
 

Telma Maria Santos Machado 
Juíza Federal 

 

 
PODER JUDICIÁRIO 

JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRA INSTÂNCIA 
SEÇÃO JUDICIÁRIA DO ESTADO DE SERGIPE 

1ª VARA FEDERAL 

Processo nº 0001193-60.2015.4.05.8500 

Classe 240 - AÇÃO PENAL 

Autor: Ministério Público Federal. 

Réus: Zuleido Soares de Veras, Ricardo Magalhães da Silva, João Alves 
Neto, João Alves Filho, José Ivan de Carvalho Paixão, Max 
José Vasconcelos de Andrade, Gilmar de Melo Mendes, 
Victor Fonseca Mandarino, Kleber Curvelo Fontes, Sérgio 
Duarte Leite, Renato Conde Garcia e Flávio Conceição de 
Oliveira Neto. 

 

 

 

S E N T E N Ç A: 

 

I - R E L A T Ó R I O 

1. O Ministério Público Federal ofereceu denúncia em desfavor 

de Zuleido Soares de Veras, brasileiro, casado,engenheiro civil, com nível 

superior completo/Engenharia Civil, portador da cédula de identidade RG nº 

1.620.133 – SSP/DF e do CPF nº 021.187.854-53, natural de Cacimba de 

Areia/PB, nascido em 23/7/1944, filho de Antônio Soares de Moura e de Luzia 

Gomes Soares, Ricardo Magalhães da Silva, brasileiro, casado, engenheiro 
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civil, com nível superior completo, portador da cédula de identidade RG nº 

2686819-96 – SSP/BA e do CPF nº 388.708.785-20, natural de Cruz das 

Almas/BA, nascido em 8/10/1966, filho de Joselito Moreira da Silva e de 

Ivonete Magalhães da Silva, João Alves Neto, brasileiro, casado, 

administrador de empresas, com nível superior completo, portador da cédula 

de identidade RG nº 838.177 – SSP/SE e do CPF nº 532.740.165-00, natural 

de Aracaju/SE, nascido em 20/12/1972, filho de João Alves Filho e de Maria 

do Carmo do Nascimento Alves, João Alves Filho, brasileiro, casado, 

engenheiro civil, com nível superior completo, portador do CPF nº 

002.588.495-68, José Ivan de Carvalho Paixão, brasileiro, casado, médico, 

com nível superior completo, portador da cédula de identidade RG nº 176.326 

– SSP/SE e do CPF nº 077.771.835-91, natural de Campo do Brito/SE, 

nascido em 20/4/1952, filho de Francisco Vieira da Paixão e de Josefina 

Carvalho Paixão, Max José Vasconcelos de Andrade, brasileiro, casado, 

comerciante, com nível superior incompleto, portador da cédula de identidade 

RG nº 602.751 – SSP/SE e do CPF nº 236.521.795-87, natural de Aracaju/SE, 

nascido em 19/3/1963, filho de José Barreto de Andrade e de Maria Yone 

Vasconcelos de Andrade, Gilmar de Melo Mendes, brasileiro, casado, 

engenheiro civil, com nível superior completo com mestrado e doutorado, 

portador da cédula de identidade RG nº 385.507 – SSP/SE e do CPF nº 

236.452.105-04, natural de Aracaju/SE, nascido em 27/8/1961, filho de 

Guilherme Mendes e de Maria Else de Melo Mendes, Victor Fonseca 
Mandarino, brasileiro, casado, engenheiro civil, com nível superior completo, 

portador da cédula de identidade RG nº 344.051– SSP/SE e do CPF nº 

189.702.575-00, natural de Aracaju/SE, nascido em 21/3/1961, filho de 

Umberto Napoleone Mandarino e de Ruth Rollemberg da Fonseca Mandarino, 

Kleber Curvelo Fontes, brasileiro, casado, engenheiro civil, com nível 

superior completo, portador da cédula de identidade RG nº 5118972 – 

SSP/SE e do CPF nº 170.243.585-72, natural de Aracaju, nascido em 

5/9/1960, filho de Gileno Chagas Fontes e Bernadete Curvelo Fontes, Sérgio 



Processo nº 0001193-60.2015.4.05.8500 
 

Telma Maria Santos Machado 
Juíza Federal 

 

3 

Duarte Leite, brasileiro, casado, engenheiro civil, com nível superior completo 

com pós graduação, portador da cédula de identidade RG nº 2080729 – 

SSP/SE e do CPF nº 171.400.055-91, natural de Aracaju/SE, nascido em 

28/1/1955, filho de Augusto Prado Leite e de Maria do Perpétuo Socorro 

Duarte Leite, Renato Conde Garcia, brasileiro, união estável, engenheiro 

civil, com nível superior completo, portador da cédula de identidade RG nº 

1.225.987 – SSP/SE e do CPF nº 034.278.705-53, natural de Aracaju/SE, 

nascido em 17/4/1947, filho de Antônio Garcia Filho e de Valdete Conde 

Garcia, Flávio Conceição de Oliveira Neto, brasileiro, casado, engenheiro 

civil aposentado, com nível superior completo, portador da cédula de 

identidade RG nº 1.115.330 – SSP/SE e do CPF nº 367.027.907-59, natural 

de Salvador/BA, nascido em 5/1/1952, filho de Guilherme Gentil de Oliveira e 

de Rosa Amélia da Silveira Oliveira, imputando-lhes a prática de crimes, da 

seguinte forma: 

1) Zuleido Soares de Veras: 

a) art. 288 do Código Penal; 

b) art. 312 Código Penal, nos eventos Maranhão, Alagoas e 

Sergipe (uma conduta em cada evento); 

c) art. 333, parágrafo único do Código Penal, 37 vezes no 

evento Maranhão, 18 vezes no evento Alagoas e 46 vezes no 

evento Sergipe; 

d) art. 90 e 96, incisos I e V da Lei nº 8.666/1993, e art. 333 do 

Código Penal [2 vezes (uma de pagamento e outra de 

oferecimento de propina), no evento Luz para Todos. 

2) Ricardo Magalhães da Silva: 

a) art. 288 do Código Penal; 

b) art. 312 do Código Penal, no evento Sergipe; 

c) art. 333, parágrafo único do Código Penal, no evento 

Sergipe. 
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3) João Alves Neto: 
a) art. 312 do Código Penal, no evento Sergipe; 

b) art. 317, § 1º do Código Penal, 12 vezes no evento Sergipe. 

c) art. 288 do Código Penal; 

4) João Alves Filho: 

a) art. 312 do Código Penal, no evento Sergipe; 

b) art. 317, § 1º do Código Penal, 14 vezes no evento Sergipe. 

c) art. 288 do Código Penal; 

5) José Ivan de Carvalho Paixão: 

a) art. 312 do Código Penal, no evento Sergipe; 

b) art. 317, § 1º do Código Penal, 2 vezes no evento Sergipe. 

c) art. 288 do Código Penal; 

6) Max José Vasconcelos de Andrade: 

a) art. 312 do Código Penal, no evento Sergipe; 

b) art. 317, § 1º do Código Penal, 6 vezes no evento Sergipe. 

c) art. 288 do Código Penal; 

7) Gilmar de Melo Mendes: 

a) art. 312 do Código Penal, no evento Sergipe; 

b) art. 288 do Código Penal; 

8) Victor Fonseca Mandarino: 

a) art. 312 do Código Penal, no evento Sergipe; 

b) art. 288 do Código Penal; 

9) Kleber Curvelo Fontes: 

a) art. 312 do Código Penal, no evento Sergipe; 

b) art. 288 do Código Penal; 

10) Sérgio Duarte Leite: 

a) art. 312 do Código Penal, no evento Sergipe; 
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b) art. 288 do Código Penal; 

11) Renato Conde Garcia: 

a) art. 312 do Código Penal, no evento Sergipe; 

b) art. 288 do Código Penal; 

12) Flávio Conceição de Oliveira Neto: 

a) art. 312 do Código Penal, no evento Sergipe; 

b) art. 317, § 1º do Código Penal, 26 vezes no evento Sergipe. 

b) art. 288 do Código Penal; 

2. Originalmente, a denúncia foi oferecida contra 61 (sessenta e 

um) denunciados, junto ao Superior Tribunal de Justiça, devido à presença de 

acusados com foro privilegiado. 

3. O órgão denunciante fez uma exposição dos fatos descritos na 

denúncia, supostamente criminosos, e os denunciados responderam, 

consoante relatório do acórdão de f. 6465/6597v., da lavra da eminente 

relatora Ministra Eliana Calmon, cujo teor adoto, transcrevendo o fragmento a 

seguir, que interessa ao julgamento da presente Ação Penal: 

 

RELATÓRIO 

A EXMA. SRA. MINISTRA ELIANA CALMON: O Ministério 

Público Federal, pelas Subprocuradoras-Gerais da República, 

Drª Lindôra Maria Araújo e Drª Célia Regina Souza Delgado, 

oferece denúncia contra: 

1) ZULEIDO SOARES DE VERAS; 

2) MARIA DE FÁTIMA CESAR PALMEIRA; 

3) TEREZA FREIRE LIMA; 

4) GIL JACÓ CARVALHO SANTOS; 

5) FLORÊNCIO BRITO VIEIRA; 
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6) HUMBERTO RIOS DE OLIVEIRA; 

7) VICENTE VASCONCELOS CONI; 

8) ABELARDO SAMPAIO LOPES FILHO; 

9) BOLIVAR RIBEIRO SABACK; 

10) ROSEVALDO PEREIRA DE MELO; 

11) DIMAS SOARES DE VERAS; 

12) JOÃO MANOEL SOARES BARROS; 

13) RICARDO MAGALHÃES DA SILVA; 

14) GERALDO MAGELA FERNANDES DA ROCHA; 

15) ROBERTO FIGUEIREDO GUIMARÃES; 

16) ERNANI SOARES GOMES FILHO; 

17) SÉRGIO LUÍS POMPEU SÁ; 

18) JOSÉ REYNALDO TAVARES; 

19) JACKSON KEPLER LAGO; 

20) NEY DE BARROS BELLO; 

21) ABDELAZIZ ABOUD SANTOS; 

22) RICARDO WAGNER DE CARVALHO LAGO; 

23) ALEXANDRE MAIA LAGO; 

24) FRANCISCO DE PAULA LIMA JÚNIOR (PAULO 

LAGO); 

25) SEBASTIÃO JOSÉ PINHEIRO FRANCO; 

26) JOSÉ DE RIBAMAR RIBEIRO HORTEGAL; 

27) ULISSES CESAR MARTINS DE SOUSA; 

28) JOSÉ AURELIANO DE LIMA FILHO; 

29) JOSÉ RIBAMAR SANTANA; 

30) JOSÉ ELISEU CARVALHO PASSOS; 

31) OTÁVIO JÚLIO ROSAS COSTA FILHO; 

32) TEOTONIO BRANDÃO VILELA FILHO; 
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33) JOÃO FERRO NOVAES NETO; 

34) EDUARDO HENRIQUE ARAÚJO FERREIRA; 

35) DENISSON DE LUNA TENÓRIO; 

36) MARCIO FIDELSON MENEZES GOMES; 

37) ADEILSON TEIXEIRA BEZERRA; 

38) JOSÉ VIEIRA CRISPIM; 

39) ENEAS DE ALENCASTRO NETO; 

40) FLÁVIO CONCEIÇÃO DE OLIVEIRA NETO; 

41) JOÃO ALVES FILHO; 

42) JOÃO ALVES NETO; 

43) JOSÉ IVAN DE CARVALHO PAIXÃO; 

44) MAX JOSÉ VASCONCELOS DE ANDRADE; 

45) GILMAR DE MELO MENDES; 

46) VICTOR FONSECA MANDARINO; 

47) ROBERTO LEITE; 

48) KLEBER CURVELO FONTES; 

49) SERGIO DUARTE LEITE; 

50) RENATO CONDE GARCIA; 

51) SILAS RONDEAU CAVALCANTE SILVA; 

52) JORGE TARGA JUNI; 

53) WALTER LUÍS CARDEAL DE SOUZA; 

54) IVO ALMEIDA COSTA; 

55) ALOÍSIO MARCOS VASCONCELOS NOVAES; 

56) JOSÉ RIBAMAR LOBATO SANTANA; 

57) JOSÉ DRUMOND SARAIVA; 

58) JOSÉ RICARDO PINHEIRO DE ABREU; 

59) GREGÓRIO ADILSON PARANAGUÁ DA PAZ; 

60) EMANOEL AUGUSTO PAULO SOARES; e 
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61) ROBERTO CESAR FONTENELLE NASCIMENTO. 

A presente ação refere-se à descrição dos fatos e condutas 

relacionadas ao esquema que envolve especificamente a 

empresa GAUTAMA e os servidores públicos e agentes 

políticos, nas obras identificadas nos autos, em diversos 

Estados da Federação. 

 
DA INVESTIGAÇÃO 

 

A narrativa das Senhoras Subprocuradoras-Gerais da 

República está embasada no minucioso relatório elaborado 

pela autoridade policial, em procedimento investigatório 

denominado "OPERAÇÃO NAVALHA". 

As investigações tiveram início no ano de 2004 em trabalho 

desenvolvido por força-tarefa no Estado da Bahia, levando à 

descoberta de um grupo organizado voltado para a obtenção 

ilícita de lucros através da contratação e execução de obras 

públicas, praticando, para tanto, diversos crimes autônomos, 

como fraudes a licitações, peculato, corrupção ativa e passiva, 

crimes contra o sistema financeiro nacional, dentre outros 

delitos. 

O inquérito policial originou-se de medidas cautelares em 

trâmite perante a 2ª Vara Federal Criminal da Seção Judiciária 

da Bahia (ns. 2004.33.00.022013-0 e 2006.33.00.002647-3) e, 

diante da constatação do envolvimento de autoridades com 

foro privilegiado, deslocou-se a competência para o Superior 

Tribunal de Justiça, tendo sido remetidos os autos a esta Corte, 

cabendo-me o feito por distribuição. 

Assim, iniciaram-se as primeiras autorizações judiciais de 

interceptações telefônicas (Lei 9.296/96). 

Segundo está exposto no requerimento ministerial, apurou-se, 

com base em interceptação telefônica autorizada, que: 



Processo nº 0001193-60.2015.4.05.8500 
 

Telma Maria Santos Machado 
Juíza Federal 

 

9 

 
1) havia um esquema de desvio de recursos públicos nos 

Estados de Alagoas, Maranhão, Piauí e Sergipe, protagonizado 

pelo sócio-diretor da empresa GAUTAMA, ZULEIDO SOARES 
DE VERAS, e seus empregados, com o envolvimento de 

empresários, servidores públicos e agentes políticos, esquema 

iniciado nos Ministérios, onde era obtido, mediante o 

oferecimento de vantagem indevida, o direcionamento de 

verbas da União para obras nos Estados e nos Municípios nos 

quais a Construtora GAUTAMA atuava. O esquema englobava 

todo o processo de destinação e aplicação dos recursos, desde 

a apresentação e aprovação dos projetos pelos entes políticos 

- que eram elaborados pelo grupo criminoso -, passando pelas 

fraudes nos processos de licitação e o desvio de vultosos 

valores por obras não executadas ou executadas 

irregularmente"; 

2) as atividades delituosas se desenvolveram 

concomitantemente nos vários Estados em que a GAUTAMA 

executava obras públicas, tendo a empresa, nesses Estados, 

um chefe de escritório e agentes especialmente dedicados às 

atividades ilícitas ali desenvolvidas. 

 
DO MODUS OPERANDI 

 

Relata o MPF que o grupo criminoso: 

1) em um primeiro momento, identificava nos Ministérios a 

existência de recursos destinados a obras públicas nos 

Estados e Municípios; 

2) em seguida, cooptava agentes políticos e servidores 

públicos para viabilizar a realização dos convênios entre os 

Ministérios  e  os  entes  federativos,  participando, inclusive, da  
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elaboração dos projetos técnicos e estudos exigidos para a sua 

celebração; 

3) posteriormente, passava a atuar na fase da licitação, para 

que a GAUTAMA fosse vencedora no procedimento, 

isoladamente ou em consórcio com outras construtoras. 

De acordo com os diálogos interceptados, a 3ª fase era a mais 

complexa de todo o processo, pois compreendia: a) a 

celebração de acordos para "acomodar" os interesses de 

eventuais concorrentes; b) a cooptação dos servidores públicos 

que conduziam as licitações, para não criarem embaraços aos 

processos conduzidos pela GAUTAMA e, mais do que isto, 

para aceitarem agir de modo determinado a fim de que a obra 

fosse adjudicada à própria GAUTAMA; 

4) superada a fase da licitação, com o início da execução das 

obras, tinha início a fase mais proveitosa, quando efetivamente 

alcançavam os denunciados os fins ilícitos a que se 

propunham: desvio e apropriação dos recursos públicos; nesta 

etapa eram apresentadas as medições periódicas, todas 

fraudadas, as quais eram aprovadas e pagas, mediante a 

corrupção dos servidores públicos incumbidos de examinar os 

processos, atividade que incluía a emissão de pareceres 

técnicos analisando a compatibilidade entre as medições 

apresentadas e as obras efetivamente executadas, a 

aprovação das medições e a autorização dos pagamentos; e 

5) recebidos os pagamentos, o grupo se incumbia de distribuir 

as propinas nos percentuais previamente ajustados com os 

servidores públicos e agentes políticos envolvidos. 

 
DA FORMAÇÃO DE QUADRILHA 

 

A partir da análise das condutas dos investigados, o MPF 

conclui tratar-se de um sofisticado grupo criminoso, comandado 

pelo denunciado ZULEIDO SOARES VERAS e integrado por 
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empregados da construtora GAUTAMA e por lobistas, que se 

aliaram de forma permanente e estável para a perpetração da 

prática delituosa: o direcionamento de recursos públicos, 

federais e estaduais, para obras a serem executadas pela 

Construtora GAUTAMA; o vencimento de processos de 

licitação; e a liberação de pagamentos de obras 

superfaturadas, executadas irregularmente, ou mesmo 

inexistentes, mediante a corrupção de servidores públicos e 

agentes políticos. 

A partir do conjunto probatório produzido no âmbito do 

presente inquérito, alega o Órgão Ministerial que a organização 

criminosa pode ser assim dividida: 

1º) núcleo central - grupo liderado por ZULEIDO VERAS que 

se estruturou profissionalmente para a prática de crimes como 

peculato, fraude à licitação e corrupção ativa. 

Composto por funcionários da GAUTAMA que atuavam nos 

diversos Estados em que o grupo exercia suas atividades, 

mantendo relação direta de subordinação, acatando as ordens 

e determinações de ZULEIDO VERAS, conscientes do caráter 

ilícito de suas condutas. São eles: 

1) MARIA DE FÁTIMA CESAR PALMEIRA; 

2) TEREZA FREIRE LIMA; 
3) GIL JACÓ CARVALHO SANTOS; 
4) FLORÊNCIO BRITO VIEIRA; 
5) HUMBERTO RIOS DE OLIVEIRA; 
6) VICENTE VASCONCELOS CONI; 
7) ABELARDO SAMPAIO LOPES FILHO; 
8) BOLIVAR RIBEIRO SABACK; 
9) ROSEVALDO PEREIRA DE MELO; 
10) DIMAS SOARES DE VERAS; 
11) RICARDO MAGALHÃES DA SILVA; e 
12) JOÃO MANOEL SOARES BARROS; 
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Composto também por intermediários que se valiam da 

influência que possuíam para articular com os servidores 

públicos e os agentes políticos a prática dos atos necessários 

para que a organização criminosa alcançasse os seus objetivos 

ilícitos: 

13) GERALDO MAGELA FERNANDES DA ROCHA; 

14) ROBERTO FIGUEIREDO GUIMARÃES; 
15) ERNANI SOARES GOMES FILHO; e 
16) SÉRGIO LUÍS POMPEU SÁ. 

