância judicial desfavorável, acrescento ao mínimo legal o quantum de 15 (quinze)
meses, fixo a pena-base em 03 (três) anos e 03 (três) meses de reclusão.

Circunstâncias atenuantes e agravantes

Não há circunstâncias atenuantes e nem agravantes.

Causas de diminuição e aumento

Não há causas de aumento ou diminuição o de pena.

Fixo a pena definitiva em 03 (três) anos e 03 (três) meses de reclusão.

Pena de multa.

Fixo a pena de multa em 53 (cinquenta e três) dias-multa, sendo cada dia-multa correspondente a 1/30 (um
trigésimo) do salário-mínimo vigente à época dos fatos (junho/2012), o qual deverá ser atualizado.

Para o pagamento da pena de multa, deverão ser observados os critérios expostos no § 2° do art. 49, bem como o prazo
previsto no art. 50, ambos do Código Penal.

3.9.2         Art. 312 §1º, do Código Penal em relação à Tomada de Preços nº 021/2012.

Dosagem da Pena-Base

Em atenção às circunstâncias dos arts. 59 e 60 do Código Penal, infere-se o seguinte:

a) Culpabilidade: revela-se albergada pelo tipo penal, não sendo possível qualquer juízo de desvalor adicional;

b) Antecedentes: o réu não possui maus antecedentes, já que contra ele não pesa condenação transitada em julgado;

c) Conduta social: não há nos autos elementos que permitam aferir a conduta social do réu;

d) Personalidade: não foram colhidos elementos suficientes à valoração dessa circunstância judicial;

e) Motivos: a motivação do delito foi o acréscimo patrimonial, inerente à figura típica em análise;

f) Circunstâncias: assim entendidas como aquelas que influem sobre a sua gravidade, não lhes foram desfavoráveis,
pois a prática, da forma como realizada, é a comum para esse tipo de crime;

g) Consequências: são desfavoráveis, pois a apropriação indevida de recursos públicos, por intermediação de servidor
da administração municipal, acarretou prejuízo aos cofres públicos e aos trabalhadores das obras que deixaram de verem



recolhidos os encargos sociais em seus benefícios, sendo agravado pelas poucas condições socioeconômicas dos
trabalhadores;

h) Comportamento da vítima: as vítimas (Estado e munícipes) não contribuíram para a concretização do crime.

Em face da existência de uma circunstância judicial desfavorável, acrescento ao mínimo legal o quantum de 15 (quinze)
meses, fixo a pena-base em 03 (três) anos e 03 (três) meses de reclusão.

Circunstâncias atenuantes e agravantes

Não há circunstâncias atenuantes e nem agravantes.

Causas de diminuição e aumento

Não há causas de aumento ou diminuição o de pena.

Fixo a pena definitiva em 03 (três) anos e 03 (três) meses de reclusão.

Pena de multa.

Fixo a pena de multa em 53 (cinquenta e três) dias-multa, sendo cada dia-multa correspondente a 1/30 (um
trigésimo) do salário-mínimo vigente à época dos fatos (julho/2012), o qual deverá ser atualizado.

Para o pagamento da pena de multa, deverão ser observados os critérios expostos no § 2° do art. 49, bem como o prazo
previsto no art. 50, ambos do Código Penal.

3.9.3         Art. 312 §1º, do Código Penal em relação à Tomada de Preços nº 022/2010.

Dosagem da Pena-Base

Em atenção às circunstâncias dos arts. 59 e 60 do Código Penal, infere-se o seguinte:

a) Culpabilidade: revela-se albergada pelo tipo penal, não sendo possível qualquer juízo de desvalor adicional;

b) Antecedentes: o réu não possui maus antecedentes, já que contra ele não pesa condenação transitada em julgado;

c) Conduta social: não há nos autos elementos que permitam aferir a conduta social do réu;

d) Personalidade: não foram colhidos elementos suficientes à valoração dessa circunstância judicial;

e) Motivos: a motivação do delito foi o acréscimo patrimonial, inerente à figura típica em análise;

f) Circunstâncias: assim entendidas como aquelas que influem sobre a sua gravidade, não lhes foram desfavoráveis,
pois a prática, da forma como realizada, é a comum para esse tipo de crime;

g) Consequências: são desfavoráveis, pois a apropriação indevida de recursos públicos, por intermediação de servidor
da administração municipal, acarretou prejuízo aos cofres públicos e aos trabalhadores das obras que deixaram de verem
recolhidos os encargos sociais em seus benefícios, sendo agravado pelas poucas condições socioeconômicas dos
trabalhadores;

h) Comportamento da vítima: as vítimas (Estado e munícipes) não contribuíram para a concretização do crime.

Em face da existência de uma circunstância judicial desfavorável, acrescento ao mínimo legal o quantum de 15 (quinze)
meses, fixo a pena-base em 03 (três) anos e 03 (três) meses de reclusão.

Circunstâncias atenuantes e agravantes

Não há circunstâncias atenuantes e nem agravantes.

Causas de diminuição e aumento



Não há causas de aumento ou diminuição o de pena.

Fixo a pena definitiva em 03 (três) anos e 03 (três) meses de reclusão.

Pena de multa.