2º) ramificações - outras quadrilhas foram sendo formadas 

nos Estados em que a GAUTAMA tinha interesse em executar 

obras públicas, integradas por servidores públicos e agentes 

políticos, que se organizaram de forma estável e permanente 

para atender aos propósitos ilícitos do grupo comandado por 

ZULEIDO, cujas condutas serão descritas quando da narração 

dos eventos. 

 
DOS INTEGRANTES DA QUADRILHA LIDERADA POR 

ZULEIDO VERAS 
 

ZULEIDO SOARES VERAS, sócio-diretor da Construtora 

GAUTAMA, era o líder do grupo criminoso. Estabelecia as 

diretrizes de atuação da quadrilha, coordenava e controlava as 

ações dos demais agentes, funcionários da empresa e 

intermediários. Dirigia todo o esquema delituoso, articulando 

todos os episódios descritos nesta peça acusatória. 

A participação dos demais integrantes da quadrilha pode ser 

assim descrita, segundo o MPF: 

1) MARIA DE FÁTIMA PALMEIRA - Diretora Comercial da 

empresa GAUTAMA, era o braço direito de ZULEIDO, 

ocupando posição de destaque na estrutura da quadrilha; ao 

lado de ZULEIDO, interagia com todos os demais agentes, 
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decidindo as ações a serem implementadas para viabilizar o 

processo de direcionamento de obras públicas à GAUTAMA, 

desde a celebração dos convênios até a fase final de 

pagamento dos valores indevidos; antes de ser contratada pela 

GAUTAMA, foi servidora da Secretaria de Infra-Estrutura do 

Estado de Alagoas, tendo proporcionado ao grupo criminoso 

fácil acesso à estrutura administrativa do órgão; intermediou, 

ainda, o pagamento de vantagens indevidas aos servidores 

públicos e agentes políticos; 

2) TEREZA FREIRE LIMA - Secretária da empresa GAUTAMA 

em Brasília, era um dos elos de ligação de ZULEIDO com os 

demais membros da quadrilha e com os servidores públicos 

envolvidos nos esquemas delituosos, repassando as suas 

orientações, ciente da ilicitude das condutas praticadas; além 

disso, encarregou-se de efetuar entregas de dinheiro para 

pagamentos de propinas; 

3) GIL JACÓ DE CARVALHO SANTOS - Diretor Financeiro da 

GAUTAMA, providenciava dinheiro para o pagamento das 

propinas solicitadas ou oferecidas aos servidores públicos e 

aos agentes políticos; esse dinheiro era retirado das contas da 

própria GAUTAMA na Caixa Econômica Federal e no Banco do 

Brasil ou nas contas das outras empresas de ZULEIDO; em 

todas as situações nas quais houve o pagamento de vantagem 

indevida, os integrantes da quadrilha mantinham contatos com 

GIL JACÓ, que providenciava o dinheiro e a remessa para os 

locais onde eram feitos os pagamentos; no esquema criminoso, 

o seu papel ainda consistia na administração dos lucros da 

prática ilícita; 

4) FLORÊNCIO BRITO VIEIRA - empregado da Construtora 

GAUTAMA, atuava sempre ao lado de GIL JACÓ CARVALHO 
SANTOS, efetuando os saques em dinheiro para o pagamento 
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das propinas, transportando o numerário para as localidades 

onde seriam consumados os pagamentos; quando estava 

impossibilitado de viajar ou se fazia necessário o transporte de 

propinas para mais de um Estado, dividia a tarefa com 

HUMBERTO RIOS DE OLIVEIRA; 

5) HUMBERTO RIOS DE OLIVEIRA - empregado do setor 

financeiro da GAUTAMA, auxiliava GIL JACÓ e dividia com 

FLORÊNCIO a tarefa de sacar o dinheiro para o pagamento 

das propinas e transportá-lo até os locais onde seriam 

entregues aos beneficiários; 

6) VICENTE VASCONCELOS CONI - funcionário da 

GAUTAMA no Estado do Maranhão, participou de quase todos 

os episódios delitivos ocorridos naquela unidade federativa; 

intermediou, por diversas vezes, o pagamento de vantagens 

indevidas a servidores públicos para obter a aprovação de 

medições relativas a obras executadas irregularmente ou não 

executadas pela Construtora; manteve encontros e reuniões 

constantes com servidores das Secretarias de Infra-Estrutura e 

de Planejamento para obter a aprovação das medições 

irregulares; 

7) GERALDO MAGELA FERNANDES DA ROCHA - foi 

servidor público do Estado do Maranhão, exercendo o cargo de 

assessor do então Governador JOSÉ REINALDO TAVARES; 

teve intensa atuação em defesa dos interesses escusos da 

quadrilha durante o período de assessoria do ex-Governador; 

no curso das investigações, foram captadas dezenas de 

diálogos entre GERALDO MAGELA e ZULEIDO VERAS, 

FÁTIMA PALMEIRA e VICENTE CONI, sempre combinando 

modos de ação para viabilizar as pretensões ilícitas do grupo 

criminoso; valendo-se das facilidades do seu cargo, tinha 

acesso a autoridades do Estado e a servidores das Secretarias 
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de Infra-Estrutura e de Planejamento, para o patrocínio de 

interesses do grupo, ora relativos à aprovação das medições 

das obras de construção das pontes, ora referentes à 

celebração de convênio entre o Estado e o Ministério dos 

Transportes, recebendo, em contrapartida, valores em dinheiro; 

intermediou, também, reuniões entre ZULEIDO e o então 

Governador JOSÉ REINALDO para tratar não apenas das 

medições, cuja aprovação, em razão das graves 

irregularidades apresentadas, exigiam uma intervenção direta 

do primeiro mandatário para determinar aos seus subordinados 

a realização dos pagamentos, mas, também, das questões 

pertinentes às obras de pavimentação da BR 402, cujo 

convênio com o Governo Federal interessava particularmente 

ao grupo; além disso, intermediou o pagamento de vantagens 

ao ex-Governador, inclusive mediante a emissão de notas frias 

da sua empresa POOL COMUNICAÇÕES; após deixar o cargo 

que exercia no Governo do Estado, GERALDO MAGELA 
passou a integrar a quadrilha de ZULEIDO; aproveitando-se de 

sua influência, atuou perante os órgãos da administração do 

Estado, notadamente nas Secretarias de Infra-Estrutura e de 

Planejamento, tendo, inclusive, promovido a aproximação entre 

o grupo criminoso e o Governador JACKSON LAGO, através 

do seu irmão RICARDO LAGO; 

8) ROBERTO FIGUEIREDO GUIMARÃES - foi contratado, 

sem licitação, como prestador de serviços ao Estado do 

Maranhão, tendo exercido papel semelhante ao de GERALDO 
MAGELA, cabendo-lhe, na verdade, defender os interesses 

financeiros do grupo nos diversos escalões da Administração 

Pública, mesmo após o seu desligamento do Governo do 

Estado; no governo de JACKSON LAGO, participou de reunião 

em Brasília, no HOTEL KUBITSCHEK PLAZA, com VICENTE 
CONI e ABDELAZIZ ABOUD SANTOS, Secretário de 
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Planejamento do Estado do Maranhão, para tratar dos 

interesses da quadrilha; mesmo designado para exercer o 

cargo de Presidente do BRB – Banco de Brasília, não se 

afastou do grupo criminoso, continuando a patrocinar os seus 

interesses; 

9) ABELARDO SAMPAIO LOPES FILHO - engenheiro e 

funcionário da GAUTAMA em Alagoas, era a pessoa 

responsável pela apresentação de medições irregulares à 

Secretaria de Infra-estrutura daquele Estado, agindo 

intensamente para obter a aprovação das medições e o 

pagamento dos valores indevidos; comunicava-se 

freqüentemente com ZULEIDO VERAS e com FÁTIMA 
PALMEIRA, discutindo estratégias para viabilizar os propósitos 

delituosos do grupo; 

10) BOLIVAR RIBEIRO SABACK - diretor operacional da 

GAUTAMA, representava os interesses da organização perante 

o Governo do Estado de Alagoas, articulando o pagamento de 

medições apresentadas pela construtora de obras não 

executadas; 

11) ROSEVALDO PEREIRA DE MELO - empregado da 

GAUTAMA no Estado de Alagoas, negociava a liberação de 

recursos públicos para a organização criminosa, sempre em 

pagamento das medições irregulares; antes de trabalhar para a 

GAUTAMA, foi servidor do Estado de Alagoas, lotado na 

Companhia de Água e Saneamento do Estado, órgão vinculado 

à Secretaria de Infra-estrutura; valeu-se, por diversas vezes, da 

sua influência junto aos servidores da Secretaria, notadamente 

de suas relações de amizade com o Secretário MÁRCIO 
FIDELSON, para obter a aprovação das medições, oferecendo, 

como compensação, vantagens indevidas; 
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12) RICARDO MAGALHÃES DA SILVA - engenheiro civil, 

representante da GAUTAMA no Estado de Sergipe, era o 

responsável pelo acompanhamento das obras executadas 

naquele Estado e pelos processos das medições; teve 

destacada atuação nos fatos ilícitos ali ocorridos, mantendo 

contatos pessoais com os agentes públicos incumbidos da 

aprovação das medições irregulares apresentadas à Secretaria 

de Infra-Estrutura do Estado, intercedendo para a efetivação 

dos pagamentos; participou, também, das tratativas nos 

episódios designados de "Evento Maranhão" e "Evento Luz 

para Todos"; 

13) ERNANI SOARES GOMES FILHO - é servidor do 

Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão, à disposição 

da Câmara dos Deputados, exercendo atualmente as suas 

funções no gabinete do Deputado Federal Márcio Reinaldo, do 

Estado de Minas Gerais; a sua função era obter, no âmbito do 

Ministério, a liberação de orçamento para as obras de interesse 

da GAUTAMA; em razão do cargo que exercia, ERNANI era 

peça-chave no esquema criminoso, propiciando ao grupo 

acesso a dados e informações que possibilitaram situação de 

vantagem na disputa pela destinação de recursos aos Estados 

e Municípios onde a GAUTAMA executava suas obras; 

segundo consta do seu depoimento, era sempre procurado por 

ZULEIDO VERAS e mantinha contatos freqüentes com 

FÁTIMA, prestando assessoria nos procedimentos de obtenção 

e liberação de recursos para obras de interesse da Construtora; 

14) JOÃO MANOEL SOARES BARROS - empregado da 

GAUTAMA no Estado do Piauí, atuava sob as ordens diretas 

de ZULEIDO VERAS e de FÁTIMA PALMEIRA, tendo se 

destacado em razão dos atos que praticou para fraudar o 

processo de licitação que permitiu à GAUTAMA adjudicar as 

obras de construção de redes de distribuição de energia 
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elétrica em áreas rurais do Estado do Piauí, contempladas pelo 

Programa "Luz para todos", do Governo Federal; participou, 

também, das negociações no episódio designado por "Evento 

Maranhão"; 

15) DIMAS SOARES DE VERAS - irmão de ZULEIDO e 

empregado da GAUTAMA, gerenciava as obras do "Programa 

Luz para todos" no Estado do Piauí; mantinha freqüentes 

contatos com o Presidente da CEPISA JORGE TARGA, 

articulando os interesses da quadrilha; providenciou a entrega 

de propina a JORGE TARGA e elaborou medição fraudulenta; 

e 

16) SÉRGIO LUÍS POMPEU SÁ - lobista e empresário, sócio 

da PROSPER ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA, 

prestava serviços à ENGEVIX; as suas relações com ZULEIDO 
remontam a 1998, quando ainda morava em Salvador e 

trabalhava para a Construtora Fernandez; promoveu a 

aproximação de ZULEIDO com o então Ministro de Minas e 

Energia SILAS RONDEAU e com o seu assessor IVO DE 
ALMEIDA COSTA; foi também SÉRGIO SÁ, na condição de 

integrante da organização criminosa, quem aproximou 

ZULEIDO VERAS do denunciado JORGE TARGA JUNI, 
Presidente da CEPISA; teve papel significativo nos fatos 

identificados como "Evento Luz para Todos" , articulando junto 

a diversos órgãos públicos para dirigir à GAUTAMA as obras 

de construção das redes que levariam luz elétrica a área rural 

do Estado do Piauí, além de atuação destacada no Ministério 

de Minas e Energia, mais especificamente com o então Ministro 

SILAS RONDEAU, para viabilizar os termos aditivos aos 

contratos firmados entre a ELETROBRÁS, CEPISA e 

GAUTAMA; para alcançar esses objetivos, intermediou 

encontros entre ZULEIDO e MARIA DE FÁTIMA com SILAS 
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RONDEAU e IVO DE ALMEIDA, inclusive para o pagamento 

de vantagem indevida ao ex-Ministro. 

Conclui o MPF que os denunciados ZULEIDO SOARES 

VERAS, MARIA DE FÁTIMA CÉSAR PALMEIRA, TEREZA 

FREIRE LIMA, GIL JACÓ CARVALHO SANTOS, FLORÊNCIO 

BRITO VIEIRA, HUMBERTO RIOS DE OLIVEIRA, VICENTE 

VASCONCELOS CONI, ABELARDO SAMPAIO LOPES FILHO, 

BOLIVAR RIBEIRO SABACK, ROSEVALDO PEREIRA MELO, 

DIMAS SOARES DE VERAS, RICARDO MAGALHÃES DA 

SILVA, JOÃO MANOEL SOARES BARROS, GERALDO 

MAGELA FERNANDES DA ROCHA, ROBERTO FIGUEIREDO 

GUIMARÃES, ERNANI SOARES GOMES FILHO e SÉRGIO 

LUÍS POMPEU SÁ procederam de modo livre e consciente e, 

por isso, estão incursos nas penas do art. 288 do Código 
Penal. 

 
DOS EVENTOS 

 

O MPF passa a relatar a atuação das quadrilhas nas situações 

identificadas, descritas como eventos específicos, de acordo 

com as obras irregularmente executadas em cada Estado. 

Explica o Órgão Ministerial que, excetuadas as situações em 

que a quadrilha de ZULEIDO atuava diretamente nos 

Ministérios para obter o repasse de recursos públicos para 

Estados e Municípios onde as obras já estavam previamente 

direcionadas para a GAUTAMA, o modo de agir do grupo nos 

vários eventos foi bem semelhante. Muitos dos integrantes da 

organização criminosa foram flagrados negociando o 

direcionamento das licitações, o superfaturamento das obras, a 

aprovação e o pagamento das medições irregulares, por obras 

não executadas ou executadas fora dos padrões previstos, 

mediante propina. 



Processo nº 0001193-60.2015.4.05.8500 
 

Telma Maria Santos Machado 
Juíza Federal 

 

20 

De acordo com o relatório elaborado pela Controladoria-Geral 

da União - CGU, especialmente em relação ao processo de 

pagamento de obras públicas, a empreiteira deveria seguir 

basicamente o seguinte esquema: 

1º) Apresentação das notas fiscais comprobatórias da 

aplicação dos recursos por parte da contratada, indicando 

precisamente o cálculo das quantidades de serviços 

executados e dos materiais empregados na obra (medição); 2º) 

Verificação da observância da execução da obra em relação ao 

plano de trabalho, ao projeto básico e executivo e ao 

cronograma físico e financeiro, através de fiscalização 

realizada pelo contratante ou por empresa gerenciadora do 

contrato. Tais peças discriminadas são exigências da Lei nº 

8.666/93; 3º) Emissão de Parecer Técnico, por parte do 

contratante, sobre a legalidade e adequação da execução da 

obra, subsidiando o pagamento das medições à empresa 

contratada. 

Afirma o MPF que, nos Estados onde a GAUTAMA executava 

obras públicas, a organização criminosa burlava este 

procedimento, mediante a corrupção de servidores públicos, 

fazendo com que as perícias e os pareceres técnicos e 

jurídicos atestassem que as obras foram executadas de acordo 

com o plano de trabalho e o cronograma físico e financeiro 

previsto e que os valores adequavam-se ao que fora 

efetivamente executado pela construtora, quando, na verdade, 

as medições não correspondiam à realidade, o que implicou em 

vultoso desvio de recursos públicos. Tratava-se de medições 

fraudadas e, muitas vezes, obras sequer iniciadas foram 

efetivamente pagas. 

(...). 

 
DO EVENTO SERGIPE 
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Relata o Ministério Público Federal que: 

1) a Companhia de Saneamento de Sergipe - DESO, 

Sociedade de Economia Mista, tem como principal acionista o 

Estado de Sergipe, detentor de 99% do capital. Firmou a 

companhia, com a empresa GAUTAMA o Contrato n. 110/01, 

em 27/08/2001, para a execução das obras e serviços de 

construção civil e montagens da 2ª Fase, da 2ª Etapa, do 

Sistema da Adutora do Rio São Francisco, no valor total, com 

aditivos, de R$ 128.432.160,59 (cento e vinte e oito milhões, 

quatrocentos e trinta e dois mil, cento e sessenta reais e 

cinqüenta e nove centavos); 

2) os recursos financeiros envolvidos tiveram origem no 

Convênio n. 200/99, celebrado com o Ministério da Integração 

Nacional em 30/12/1999, no valor de R$ 22.550.000,00 (vinte e 

dois milhões, quinhentos e cinqüenta mil reais), sendo R$ 

20.500.000,00 (vinte milhões e quinhentos mil reais) da União e 

R$ 2.050.000,00 (dois milhões e cinqüenta mil reais) de 

contrapartida estadual; no Convênio n. 006/05 MI, de 

25/10/2005, no valor de R$ 28.685.273,10 (vinte e oito milhões, 

seiscentos e oitenta e cinco mil, duzentos e setenta e três reais 

e dez centavos), sendo R$ 26.077.521,00 (vinte e seis milhões, 

setenta e sete mil, quinhentos e vinte e um reais) da União e 

R$ 2.607.752,10 (dois milhões, seiscentos e sete mil, 

setecentos e cinqüenta e dois reais e dez centavos) de 

contrapartida estadual; no Contrato de Financiamento e 

Repasse n. 156453-64/03, de 29/12/03, firmado com a CEF, no 

valor de R$ 94.000.000,00 (noventa e quatro milhões de reais); 

e em verbas próprias do Estado de Sergipe; 

3) pelo contrato foram pagos à GAUTAMA R$ 224.620.790,59 

(duzentos e vinte e quatro milhões, seiscentos e vinte mil, 

setecentos e noventa reais e cinqüenta e nove centavos), em 

razão dos reajustes efetivados, sendo R$ 26.661.060,32 (vinte 
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e seis milhões, seiscentos e sessenta e um mil, sessenta reais 

e trinta e dois centavos) com base no Convênio 200/99 MI; R$ 

7.665.844,52 (sete milhões, seiscentos e sessenta e cinco mil, 

oitocentos e quarenta e quatro reais e cinqüenta e dois 

centavos), com base no Convênio n. 006/05 MI; R$ 

113.827.509,97 (cento e treze milhões, oitocentos e vinte e 

sete mil, quinhentos e nove reais e noventa e sete centavos), 

mediante financiamento da CEF; e R$ 76.466.375,78 (setenta 

e seis milhões, quatrocentos e sessenta e seis mil, trezentos e 

setenta e cinco reais e setenta e oito centavos) com recursos 

do Estado de Sergipe; 

4) o "Relatório de Ação de Controle" n. 00190.020334/2007-94, 

elaborado pela CGU, aponta diversas ilegalidades na 

Concorrência Pública n. 005/2000-DT/DESO, resultando no 

direcionamento do contrato para a GAUTAMA, além de indicar 

que grande parte dos recursos públicos federais e estaduais 

foram desviados em favor daquela empresa. Segundo a CGU: 

a) o edital da concorrência pública previu o fornecimento de 

materiais (tubulações, válvulas, acessórios) e a execução de 

obras e serviços de engenharia, caracterizando a 

antieconomicidade e a restrição da competitividade no certame. 

Além disso, o edital previu a incidência do percentual de 35% a 

título de BDI (Bonificação e Despesas Indiretas) sobre todos os 

itens cotados, inclusive sobre o fornecimento dos materiais, 

cujos itens abrangeram quase 60% do valor total contratado; 

b) a falta de detalhamento de itens nas planilhas orçamentárias 

elaboradas pela ENPRO, empresa contratada pela DESO para 

tal finalidade, além da ausência de pesquisas de preços ou de 

fontes de referências, fatores que também restringiram o 

caráter competitivo da licitação, em razão da dificuldade na 

apropriação dos reais custos de execução; apesar disso, a 

GAUTAMA apresentou planilhas de preços com valores muito 
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próximos aos das planilhas orçamentárias da ENPRO, com a 

qual ZULEIDO VERAS mantinha estreito relacionamento; 

c) a inclusão de outras cláusulas restritivas ao caráter 

competitivo da licitação, tais como: preço exorbitante para a 

aquisição do edital, exigência de índices econômicos-

financeiros não habituais e de difícil consecução e prazo para a 

apresentação de garantia que limitou a participação no 

certame; e de cláusulas abusivas, consistentes na exigência de 

comprovação de capacidade técnica para itens irrelevantes e 

não representativos para a execução da obra e na proibição de 

somatório de quantidades apresentadas em atestados 

diferentes; 

d) das 4 (quatro) empresas participantes do certame apenas a 

CONSTRUTORA GAUTAMA atingiu todos os índices relativos 

à habilitação técnica exigidos pelo edital, mas o seu acervo 

técnico, atestado pela própria DESO, foi baseado na execução 

de contrato anterior firmado com aquela empresa para a 

realização dos serviços da 1ª fase, da 2ª etapa da adutora do 

São Francisco, no qual também foram detectadas inúmeras 

ilegalidades; 

e) a análise formal do processo de licitação revela que no 

edital, no projeto básico, na planilha do orçamento e nas 

especificações dos itens de serviços não constam as 

assinaturas dos responsáveis; e não foram encontrados o 

comprovante de publicação do edital no DOU, o parecer da 

assessoria jurídica sobre o edital, a minuta do contrato, o 

comprovante de publicação do resultado final da licitação, a 

composição dos preços unitários da proposta da empresa 

vencedora referentes aos itens de fornecimento de materiais; e 

nem a fonte de pesquisa orçamentária para o embasamento 

dos preços de tais itens; 
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f) a licitação foi induvidosamente direcionada para favorecer à 

GAUTAMA e possibilitar o desvio dos recursos públicos 

durante a execução do contrato, como de fato ocorreu; 

5) o Contrato n. 110/01, por sua vez, foi firmado em bases 

extremamente desfavoráveis para a DESO, porque previu 

preços contratados irreajustáveis pelo período de 12 meses, 

mas estabeleceu que o prazo seria contado a partir de 

setembro de 2000; como o contrato foi celebrado em agosto de 

2001, quando já decorrido o prazo estabelecido, todos os 

preços foram, na verdade, reajustados. 

Em relação ao mesmo contrato, destaca: 

a) a avença deveria vigorar por 42 meses, vencendo em 

18/04/05, mas, no dia 08 daquele mês, foi firmado o 1º termo 

aditivo, que o prorrogou por 90 dias; o pedido de prorrogação 

foi feito pelo Engenheiro da GAUTAMA, RICARDO 

MAGALHÃES, ao seguinte argumento: "as obras estão em fase 

de conclusão, mas constatando que restarão serviços de 

acabamento e testes que devem ultrapassar esta data limite, 

solicitamos ampliação do prazo em mais 90 dias"; 

b) inusitadamente, a justificativa do Engenheiro fiscal da 

DESO, RENATO GARCIA, para concordar com a prorrogação 

foi "devido as chuvas, descontinuidade de recursos financeiros, 

demora pela DESO da retirada de invasores da faixa de 

domínio, alteração de projeto exigida pela fiscalização, e o 

atual desenvolvimento da obra, concordamos com a alteração 

do prazo por mais 3 meses, fixando,assim, o novo prazo em 

18.07.05" ; 

c) através do 6º Termo de Rerratificação ao contrato, firmado 

no dia 06/06/2005, alterou-se o prazo fixado no 1º Aditivo, 

ficando estabelecida a prorrogação por mais 15 meses, a 

contar de 19/04/2005, sob a justificativa de necessidade de 
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execução de outros serviços emergenciais não previstos 

inicialmente; 

d) a prorrogação venceria, portanto, em julho de 2006; ocorre 

que, em 26/06/06, a DESO, atendendo à solicitação da 

GAUTAMA, tornou a prorrogar o prazo contratual por mais 90 

dias, através do 2º Termo Aditivo; dessa vez o pedido foi 

formulado nos seguintes termos: "em virtude dos impedimentos 

para execução das obras, especialmente, por chuvas ocorridas 

durante esses 57 meses de vigência do Contrato. Nesta 

oportunidade, informamos que ainda restam 3.100 m de 

montagens para a conclusão dos serviços"; 

e) em outubro de 2006, celebrou-se o 3º Termo Aditivo ao 

contrato, prorrogando-o por mais 60 dias, mediante a 

justificativa da GAUTAMA, aceita pela DESO, no sentido de 

que necessitaria de tempo para "a conclusão da obra, 

execução das interligações, realização dos testes e 

acompanhamento da operação da linha por um período" ; e 

f) as essas prorrogações de prazo visaram, na verdade, 

viabilizar a execução de serviços diversos daqueles 

inicialmente licitados e com as mesmas bases de preços 

superfaturados, incidindo, ainda, os altos índices de correção 

do valor do contrato original. 

Segundo o MPF, desde o início do contrato foram efetivadas 

significativas modificações nas planilhas licitadas, tanto em 

relação ao fornecimento de materiais, quanto ao 

dimensionamento dos serviços contratados, objeto de 

rerratificações, sempre vantajosas para a GAUTAMA, 

apontando o relatório da Controladoria-Geral da União aponta 

que: 

a) a medição dos tubos de aço, diâmetro nominal de 1000mm e 

espessura 5/16”, foi de 11.197m, mas as notas fiscais de 

aquisição totalizam apenas 9.020,98m, constatando-se, ainda,  
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que o preço unitário medido e pago por esses tubos foi 2,347 

vezes maior do que o preço de aquisição pela GAUTAMA; 

b) a medição dos tubos de aço, diâmetro nominal de 1200mm e 

espessura 9/32”, foi de 39.021,500m, mas as notas fiscais de 

aquisição totalizam apenas 36.700,457m, além do que o preço 

unitário medido e pago por esses tubos foi 2,131 vezes maior 

do que o preço de aquisição pela GAUTAMA; 

c) a medição relativa aos tubos de aço, diâmetro nominal de 

1200mm e espessura 11/32”, foi de 2.400m, enquanto as notas 

fiscais de aquisição registram apenas 1.700,34m, além do que 

o preço unitário medido e pago foi 2,370 vezes maior do que o 

preço de aquisição pela GAUTAMA; 

d) os preços superfaturados dos tubos, no montante de R$ 

68.216.764,44 (sessenta e oito milhões, duzentos e dezesseis 

mil, setecentos e sessenta e quatro reais e quarenta e quatro 

centavos), foram pagos antes mesmo da GAUTAMA tê-los 

adquirido, incidindo, ainda, sobre esses valores os reajustes 

contratuais, de modo que, pelo fornecimento dos três tipos de 

tubos, foram pagos à GAUTAMA o total de R$ 137.232.501,96 

(cento e trinta e sete milhões, duzentos e trinta e dois mil, 

quinhentos e um reais e noventa e seis centavos), dos quais 

R$ 69.015.727,52 (sessenta e nove milhões, quinze mil, 

setecentos e vinte e sete reais e cinqüenta e dois centavos) 

correspondentes a reajustes indevidos; 

e) a primeira alteração contratual foi feita em outubro de 2002, 

pelo 1º Termo de rerratificação, para alterar os critérios de 

medição l, retirando-se fatores inerentes a "empolamento" de 

materiais, sem, contudo, haver alteração do valor do contrato; 

f) para as obras do trecho "Gravidade II" de duplicação da 

adutora estavam previstos no contrato o fornecimento e 

serviços com tubos de ferro fundido, mas, através do 2º termo 

de rerratificação, de 25/09/03, foi feita a substituição de tais 
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tubos por aço carbonado, sem considerar que uma das 

exigências do edital de licitação era a capacidade técnica para 

assentamento de tubulações em ferro fundido, o que redundou 

na desclassificação das demais concorrentes; alterou-se, 

também, a metodologia construtiva, com a substituição das 

travessias sub-aquáticas para aéreas, reduzindo-se o valor do 

contrato de R$ 107.458.567,58 (cento e sete milhões, 

quatrocentos e cinqüenta e oito mil, quinhentos e sessenta e 

sete reais e cinqüenta e oito centavos) para R$ 103.064.249,67 

(cento e três milhões, sessenta e quatro mil, duzentos e 

quarenta e nove reais e sessenta e sete centavos); apesar 

disso, a nova planilha manteve os preços unitários 

originalmente estimados, portanto, superfaturados; 

g) em maio de 2004, como o Tribunal de Contas da União 

havia condicionado a "continuidade da execução do Contrato 

nº 110/01 à celebração de termo aditivo no qual se preveja que 

as futuras alterações contratuais em que constem acréscimos 

de quantitativos devam tomar como base os preços de 

mercado, tomando como parâmetro os elementos 

comprobatórios dos custos efetivamente despendidos pela 

construtora na aquisição de produtos", foram firmados o 3º e o 

4º Termos de Rerratificação; o 3º, no dia 03/05/2004, alterando 

novamente a planilha de preços do projeto executivo, para 

remanejamento de quantidade de serviços; e o 4º, no dia 31 

daquele mesmo mês, para proceder à revisão dos preços 

inicialmente contratados, consignando-se, no entanto, que 

seria assegurado o "equilíbrio econômico financeiro do 

contrato", ou seja, manteve-se tudo como antes; 

h) no dia 08/03/05 o 5º Termo de Rerratificação foi firmado, 

também sob a justificativa de adequação da planilha do projeto 

executivo, passando o valor global do contrato de R$ 

103.064.249,67 (cento e três milhões, sessenta e quatro mil, 
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duzentos e quarenta e nove reais e sessenta e sete centavos) 

para R$ 105.136.916,44 (cento e cinco milhões, cento e trinta e 

seis mil, novecentos e dezesseis reais e quarenta e quatro 

centavos); 

i) no dia 06/06/05, celebrou-se o 6º Termo de Rerratificação, 

alterando o seu valor global de R$ 105.136.916,44 (cento e 

cinco milhões, cento e trinta e seis mil, novecentos e dezesseis 

reais e quarenta e quatro centavos) para R$ 128.432.160,59 

(cento e vinte e oito milhões, quatrocentos e trinta e dois mil, 

cento e sessenta reais e cinqüenta e nove centavos), sob a 

justificava de que se tratava de acréscimo de obra emergencial, 

porque durante as operações de interligação entre as unidades 

construídas naquela fase e as construídas há mais de 25 anos, 

na 1ª etapa da adutora, verificou-se uma série de vazamentos 

que comprometia todo o sistema; tal fato era, no entanto, 

previsível, como afirmou o próprio Diretor-Técnico da DESO no 

relatório que embasou a alteração contratual; mesmo assim, 

não se procedeu à época da concorrência um estudo 

adequado para a inclusão de tais serviços naquele 

procedimento licitatório ou para a contratação de um outro 

projeto, através de licitação específica; 

j) o contrato n. 110/01 previa a duplicação de 42.585m da 

adutora; pelos boletins de medição, até o mês de maio de 

2005, já havia sido assentados 42.570,95m de tubulação, ou 

seja, 99,99% da obra contratada, porém as medições 

continuaram a ser fraudulentamente apresentadas e pagas, 

totalizando 52.867,50m de tubulação, quando as notas fiscais 

revelam a aquisição pela GAUTAMA de apenas 47.698,67m de 

tubos; 

k) o cálculo das medições relativas aos serviços de escavações 

são incompatíveis com os dados das sondagens realizadas ao 

longo do eixo da adutora, conforme o que consta do volume VI, 
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do "Relatório Final do Projeto Executivo de Complementação 

da 2ª Etapa da Adutora do São Francisco", o que redundou em 

pagamento superior ao devido por tais serviços; 

l) não foi designada equipe de campo para o acompanhamento 

dos serviços e verificação dos quantitativos efetivamente 

executados, inexistindo, portanto, relatórios de fiscalização, 

registros fotográficos ou sequer os diários de obra; 

m) os valores das medições foram apresentados e pagos na 

medida em que as verbas públicas destinadas à ampliação da 

adutora do São Francisco foram disponibilizadas para a DESO, 

independentemente da quantidade e da qualidade dos serviços 

realizados; 

n) as tabelas constantes do referido "Relatório de Ação de 

Controle" da CGU, demonstram que, do total de R$ 

224.620.790,59 (duzentos e vinte e quatro milhões, seiscentos 

e vinte mil, setecentos e noventa reais e cinqüenta e nove 

centavos) pagos pela DESO à GAUTAMA, dos quais R$ 

97.713.337,93 (noventa e sete milhões, setecentos e treze mil, 

trezentos e trinta e sete reais e noventa e três centavos) 

correspondem aos reajustes, foram desviados R$ 
178.708.458,81 (cento e setenta e oito milhões, setecentos 
e oito mil, quatrocentos e cinqüenta e oito reais e oitenta e 
um centavos) em favor da empresa; 

o) a análise feita pela CGU do resumo da contabilidade relativa 

ao Contrato n. 110/01, constante da planilha eletrônica 

apreendida pela Polícia Federal, intitulada "PS FINAL ADITIVO 

GIL", revela que dos custos indiretos do contrato, 

correspondentes a 59% do seu valor, 37% referem-se a 

"despesas extras" , envolvendo o pagamento a "parceiros" e 

"TDO", nos percentuais variáveis de 10,4% a 12% e de 20,78 a 

22,7, respectivamente, sobre o total faturado. 
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Afirma o MPF que os áudios captados no curso das 

investigações, aliados às declarações de alguns dos 

denunciados em juízo, no sentido de que "TDO" significava a 

"transferência de dinheiro para pagamento de obras" não se 

sustenta. Conforme as anotações constantes dos documentos 

apreendidos, a "TDO" era calculada sobre o montante das 

medições recebidas, demonstrando que as despesas extras 

eram, na verdade, as propinas. 

Sustenta que os diálogos monitorados, notadamente nos 

períodos de abril a setembro de 2006 e fevereiro a maio de 

2007, mostram que, para alcançar seus objetivos ilícitos, 

ZULEIDO VERAS manteve no Estado de Sergipe um esquema 

do qual participaram os seguintes integrantes da sua quadrilha: 

MARIA DE FÁTIMA PALMEIRA, RICARDO MAGALHÃES DA 
SILVA, GIL JACÓ, FLORÊNCIO VIEIRA e HUMBERTO RIOS. 

Alega que o ex-Governador daquele Estado JOÃO ALVES 
FILHO; o ex-Secretário da Casa Civil e atual Conselheiro do 

Tribunal de Contas do Estado, FLÁVIO CONCEIÇÃO DE 
OLIVEIRA NETO; o ex- Secretário de Fazenda, MAX JOSÉ 
VASCONCELOS DE ANDRADE; o ex-Presidente da DESO e 

ex-Secretário de Fazenda GILMAR DE MELO MENDES; o ex-

Presidente da DESO VICTOR FONSECA MANDARINO; os ex-

Diretores-técnicos da DESO ROBERTO LEITE e KLEBER 
CURVELO FONTES; o sócio-administrador da ENPRO 

SERGIO DUARTE LEITE; o engenheiro fiscal da obra 

RENATO CONDE GARCIA; o ex-Deputado Federal e ex-

Secretário de Administração, JOSÉ IVAN DE CARVALHO 
PAIXÃO; e JOÃO ALVES NETO, filho do então Governador do 

Estado JOÃO ALVES FILHO, associaram-se de forma estável 

e permanente para promover o desvio dos recursos públicos 

destinados ao pagamento das obras de ampliação da adutora 

do Rio São Francisco, tendo efetivamente proporcionado tal 
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desvio em favor da empresa GAUTAMA, mediante o 

recebimento de vantagens indevidas. 

Segundo a denúncia, a participação de cada um dos membros 

das quadrilhas foi determinante para a concretização do 

programa delituoso; a estabilidade e a permanência das 

alianças se revelaram eficientes na perpetração de vários 

crimes, que resultaram em verdadeira sangria nos cofres 

públicos. 