Fixo a pena de multa em 53 (cinquenta e três) dias-multa, sendo cada dia-multa correspondente a 1/30 (um
trigésimo) do salário-mínimo vigente à época dos fatos (2010), o qual deverá ser atualizado.

Para o pagamento da pena de multa, deverão ser observados os critérios expostos no § 2° do art. 49, bem como o prazo
previsto no art. 50, ambos do Código Penal.

3.9.4         Art. 312 §1º, do Código Penal em relação à Tomada de Preços nº 020/2011.

Dosagem da Pena-Base

Em atenção às circunstâncias dos arts. 59 e 60 do Código Penal, infere-se o seguinte:

a) Culpabilidade: revela-se albergada pelo tipo penal, não sendo possível qualquer juízo de desvalor adicional;

b) Antecedentes: o réu não possui maus antecedentes, já que contra ele não pesa condenação transitada em julgado;

c) Conduta social: não há nos autos elementos que permitam aferir a conduta social do réu;

d) Personalidade: não foram colhidos elementos suficientes à valoração dessa circunstância judicial;

e) Motivos: a motivação do delito foi o acréscimo patrimonial, inerente à figura típica em análise;

f) Circunstâncias: assim entendidas como aquelas que influem sobre a sua gravidade, não lhes foram desfavoráveis,
pois a prática, da forma como realizada, é a comum para esse tipo de crime;

g) Consequências: são desfavoráveis, pois a apropriação indevida de recursos públicos, por intermediação de servidor
da administração municipal, acarretou prejuízo aos cofres públicos e aos trabalhadores das obras que deixaram de verem
recolhidos os encargos sociais em seus benefícios, sendo agravado pelas poucas condições socioeconômicas dos
trabalhadores;

h) Comportamento da vítima: as vítimas (Estado e munícipes) não contribuíram para a concretização do crime.

Em face da existência de uma circunstância judicial desfavorável, acrescento ao mínimo legal o quantum de 15 (quinze)
meses, fixo a pena-base em 03 (três) anos e 03 (três) meses de reclusão.

Circunstâncias atenuantes e agravantes

Não há circunstâncias atenuantes e nem agravantes.

Causas de diminuição e aumento

Não há causas de aumento ou diminuição o de pena.

Fixo a pena definitiva em 03 (três) anos e 03 (três) meses de reclusão.

Pena de multa.

Fixo a pena de multa em 53 (cinquenta e três) dias-multa, sendo cada dia-multa correspondente a 1/30 (um
trigésimo) do salário-mínimo vigente à época dos fatos (2011), o qual deverá ser atualizado.

Para o pagamento da pena de multa, deverão ser observados os critérios expostos no § 2° do art. 49, bem como o prazo
previsto no art. 50, ambos do Código Penal.

3.9.5         Art. 312 §1º, do Código Penal em relação à Tomada de Preços nº 022/2011.



Dosagem da Pena-Base

Em atenção às circunstâncias dos arts. 59 e 60 do Código Penal, infere-se o seguinte:

a) Culpabilidade: revela-se albergada pelo tipo penal, não sendo possível qualquer juízo de desvalor adicional;

b) Antecedentes: o réu não possui maus antecedentes, já que contra ele não pesa condenação transitada em julgado;

c) Conduta social: não há nos autos elementos que permitam aferir a conduta social do réu;

d) Personalidade: não foram colhidos elementos suficientes à valoração dessa circunstância judicial;

e) Motivos: a motivação do delito foi o acréscimo patrimonial, inerente à figura típica em análise;

f) Circunstâncias: assim entendidas como aquelas que influem sobre a sua gravidade, não lhes foram desfavoráveis,
pois a prática, da forma como realizada, é a comum para esse tipo de crime;

g) Consequências: são desfavoráveis, pois a apropriação indevida de recursos públicos, por intermediação de servidor
da administração municipal, acarretou prejuízo aos cofres públicos e aos trabalhadores das obras que deixaram de verem
recolhidos os encargos sociais em seus benefícios, sendo agravado pelas poucas condições socioeconômicas dos
trabalhadores;

h) Comportamento da vítima: as vítimas (Estado e munícipes) não contribuíram para a concretização do crime.

Em face da existência de uma circunstância judicial desfavorável, acrescento ao mínimo legal o quantum de 15 (quinze)
meses, fixo a pena-base em 03 (três) anos e 03 (três) meses de reclusão.

Circunstâncias atenuantes e agravantes

Não há circunstâncias atenuantes e nem agravantes.

Causas de diminuição e aumento

Não há causas de aumento ou diminuição o de pena.

Fixo a pena definitiva em 03 (três) anos e 03 (três) meses de reclusão.

Pena de multa.

Fixo a pena de multa em 53 (cinquenta e três) dias-multa, sendo cada dia-multa correspondente a 1/30 (um
trigésimo) do salário-mínimo vigente à época dos fatos (2011), o qual deverá ser atualizado.

Para o pagamento da pena de multa, deverão ser observados os critérios expostos no § 2° do art. 49, bem como o prazo
previsto no art. 50, ambos do Código Penal.

3.9.6         Art. 312 §1º, do Código Penal em relação à Tomada de Preços nº 023/2011.

Dosagem da Pena-Base

Em atenção às circunstâncias dos arts. 59 e 60 do Código Penal, infere-se o seguinte:

a) Culpabilidade: revela-se albergada pelo tipo penal, não sendo possível qualquer juízo de desvalor adicional;

b) Antecedentes: o réu não possui maus antecedentes, já que contra ele não pesa condenação transitada em julgado;

c) Conduta social: não há nos autos elementos que permitam aferir a conduta social do réu;

d) Personalidade: não foram colhidos elementos suficientes à valoração dessa circunstância judicial;

e) Motivos: a motivação do delito foi o acréscimo patrimonial, inerente à figura típica em análise;



f) Circunstâncias: assim entendidas como aquelas que influem sobre a sua gravidade, não lhes foram desfavoráveis,
pois a prática, da forma como realizada, é a comum para esse tipo de crime;

g) Consequências: são desfavoráveis, pois a apropriação indevida de recursos públicos, por intermediação de servidor
da administração municipal, acarretou prejuízo aos cofres públicos e aos trabalhadores das obras que deixaram de verem
recolhidos os encargos sociais em seus benefícios, sendo agravado pelas poucas condições socioeconômicas dos
trabalhadores;

h) Comportamento da vítima: as vítimas (Estado e munícipes) não contribuíram para a concretização do crime.

Em face da existência de uma circunstância judicial desfavorável, acrescento ao mínimo legal o quantum de 15 (quinze)
meses, fixo a pena-base em 03 (três) anos e 03 (três) meses de reclusão.

Circunstâncias atenuantes e agravantes

Não há circunstâncias atenuantes e nem agravantes.

Causas de diminuição e aumento

Não há causas de aumento ou diminuição o de pena.

Fixo a pena definitiva em 03 (três) anos e 03 (três) meses de reclusão.

Pena de multa.

Fixo a pena de multa em 53 (cinquenta e três) dias-multa, sendo cada dia-multa correspondente a 1/30 (um
trigésimo) do salário-mínimo vigente à época dos fatos (2011), o qual deverá ser atualizado.

Para o pagamento da pena de multa, deverão ser observados os critérios expostos no § 2° do art. 49, bem como o prazo
previsto no art. 50, ambos do Código Penal.

Concurso de Crimes

Havendo condenação por 06 (seis) crimes de peculatos, de mesma espécie, em anos sequenciais (Tomadas de Preços nºs
13/2012, 21/2012, 22/2010, 20/2011, 22/2011 e 23/2011), as quais se revelam semelhantes no modus operandi, reputo
que a reiteração da prática delitiva por seis vezes (uma para cada procedimento licitatório), em circunstâncias de tempo,
lugar e maneira de execução similares, entendo que os delitos subsequentes constituem continuação do primeiro, nos
termos do artigo 71 do Código Penal, razão pela qual aumento a pena-base anteriormente fixada (03 anos e 03 meses de
reclusão) em 1/2 (metade)[9], passando a reprimenda para 04 (quatro) anos, 10 (dez) meses e 15 (quinze) dias de
reclusão.

No que tange à pena de multa, o total deve ser a soma dos 318 (trezentos e dezoito) dias-multa aplicáveis nos itens
acima.

Regime inicial de cumprimento:

Estabeleço que a pena privativa de liberdade deverá ser inicialmente cumprida no regime semi-aberto, com base no art.
33, § 2º, alínea "B", do Código Penal.

Da substituição da pena privativa de liberdade pela restritiva de direitos e da suspensão condicional da pena:

Considerando o montante da pena aplicada (EDACR 20030500023309501, Desembargador Federal Manoel Erhardt,
TRF5 - Primeira Turma, DJE - Data::13/11/2013), deixo de substituir a pena privativa de liberdade, em razão do não
preenchimento da condição estipulada no artigo 44, I, do Código Penal.

3.10                      Do réu VALDEMIR MOREIRA PALITOT.

 



3.10.1      Art. 312 §1º, do Código Penal em relação à Tomada de Preços nº 020/2011.

Dosagem da Pena-Base

Em atenção às circunstâncias dos arts. 59 e 60 do Código Penal, infere-se o seguinte:

a) Culpabilidade: revela-se albergada pelo tipo penal, não sendo possível qualquer juízo de desvalor adicional;

b) Antecedentes: o réu não possui maus antecedentes, já que contra ele não pesa condenação transitada em julgado;

c) Conduta social: não há nos autos elementos que permitam aferir a conduta social do réu;

d) Personalidade: não foram colhidos elementos suficientes à valoração dessa circunstância judicial;

e) Motivos: a motivação do delito foi o acréscimo patrimonial, inerente à figura típica em análise;

f) Circunstâncias: assim entendidas como aquelas que influem sobre a sua gravidade, não lhes foram desfavoráveis,
pois a prática, da forma como realizada, é a comum para esse tipo de crime;

g) Consequências: são desfavoráveis, pois a apropriação indevida de recursos públicos, por intermediação de servidor
da administração municipal, acarretou prejuízo aos cofres públicos e aos trabalhadores das obras que deixaram de verem
recolhidos os encargos sociais em seus benefícios, sendo agravado pelas poucas condições socioeconômicas dos
trabalhadores;

h) Comportamento da vítima: as vítimas (Estado e munícipes) não contribuíram para a concretização do crime.

Em face da existência de uma circunstância judicial desfavorável, acrescento ao mínimo legal o quantum de 15 (quinze)
meses, fixo a pena-base em 03 (três) anos e 03 (três) meses de reclusão.