Para delimitar as condutas de cada denunciado, destaca o 

MPF: 

1) apesar de todas as irregularidades anteriormente relatadas, 

a Concorrência Pública n. 005/2000 foi homologada pelo então 

Presidente da DESO GILMAR, a quem coube, também, 

celebrar com a GAUTAMA o Contrato n. 110/01; para a 

execução do contrato, não designou, no entanto, equipe de 

fiscalização adequada para a avaliação qualitativa e 

quantitativa dos serviços contratados, ordenando os 

pagamentos das medições irregulares e dos reajustes 

indevidos à GAUTAMA, até ser substituído na Presidência 

daquela empresa por VITOR MANDARINO, no início do 

Governo de JOÃO ALVES FILHO, em 2003; posteriormente, 

nos anos de 2005 e 2006, GILMAR exerceu o cargo de 

Secretário de Fazenda do Estado de Sergipe e, nessa 

qualidade, também contribuiu para o desvio de recursos 

públicos em favor da GAUTAMA; 

2) na época em que GILMAR era o presidente da DESO, 

ROBERTO LEITE exercia o cargo de Diretor-Técnico da 

empresa, cabendo-lhe zelar pela regularidade do processo de 

licitação, da execução do contrato e da fiscalização da obra; no 

entanto, aliado a GILMAR para favorecer à GAUTAMA, 

participou ativa e determinantemente das decisões na 

fraudulenta Concorrência Pública n. 005/2000, desde a 
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formulação do edital, concorrendo para o direcionamento das 

obras para a empresa de ZULEIDO e, posteriormente, para o 

desvio dos recursos públicos; foi ele quem aprovou o 

orçamento da obra formulado pela ENPRO, sem verificar a 

pertinência da estimativa de custos, o relatório de análise das 

propostas, o relatório técnico de análise da documentação, as 

planilhas de preços superfaturados apresentadas pela 

GAUTAMA, a incidência indevida do percentual de 35% a título 

de BDI sobre o fornecimento dos materiais e as medições 

irregulares daquele período; 

3) quando JOÃO ALVES FILHO assumiu o governo do Estado, 

com as obras já em andamento, havia repasse de R$ 

20.550.000,00 (vinte milhões, quinhentos e cinqüenta mil reais) 

pelo Ministério da Integração Nacional, em razão do Convênio 

n. 200/99, através das ordens bancárias n. 00360, de 

15/02/2000, no valor de R$ 8.000.000,00 (oito milhões de 

reais), n. 002335, de 13/12/2001, no valor de R$ 4.500.000,00 

(quatro milhões e quinhentos mil reais), e n. 001704, de 

01/07/2002, no valor de R$ 8.000.000,00 (oito milhões de 

reais); 

4) como o contrato firmado entre a GAUTAMA e a DESO era 

de R$ 126.907.452,67 (cento e vinte e seis milhões, 

novecentos e sete mil, quatrocentos e cinqüenta e dois reais e 

sessenta e sete centavos), o ex-Governador empenhou-se para 

conseguir o restante dos recursos; assim, buscou 

financiamento junto à Caixa Econômica Federal em outros 

estabelecimentos bancários, além de ter firmado novo convênio 

com o Ministério da Integração Nacional, o de n. 006/05, do 

qual só foram liberados R$ 6.800.001,00 (seis milhões, 

oitocentos mil e um reais); 

5) tais condutas poderiam ser consideradas como decorrentes 

da legítima atividade governamental, pois a obra contratada era 
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de inegável interesse público, não tivesse o ex-Governador, 

através do seu próprio filho, JOÃO ALVES NETO, negociado 

com ZULEIDO VERAS vantagens indevidas em troca de 

obtenção de verbas e autorizar as liberações dos recursos para 

que a DESO efetuasse os pagamentos das medições 

fraudulentas pretendidas pela GAUTAMA a partir de janeiro de 

2003; 

6) as provas constantes dos autos demonstram que o ex-

Governador, que era candidato à reeleição no ano de 2006, 

necessitava de dinheiro para a campanha eleitoral, valendo-se, 

para isso, das "propinas" pagas por ZULEIDO VERAS; JOÃO 
ALVES NETO, encarregado de angariar recursos para a 

campanha política do pai, participou intensamente das 

negociações de empréstimos junto às instituições financeiras e 

das liberações de verbas para que os agentes públicos 

efetuassem os pagamentos à ZULEIDO, com o qual manteve 

freqüentes contatos, tendo, por diversas vezes, dele recebido 

vantagens pecuniárias, pelas intermediações que possibilitaram 

à GAUTAMA o recebimento indevido de altos valores dos 

cofres públicos; 

7) além de JOÃO ALVES NETO, o ex-Governador contou com 

o auxílio de FLÁVIO CONCEIÇÃO DE OLIVEIRA NETO, à 

época Secretário da Casa Civil; de MAX JOSÉ 
VASCONCELOS DE ANDRADE, Secretário de Fazenda nos 

anos de 2003 e 2004; de GILMAR DE MELO MENDES, 

Secretário de Fazenda nos anos de 2005 e 2006; e, de 

VICTOR FONSECA MANDARINO, Presidente da DESO nos 

anos de 2003 a 2006; 

8) contou, ainda, com a colaboração do ex-Deputado Federal 

IVAN PAIXÃO, que havia sido Secretário de Administração no 

seu governo, o qual se empenhou para a liberação da verba de 

R$ 6.800.001,00 (seis milhões, oitocentos mil e um reais) pelo 
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Ministério da Integração Nacional, relativa ao Convênio n. 

006/05, o que ocorreu em 29/12/05, através da ordem bancária 

n. 902420; aliás, no depoimento prestado neste inquérito, IVAN 

declarou ser suplente de Deputado Federal, sendo nomeado 

Secretário de Estado para possibilitar a ida de IVAN para o 

Congresso, com a missão específica de solucionar as 

pendências que impediam a liberação das verbas federais para 

o Estado de Sergipe; apurou-se que a conduta do ex-Deputado 

também não decorreu da sua atividade política, mas dos 

entendimentos mantidos com ZULEIDO, de quem solicitou e 

recebeu reiteradamente vantagens indevidas; conforme se 

extrai do diálogo captado no dia 04/07/2006, às 10h27min25s 

(fls. 2.692), ZULEIDO prometeu propina a IVAN PAIXÃO, 

pagando-lhe R$ 240.000,00, (duzentos e quarenta mil reais) no 

dia 02/08/2006, conforme demonstra o documento de fl. 60, do 

apenso n. 45, constante do auto de busca e apreensão lavrado 

pela Polícia Federal; além disso, a seqüência dos diálogos dos 

dias 02, 05, 06 e 08 de setembro de 2006, comprova que do 

montante das propinas enviadas para Aracaju, no dia 

06/09/2006, R$ 50.000,00 (cinqüenta mil reais), foram 

entregues a IVAN PAIXÃO; 

9) a articulação para o pagamento da propina foi feita entre 

ZULEIDO VERAS e FLÁVIO CONCEIÇÃO. ZULEIDO 
determinou a GIL JACÓ adotasse providências para obter o 

dinheiro e a HUMBERTO RIOS o transporte; em Aracaju, os 

valores foram entregues a PETU, motorista de FLÁVIO, 

conhecido como "ANJO NEGRO" (diálogo de fls. 2.692/2.693); 

10) FLÁVIO CONCEIÇÃO participou da atividade criminosa 

como elo de ligação entre o governo do Estado e ZULEIDO 
VERAS; conforme depoimento prestado no presente inquérito, 

uma das suas funções como Chefe da Casa Civil era a de 

"assessorar o Governador em relação à distribuição das verbas 
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destinadas às diversas obras realizadas... que a sua função era 

apontar para o Governador, pelas prioridades, por ele traçadas, 

as verbas que deveriam ser endereçadas a cada obra..., que 

só fazia acompanhar as decisões tomadas pelo Governador, 

que era quem decidia..." ; nessa condição, intermediou os 

interesses de ZULEIDO naquele Estado, mantendo inúmeras 

tratativas com o filho do Governador, com os Secretários de 

Estado MAX e GILMAR, e com o Presidente da DESO VITOR 
MANDARINO, possibilitando a liberação dos recursos públicos 

e o pagamento das medições irregulares à GAUTAMA; 

11) os diálogos captados no curso das investigações 

demonstram que FLÁVIO CONCEIÇÃO teve destacada 

atuação no evento criminoso, intervindo sempre, quando 

necessário, para remover os óbices aos objetivos de ZULEIDO. 

FLÁVIO era homem da inteira confiança do Governador JOÃO 
ALVES, sendo nomeado Secretário da Casa Civil e, no final do 

seu governo, Conselheiro do TCE. Era também ligado a 

ZULEIDO VERAS, envolvendo-se nos negócios da GAUTAMA 

inclusive em outros Estados da Federação; atuou intensamente 

no ano eleitoral de 2006, para liberação de vultosos 

pagamentos para a GAUTAMA, tendo, em contrapartida, 

solicitado e recebido, por diversas vezes, vantagens indevidas, 

para si e para os demais agentes públicos envolvidos; em 

2007, quando já investido no cargo de Conselheiro do Tribunal 

de Contas do Estado de Sergipe, continuou representando os 

interesses da GAUTAMA, intermediando pagamentos da obra 

da adutora do São Francisco, intercedendo junto ao novo 

governo para a liberação das verbas, mediante o recebimento 

regular de propinas; 

12) MAX e GILMAR, como Secretários de Fazenda, garantiram 

os repasses dos recursos, tanto os dos convênios firmados 

com o Ministério da Integração Nacional quanto os do próprio 
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Estado de Sergipe, para que a DESO efetuasse os 

pagamentos à GAUTAMA, pelo que também receberam 

vantagens indevidas de ZULEIDO VERAS; como as finanças 

do Estado de Sergipe não eram suficientes para atender aos 

interesses de ZULEIDO, GILMAR também prestou a sua 

colaboração para conseguir junto às instituições bancárias os 

empréstimos pretendidos pelo ex-Governador; MAX, referido 

como "careca" , por sua vez, exerceu também a função de 

coordenador financeiro da campanha de JOÃO ALVES em 

2006, tendo assinado a prestação de contas remetida ao TRE; 

as interceptações telefônicas dão conta de que, naquele ano, 

foi MAX quem recebeu, pelo menos por duas vezes, 

pessoalmente, as propinas dadas por ZULEIDO VERAS em 

razão dos pagamentos feitos pela DESO, que lhes foram 

entregues por FLORÊNCIO, no Aeroporto de Aracaju, no dia 

08/08/2006, e, por HUMBERTO RIOS, no Hotel Jatobá, no dia 

30/08/2006; 

13) VITOR MANDARINO, como Presidente da DESO, a partir 

janeiro de 2003, firmou os termos aditivos relativos às 

prorrogações do contrato, assim como as alterações 

contratuais, além de ordenar todas as despesas que 

favoreceram à GAUTAMA, sem adotar as medidas necessárias 

para a verificação da sua pertinência, não designando sequer 

equipe de campo para o acompanhamento das obras e 

verificação dos quantitativos executados; para isso, contou com 

a colaboração de KLEBER CURVELLO FONTES, à época 

Diretor-Técnico da DESO, e de RENATO GARCIA, engenheiro 

fiscal da obra; 

14) coube a KLEBER CURVELLO autorizar as prorrogações 

de prazo do contrato e as alterações contratuais que 

favoreceram à GAUTAMA, inclusive o 6º Termo de 

Rerratificação, que majorou o contrato em mais de R$ 
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20.000.000,00 (vinte milhões de reais), conforme anteriormente 

descrito; além disso, anuiu com os pagamentos superfaturados 

e com as medições irregulares, ciente da inexistência dos 

diários de obra e de equipe para a verificação dos quantitativos 

efetivamente executados; 

15) RENATO GARCIA, na qualidade de engenheiro fiscal da 

obra, concordou com os pedidos de prorrogação de prazo e de 

alterações contratuais formulados pela GAUTAMA, atestou as 

medições fraudulentas, inclusive as relativas aos fornecimentos 

dos tubos, além dos cálculos de reajustes, tendo sido o fiscal 

da obra desde o início do contrato, atestando as medições 

desde aquela época, sem providenciar os relatórios de 

fiscalização, o material fotográfico ou sequer os diários de 

obras; por outro lado, tinha pleno conhecimento de que no 

processo licitatório havia sido especificado o assentamento de 

tubulação de ferro fundido, e que tal fato havia motivado a 

desclassificação de todas as demais concorrentes, mesmo 

assim, elaborou parecer técnico para justificar a substituição de 

tal tubulação por aço carbonado, dando ensejo ao 2º Termo de 

Rerratificação anteriormente referido; da mesma forma, como 

engenheiro do "Projeto da Adutora do São Francisco", tinha o 

dever de fiscalizar as condições do local das obras propostas 

para a 2ª fase, da 2ª etapa, e apontar as deficiências da 

tubulação antiga, que viabilizariam a continuidade dos 

trabalhos no momento das interligações das tubulações; no 

entanto, quedou-se inerte e participou da celebração do 6º 

Termo de Rerratificação do contrato, firmado a título de obra 

emergencial, nas mesmas bases superfaturadas do contrato 

original; 

16) SERGIO LEITE, na qualidade de sócio-administrador da 

ENPRO-Engenharia de Projetos e Obras Ltda, prestou serviços 

à DESO, elaborando o orçamento da obra, que embasou a 
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concorrência pública e, depois, à GAUTAMA, confeccionando o 

"projeto executivo", que alterou significativamente as planilhas 

originais; SERGIO era amigo de GILMAR e, por isso, a sua 

empresa foi contratada pela DESO para elaborar as planilhas 

de custos da obra, na época em que GILMAR era o Presidente 

da empresa; como apurou a CGU, tais planilhas foram 

elaboradas de forma a restringir o caráter competitivo da 

licitação, pela ausência de detalhamento dos serviços 

propostos, além de dar margem a manipulações e alterações 

posteriores; por outro lado, SERGIO mantinha freqüentes 

contatos com ZULEIDO, o que possibilitou à GAUTAMA a 

apresentação de proposta na concorrência pública com preços 

muito próximos daqueles orçados pela ENPRO; 

posteriormente, a GAUTAMA contratou a própria empresa de 

SÉRGIO para elaborar o projeto executivo da obra e as suas 

modificações, alterando substancialmente as planilhas de 

preços originalmente formuladas pela própria ENPRO, assim 

como as quantidades e especificações de serviços e materiais, 

e a metodologia construtiva. 

As tratativas entre SERGIO e GILMAR, para favorecer 

ZULEIDO VERAS, prosseguiram mesmo depois do 

afastamento de GILMAR da Presidência da DESO e da 

nomeação para a Secretaria de Fazenda do Estado de 

Sergipe; na fase da execução do contrato, SERGIO 
acompanhava junto a GILMAR as operações relativas aos 

empréstimos bancários e prestava informações a ZULEIDO e a 

FLÁVIO CONCEIÇÃO, inclusive sobre os procedimentos da 

DESO, dos quais tinha conhecimento através da sua mulher, 

que trabalhava na superintendência comercial daquela 

empresa. 

O representante da GAUTAMA e responsável pelo andamento 

das obras da adutora no Estado de Sergipe era o Engenheiro 
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RICARDO MAGALHÃES DA SILVA; nessa qualidade, 

manteve freqüentes contatos com os agentes da DESO, 

apresentando os boletins das medições fraudulentas, 

acompanhando as disponibilidades dos recursos e as 

liberações dos pagamentos indevidos pretendidos por 

ZULEIDO; subscreveu, ainda, os pedidos das prorrogações de 

prazos do contrato e das alterações contratuais, apresentando 

justificativas que não correspondiam à realidade dos fatos, 

além de acompanhar junto a SERGIO LEITE a formulação dos 

respectivos termos. 

De fato, era SERGIO quem preparava os termos aditivos ao 

contrato, firmados entre a DESO e a GAUTAMA, bem como as 

alterações das planilhas de preços, como revela o seguinte 

diálogo entre ZULEIDO e RICARDO, no dia 28/06/2006, às 

13h34min00s (fls. 2.696); 

17) consta do anexo II, do Relatório de Ação e Controle da 

Controladoria Geral da União, que a DESO pagou à 

GAUTAMA, nos dias 19 e 22 de agosto de 2005, a importância 

total de R$ 4.998.672,75 (quatro milhões, novecentos e 

noventa e oito mil, seiscentos e setenta e dois reais e setenta e 

cinco centavos); pelas intermediações que possibilitaram tais 

pagamentos, FLÁVIO CONCEIÇÃO recebeu de ZULEIDO, no 

dia 30/09/2005, a importância de R$ 100.000,00 (cem mil 

reais), conforme se verifica pelo documento de fl. 40, do 

apenso 45, apreendido pela Polícia Federal na sede da 

GAUTAMA em Salvador; 

18) nos dias 11, 19 e 21 de outubro de 2005 foram pagos em 

razão do contrato em questão o valor total de R$ 5.000.000,00 

(cinco milhões de reais); pela liberação dos recursos que 

permitiram a DESO efetuar esses pagamentos, JOÃO ALVES 
NETO recebeu de ZULEIDO, na Construtora Habitacional, 

empresa por ele dirigida, R$ 100.000,00 (cem mil reais), no dia 
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14/10/2005, R$ 100.000,00 (cem mil reais), no dia 20/10/05, e 

R$ 100.000,00 (cem mil reais), no dia 10/11/2005, como se 

constata à fl. 42, do apenso 45; 

19) nos dias 15 e 26 dezembro de 2005, a GAUTAMA recebeu 

da DESO a importância de R$ 7.995.167,70 (sete milhões, 

novecentos e noventa e cinco mil, cento e sessenta e sete 

reais e setenta centavos), mediante onze ordens de saques; 

nos dias 1º e 15 de fevereiro de 2006 recebeu mais R$ 

4.156.599,50 (quatro milhões, cento e cinqüenta e seis mil, 

quinhentos e noventa e nove reais e cinqüenta centavos), 

através de quatro documentos de créditos e de duas ordens de 

saques, ou seja, em apenas dois meses foram pagos R$ 

12.151.761,20 (doze milhões, cento e cinqüenta e um mil, 

setecentos e sessenta e um reais e vinte centavos); por tais 

pagamentos, ZULEIDO encaminhou a Aracaju, no dia 16 de 

janeiro, R$ 300.000,00 (trezentos mil reais) a título de propinas 

para os membros da quadrilha (apenso 45, fl. 46). Pagou, 

ainda, à FLÁVIO CONCEIÇÃO R$ 250.000,00 (duzentos e 

cinqüenta mil reais) no dia 08/02/2006; R$ 250.000,00 

(duzentos e cinqüenta mil reais) no dia 09/02/06; e mais R$ 

250.000,00 (duzentos e cinqüenta mil reais) no dia 13/02/2006, 

além de R$ 50.000,00 (cinqüenta mil reais) ao pessoal da 

DESO naquele mesmo dia (fl. 47, apenso 45) e mais R$ 

50.000,00 (cinqüenta mil reais) no dia 14/02/06 (fl. 48, apenso 

45); 

20) nos dias 02, 13, 14 e 27 de março de 2006 a DESO pagou 

à GAUTAMA, através de seis ordens de saque e de dois 

documentos de créditos, a importância total de R$ 

4.696.280,50 (quatro milhões, seiscentos e noventa e seis mil, 

duzentos e oitenta reais e cinqüenta centavos); nos dias 07, 11 

e 26 de abril daquele ano foram liberadas três ordens de saque 

e dois documentos de créditos, no total de R$ 3.498.916,83 
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(três milhões, quatrocentos e noventa e oito mil, novecentos e 

dezesseis reais e oitenta e três centavos); em razão das 

liberações, ZULEIDO VERAS pagou a FLÁVIO CONCEIÇÃO, 

no dia 08/03/06, a importância de R$ 200.000,00 (duzentos mil 

reais), no dia 10/03/06 mais R$ 200.000,00 (duzentos mil 

reais), no dia 10/04/04 R$ 77.000,00 (setenta e sete mil reais), 

e, no dia 02/05/06 R$ 276.000,00 (duzentos e setenta e seis 

mil reais), além de ter distribuído R$ 100.000,00 (cem mil reais) 

entre o pessoal da DESO, no dia 10/04/06, conforme consta às 

fls. 48, 50 e 53, do apenso 45;  

21) no mês de maio de 2006, a DESO pagou à GAUTAMA a 

importância de R$ 1.829.716,22 (um milhão, oitocentos e vinte 

e nove mil, setecentos e dezesseis reais e vinte e dois 

centavos), através de documentos de créditos, nos valores de 

R$ 494.880,25 (quatrocentos e noventa e quatro mil, oitocentos 

e oitenta reais e vinte e cinco centavos) e R$ 334.835,98 

(trezentos e trinta e quatro mil, oitocentos e trinta e cinco reais 

e noventa e oito centavos) no dia 10; e de ordem de saque, no 

valor de R$ 1.000.000,00 (um milhão de reais) no dia 25 

daquele mês; tais pagamentos foram negociados entre 

ZULEIDO e FLÁVIO, como revelam as conversas entre eles 

naquele período (fls. 2.697); de fato, como revelam os 

documentos de fls. 55 e 56, do apenso 45, ZULEIDO pagou a 

FLÁVIO R$ 100.000,00 (cem mil reais) no dia 29/05/06 e R$ 

50.000,00 (cinqüenta mil reais) no dia 02/06/06; 

22) a continuidade dos pagamentos nos montantes pretendidos 

por ZULEIDO, que redundaria em propinas de altos valores, 

dependia, porém, dos empréstimos bancários solicitados pelo 

Estado de Sergipe; então, JOÃO ALVES FILHO, JOÃO 
ALVES NETO, FLÁVIO CONCEIÇÃO, GILMAR DE MELO e 

VITOR MANDARINO empenharam-se para que as instituições 

bancárias atendessem às suas pretensões, mantendo 
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ZULEIDO VERAS sempre informado do andamento das 

operações, pessoalmente ou por intermédio de SÉRGIO 
LEITE, como constata-se pela seqüência de diálogos nos 

meses de junho e julho de 2006 (fls. 2.698/2.699); para tratar 

dos empréstimos e dos pagamentos à GAUTAMA, ZULEIDO 
reuniu-se com JOÃO NETO em Aracaju, no dia 16/06/06 e no 

dia 07/07/06, conforme o diálogo transcrito às fls. 2.699 e a 

Informação Policial n. 27/2006; 

23) ainda quando se mobilizavam para conseguir o almejado 

empréstimo, os pagamentos à GAUTAMA não foram 

interrompidos; no dia 14 de junho de 2006 foram pagos R$ 

700.413,90 (setecentos mil e quatrocentos e treze reais e 

noventa centavos) através de documentos de créditos, nos 

valores de R$ 417.758,50 (quatrocentos e dezessete mil, 

setecentos e cinqüenta e oito reais e cinqüenta centavos) e R$ 

282.655,40 (duzentos e oitenta e dois mil, seiscentos e 

cinqüenta e cinco reais e quarenta centavos); para viabilizar a 

liberação das verbas, JOÃO ALVES NETO recebeu de 

ZULEIDO, no dia 08/06/2006, a quantia de R$ 50.000,00 

(cinqüenta mil reais), como indica o documento de fl. 57, do 

apenso 45; 

24) no dia 19/06/2006, FLÁVIO CONCEIÇÃO voltou a tratar 

com ZULEIDO sobre os "ajustes" com o Governador e com o 

seu filho JOÃO NETO para dar continuidade aos pagamentos à 

GAUTAMA, oportunidade em que renovou o pedido de 

vantagem ilícita, deixando entrever que se tratava de esquema 

de pagamentos mensais de propinas (diálogo transcrito às fls. 