Circunstâncias atenuantes e agravantes

Não há circunstâncias atenuantes e nem agravantes.

Causas de diminuição e aumento

Não há causas de aumento ou diminuição o de pena.

Fixo a pena definitiva em 03 (três) anos e 03 (três) meses de reclusão.

Pena de multa.

Fixo a pena de multa em 53 (cinquenta e três) dias-multa, sendo cada dia-multa correspondente a 1/30 (um
trigésimo) do salário-mínimo vigente à época dos fatos (2011), o qual deverá ser atualizado.

Para o pagamento da pena de multa, deverão ser observados os critérios expostos no § 2° do art. 49, bem como o prazo
previsto no art. 50, ambos do Código Penal.

3.10.2      Art. 312 §1º, do Código Penal em relação à Tomada de Preços nº 022/2011.

Dosagem da Pena-Base

Em atenção às circunstâncias dos arts. 59 e 60 do Código Penal, infere-se o seguinte:

a) Culpabilidade: revela-se albergada pelo tipo penal, não sendo possível qualquer juízo de desvalor adicional;

b) Antecedentes: o réu não possui maus antecedentes, já que contra ele não pesa condenação transitada em julgado;

c) Conduta social: não há nos autos elementos que permitam aferir a conduta social do réu;

d) Personalidade: não foram colhidos elementos suficientes à valoração dessa circunstância judicial;



e) Motivos: a motivação do delito foi o acréscimo patrimonial, inerente à figura típica em análise;

f) Circunstâncias: assim entendidas como aquelas que influem sobre a sua gravidade, não lhes foram desfavoráveis,
pois a prática, da forma como realizada, é a comum para esse tipo de crime;

g) Consequências: são desfavoráveis, pois a apropriação indevida de recursos públicos, por intermediação de servidor
da administração municipal, acarretou prejuízo aos cofres públicos e aos trabalhadores das obras que deixaram de verem
recolhidos os encargos sociais em seus benefícios, sendo agravado pelas poucas condições socioeconômicas dos
trabalhadores;

h) Comportamento da vítima: as vítimas (Estado e munícipes) não contribuíram para a concretização do crime.

Em face da existência de uma circunstância judicial desfavorável, acrescento ao mínimo legal o quantum de 15 (quinze)
meses, fixo a pena-base em 03 (três) anos e 03 (três) meses de reclusão.

Circunstâncias atenuantes e agravantes

Não há circunstâncias atenuantes e nem agravantes.

Causas de diminuição e aumento

Não há causas de aumento ou diminuição o de pena.

Fixo a pena definitiva em 03 (três) anos e 03 (três) meses de reclusão.

Pena de multa.

Fixo a pena de multa em 53 (cinquenta e três) dias-multa, sendo cada dia-multa correspondente a 1/30 (um
trigésimo) do salário-mínimo vigente à época dos fatos (2011), o qual deverá ser atualizado.

Para o pagamento da pena de multa, deverão ser observados os critérios expostos no § 2° do art. 49, bem como o prazo
previsto no art. 50, ambos do Código Penal.

3.10.3      Art. 312 §1º, do Código Penal em relação à Tomada de Preços nº 023/2011.

Dosagem da Pena-Base

Em atenção às circunstâncias dos arts. 59 e 60 do Código Penal, infere-se o seguinte:

a) Culpabilidade: revela-se albergada pelo tipo penal, não sendo possível qualquer juízo de desvalor adicional;

b) Antecedentes: o réu não possui maus antecedentes, já que contra ele não pesa condenação transitada em julgado;

c) Conduta social: não há nos autos elementos que permitam aferir a conduta social do réu;

d) Personalidade: não foram colhidos elementos suficientes à valoração dessa circunstância judicial;

e) Motivos: a motivação do delito foi o acréscimo patrimonial, inerente à figura típica em análise;

f) Circunstâncias: assim entendidas como aquelas que influem sobre a sua gravidade, não lhes foram desfavoráveis,
pois a prática, da forma como realizada, é a comum para esse tipo de crime;

g) Consequências: são desfavoráveis, pois a apropriação indevida de recursos públicos, por intermediação de servidor
da administração municipal, acarretou prejuízo aos cofres públicos e aos trabalhadores das obras que deixaram de verem
recolhidos os encargos sociais em seus benefícios, sendo agravado pelas poucas condições socioeconômicas dos
trabalhadores;

h) Comportamento da vítima: as vítimas (Estado e munícipes) não contribuíram para a concretização do crime.

Em face da existência de uma circunstância judicial desfavorável, acrescento ao mínimo legal o quantum de 15 (quinze)



meses, fixo a pena-base em 03 (três) anos e 03 (três) meses de reclusão.

Circunstâncias atenuantes e agravantes

Não há circunstâncias atenuantes e nem agravantes.

Causas de diminuição e aumento

Não há causas de aumento ou diminuição o de pena.

Fixo a pena definitiva em 03 (três) anos e 03 (três) meses de reclusão.

Pena de multa.

Fixo a pena de multa em 53 (cinquenta e três) dias-multa, sendo cada dia-multa correspondente a 1/30 (um
trigésimo) do salário-mínimo vigente à época dos fatos (2011), o qual deverá ser atualizado.