2.699/2.700); de fato, no dia 22/06/2006 (quinta-feira), 

ZULEIDO recebeu mais R$ 600.000,00 (seiscentos mil reais), 

através de duas ordens de saques, nos valores de R$ 

294.485,92 (duzentos e noventa e quatro mil, quatrocentos e 

oitenta e cinco reais e noventa e dois centavos) e R$ 
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305.514,08 (trezentos e cinco mil, quinhentos e quatorze reais 

e oito centavos), conforme negociação feita na véspera com 

FLÁVIO CONCEIÇÃO (fls. 2.700); em 11/07/2006, FLAVIO 
cobrou novamente de ZULEIDO a propina prometida em razão 

dos seiscentos mil reais conseguidos por VITOR para a 

GAUTAMA (fls. 2.700); o documento de fl. 58, do mesmo 

apenso 45, demonstra que a propina de R$ 50.000,00 

(cinqüenta mil reais) foi paga a FLÁVIO no dia 14/07/2006; 

25) ZULEIDO prometeu, ainda, a SERGIO, para que ele 

acompanhasse junto a GILMAR e a DESO os seus interesses, 

R$ 50.000,00 (cinqüenta mil reais), conforme o previsto na 

agenda do dia 30/05/06 (fl. 56, apenso 45), sendo aceita a 

promessa tanto que determinou à MARIA DE FÁTIMA fosse 

providenciada a remessa do dinheiro (fls. 2.700/2.701); 

26) no mês de julho daquele ano, FLÁVIO continuou 

interferindo para possibilitar os pagamentos a ZULEIDO, 

conseguindo que, no dia 20, lhe fossem pagos R$ 419.427,71 

(quatrocentos e dezenove mil, quatrocentos e vinte e sete reais 

e setenta e um centavos) - fls. 2.701; em contrapartida, 

recebeu de ZULEIDO, no dia 28/07/2006, a importância de R$ 

50.000,00 (cinqüenta mil reais), conforme consta à fl. 59, do 

apenso 45; no dia 02 de agosto, a DESO pagou à GAUTAMA 

mais R$ 1.500.000,00 (um milhão e quinhentos mil reais), 

tendo ZULEIDO, no dia 08, determinado a GIL JACÓ fossem 

remetidos pelo menos R$ 100.000,00 (cem mil reais) para 

Aracaju e, no dia seguinte, mais R$ 300.000,00 (trezentos mil 

reais), visando à liberação de outra ordem bancária (fls. 2.701); 

a seqüência dos áudios captados no dia 08/08/2006 revela que 

o esperado empréstimo bancário fora concedido, o que levou 

ZULEIDO a se deslocar até Aracaju para um encontro com 

JOÃO ALVES NETO, a fim de garantir o direcionamento dos à 

GAUTAMA, uma vez que a DESO pretendia pagar também a 
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outras empresas (fls. 2.701); as tratativas entre ZULEIDO e 

JOÃO ALVES NETO resultaram na liberação de R$ 

7.141.658,00 (sete milhões, cento e quarenta e um mil, 

seiscentos e cinqüenta e oito reais), que foram efetivamente 

pagos à GAUTAMA, sendo R$ 3.297.733,56 (três milhões, 

duzentos e noventa e sete mil, setecentos e trinta e três reais e 

cinqüenta e seis centavos) no dia 11/08/2006, e R$ 

3.843.924,44 (três milhões, oitocentos e quarenta e três mil, 

novecentos e vinte e quatro reais e quarenta e quatro 

centavos) no dia 15/08/2006, conforme consta do relatório da 

CGU; o diálogo entre ZULEIDO e RICARDO, logo após o 

encontro com JOÃO NETO, demonstra que os pagamentos 

foram, de fato, intermediados pelo filho do Governador, 

independentemente da quantidade de serviços executados (fls. 

2.702); a negociação com ZULEIDO foi feita mediante a 

promessa de pagamento de propina de R$ 330.000,00 

(trezentos e trinta mil reais), cobrada por JOÃO NETO na 

véspera do pagamento dos R$ 3.297.733,56 (três milhões, 

duzentos e noventa e sete mil, setecentos e trinta e três reais e 

cinqüenta e seis centavos), ou seja, no dia 10/08/2007 (diálogo 

de fls. 2.702); para receber, no dia 15/08/2006, os R$ 

3.843.924,44 (três milhões, oitocentos e quarenta e três mil, 

novecentos e vinte e quatro reais e quarenta e quatro 

centavos), ZULEIDO pagou propina a FLÁVIO e a JOÃO 
NETO, como aliás fazia regularmente; FLÁVIO recebeu R$ 

50.000,00 (cinqüenta mil reais), como se constata pela previsão 

anotada na agenda de fl. 61, do apenso 45 e JOÃO NETO R$ 

100.000,00 (cem mil reais), que lhes foram entregues por 

ZULEIDO em Aracaju, no dia 14 daquele mês; 

27) a Informação Policial n. 028/2006 demonstra que 

ZULEIDO, no dia 14/08/2006 chegou em Aracaju, por volta das 

16h50min, em avião fretado, encontrando-se com JOÃO e com 
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FLÁVIO para fazer a entrega das propinas, providenciadas por 

GIL e por HUMBERTO (áudios de fls. 2.703), retornando a 

Salvador às 19h do mesmo dia; além disso, FLÁVIO 
CONCEIÇÃO, neste dia, solicitou mais propina a ZULEIDO, 

para a mesma semana (fls. 2.703); pelo total de R$ 

8.641.658,00 (oito milhões, seiscentos e quarenta e um mil, 

seiscentos e cinqüenta e oito reais) liberados para os 

pagamentos feitos indevidamente à GAUTAMA, entre os dias 

02 e 15 de agosto de 2006, mediante a intermediação de 

JOÃO NETO e de FLÁVIO, o ex-Governador JOÃO ALVES 
FILHO recebeu de ZULEIDO a importância de R$ 650.000,00 

(seiscentos e cinqüenta mil reais), entregues, em espécie, 

através de MAX, seu coordenador de campanha eleitoral, no 

dia 30 de agosto daquele ano; 

28) a programação constante das agendas de ZULEIDO para 

os dias 22 e 23 de agosto (fl. 69, do apenso 45), revela a 

previsão dos pagamentos de R$ 350.000,00 (trezentos e 

cinqüenta mil reais) e R$ 400.000,00 (quatrocentos mil reais) 

para MAX ANDRADE, o que se confirma pelos diálogos entre 

ele e FLORÊNCIO, e entre FLORÊNCIO e GIL, no dia 

18/08/2006 (fls. 2.703/2.704); no entanto, logo em seguida, 

FLORÊNCIO falou com FLÁVIO dizendo que "a programação 

só pra semana, viu?"; como até o dia 30/08/2006 o referido 

pagamento não havia sido concretizado, FLÁVIO conversou 

com ZULEIDO sobre a ansiedade de JOÃO NETO (fls. 2.704); 

assim, no dia 30/08/2006, GIL JACÓ providenciou a 

importância de R$ 650.000,00 (seiscentos e cinqüenta mil 

reais), transportada de Salvador para Aracaju por HUMBERTO, 

em carro da empresa "Localiza", como foi interceptado no 

percurso pela Polícia Rodoviária Federal, liberado após contato 

telefônico feito pelos policias com FLORÊNCIO; ao chegar em 

Aracaju, HUMBERTO se dirigiu ao HOTEL JATOBÁ, local onde 
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se encontrou com MAX ANDRADE, entregando-lhe o dinheiro, 

como revelam os áudios interceptados naquele dia (fls. 2.704); 

no dia seguinte, ZULEIDO retomou as negociações com 

FLÁVIO, articulando a continuidade das propinas, inclusive as 

prometidas a JOÃO NETO, para que os pagamentos à 

GAUTAMA fossem mantidos (fls. 2.705); 

29) no dia 05/09/2006, foram pagos à GAUTAMA R$ 

1.500.000,00 (um milhão e quinhentos mil reais), conforme o 

relatório da CGU; o pagamento foi autorizado pelo então 

Governador, através de JOÃO NETO, intermediado por 

FLÁVIO (diálogo de fls. 2.705); de fato, entre os dias 11 e 28 

de setembro de 2006, a GAUTAMA recebeu da DESO mais R$ 

4.252.924,60 (quatro milhões, duzentos e cinqüenta e dois mil, 

novecentos e vinte e quatro reais e sessenta centavos), 

totalizando, naquele mês, R$ 5.752.924,60 (cinco milhões, 

setecentos e cinqüenta e dois mil, novecentos e vinte e quatro 

reais e sessenta centavos), conforme se verifica pelo anexo II, 

do Relatório de Ação de Controle da Controladoria Geral da 

União; em contrapartida, ZULEIDO enviou a FLÁVIO, no dia 

08/09/2006, R$ 216.000,00 (duzentos e dezesseis mil reais), 

conforme a agenda de fl. 63, do apenso 45; os diálogos 

transcritos às fls. 2.706 demonstram ter sido a propina 

solicitada por JOÃO NETO para ser entregue a MAX, através 

do motorista de FLÁVIO, PETU, também chamado de "ANJO 

NEGRO"; FLÁVIO recebeu, para ele próprio, no dia 

12/09/2006, os R$ 84.000,00 (oitenta e quatro mil reais) 

referidos por ZULEIDO, que, aliás, já estavam programados na 

mesma agenda de fl. 63, do apenso 45; e mais R$ 86.000,00 

(oitenta e seis mil reais) naquele mesmo dia, conforme se 

verifica pela fl 74; recebeu, ainda, R$ 50.000,00 (cinqüenta mil 

reais) no dia 19/09/2006, como consta à fl 75, do mesmo 

apenso; JOÃO NETO, por sua vez, recebeu R$ 50.000,00 
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(cinqüenta mil reais) no dia 07/09/2006; e mais R$ 50.000,00 

(cinqüenta mil reais) no dia 12/09/2006, como consta às fls 71 e 

74, do apenso 45; MAX ANDRADE recebeu, para o ex-

Governador JOÃO ALVES FILHO, R$ 163.000,00 (cento e 

sessenta e três mil reais) no dia 14/09/2006 e R$ 300.000,00 

(trezentos mil reais) no dia 22/09/2006, conforme anotações de 

fls. 74 e 76, do apenso 45; 

30) no dia 27/10/2006, a DESO pagou à GAUTAMA R$ 

465.307,70 (quatrocentos e sessenta e cinco mil, trezentos e 

sete reais e setenta centavos) mediante quatro documentos de 

créditos; no dia 24/11/2006, R$ 154.292,41 (cento e cinqüenta 

e quatro mil, duzentos e noventa e dois reais e quarenta e um 

centavos) através de dois documentos de créditos; e, no dia 19 

de dezembro daquele ano, data do encerramento do contrato, 

mais R$ 400.000,00 (quatrocentos mil reais); 

31) naquela fase de término do contrato e também do mandato 

do ex-Governador JOÃO ALVES FILHO, ZULEIDO ajustou 

com os seus parceiros as "propinas" ainda devidas, garantindo-

lhes o que havia sido prometido durante todo o desenrolar do 

contrato: pagou a FLÁVIO, no dia 02/10/2006, R$ 115.800,00 

(cento e quinze mil e oitocentos reais); no dia 23/10/2006, R$ 

250.000,00 (duzentos e cinqüenta mil reais) e, no dia 

25/12/2006, R$ 30.000,00 (trinta mil reais) - (fls. 112 e 89, do 

apenso 45); a JOÃO NETO, no dia 19/10/2006, R$ 150.000,00 

(cento e cinqüenta mil reais) e, no dia 25/12/2006, R$ 

80.000,00 (oitenta mil reais) - (fls 79 e 89, do apenso 45); e a 

MAX ANDRADE ("careca" ), no dia 25/12/2006, R$ 20.000,00 

(vinte mil reais) - (fl.89, do apenso 45); 

32) em janeiro de 2007, FLÁVIO assumiu o cargo de 

Conselheiro do Tribunal de Contas do Estado; continuou a 

manter os freqüentes contatos com ZULEIDO, articulando 

outros negócios com obras públicas, intercedendo em favor da 
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GAUTAMA junto à nova administração estadual, uma vez que 

ainda restava um saldo contratual de R$ 585.426,75 

(quinhentos e oitenta e cinco mil, quatrocentos e vinte e seis 

reais e setenta e cinco centavos), para cujo pagamento 

solicitou e recebeu vantagem indevida de ZULEIDO VERAS 
(diálogo de fls. 2.707); no dia 27/02/2007, FLORÊNCIO passou 

para HUMBERTO RIOS o dinheiro prometido a FLÁVIO, a ser 

por ele entregue em Aracaju (fls. 2.707); a Informação Policial 

n. 005/2007 esclarece que, naquela data, HUMBERTO 
realmente dirigiu-se a Aracaju, em carro alugado da empresa 

"Localiza", levando o dinheiro entregue pessoalmente a 

FLÁVIO; o diálogo entre FLÁVIO e ZULEIDO, no dia 

28/02/2007, confirma o recebimento da propina (fls. 2.707); 

com o auxílio de FLÁVIO, ZULEIDO conseguiu, ainda, receber 

da DESO, no dia 10/05/2007, o alegado saldo remanescente 

do contrato findo em dezembro de 2006, no montante de R$ 

585.426,75  (quinhentos e oitenta e cinco mil, quatrocentos e 

vinte e seis reais e setenta e cinco centavos), através de nove 

documentos de créditos; 

33) além disso, na qualidade de Conselheiro do Tribunal de 

Contas do Estado de Sergipe, FLÁVIO participou da sessão 

daquela corte, realizada no dia 29/03/2007, quando decidiu 

suspender o procedimento licitatório promovido pela DESO, já 

sob nova administração, cujo objeto era exatamente a 

contratação de uma auditoria externa para a verificação dos 

contratos de engenharia, inclusive o celebrado com a 

GAUTAMA, e do qual havia se locupletado ilicitamente. Embora 

suspeito, FLÁVIO CONCEIÇÃO não só participou da votação, 

mas ainda atuou intensamente para que o resultado do 

julgamento fosse favorável aos seus interesses, ou seja, para 

que a DESO fosse impedida de proceder à pretendida 

auditoria, tudo para evitar viesse a tona o desvio dos recursos 
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públicos promovido através do Contrato 110/01, mantendo 

ZULEIDO informado dos fatos (diálogo de fls. 2.708). 

Para o MPF a função de cada um dos integrantes das 

quadrilhas no Estado de Sergipe é bem delimitada, reunindo-se 

os seus membros com a finalidade preestabelecida da prática 

reiterada de crimes contra a administração pública, atividade 

que levou ao desvio de R$ 178.708.458,81 (cento e setenta e 
oito milhões, setecentos e oito mil, quatrocentos e 
cinqüenta e oito reais e oitenta e um centavos) em favor da 

empresa. 

Considerando que os denunciados procederam de modo livre e 

consciente, o MPF afirmou que: 

a) ZULEIDO VERAS, MARIA DE FÁTIMA PALMEIRA, 

RICARDO MAGALHÃES DA SILVA, GIL JACÓ, FLORÊNCIO 

VIEIRA, HUMBERTO RIOS, JOÃO ALVES FILHO, JOÃO 

ALVES NETO, FLÁVIO CONCEIÇÃO DE OLIVEIRA NETO, 

MAX JOSÉ VASCONCELOS DE ANDRADE, GILMAR DE 

MELO MENDES, VICTOR FONSECA MANDARINO; 

ROBERTO LEITE, KLEBER CURVELO FONTE, SERGIO 

DUARTE LEITE, RENATO CONDE GARCIA e JOSÉ IVAN DE 

CARVALHO PAIXÃO, estão incursos nas penas do art. 312 do 
Código Penal; 
b) ZULEIDO VERAS (46 vezes), GIL JACÓ (46 vezes), 

RICARDO MAGALHÃES, MARIA DE FÁTIMA PALMEIRA, 

FLORÊNCIO VIEIRA (3 vezes) e HUMBERTO RIOS (3 vezes), 

estão incursos nas penas do art. 333, parágrafo único, do 
Código Penal; 
c) JOÃO ALVES FILHO (14 vezes), JOÃO ALVES NETO (12 

vezes), FLÁVIO CONCEIÇÃO DE OLIVEIRA NETO (26 vezes), 

MAX JOSÉ VASCONCELOS DE ANDRADE (6 vezes) e IVAN 

PAIXÃO (2 vezes), estão incursos nas penas do art. 317, § 1º, 
do Código Penal; 
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d) FLÁVIO CONCEIÇÃO DE OLIVEIRA NETO está incurso nas 

penas do art. 319 do Código Penal. (...). 
Ao final, requer o MPF: 

a) seja a presente autuada com o inquérito 544 que a instrui; 

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

quinze dias, apresentem resposta (RI/STJ, art. 220 e Lei n. 

8.038/90, artigo 4º); 

c) decorrido o prazo supra, seja designado dia para que a 

Corte delibere sobre o recebimento da presente denúncia 

(RI/STJ, art. 222), bem como o afastamento dos denunciados 

ocupantes de cargos públicos do exercício dos respectivos 

cargos, em razão da gravidade dos fatos acima relatados; e 

d) após o recebimento da denúncia, sejam os denunciados 

citados, interrogados e, após os trâmites legais, condenados às 

penas cominadas nos artigos indicados ao fim de cada item. 