Para o pagamento da pena de multa, deverão ser observados os critérios expostos no § 2° do art. 49, bem como o prazo
previsto no art. 50, ambos do Código Penal.

3.10.4      Art. 288 do Código Penal.

Em atenção às circunstâncias dos arts. 59 e 60, do Código Penal, infere-se o seguinte:

a) Culpabilidade: entendida como a reprovação social da prática[19], revela-se albergada pelo tipo penal, não sendo
possível qualquer juízo de desvalor adicional;

b) Antecedentes: o réu não possui maus antecedentes, já que contra ele não pesa condenação transitada em julgado;

c) Conduta social: não há nos autos elementos que permitam aferir a conduta social do réu;

d) Personalidade: não foram colhidos elementos suficientes à valoração dessa circunstância judicial;

e) Motivos: a motivação do delito foi o acréscimo patrimonial, inerente à figura típica em análise;

f) Circunstâncias: assim entendidas como aquelas que influem sobre a sua gravidade, não lhes foram desfavoráveis,
pois a prática, da forma como realizada, é a comum para esse tipo de crime;

g) Consequências: são desfavoráveis, haja vista que o desvio de dinheiro público, no importe considerável, deu-se com
verbas destinadas para a população mais carente do Município de Conceição/PB;

h) Comportamento da vítima: em nada contribuiu para o resultado.

Em face da existência de uma circunstância judicial desfavorável, acrescento à pena mínima do tipo penal 03 (três)
meses, razão pela qual fixo a pena-base em 01 (um) anos e 03 (três) meses de reclusão.

Circunstâncias atenuantes e agravantes

Não há circunstâncias atenuantes e nem agravantes.

Causas de diminuição e aumento

Não há causas de aumento ou diminuição o de pena.

Pena de multa.

Ausente determinação no dispositivo acerca da pena de multa.

Concurso de Crimes



Havendo condenação por 03 (três) crimes de peculatos, de mesma espécie, no mesmo ano (Tomadas de Preços nºs
20/2011, 22/2011 e 23/2011), as quais se revelam semelhantes no modus operandi, reputo que a reiteração da prática
delitiva por três vezes (uma para cada procedimento licitatório), em circunstâncias de tempo, lugar e maneira de
execução similares, entendo que os delitos subsequentes constituem continuação do primeiro, nos termos do artigo 71
do Código Penal, razão pela qual aumento a pena-base anteriormente fixada (03 anos e 03 meses de reclusão) em 1/5
(um quinto)[10], passando a reprimenda para 03 (três) anos, 10 (dez) meses e 24 (vinte e quatro dias) dias de
reclusão.

Reunião das penas (art. 69, CP)

Havendo condenação às penas dos crimes (art. 312, §1º, e 288, ambos do CP) acima descritos, reúno o quantum das
condenações, totalizando a pena de cumprimento em 04 (quatro) anos e 01 (um) mês e 24 (vinte e quatro) dias.

No que tange à pena de multa, o total deve ser a soma dos 159 (cento e cinquenta e nove) dias-multa.

Regime inicial de cumprimento:

Estabeleço que a pena privativa de liberdade deverá ser inicialmente cumprida no regime semi-aberto, com base no art.
33, § 2º, alínea "b", do Código Penal.

Da substituição da pena privativa de liberdade pela restritiva de direitos e da suspensão condicional da pena:

Considerando o montante da pena aplicada (EDACR 20030500023309501, Desembargador Federal Manoel Erhardt,
TRF5 - Primeira Turma, DJE - Data::13/11/2013), deixo de substituir a pena privativa de liberdade, em razão do não
preenchimento da condição estipulada no artigo 44, I, do Código Penal.

3.11                       Do réu GRAYSON KLEBER SILVA PALITOT.

 

3.11.1       Art. 312 §1º, do Código Penal em relação à Tomada de Preços nº 020/2011.

Dosagem da Pena-Base

Em atenção às circunstâncias dos arts. 59 e 60 do Código Penal, infere-se o seguinte:

a) Culpabilidade: revela-se albergada pelo tipo penal, não sendo possível qualquer juízo de desvalor adicional;

b) Antecedentes: o réu não possui maus antecedentes, já que contra ele não pesa condenação transitada em julgado;

c) Conduta social: não há nos autos elementos que permitam aferir a conduta social do réu;

d) Personalidade: não foram colhidos elementos suficientes à valoração dessa circunstância judicial;

e) Motivos: a motivação do delito foi o acréscimo patrimonial, inerente à figura típica em análise;

f) Circunstâncias: assim entendidas como aquelas que influem sobre a sua gravidade, não lhes foram desfavoráveis,
pois a prática, da forma como realizada, é a comum para esse tipo de crime;

g) Consequências: são desfavoráveis, pois a apropriação indevida de recursos públicos, por intermediação de servidor
da administração municipal, acarretou prejuízo aos cofres públicos e aos trabalhadores das obras que deixaram de verem
recolhidos os encargos sociais em seus benefícios, sendo agravado pelas poucas condições socioeconômicas dos
trabalhadores;

h) Comportamento da vítima: as vítimas (Estado e munícipes) não contribuíram para a concretização do crime.