Nesta Corte, o Inq 544/BA foi reautuado como APn 536/BA. 

Por decisão de fls. 2.748/2.752, atendi a pedido do MPF de 

remessa de cópias, revoguei o Segredo de Justiça (exceto no 

que diz respeito a documentos sigilosos) e determinei fossem 

oficiadas as Assembléias Legislativas do Estado do Maranhão 

e do Estado de Alagoas, solicitando autorização para o 

processamento da acusação oferecida contra os respectivos 

Governadores de Estado, bem como notifiquei os demais 

denunciados para a apresentação de resposta à acusação. 

Considerando que as Assembléias Legislativas dos Estado 
do Maranhão e de Alagoas não autorizaram que esta Corte 
examinasse a denúncia oferecida contra os respectivos 
Governadores de Estado, concluiu a Corte Especial, em 

questão de ordem, pelo desmembramento do feito, mantendo a 

competência desta Corte para processar e julgar os 

denunciados abaixo indicados, quanto aos delitos praticados 

no denominado "Evento Sergipe" (tópico da exordial acusatória 
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em que o MPF formula acusação contra o Conselheiro do 

Tribunal de Contas do Estado de Sergipe - único acusado 

detentor de foro privilegiado perante este Tribunal que se 

encontrava em condições de ser julgado): 

1) FLÁVIO CONCEIÇÃO DE OLIVEIRA NETO; 
2) ZULEIDO SOARES DE VERAS; 
3) FLORÊNCIO BRITO VIEIRA: 
4) GIL JACÓ CARVALHO SANTOS; 
5) GILMAR DE MELO MENDES; 
6) HUMBERTO RIOS DE OLIVEIRA; 
7) JOÃO ALVES FILHO; 
8) JOÃO ALVES NETO; 
9) JOSÉ IVAN DE CARVALHO PAIXÃO; 
10) KLEBER CURVELO FONTES; 
11) MARIA DE FÁTIMA CÉSAR PALMEIRA: 
12) MAX JOSÉ VASCONCELOS DE ANDRADE; 
13) RENATO CONDE GARCIA; 
14) RICARDO MAGALHÃES DA SILVA; 
15) ROBERTO LEITE: 
16) SÉRGIO DUARTE LEITE; e 
17) VICTOR FONSECA MANDARINO. 

O julgamento da questão de ordem supramencionada restou 

assim ementado: 

QUESTÃO DE ORDEM - AÇÃO PENAL ORIGINÁRIA - 

PROCESSUAL PENAL - ART. 80 DO CÓDIGO DE 

PROCESSO PENAL - COMPETÊNCIA RATIONE PERSONAE 

DESTA CORTE FIRMADA APENAS EM RELAÇÃO A UM DOS 

DENUNCIADOS - POSSIBILIDADE, NECESSIDADE E 

UTILIDADE DE DESMEMBRAMENTO DO FEITO. 

1. Ostenta esta Corte precedentes, embasado em decisões do 

STF, ordenando o desmembramento do processo quando, pelo 

número excessivo de denunciados seria sacrificada a instrução. 
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É o que ocorre na hipótese dos autos em que há 61 (sessenta 

e um) denunciados, sem que haja unidade de participação 

entre todos eles. 

2. A manutenção da unidade do processo mostra-se 

contraproducente e contrária ao princípio constitucional da 

duração razoável do processo, dando azo à verificação da 

prescrição da pretensão punitiva e à inefetividade da persecutio 

criminos in iudicio. 

3. Nos termos do art. 80 do Código de Processo Penal, o 

desmembramento da ação penal é facultativo e justificado 

quando o órgão judicial reconhece motivo relevante, 

consistente, na espécie, no fato de que apenas um dos réus 

tem foro por prerrogativa de função nesta Corte. 

4. Questão de ordem resolvida no sentido de desmembrar 
a presente ação penal, extraindo-se cópia integral dos 
autos para serem encaminhados às Seções Judiciárias do 
Distrito Federal e dos Estados do Maranhão e de Alagoas 
(Juízos constitucionalmente competentes para processar e 
julgar os delitos supostamente praticados em sua área de 
jurisdição, nos termos do art. 109, IV, da Constituição da 
República de 1988) para que prossigam no processamento 
do feito em relação aos crimes praticados por cada um 
sem participação do Conselheiro do Tribunal de Contas do 
Estado de Sergipe, mantendo-se o feito nesta instância 
apenas em relação aos delitos praticados pelos 
denunciados no denominado "EVENTO SERGIPE". 
(APn 536/BA, Rel. Ministra ELIANA CALMON, CORTE 

ESPECIAL, julgado em 17/03/2010, DJe 12/04/2010) (fl. 

8.666/8.685) 

Notificados, os denunciados no denominado "Evento Sergipe" 

apresentaram resposta à acusação, oportunidade em que 

passo a relatar as mencionadas peças de defesa: 

I) FLÁVIO CONCEIÇÃO DE OLIVEIRA NETO (FL. 
6.949/7.048) 
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Primeiramente, o denunciado alega que a peça de defesa tem 

a pretensão de demonstrar a incongruência e a inépcia da 

exordial acusatória. 

Afirma que a nulidade impera em todas as supostas evidências 

colhidas nos autos contra o ora acusado e que o MPF, sem 

qualquer fundamento válido, imputa ao denunciado a prática 

dos crimes tipificados nos arts. 312, caput, 312, § 1° e 319 do 

Código Penal. 

Feitas essas considerações, o denunciado suscita as seguintes 

preliminares: 

1) INCOMPETÊNCIA JURISDICIONAL - RELATORIA X 

PARTICIPAÇÃO EM ATOS DO INQUÉRITO 

O acusado alega que, em razão desta relatora ter colhido o 

depoimento dos indiciados presos no curso do Inquérito, ficou 

impedida, nos termos do art. 252 do Código de Processo 

Penal, de atuar no feito. 

Afirma que a participação do Relator no Inquérito em que se 

apura crime cometido por detentor de foro privilegiado deve se 

resumir à função de garante e não a de atuar na colheita de 

prova. 

Cita o HC 82.507/SE, julgado pelo STF, com o fim de 

demonstrar que a competência penal originária não autoriza ao 

respectivo Tribunal que realize funções de polícia judiciária. 

Requer, ao final, a averbação de impedimento desta relatora e 

a consequente redistribuição do feito. 

2) INÉPCIA DA DENÚNCIA 

O acusado alega a inépcia da exordial acusatória, porque a 

denúncia não descreve, de forma clara e objetiva, os fatos 

ilícitos supostamente cometidos pelo investigado. 

Afirma que "a precipitação do Ministério Público, ante uma 

investigação "furada", do ponto de vista técnico, gerou como 

consequência a elaboração de uma denúncia totalmente 
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inepta, por não preencher os requisitos mínimos de 

sustentabilidade, na ótica de exposição de fatos, detalhamento 

de condutas e manejo de elementos supostamente 

probatórios". 

Aduz que o "direito a uma acusação certa, determinada, que 

relate o fato e diga: "o acusado cometeu esse ilícito e são 

essas as provas", é algo tão importante que consta do artigo 11 

da Declaração dos Direitos do Homem das Nações Unidas". 

Ao final, pugna pela rejeição da denúncia afirmando inexistir 

especificação da participação criminosa atribuída ao 

denunciado. 

3) FATOS NÃO DESCRITOS X IMPOSSIBILIDADE DE 

DEFESA 

O denunciado afirma que a leitura da denúncia indica 

claramente não haver na exordial acusatória, uma descrição 

detalhada das condutas antijurídicas imputadas aos 

denunciados, pois a denúncia não é explícita quanto à data de 

início da suposta atividade criminosa do acusado, se ocorrida 

desde a fase da licitação do contrato de n° 110/01 ou tão-

somente na fase de execução. 

Afirma não ter a denúncia indicado a forma pela qual o 

acusado teria ajudado João Alves Filho e Zuleido Veras no 

seguinte tópico: 

"Além de JOÃO ALVES NETO, O ex-Governador contou com o 

auxílio de FLÁVIO DE CONCEIÇÃO DE OLIVEIRA NETO, à 

época Secretário da casa Civil; de MAX JOSÉ 

VASCONCELOS DE ANDRADE, Secretário de Fazenda nos 

anos de 2003 e 2004; de GILMAR DE MELO MENDES, 

Secretário de Fazenda nos anos de 2005 e 2006; e, de 

VICTOR FONSECA MANDARINO, Presidente da DESO nos 

anos de 2003 a 2006". 

(fl. 6.966) 
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O denunciado segue questionando: "Como Flávio Conceição 

ajudou João Alves Filho na suposta ilicitude? Flávio realizou 

quais atos ilícitos, quais condutas para favorecer Zuleido 

Veras? Ou será que foi para atender João Alves Filho? 

Onde se situa Flávio Conceição nesta relação? Atuava para 

Zuleido junto a João Alves Filho ou atuava para João Alves 

Filho junto a Zuleido?" 

Com o fim de demonstrar o que alega, cita o acusado o 

seguinte trecho da peça inicial elaborada pelo MPF: 

"Como o contrato firmado entre a GAUTAMA e a DESO era de 

R$ 126.097.452,67, o ex-Governador empenhou-se para 

conseguir o restante dos recursos. Assim, buscou o referido 

financiamento junto à Caixa Econômica Federal e outros 

empréstimos bancários, além de ter firmado novo convênio 

com o Ministério da Integração Nacional, o de n° 006/05, do 

qual só foram liberados R$ 6.800.001,00. 

Tais condutas poderiam ser consideradas como decorrentes da 

legítima atividade governamental, pois a obra contratada era de 

inegável interesse público, não tivesse o ex-Governador, 

através do seu próprio filho, JOÃO ALVES NETO, negociado 

com ZULEIDO VERAS vantagens indevidas em troca de 

conseguir as verbas e autorizar as liberações dos recursos 

para que a DESO efetuasse os pagamentos das medições 

fraudulentas pretendidas pela GAUTAMA a partir de janeiro de 

2003". 

E conclui: "se a suposta negociação se deu entre João Alves 

Filho e Zuleido Veras e foi feita "através do seu próprio filho, 

JOÃO ALVES NETO", como foi a participação de Flávio 

Conceição no evento? Recebeu dinheiro de Zuleido? Para que 

recebeu dinheiro? 

Por qual motivo Zuleido pagaria a suposta propina a Flávio 

Conceição se o suposto acerto era com João Alves Filho 

através do filho João Alves Neto? 
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De que Flávio Conceição precisa se defender? De ter 

supostamente recebido propina para si ou para outrem? 

Flávio é o agente corrompido ou o partícipe do crime de 

corrupção passiva que recebe e repassa o valor da propina? É 

o agente que pratica o peculato ou o partícipe do delito? (fl. 

6.967/6.968) 

Segundo a defesa a denúncia relata, de forma equivocada, os 

aditivos realizados no contrato como sendo ilegais e revela-se 

imprecisa quanto á narração dos fatos e cronologia das ações 

e as prorrogações de prazo do contrato visaram, na verdade, 

viabilizar a execução dos serviços diversos daqueles 

inicialmente licitados e com as mesmas bases de preços 

superfaturados, incidindo, ainda, os altos índices de correção 

do valor do contrato original". (fl. 6.969) 

Alega, contudo, não haver menção a esses aditivos com a 

interveniência do acusado. Tanto que a denúncia não 

descreveu nenhuma conduta antijurídica capaz de ensejar a 

prática de delito de peculato por parte do denunciado ou se no 

período das interceptações telefônicas, realizadas (abril a 

setembro de 2006), houve pagamento de valores ilegais à 

Gautama, ou se o denunciado interferiu para aprovação das 

medições irregulares. 

Ao final, requer o acolhimento da preliminar de inépcia da 

exordial acusatória, aduzindo que a falta de descrição dos 

eventos com precisão necessária implica em cerceamento de 

defesa. 

4) AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA PARA A AÇÃO PENAL 

Após tecer considerações doutrinárias sobre o instituto da justa 

causa, diz o denunciado que, para ajuizamento da ação 

criminal, deve a petição inicial conter elementos capazes de 

formar um processo idôneo, coerente e embasado em provas 

de materialidade e indícios de autoria. 
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4."a") MATERIALIDADE E PROVAS NÃO IDÔNEAS - JUSTA 

CAUSA? 

Neste ponto, segundo alega, nenhum dos 03 (três) elementos 

de prova carreados aos autos servem de subsídio para o 

recebimento da denúncia. 

4."b") DA ILEGAL MANIPULAÇÃO DO SISTEMA JUDICIÁRIO 

BRASILEIRO 

Para a defesa, "as investigações foram processadas de forma 

totalmente inaceitável do ponto de vista processual, com a 

omissão de fatos apurados, visando manter o processo perante 

determinada autoridade judicial". Traça um breve histórico das 

investigações, com a finalidade de demonstrar que as 

interceptações telefônicas produzidas foram determinadas por 

autoridade judicial incompetente. E explicita que o Inq. n° 

544/BA (que deu origem à presente APn n° 536/BA) foi 

instaurado com a finalidade de apurar o vazamento de 

informações constantes dos autos das medidas cautelares de 

n°s 2004.33.00.022013-0 e 2006.33.00.002647-3, 

procedimentos em curso perante o Juízo Federal da 2ª Vara 

Criminal da Seção Judiciária do Estado da Bahia e versando 

sobre interceptações telefônicas decretadas com o fim de 

apurar supostas ilegalidades perpetradas por empresários 

baianos do segmento de Prestação de Serviços e Terceirização 

de Mão-de-obra. 

Nas medidas cautelares indicadas, embora importantes para o 

exame em torno da licitude do conjunto probatório produzido 

nestes autos, foi determinada a juntada à APn n° 510/BA. 

Para o denunciado o Juiz Federal, no apenso de n° 76 da APn 

n° 510/BA, demonstrou que os Delegados de Polícia Federal, 

encarregados das investigações, se utilizaram de 

procedimentos escusos e ilegais. 
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Desde o mês de abril de 2006 (data em que foi deferida a 

primeira interceptação telefônica em relação ao denunciado 

Zuleido Veras) a Policia Federal tinha conhecimento de um 

suposto envolvimento de autoridades com foro privilegiado. 

Em decisão proferida nos autos da MC 2006.33.00.002647-3, 

há explícita menção ao envolvimento de um deputado e um 

Secretário do Estado de Sergipe, ambos com prerrogativa de 

foro privilegiado, os quais terminaram envolvidos na 

investigação. 

Aliás, a Delegada Andréa Tsuruta sabia, desde o início das 

investigações, que autoridades com foro privilegiado estariam 

supostamente envolvidas , mas as provas colhidas contra o ex-

deputado Ivan Paixão foram produzidas quando este gozava 

de prerrogativa de foro, como ficará demonstrado no Evento 

Ivan Paixão. 

Alega que as provas carreadas aos autos contra o ex-

Governador do Maranhão José Reinaldo Tavares foram 

produzidas no ano de 2006, período em que este ocupava o 

cargo de Governador do Estado do Maranhão. 

4."b"."i") DEPUTADOS FEDERAIS, GOVERNADORES E O 

STJ, STF OU O JUIZ SINGULAR? 

O denunciado, neste ponto, explica que separará os 

argumentos de defesa em eventos, tal como feito pelo parquet. 

EVENTO GOVERNADOR JOSÉ REINALDO TAVARES 

Em interceptações telefônicas realizadas no período de 

23/05/2006 a 06/06/2006, a Polícia Federal obteve elementos 

de prova da suposta participação do ex-Governador José 

Reinaldo Tavares. A constatação pode ser feita por meio do 

exame do Relatório Circunstanciado n° 007/Navalha, 

apresentado ao Juiz Federal Durval Carneiro Neto. 
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A suposta participação de detentor de foro privilegiado é 

reafirmada no Relatório Circunstanciado n° 009/Navalha 

apresentado ao referido magistrado federal. 

Com efeito, segundo a defesa, as provas colhidas contra o ex-

Governador demonstram a incompetência do magistrado de 1º 

Grau para deferir as medidas cautelares de quebra de sigilo 

telefônico dos investigados. 

EVENTO PROCURADOR GERAL DO ESTADO DO 

MARANHÃO 

O denunciado afirma ter a Polícia Federal elementos de prova 

da participação de Ulisses Cesar Martins de Souza, então 

Procurador Geral do Estado do Maranhão (autoridade com foro 

privilegiado), segundo as interceptações telefônicas no período 

de 28/06/2006 a 14/06/2006 (Relatório n° 09/Navalha). 

EVENTO GOVERNADOR JOÃO ALVES FILHO 

O acusado alega que os únicos elementos de prova colhidos 

durante a investigação contra João Alves Filho remontam ao 

período de 28/06/2006 a 14/07/2006, quando ocupava o cargo 

de Governador do Estado de Sergipe (cita o Relatório n° 09, 

Anexo 04/Navalha). 

Todas as interceptações telefônicas incriminando o ex-

Governador (autoridade com foro privilegiado) foram realizadas 

por ordem do Juiz Federal da Seção Judiciária da Bahia. 

EVENTO DEPUTADOS FEDERAIS 

Para a defesa, a análise detalhada do caso demonstra que, no 

curso das investigações, vários deputados federais foram 

citados e identificados como suspeitos da prática de atos ilícitos 

em conluio com os integrantes da Construtora Gautama, todos 

com foro privilegiado perante o STF, como constatado pela 

Delegada Federal no Relatório Parcial de Inteligência I. 

EVENTO EX-DEPUTADO FEDERAL IVAN PAIXÃO 



Processo nº 0001193-60.2015.4.05.8500 
 

Telma Maria Santos Machado 
Juíza Federal 

 

60 

A primeira menção à suposta participação do ex-Deputado 

Federal no evento criminoso remonta a 04/07/2006, data de 

realização de interceptação telefônica autorizada pelo Juízo de 

1º Grau, perante o qual foram colhidos todos os indícios 

referentes a este denunciado. 

EVENTO DEPUTADO FEDERAL PAULO MAGALHÃES 

O mesmo se diga em relação ao Deputado Federal Paulo 

Magalhães quando foram colhidos indícios de autoria, em 

interceptações que remontam ao período de 28/08/2006 a 

04/04/2007. 

No HD da Operação Navalha o Deputado Federal Paulo 

Magalhães teria, no período de 15/08/2006 a 26/09/2006, 

solicitado a Zuleido Soares Veras vantagem indevida 

consistente na quantia de R$ 300.000,00. Para a defesa houve 

manipulação do sistema judiciário com o fim de manter o 

processo nesta Corte, sob o argumento de que consta do 

Apenso n° 05 do Relatório de Inteligência Policial n° 06 (págs. 

23/36) - documento produzido antes de deflagrada a Operação 

Navalha, quando ainda não tinha esta Corte competência para 

decretar a busca e apreensão e a prisão dos investigados. 

DO EVENTO DEPUTADO FEDERAL OLAVO CALHEIROS 

Para a defesa, a Polícia Federal confeccionou Relatório (com 

base nas informações do HD da Operação Navalha) apontando 

o envolvimento do Deputado Federal Olavo Calheiros no 

esquema ilegal investigado, com base em elementos 

probatórios colhidos em meados de junho e julho de 2006, por 

decisões do Juiz de 1º grau de jurisdição. 

DO EVENTO DEPUTADO FEDERAL MAURÍCIO QUINTELA 

O denunciado alega que os elementos reunidos em face do 

Deputado Federal Maurício Quintela foram colhidos no período 
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de novembro de 2005 e setembro de 2006 (relatório emitido 

pela Polícia Federal), oriundos de decisões ilegais. 

DO EVENTO DEPUTADO FEDERAL LUIZ PIAUYLINO 

Neste evento, os elementos produzidos contra o Deputado 

Federal Luiz Piauylino foram colhidos pela Polícia Federal em 

meados de junho e julho de 2006 (relatório emitido pela Polícia 

Federal), oriundos de decisões, tidas pelo acusado, como 

ilegais por vício de competência da autoridade de piso. 

DO EVENTO MINISTRO SILAS RONDEAU 

O evento mais importante para a demonstração da 

manipulação do sistema judiciário brasileiro, segundo a defesa, 

para manter a competência funcional num determinado órgão, 

foi o envolvimento do ex-Ministro Silas Rondeau. O nome do 

ministro foi omitido até a deflagração da operação policial em 

sua fase ostensiva, ficando tudo escondido pelo Ministério 

Público Federal para evitar o deslocamento de competência. 

O acusado alega que os eventos trazidos à tona com a 

denúncia ofertada pelo MPF mostram que a Polícia Federal já 

considerava, desde meados de 2006, o então Ministro Silas 

envolvido na suposta organização criminosa montada ao redor 

da empresa Gautama (cita a página 121 da exordial 

acusatória). Mas a PF e o MPF, com o fim de evitar o 

deslocamento da competência para o STF, não apresentaram 

os dados concretos acerca do envolvimento do Ministro no 

suposto "esquema" ilegal investigado. 

4. "c" - QUANTO A PF SOUBE? REFLEXOS DA 

MANIPULAÇÃO DO SISTEMA JUDICIÁRIO BRASILEIRO - 

NULIDADE DOS ATOS DECISÓRIOS 

Apesar da Polícia Federal e o MPF terem informações da 

participação de investigados detentores de foro privilegiado, o 
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inquérito continuou sendo processado perante o Juízo de 1º 

Grau, sendo por ele autorizadas as seguintes diligências: 
DATA EVENTO JURISDIÇÃO JURISDIÇÃO CORRETA 

19/04/2006 Primeira autorização para 
interceptação do telefone de 
Zuleido Veras. Não consta 
esta informação nos autos, 
é deduzida dos documentos 
juntados pelo Juiz Durval 
Carneiro Neto, no apenso n. 
76. 

2ª Vara 
Federal de 
Salvador 

2ª Vara Federal de 
Salvador 

05/05/2006 Primeira interceptação em 
que aparece uma autoridade 
com foro privilegiado, no 
caso o denunciado Flávio 
Conceição de Oliveira neto, 
Secretário de Estado com 
foro privilegiado do TRF. 

2ª Vara 
Federal de 
Salvador 

2ª Vara Federal de 
Salvador 

Dias antes 
de19/05/2006 

Um relatório da Polícia 
Federal deveria apresentar 
ao Juiz Durval carneiro Neto 
os resultados desta fase de 
interceptações, tal relatório 
não consta dos autos da 
ação penal. 

2ª Vara 
Federal de 
Salvador 

2ª Vara Federal de 
Salvador 

19/05/2006 Decisão de prorrogação da 
interceptação telefônica de 
Zuleido Veras, na decisão o 
juiz já cita “Além disso, 
foram detectados indícios de 
novas fraudes cometidas 
por Zuleido e Rodolpho 
junto á Prefeitura de 
Camaçari e ao TCU, onde, 
segundo consta, há 26 
procedimentos instaurados 
contra a empresa Gautama”, 
também já havia indícios de 
participação de Secretário 
de Estado de Sergipe. 

2ª Vara 
Federal de 
Salvador 

TRF 

22 e 
23/05/2006 

A Polícia Federal identifica a 
suposta participação do 
Secretário de Infraestrutura 
do maranhão, Ney Bello e 
do Procurador Geral do 
Estado, Ulisses César, as 
interceptações saio usadas 
para delimitar a data de 
participação, vide denúncia 
pág. 16 “A análise dos 
diálogos monitorados no 
curso das investigações, 
notadamente no período de 
maio a julho de 2006” 
(denúncia, 4º parágrafo, 
pág. 16) 

2ª Vara 
Federal de 
Salvador 

TRF 

01/06/2006 A Polícia Federal intercepta 
conversa entre Zuleido e 
Vicente onde este relata a 
evolução da conversa com o 
Procurador Geral, vide 
relatório policial constante 
do HD e intitulado EVENTO 
PONTES MARANHÃO. 

2ª Vara 
Federal de 
Salvador 

TRF 

15/06/2006 A Polícia Federal identifica 
diálogo que sugere o 
pagamento de propina ao 
então Governador José 
Reinaldo Tavares, o díálogo 
é usado transcrito na 

2ª Vara 
Federal de 
Salvador 

STJ 
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denúncia, pág. 19 
15/06/2006 A Polícia Federal identifica 

suposta participação do 
Deputado Federal Maurício 
Quintela, cita o evento no 
relatório intitulado EVENTO 
MAURÍCIO QUINTELA. 

2ª Vara 
Federal de 
Salvador 

STF 

16/06/2006 A Polícia Federal identifica 
viagem de Zuleiro a Aracaju 
para conversas com, 
segundo a denúncia, o 
intetrmediário de João Alves 
Filçho, o seu filho João 
Alves Neto e com outro 
Secretário de Estado, o Sr. 
Gilmar de Melo Mendes. 

2ª Vara 
Federal de 
Salvador 

STJ 

04/07/2006 A Polícia Federal identifica 
conversa entre Zuleiro 
Veras e o então Deputado 
Federal Ivan Paixão, o 
diálogo é usado transcrito 
na denúncia. 

2ª Vara 
Federal de 
Salvador 

STF 

JUNHO E 
JULHO 

A Polícia Federal identifica 
diálogos que sugerem, 
segundo a própria polícia, 
ilicitudes envolvendo os 
deputados federais Olavo 
Calheiros, Luiz Piauylino e 
Marcelo Quintela. 

2ª Vara 
Federal de 
Salvador 

STF 

14 DE 
SETEMBRO 
DE 2006 

A polícia Federal requer, 
com o aval do MPF, ao Juiz 
Durval Carneiro Neto que 
decline da competência em 
favor do STJ, no despacho 
judicial de declinação de 
competência, o Juiz cita 
especificamente a suposta 
participação do então 
deputado federal Ivan 
Paixão, que é nominado 
erradamente como 
deputado Estadual, apesar 
de não existirem diálogos 
com os ex-Governadores 
José Reinaldo Tavares e 
João Alves Filho e existirem 
diálogos com alguns 
deputados federais, a PF e 
o MPF não os citam 
especificamente para que o 
processo não tenha como 
destino o STF. 

2ª Vara 
Federal de 
Salvador 

STF 

NOVEMBRO 
DE 2006 

A ministra Eliana Calmon 
defere algumas 
interceptações telefônicas, 
não constam nos autos tais 
documentos. 

STJ STF 

07 DE MAIO 
DE 2007 

A polícia federal cita, 
especificamente no relatório 
de inteligência policial 
(Parcial n. 06 – STJ) o 
suposto recebimento de R$ 
20.000,00 pelo Deputado 
Federal Paulo Magalhães, a 
citação não é feita pelo MPF 
no pedido de deflagração da 
fase ostensiva da Operação. 

STJ STF 

17 DE MAIO 
DE 2007 

Atendendo pedido do MPF 
que não cita uma única 
autoridade com foro 
privilegiado do STF, nem 
mesmo o ex-ministro Silas 

STJ STF 



Processo nº 0001193-60.2015.4.05.8500 
 

Telma Maria Santos Machado 
Juíza Federal 

 

64 

Rondeau. 

E conclui que o juiz incompetente para o feito principal não tem 

competência para deferir a quebra do sigilo telefônico dos 

investigados. Cita o HC 10.243/RJ, rel. Min. Felix Fischer, DJ 

23/04/2001, sendo portanto nulos os atos decisórios que se 

seguem após o dia 05/05/2006, data em que o denunciado 

Flávio Conceição, então Secretário de Estado, passa a figurar 

como investigado pela Polícia Federal, autoridade que, nos 

termos do art. 91 da Constituição do Estado de Sergipe. 

Conclui pela necessidade de serem expurgadas as escutas 

telefônicas realizadas a partir de 19/05/2006, por ordem do Juiz 

da 2ª Vara Federal de Salvador. Pede sejam desentranhados 

os documentos recolhidos em razão da ordem de busca e 

apreensão determinada pela relatora. E conclui: no momento 

em que sejam desentranhados os documentos e as 

interceptações telefônicas, a denúncia oferecida pelo MPF 

contra o ora acusado deve ser rejeitada, pois a materialidade 

dos delitos praticados pelo ora Conselheiro estariam, segundo 

a ótica do MPF, comprovadas na "agenda do Gil"e nas ligações 

telefônicas interceptadas. 

4."d". AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA LICITUDE DAS 

GRAVAÇÕES 

O denunciado tece considerações sobre a regra do sigilo 

constitucional das telecomunicações e sustenta que são 

inadmissíveis as provas obtidas por meios ilícitos. 

4."d"."i". PEÇAS PROCESSUAIS - AUSÊNCIA 

O denunciado alega que instituiu-se na Corte Especial do STJ 

uma série de procedimentos para facilitar o manuseio dos 

autos, tais como registro magnético de vários elementos 

processuais e o registro informatizado de documentos. Tais 

registros foram fornecidos pela Polícia Federal e 

disponibilizados pela Corte Especial por meio da gravação de 

um HD. Entretanto, muitos dos arquivos gravados no HD não 
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foram entregues aos acusados, como sói acontecer com os 

Eventos referentes aos Deputados Federais Olavo Calheiros, 

Maurício Quintella, Luiz Piauylino e Paulo Magalhães, como 

não foram juntados aos autos as medidas cautelares de n°s 

2004.33.00.022013-0 e 2006.33.00.002647-3. 

O acusado elenca, de forma objetiva, os seguintes documentos 

que estariam ausentes nos autos: 

"a)pedidos de interceptação de todo o período; 

b) decisões judiciais de deferimento das interceptações 

telefônicas; 

c) relatórios das diligências de interceptações; e 

d) protocolos dos ofícios que foram entregues às operadoras, 

informando a data em que estas tiveram conhecimento da 

ordem judicial, imprescindível para a verificação da licitude das 

gravações. 

E ainda, os documentos efetivamente apreendidos por ordem 

judicial, que não está nos autos, como a exemplo da "agendo 

do Gil" referência à Agenda do diretor da Gautama Gil Jacó." 

Requer, ao final, a rejeição da denúncia, sob o argumento de 

ausência dos elementos que comprometem a materialidade 

probatória capaz de ensejar a justa causa para o início da ação 

penal. 

4. "d"."ii" - PRESENÇA DOS REQUISITOS ACAUTELADORES 

E 15 + 15 PRORROGAÇÃO 

O denunciado alega não estar demonstrada nos autos a 

presença dos requisitos autorizadores para a decretação da 

interceptação telefônica dos investigados tampouco motivo 

hábil a autorizar a prorrogação da medida, razão pela qual 

requer a decretação de nulidade da prova colhida. 

Afirma que o Juízo de 1º Grau, no Apenso n° 76, autorizou o 

afastamento do sigilo sem indicar os indícios de autoria e 

materialidade da prática do delito investigado. 
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Por fim, alega que o limite temporal estabelecido na Lei 

9.296/96 não restou observado. 

4."e" - O RELATO DA CGU E A PROVA DA MATERIALIDADE 

DO PECULATO 

Neste ponto, o denunciado insurge-se contra a acusação do 

MPF quanto ao desvio de R$ 178.708.458,81 no contrato de n° 

110/01, por falta de lógica técnica da CGU, órgão que realizou 

um esforço hercúleo no relatório para tentar encontrar 

irregularidades não existentes. 

ASPECTOS RELEVANTES DO RELATÓRIO DA CGU 

Afirma a defesa ser o relatório da CGU resultado de pressão 

exercida após a deflagração da Operação "Navalha" e não 

levando em conta a avaliação sistemática feita pelo TCU na 

obra decorrente do contrato n° 110/01. 

Para a defesa o delito de peculato necessita, para seu 

embasamento da demonstração cabal do quantum de recursos 

públicos foi desviado. 

Rejeita a defesa o alegado desvio de R$ 76.180.447,31 da 

obra questionada, como consta da denúncia, como também 

nega a afirmação quanto ao superfaturamento dos pagamentos 

de tubos e serviços, negando ainda pagamentos por serviços 

não realizados. 

Segundo entende, foi equivocado o relatório da CGU, o qual 

partiu de premissas inverídicas para justificar a alegação de 

superfaturamento nos pagamentos feitos pela DESO à 

Gautama nos itens tubos e serviços. 

Insurge-e contra a alegação de que seria mais econômico para 

a Administração se a obra tivesse sido feita em 02 etapas, uma 

referente somente à compra de materais e outra para a 

execução dos serviços. E afirma: a"justificativa para a tese é 

hilária e chega ás raias da insanidade. Como é sabido a 

construção de um adutora, como todas do segmento de 
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construção civil, não é uma obra com especificações exatas, 

não se admite que a Administração possa prever 

milimetricamente a quantidade deste ou daquele material a ser 

aplicado, por este motivo se faz a contratação por preço 

unitário, ou seja, a cada item aplicado ou realizado na obra se 

paga o valor orçado na proposta do licitante vencedor. 

(...) 

Se admitida a tese, o Poder Público teria que arcar com a 

compra total e imediata de todos os materiais, portanto, teria 

que ter disponibilidade financeira para tanto, o que se mostrou 

Impossível no caso em tela, pois os recursos advieram à DESO 

no decorrer de vários anos. Teria Que arcar ainda com custos 

de armazenagem, transporte, carga e descarga, tudo não 

previsto no Relatório da CGU ao fazer as contas com o 

fracionamento da licitação." (p. 7.016). 

Assevera ter o relatório da CGU calculado o valor pago a título 

de BDI (bônus e despesas indiretas) excluindo a quase 

totalidade das despesas indiretas, tais como Seguros, 

Equipamentos de proteção Individual, etc., despesas cujos 

valores não seriam menores em nenhuma hipótese, mesmo se 

fracionada a licitação , pois então teríamos despesas de 

administração nas duas situações, gerando um BDI 

percentualmente maior. (p. 7.018). 

Aduz que do ponto de vista financeiro a tese sustentada peo 

relatório da CGU não encontra pertinência, tanto que a questão 

teve total avaliação do TCU ao concluir pela legalidade do 

processo licitatório e, via de consequência, da composição do 

BDI. 

TUBOS 

Neste ponto, o denunciado afirma: "No que tange aos preços 

das tubulações deve-se ter em consideração que a Gautama 

realizou com a DESO um contrato para recebimento de acordo  
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com o fluxo de caixa de valores que a DESO recebesse de 

convênio e de recursos próprios. 

Mesmo formatando um contrato condicionado a existência de 

verbas, a Gautama negociou com os fornecedores de 

tubulação um contrato Fixo, ou seja, acordou e contratou o 

fornecimento de tubulação arcando com preJuízos decorrentes 

da paralisação do contrato ou de atrasos de pagamento. Na 

expressão jurídica, assumiu o ônus da atividade econômica. 

Com este procedimento conseguiu preços bem mais 

competitivos. 

(...) 

O TCU foi instado a se pronunciar sobre os preços das 

tubulações, exigiu uma justificativa da DE50 que elaborou um 

relatório com todos os comparativos de preços do contrato, 

inclusive com avaliações acerca do mercado internacional e 

apresentou ao TCU que a aprovou tais preços. Todos os 

elementos que demonstram a licitude destes preços, inclUSive 

orçamento dos fabricantes encontram-se no ANEXO XV que 

acompanha a denúncia. 

Apesar de todas estas evidências o Relatóno da CGU 

desprezou estes fatos e partiu para um raciocínio bizarro que 

será demonstrado abaixo. " 

(p. 7.020) 

O denunciado transcreve trechos de acórdão proferido pelo 

TCU no qual restaram examinados, segundo o acusado, todos 

os elementos de fato que foram utilizados para a verificação 

dos preços colhidos para a tubulação. 

Afirma ser "evidente que não se trata de discutir aqui o mérito 

da Instrução mas, mostrar que apesar dos dados colhidos pela 

DESO e das análises feitas pelo TCU, o Relatório da CGU não 

citou nada sobre isso, optou por um caminho tortuoso e 

inaceitável para cumprir a "encomenda" que recebera, qual 
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seja, elaborar um relatório contendo ilegalidades contra a 

Gautama. 

No Relatório a CGU optou em fazer um comparativo entre os 

preços de aquisição dos tubos pela Gautama e os preços que a 

DE50 pagou pelos mesmos tubos â construtora. 

O raciocínio matemático utilizado não se sustenta. 

Para apuração do valor de compra dos tubos, a CGU ateu-se 

unicamente às notas fiscais apresentadas, com estas notas 

fiscais fez uma tabela de deflação e apurou o valor dos tubos 

na data do contrato. 

A premissa esta equivocada, pois o custo pago pela 

Construtora Gautama pelos tubos não ê somente os que 

constam das notas fiscais, Incidem ainda, despesas de 

transporte, armazenagem, carga e descarga e outros custos 

que a CGU expurgou do cálculo de seu BOI ajustado. 

Para deflacionar o valor dos tubos, tentando achar o montante 

pago em valores de setembro de 2000, data da proposta da 

Gautama, a CGU utilizou o expurgo da variação da coluna 32 

da revista Conjuntura Econômica da FGV, no entanto, 

esqueceu de observar que o contrato previa reajuste anual, 

portanto, durante um ano inteiro o valor do contrato não sofria 

alteração. 

A estapafúrdia tabela de deflação não considerou a existência 

deste detalhe de suma importância o que impacta no valor final 

calculado. 

Cabe registrar, que as notas Fiscais levantadas pela auditoria 

da CGU não estão completas; ela inclusive admite a 

possibilidade da diferença ser referente a estoque, como pode 

ser constatado nas tabelas 21/ 22 e 23 do Relatório da CGU, 

onde temos: 

(...) 
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Isso permite concluir que o MPF é quem lança, de modo 

indevido a idéia que os tubos foram medidos e não entregues. 

O próprio relatório da CGU afirma no item 2.7 que 

"Os pontos visitados foram fotografados e suas coordenadas 

foram registradas por meio de equipamento GPS 

Posteriormente foram confirmadas as suas localizações com as 

existentes no projeto." 

Ora, se a verificação em campo confirma que a obra foi 

executada conforme o projeto, também mostra que sua 

extensão está confirmada. 

Isso é uma Imposição lógica, dado ser impossível realizar a 

obra sem os tubos. 

Com estes dados pode-se concluir que o relatório da CGU 

parte de premissas totalmente ilegais para concluir que os 

preços dos tubos seriam superfaturados ." 

(p. 7.022/7.025) 

QUANTIDADE DE TUBAÇÃO - ASPECTO IMPORTANTE 

PARA VALORAÇÃO DO PREÇO 

Neste tópico, o denunciado acusa o relatório da CGU de ser 

impreciso no tocante ao cálculo dos preços dos tubos. 

Após transcrever trechos do relatório destaca: "Não se pode 

deixar de registrar, face ao teor denúncia, a completa 
incompatibilidade dos números apresentados pela CGU e pelo 

próprio texto da Denúncia. 