Em face da existência de uma circunstância judicial desfavorável, acrescento ao mínimo legal o quantum de 15 (quinze)
meses, fixo a pena-base em 03 (três) anos e 03 (três) meses de reclusão.



Circunstâncias atenuantes e agravantes

Não há circunstâncias atenuantes e nem agravantes.

Causas de diminuição e aumento

Não há causas de aumento ou diminuição o de pena.

Fixo a pena definitiva em 03 (três) anos e 03 (três) meses de reclusão.

Pena de multa.

Fixo a pena de multa em 53 (cinquenta e três) dias-multa, sendo cada dia-multa correspondente a 1/30 (um
trigésimo) do salário-mínimo vigente à época dos fatos (2011), o qual deverá ser atualizado.

Para o pagamento da pena de multa, deverão ser observados os critérios expostos no § 2° do art. 49, bem como o prazo
previsto no art. 50, ambos do Código Penal.

3.11.2      Art. 312 §1º, do Código Penal em relação à Tomada de Preços nº 022/2011.

Dosagem da Pena-Base

Em atenção às circunstâncias dos arts. 59 e 60 do Código Penal, infere-se o seguinte:

a) Culpabilidade: revela-se albergada pelo tipo penal, não sendo possível qualquer juízo de desvalor adicional;

b) Antecedentes: o réu não possui maus antecedentes, já que contra ele não pesa condenação transitada em julgado;

c) Conduta social: não há nos autos elementos que permitam aferir a conduta social do réu;

d) Personalidade: não foram colhidos elementos suficientes à valoração dessa circunstância judicial;

e) Motivos: a motivação do delito foi o acréscimo patrimonial, inerente à figura típica em análise;

f) Circunstâncias: assim entendidas como aquelas que influem sobre a sua gravidade, não lhes foram desfavoráveis,
pois a prática, da forma como realizada, é a comum para esse tipo de crime;

g) Consequências: são desfavoráveis, pois a apropriação indevida de recursos públicos, por intermediação de servidor
da administração municipal, acarretou prejuízo aos cofres públicos e aos trabalhadores das obras que deixaram de verem
recolhidos os encargos sociais em seus benefícios, sendo agravado pelas poucas condições socioeconômicas dos
trabalhadores;

h) Comportamento da vítima: as vítimas (Estado e munícipes) não contribuíram para a concretização do crime.

Em face da existência de uma circunstância judicial desfavorável, acrescento ao mínimo legal o quantum de 15 (quinze)
meses, fixo a pena-base em 03 (três) anos e 03 (três) meses de reclusão.

Circunstâncias atenuantes e agravantes

Não há circunstâncias atenuantes e nem agravantes.

Causas de diminuição e aumento

Não há causas de aumento ou diminuição o de pena.

Fixo a pena definitiva em 03 (três) anos e 03 (três) meses de reclusão.

Pena de multa.

Fixo a pena de multa em 53 (cinquenta e três) dias-multa, sendo cada dia-multa correspondente a 1/30 (um



trigésimo) do salário-mínimo vigente à época dos fatos (2011), o qual deverá ser atualizado.

Para o pagamento da pena de multa, deverão ser observados os critérios expostos no § 2° do art. 49, bem como o prazo
previsto no art. 50, ambos do Código Penal.

3.11.3      Art. 312 §1º, do Código Penal em relação à Tomada de Preços nº 023/2011.

Dosagem da Pena-Base

Em atenção às circunstâncias dos arts. 59 e 60 do Código Penal, infere-se o seguinte:

a) Culpabilidade: revela-se albergada pelo tipo penal, não sendo possível qualquer juízo de desvalor adicional;

b) Antecedentes: o réu não possui maus antecedentes, já que contra ele não pesa condenação transitada em julgado;

c) Conduta social: não há nos autos elementos que permitam aferir a conduta social do réu;

d) Personalidade: não foram colhidos elementos suficientes à valoração dessa circunstância judicial;

e) Motivos: a motivação do delito foi o acréscimo patrimonial, inerente à figura típica em análise;

f) Circunstâncias: assim entendidas como aquelas que influem sobre a sua gravidade, não lhes foram desfavoráveis,
pois a prática, da forma como realizada, é a comum para esse tipo de crime;

g) Consequências: são desfavoráveis, pois a apropriação indevida de recursos públicos, por intermediação de servidor
da administração municipal, acarretou prejuízo aos cofres públicos e aos trabalhadores das obras que deixaram de verem
recolhidos os encargos sociais em seus benefícios, sendo agravado pelas poucas condições socioeconômicas dos
trabalhadores;

h) Comportamento da vítima: as vítimas (Estado e munícipes) não contribuíram para a concretização do crime.

Em face da existência de uma circunstância judicial desfavorável, acrescento ao mínimo legal o quantum de 15 (quinze)
meses, fixo a pena-base em 03 (três) anos e 03 (três) meses de reclusão.

Circunstâncias atenuantes e agravantes

Não há circunstâncias atenuantes e nem agravantes.

Causas de diminuição e aumento

Não há causas de aumento ou diminuição o de pena.

Fixo a pena definitiva em 03 (três) anos e 03 (três) meses de reclusão.

Pena de multa.

Fixo a pena de multa em 53 (cinquenta e três) dias-multa, sendo cada dia-multa correspondente a 1/30 (um
trigésimo) do salário-mínimo vigente à época dos fatos (2011), o qual deverá ser atualizado.

Para o pagamento da pena de multa, deverão ser observados os critérios expostos no § 2° do art. 49, bem como o prazo
previsto no art. 50, ambos do Código Penal.

3.11.4      Art. 288 do Código Penal.

Em atenção às circunstâncias dos arts. 59 e 60, do Código Penal, infere-se o seguinte:

a) Culpabilidade: entendida como a reprovação social da prática[19], revela-se albergada pelo tipo penal, não sendo
possível qualquer juízo de desvalor adicional;

b) Antecedentes: o réu não possui maus antecedentes, já que contra ele não pesa condenação transitada em julgado;



c) Conduta social: não há nos autos elementos que permitam aferir a conduta social do réu;

d) Personalidade: não foram colhidos elementos suficientes à valoração dessa circunstância judicial;

e) Motivos: a motivação do delito foi o acréscimo patrimonial, inerente à figura típica em análise;

f) Circunstâncias: assim entendidas como aquelas que influem sobre a sua gravidade, não lhes foram desfavoráveis,
pois a prática, da forma como realizada, é a comum para esse tipo de crime;

g) Consequências: são desfavoráveis, haja vista que o desvio de dinheiro público, no importe considerável, deu-se com
verbas destinadas para a população mais carente do Município de Conceição/PB;

h) Comportamento da vítima: em nada contribuiu para o resultado.

Em face da existência de uma circunstância judicial desfavorável, acrescento à pena mínima do tipo penal 03 (três)
meses, razão pela qual fixo a pena-base em 01 (um) anos e 03 (três) meses de reclusão.

Circunstâncias atenuantes e agravantes

Não há circunstâncias atenuantes e nem agravantes.

Causas de diminuição e aumento

Não há causas de aumento ou diminuição o de pena.

Pena de multa.

Ausente determinação no dispositivo acerca da pena de multa.

Concurso de Crimes

Havendo condenação por 03 (três) crimes de peculatos, de mesma espécie, no mesmo ano (Tomadas de Preços nºs
20/2011, 22/2011 e 23/2011), as quais se revelam semelhantes no modus operandi, reputo que a reiteração da prática
delitiva por três vezes (uma para cada procedimento licitatório), em circunstâncias de tempo, lugar e maneira de
execução similares, entendo que os delitos subsequentes constituem continuação do primeiro, nos termos do artigo 71
do Código Penal, razão pela qual aumento a pena-base anteriormente fixada (03 anos e 03 meses de reclusão) em 1/5
(um quinto)[11], passando a reprimenda para 03 (três) anos, 10 (dez) meses e 24 (vinte e quatro dias) dias de
reclusão.

Reunião das penas (art. 69, CP)

Havendo condenação às penas dos crimes (art. 312, §1º, e 288, ambos do CP) acima descritos, reúno o quantum das
condenações, totalizando a pena de cumprimento em 04 (quatro) anos e 01 (um) mês e 24 (vinte e quatro) dias.

No que tange à pena de multa, o total deve ser a soma dos 159 (cento e cinquenta e nove) dias-multa.

Regime inicial de cumprimento:

Estabeleço que a pena privativa de liberdade deverá ser inicialmente cumprida no regime semi-aberto, com base no art.
33, § 2º, alínea "b", do Código Penal.

Da substituição da pena privativa de liberdade pela restritiva de direitos e da suspensão condicional da pena:

Considerando o montante da pena aplicada (EDACR 20030500023309501, Desembargador Federal Manoel Erhardt,
TRF5 - Primeira Turma, DJE - Data::13/11/2013), deixo de substituir a pena privativa de liberdade, em razão do não
preenchimento da condição estipulada no artigo 44, I, do Código Penal.

3.12                      Do réu IVAN BELMIRO LIMA.



 

3.12.1      Art. 288 do Código Penal.

Em atenção às circunstâncias dos arts. 59 e 60, do Código Penal, infere-se o seguinte:

a) Culpabilidade: entendida como a reprovação social da prática[21], revela-se albergada pelo tipo penal, não sendo
possível qualquer juízo de desvalor adicional;

b) Antecedentes: o réu não possui maus antecedentes, já que contra ele não pesa condenação transitada em julgado;

c) Conduta social: não há nos autos elementos que permitam aferir a conduta social do réu;

d) Personalidade: não foram colhidos elementos suficientes à valoração dessa circunstância judicial;

e) Motivos: a motivação do delito foi o acréscimo patrimonial, inerente à figura típica em análise;

f) Circunstâncias: assim entendidas como aquelas que influem sobre a sua gravidade, não lhes foram desfavoráveis,
pois a prática, da forma como realizada, é a comum para esse tipo de crime;

g) Consequências: são desfavoráveis, haja vista que o desvio de dinheiro público, no importe considerável, deu-se com
verbas destinadas para a população mais carente do Município de Conceição/PB;

h) Comportamento da vítima: em nada contribuiu para o resultado.

Em face da existência de uma circunstância judicial desfavorável, acrescento à pena mínima do tipo penal 03 (três)
meses, razão pela qual fixo a pena-base em 01 (um) anos e 03 (três) meses de reclusão.

Circunstâncias atenuantes e agravantes

Não há circunstâncias atenuantes e nem agravantes.

Causas de diminuição e aumento

Não há causas de aumento ou diminuição o de pena.

Pena de multa.

Ausente determinação no dispositivo acerca da pena de multa.

Regime inicial de cumprimento:

Estabeleço que a pena privativa de liberdade deverá ser inicialmente cumprida no regime aberto, com base no art. 33, §
2º, alínea "c", do Código Penal.

Da substituição da pena privativa de liberdade pela restritiva de direitos e da suspensão condicional da pena:

O réu satisfaz os requisitos do art. 44, incisos I a III do CP, com redação dada pela Lei nº 9.714 de 25 de novembro de
1998 (pena aplicada não superior a quatro anos, crime praticado sem violência ou grave ameaça, não reincidência em
crime doloso e circunstâncias judiciais favoráveis), motivo pelo qual a pena alternativa se mostra suficiente, adequada e
proporcional.

Sendo assim, substituo a pena privativa de liberdade do réu pela pena restritiva de direito, consistente na modalidade
prevista no art. 43, I, do Código Penal, com redação dada pela Lei nº 9.714/98, a saber:

a) prestação pecuniária, nos termos do art. 45, §1º, do CP, a obrigação de o réu depositar a quantia a ser fixada em
audiência admonitória em conta judicial, nos termos da resolução do CNJ de n.º 154 de 13 de julho de 2012, a ser
destinada a entidades públicas, sem prejuízo do pagamento de outras penalidades eventualmente já aplicadas;

b) prestação de serviço à comunidade ou à entidade pública devendo ser cumprida à razão de uma hora por dia



de condenação (CP, art. 46, § 3º), consoante vier a ser fixado pelo juízo da execução, de modo que a pena restritiva de
direito tenha a mesma duração da pena privativa de liberdade substituída (CP, art. 55).

3.13. Para todos os réus:

Do direito de recorrer em liberdade:

Não havendo necessidade de decretação de prisão preventiva, nos moldes dos artigos 312 e 313 do Código de Processo
Penal, asseguro aos condenados o direito de recorrerem em liberdade.

Valor mínimo da indenização

O Código de Processo Penal foi modificado pela Lei 11.719/2008 que, dentre outras alterações, estabeleceu que o
magistrado ao proferir a sentença condenatória fixará o valor mínimo de indenização à reparação dos danos causados
pela infração, considerando os prejuízos sofridos pelo ofendido (art. 387, IV).

Tal previsão, diga-se de passagem, louvável, tem o escopo de agilizar a indenização da vítima de um ilícito penal,
permitindo que o ofendido ou sua família tenha seu prejuízo reparado sem a necessidade de propositura de ação própria.

No presente caso, requereu o Ministério Público Federal a condenação dos réus ao pagamento individualizado,
conforme detalhado no tópico de requerimentos da denúncia, no item "d" (pág. 129 e 130 da denúncia) a título de
reparação mínima ao erário, com base nos valores atribuídos relativos ao desvio.

No entanto, como já demonstrado na fundamentação desta sentença no tópico relativo à materialidade do delito previsto
no art. 1º, I, do Decreto-Lei nº 201/67, não houve comprovação do concreto prejuízo ao erário em razão dos
supervenientes e contraditórios documentos técnicos pelos órgãos de fiscalização.

Portanto, deixo de condenar os réus a repararem o erário.

Custas

Condeno, por fim, todos os sentenciados ao pagamento das custas processuais (art. 804 e 805 do CPP),
proporcionalmente.

 3.13 CONSIDERAÇÕES FINAIS

Transitado em julgado a presente ação, determino à Secretaria que providencie os expedientes para cumprir tais
determinações.

Após o trânsito em julgado, adotem-se as seguintes providências:

a)      Lancem-se os nomes dos condenados no "rol dos culpados", conforme art. 393, II, do Código de Processo Penal e
Resolução JF 408/2004;

b)      oficie-se ao TRE/PB, para os fins do art. 15, inciso III, da CF/88;

c)      proceda-se ao registro da presente sentença condenatória no SINIC - Sistema de Informações Criminais - para
atualização das folhas de antecedentes criminais dos sentenciados;

d)      comunicar o teor deste decisum ao Instituto de Identificação da Polícia Civil deste Estado e ao Departamento de
Polícia Federal (SINIC), encaminhando o boletim individual dos sentenciados, bem como cópias da presente sentença
para as providências cabíveis;

e)      expeça-se Guia de Recolhimento definitiva dos sentenciados, que deverá ser instruída com as peças a que se refere
o art. 106 da Lei º 7.210/84, art. 1º da Resolução 113/10 do CNJ, dando-se vista ao MPF de suas expedições e
remetendo-as ao Juízo das Execuções Penais, nos moldes dos art. 2º da Resolução 113/10 do CNJ; (arts. 105 e 106 da
LEP);

Transitada em julgado, voltem os autos conclusos para apreciação de eventual ocorrência de prescrição retroativa da



pretensão penal punitiva.

Sentença publicada em mãos do Diretor de Secretaria, nos moldes do art. 389, do CPP.

Registre-se. Intimem-se, com vista ao MPF.

Sousa/PB, data de validação no Sistema PJe

MARCOS ANTÔNIO MENDES DE ARAÚJO FILHO

Juiz Federal da 8ª Vara Federal/SJPB
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