Mas, o mais importante é que o texto da Denúncia registra a 

metragem iniciai de adutoras do Contrato n. o 110/01, igual a 

42.585 m. Registra, também, o 60 Termo de Rerratificação 

firmado em 06.06.2006, que complementa a o Trecho 

GraVidade lI, acrescendo ao Contrato n.o 110/01, a execução 

de mais 9.730 m de adutoras. 

Se em maio de 2005, como diz o texto da Denúncia, já haviam 

sido executados 99,99% da obra originalmente contratada, e 
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em 06 de Junho de 2005 foi celebrado o 60 Termo de 

Rerratificação, é claro que, a partir daí, estariam sendo 

emitidas as medições referentes à execução desses 9.730 m 

de adutoras acrescidos ao contrato pelo 6º Termo de 

Rerratificação, e não medições fraudulentas como 

equivocadamente afirma. 

(...) 

A errônea conclusão a que chegou o Ministério Público 

originou-se do fato de a CGU, em seu Relatório de Ação de 

Controle, tentar retratar a realidade da obra através da soma 

das Quantidades constantes das Notas Fiscais que lhe foram 

disponibilizadas, sem atentar para a possibilidade de que não 

detinha em seu poder a totalidade das Notas Fiscais de 

fornecimento de tubos pela Construtora Gautama. Mormente 

quando já havia confirmado as coordenadas de projeto das 

extremidades dos trechos de adutoras executados, conforme 

item 2.7 do Relatório de Ação de Controle. 

Todos estes dados fazem demonstrar que não havia 

sobrepreço algum e que o Relatório da CGU neste tópico é 

totalmente inaceitável." 

(p. 7.025/7.028) 

SOBREPREÇO EM SERVIÇOS 

Insurge-se o denunciado contra a acusação formulada pelo 

parquet quanto ao sobrepreço dos serviços executados com 

base no contrato n° 110/01 e alega: "as análises realizadas 

pelo TCU não se limitaram à avaliação dos preços de serviços, 

onde constam, inclusive, determinações para renegociação de 

valores (caso das escavações de material de 2ª categoria), 

mas abordam questões diretamente relacionadas à 

economicidade das obras, cujas reduções de custos foram 

ressaltadas no próprio Relatório do Ministro Relator. 



Processo nº 0001193-60.2015.4.05.8500 
 

Telma Maria Santos Machado 
Juíza Federal 

 

72 

Em termos objetivos, da atuação do TCU e em atendimento às 

determinações emanadas da Decisão TCU n° 1.270/2002 - 

Plenário, a DESO firmou o 2° Termo de Rerratificação ao 

Contrato n° 110/01, alterando o preço global de 

R$107.455.567,5S para R$ R$103.064.249,67. 

(...) 

Por tudo o que se demonstra está evidenciado que a simples 

comparação entre preços da planilha da proposta e os preços 

SINAP não é um fato que demonstre qualquer tipo de 

sobrepreço dadas as peculiaridades existentes no caso e que 

não foram objeto de avaliação pela CGU no seu Relatório de 

Ação de Controle. 

A tabela 28 do Relatório de Ação de Controle constante de sua 

página 76 existente no apenso 97, demonstra que para os tais 

sobrepreços os cálculos somariam R$ 38.736.979.47, isto 

fazendo o exercício matemático de mudar a composição do 

BDI, o que se mostrou inaceitável, considerar superfaturamento 

nos tubos e em serviços, o que colide com a lógica, pois as 

premissas utilizadas foram equivocadas e colide ainda com as 

análises e justificativas das decisões do TCU, Acórdão 

1270/2002 do Plenário e Acórdão 25712004." 

 (p. 7.031/7.032) 

REAJUSTE E SERVIÇOS NÃO EXECUTADOS 

Neste ponto, o denunciado alega que "Para compor a tabela 28 

do Relatório de Ação de Controle que demonstra o valor dos 

recursos supostamente desviados a CGU apresenta a tese de 

que há R$ 37.057.815,15 de valores desviados decorrentes do 

reajustes supostamente indevidos pois pagos sobre valores 

supostamente superfaturados. 

Quais são estes valores supostamente superfaturados? 

Exatamente, aqueles constante do item A da tabela 28, ou 

seja, a CGU entendeu que houve superfaturamento no BOI, no 
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preço de tubos e de serviços e, considerando ilegal estes 

supostos superfaturamento, seria, por lógica ilegal os reajustes 

pagos sobre estes preços. 

Na esteira do cordão da lógica, havendo demonstração de que 

o BDI estava correto e aprovado pelo TeU, os preços dos tubos 

compativeis com o mercado e correto na visão do TeU e os 

preços dos serviços compatíveis com o mercado segundo 

decisão do TCU, tem-se que não há superfaturamento e o valor 

do reajuste pago era efetivamente devido. 

Mas ainda resta a tese de que houve desvio de R$ 385.653,69 

referentes a serviços não realizados, mas pagos pela DESO. 

Como chegou a esta conclusão do famigerado Relatório da 

CGU? 

Partiu da comparação entre um Relatório de Sondagem do 

trecho onde la passar a Adutora, feito quando da elaboração do 

Projeto Básico e as medições realizadas e pagas pela DESO. 

A questão merece detalhamento. 

A sondagem é uma amostragem da composição do solo no 

trecho onde vai ser realizada a obra, esta amostragem serve 

para a elaboração de um orçamento, um planejamento. Como 

toda amostragem não é a realidade da obra é uma mera 

avaliação superficial. 

Já as medições são realizadas após a execução dos serviços e 

representa a real situação ocorrida em campo. 

Assim, comparar relatório de sondagem com medição é 

inaceitável, pois não se pode comparar uma série de 

amostragens feitas muito tempo antes da obra com a realidade 

Que se verificou no curso da obra. 

A avaliação do Relatório de Sondagem inserido no Quadro 11, 

pág 84 do Relatório de Ação de Controle da CGU, inserido no 

apenso 97, mostra uma variação do tipo de solo nas amostras 

realizadas, no entanto a interpretação da CGU foi equivocada, 
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pois considerou Que não havia alteração do solo até que houve 

mudança na ocorrência da tabela. 

Explico melhor: 

Na coluna 01 há a numeração da Estaca que é a marcação 

física da obra, ou seja, uma identificação do trecho de onde 

passará a adutora. Na ultima coluna a Ocorrência da 

sondagem. 

Para se chegar a conclusão de que entre as 152 e 307, a CGU 

considerou que enquanto não houve uma ocorrência 

diagnostica se utiliza a última ocorrência com a realidade do 

terreno naquela estaca. A premissa está equivocada e é típica 

de quem sequer sabe avaliar um relatório de Sondagem. 

As ocorrência são amostras, as estacas distância entre estacas 

varia mas a sondagem ê feita praticamente de 100 em 100 

metros. 

Não há como se precisar a ocorrência de uma rocha num 

determinado trecho se não for realizada a escavação completa 

da vala onde será enterrado o tubo. 

Por este motivo tem-se a total Impropriedade da interpretação 

utilizada pela CGU para considerar Irregular as medições 

realizadas ." 

(fl. 7.032/7.035) 

CONCLUSÕES SOBRE O RELATÓRIO CGU 

Em conclusão afirma o acusado: "A Ação de Controle de n. 

00190.02334/2007-94, elaborado pela CGU - Controladoria 

Geral da União é a prova que o MPF trouxe aos autos acerca 

da Materialidade do delito de peculato. 

É a prova dos desvios de recursos públicos pela suposta 

organização criminosa junto à Companhia de Saneamento de 

Sergipe - DESO. 

O relatório é denso, cheio de raciocínios, planilhas e 

especulações. 
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Mas o ponto chave é a tabela 28, página 76 do apenso 97, 

nessa tabela é que está descrito com precisão o valor do 

suposto desvio e onde se localiza no famigerado relatório a 

descrição de como se chegou a cada um dos valores. 

O restante do relatório pode apresentar diversas 

irregularidades administratIvas, mas a composição do valor 

supostamente desviado só se observa na Tabela 28, pagina 76 

do apenso 97. 

É exatamente na avaliação desta tabela que se centrou a 

defesa de Flávio Conceição de Oliveira Neto, mostrando que, a 

forma de cálculo feita pelo MPF despreza a lógica a coerência 

e o pior, ESCONDE a informação mais Importante a de que o 

TCU analisou cada um dos itens a que se refere a CGU como 

Irregular. 

A míngua de uma prova sólida de que houve público, falece à 

Acusação a prova de Materialidade do delito Indicando que não 

há justa causa para o início da Ação Penal. " 

(p. 7.034/7.035) 

4. "f". - AS PROVAS DO RECEBIMENTO DE 

SUBORNO/PROPINA - MATERIALIDADE 

Para a defesa, três das provas da materialidade utilizadas pelo 

MPF para embasar o oferecimento de denúncia contra o ora 

acusado já foram combatidas, sendo demonstrada a nulidade 

das interceptações telefônicas, da denominada "agenda do Gil" 

e o relatório elaborado pela CGU. 

A "agenda do Gil", utilizada pelo parquet para fundamentar a 

acusação de prática do crime de corrupção passiva por parte 

do denunciado, revela-se prova imprestável porque: a) o 

suposto volume de dinheiro entregue ao denunciado nunca foi 

rastreado pelo MPF; b) a quebra dos sigilos fiscais e bancários 

não revelou qualquer indício de prática criminosa por parte do 

denunciado. 
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5. TIPIFICAÇÃO DOS DELITOS 

PECULATO E CORRUPÇÃO PASSIVA X COMPETÊNCIA 

FUNCIONAL 

Defende que a caracterização dos delitos de peculato e 

corrupção passiva exige a demonstração de nexo causal entre 

a conduta do funcionário e a realização de ato funcional de sua 

competência. Cita a AP n° 307-3, rel. Min. Ilmar Galvão. 

Afirma não haver possibilidade do denunciado responder pelo 

delito de corrupção passiva, por falta do liame subjetivo entre 

sua conduta e a tipificação do crime. Considera como 

necessária a realização de um ato administrativo, mas este se 

encontra fora da esfera de competência do denunciado que, no 

cargo de Secretário-Chefe da Casa Civil, não detinha 

ingerência sobre o contrato assinado com a GAUTAMA,  

diretamente ligado à Companhia de Saneamento de Sergipe - 

DESO, empresa estatal em que o Estado de Sergipe é 

acionista majoritário. 

A denúncia, segundo a defesa, não especificou a forma como 

se deu a participação do denunciado na liberação de medições 

fraudulentas em favor da empresa Gautama. Sustenta que 

restou demonstrado o nexo de causalidade entre a função 

exercida pelo acusado e o modus operandi do delito, sem 

outras explicações, razão pela qual pugna pela rejeição da 

exordial oferecida. 

PECULATO E A APROVAÇÃO DO TCU - CONDIÇÃO DE 

PROCEDIBILIDADE DA ACUSAÇÃO 

O denunciado alega que "Muito tem se discutido sobre a 

possibilidade de abertura de processo criminal contra Servidor 

Público sem que antes seja apreciado pelo órgão de Controle 

as prestações de contas da Administração Pública." 

(...) 
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Não que se pretenda aguarda a posição do Tribunal de Contas 

da União para que exista a condição de procedibilidade da 

ação, isso porque já existem várias decisões do TCU em 

apreciação do contrato 110/01 que é o elo de ligação entre a 

Construtora Gautama e a DESO. 

Em todas as decisões se observa a aprovação do TCU pela 

legalidade dos atos administrativos referentes ao Contrato n. 

110/01. 

Assim, Já há um elemento de ordem técnica, emanado de 

órgão de controle que aprova os atos jurídicos que envolvem a 

relação jurídico-administrativa em contestação aqui neste 

processo. 

Motivo pelo qual está ausente o elemento objetivo do tipo penal 

que é o dano material efetivamente comprovado. " 

(p. 7.043/7.044) 

PREVARICAÇÃO 

O denunciado refuta a acusação de prática do delito de 

prevaricação. Para tanto invoca entendimento do Tribunal de 

Contas Estadual sobre o contrato em apreciação, quando a 

sessão plenária proclamou desnecessário o Estado gastar 

recursos para a realização de um auditoria no contrato n° 

110/01, se o órgão de controle era o próprio TCE. Naquele 

instante, disse a defesa, o TCE não foi instado a se pronunciar 

sobre qualquer contrato de interesse da Gautama. 

6. UMA CONDUTA, UM FATO, VÁRIAS PENAS 

O denunciado alega que o MPF, a partir de uma única conduta, 

imputa ao acusado a prática de 02 (dois) delitos, quais sejam, 

corrupção passiva e peculato, incorrendo, portanto, na prática 

de bis in idem, medida vedada pela legislação penal. 

Afirma que "o fundamento da proibição do bis in idem reside na 

necessidade de segurança jurídica, como uma limitação ao 

poder punitivo estatal, considerando o caráter repressivo do 
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Direito Penal, assim como na idéia de que a cada indivíduo 

será aplicada a sanção correspondente e suficiente para os 

seus atos (princípio da proporcionalidade). 

No caso em tela, a partir da mesma descrição fática (causa de 

pedir), pretende o Ministério Publico a condenação do Acusado 

em dois tipos diversos, peculato e corrupção ativa, sem 

esclarecer que atos tipificariam um ou outro crime. 

Nem se venha dizer que, no caso em tela, ocorra concurso 

entre tais delitos. 

Isto porque o concurso dos crimes imputados ao acusado é 

absolutamente impossível. 

No crime de peculato o funcionário público beneficia a si ou a 

terceiro, com a inversão da posse ou do desvio de bem de que 

tem posse em razão do exercício de sua função, o recebimento 

de valores decorrentes deste ato não caracteriza o delito de 

corrupção passiva. 

Trata-se, na verdade, de uma questão de adequação tipica 

(sic). Em outras palavras, ou através da conduta descrita na 

denúncia o Acusado teria participado do desvio de recursos 

públicos, praticando o crime de peculato, ou teria oferecido ou 

prometido vantagem indevida à funcionário público para que o 

fizesse, praticando corrupção ativa, jamais as duas, seja em 

concurso material ou formal." (p. 7.046) 

7. PRINCÍPIO DA CONSUNÇÃO 

O denunciado defende a aplicação do princípio da consunção, 

sob o argumento de que a "hipótese elencada no item 6. desta 

peça demonstra que, em verdade, se estar diante de uma 

única conduta, partindo da tese de que efetivamente, houve 

Ilicitude. 

A própria denúncia demonstra que o suposto objetivo da 

suposta Orgamzação (sic) Criminosa seria o de Peculato, ou 
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seja, realizar o desvio de recursos públicos, através do contrato 

n. 110/01 celebrado entre a Gautama e a DESO. 

Nesta linha, o crime-fim sena o peculato. 

A existência de uma ou mais infrações penais que servem de 

meios necessários, ou seja, normais fases preparatórias ou de 

execução, para a prática de uma outra, mais grave que 

aquelas, implica num tratamento diferenciado da Norma Penal. 

Assim, quando uma ou mais infrações penais figuram 

unicamente como meios ou fases necessárias para a 

consecução do crime-fim, ou quando simplesmente se 

resumem a condutas, anteriores (antefactum) ou posteriores 

(postfactum), do crime-fim, estando, porém, insitamente 

interligados a este, sem qualquer autonomia portanto (pois o 

contrária daria margem ao concurso real de crimes), ou quando 

ocorre a chamada progressão criminosa (mudança de 

finalidade Ilícita pelo agente), o agente só teria incorrido no tipo 

penal mais grave." (p. 7.047) 

CONCLUSÃO DA DEFESA 

Ao final, requer, preliminarmente, a averbação do impedimento 

da relatora e, no mérito pede o expurgo das provas obtidas 

ilegalmente (interceptações telefônicas e aquelas decorrentes 

de busca e apreensão deferidas por magistrado incompetente) 

com a consequente rejeição da exordial acusatória. 

II) ZULEIDO SOARES VERAS (FL. 6.336/6.757) 

Neste relatório faço o resumo das alegações formuladas por 

este denunciado e que guardam relação com as provas 

colhidas neste Inq. n° 544/BA e com os delitos imputados ao 

acusado no denominado "Evento Sergipe". 

II - PRELIMINARES 

II.1. NULIDADE DO PROCESSO - ILICITUDE DA PROVA 
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O denunciado alega a nulidade das interceptações telefônicas 

realizadas e, consequentemente, de todas as demais provas 

produzidas no inquérito, ao argumento de ter sido o sigilo 

telefônico quebrado por ordem contrária ao disposto na Lei 

9.296/96. 

II.1.1. DA AUSÊNCIA DE DEGRAVAÇÃO 

Segundo o acusado a transcrição dos diálogos não foi 

inicialmente trazida aos autos, sendo juntada somente após o 

oferecimento da denúncia, sendo degravados apenas os 

diálogos reputados importantes para a acusação. Neste ponto, 

cita alguns diálogos mencionados na denúncia, mas não 

degravados ou examinados por peritoexordial acusatória, não 

teriam sido degravados tampouco examinados por perito, regra 

prevista no art. 6°, §1°, da Lei 9.296/96. 

Para ele a ausência da degravação das interceptações viola o 

princípio do contraditório e induz à nulidade do processo. 

Em um segundo ataque às interceptações diz ser esta a única 

prova produzida nos autos, sem a oitiva de uma única 

testemunha ao longo dos 150 volumes do feito. 

Assevera, ainda, que as interpretações de diálogos realizadas 

pela Polícia Federal ao longo da Operação Navalha não são 

confiáveis, pois em processo administrativo instaurado perante 

a Polícia Federal, alguns diálogos interceptados tiveram seus 

conteúdos distorcidos pelo agente que realizou a interceptação. 

Neste ponto, cita depoimentos prestados por policiais no curso 

do procedimento administrativo instaurado na Polícia Federal, 

constatando-se ainda a existência de interpretações 

divergentes utilizadas de má-fé. 

Assim, enquanto no Relatório de Inteligência Policial n° 03 

(datado de 26/03/2007) consta ser o diálogo interceptado às 

16:44h de Luiz Caetano, então Prefeito do Município de 

Camaçari/BA, o mesmo diálogo é posteriormente incluído na 
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representação de prisão formulada pelo MPF às fl. 290, desta 

vez constando que a conversa teria sido mantida por Antonio 

Calmon, então Prefeito do Município de São Francisco do 

Conde/BA. 

Também afirma ter a Polícia Federal constado como conversa 

fez constar que, na conversa de Luiz Caetano, a menção a 

uma viagem realizada entre os dias 20 e 23 de março de 2007. 

Mas a Polícia Federal utilizou-se do mesmo diálogo para dizer 

que a viagem fora realizada pelo Prefeito Antonio Calmon, 

entre os dias 27 a 29 de março de 2007. E conclui: a distorção 

é gravíssima pois o Evento Camaçari foi "exatamente o que 

deu origem às demais investigações contra a Construtora 

Gautama. O Prefeito daquela cidade foi incriminado e preso na 

Operação navalha, sob a acusação de haver recebido uma 

passagem aérea como pagamento da propina! 

Na verdade, como será amplamente demonstrado em tópico 

próprio, a passagem se destinava ao Sr. Antonio Calmon, e 

não era pagamento de propina alguma! 

As equivocadas ilações, conclusões, inferências, interpretações 

da Polícia Federal acabaram por causar um mal maior. Não há 

dúvida de que a Justiça foi enganada e a opinião pública 

levada a crer em fatos absolutamente mentirosos! 

Como se vê, a auséncia de degravação dos diálogos não 

apenas viola o disposto na Lei 9.296/96, como, no caso 

concreto, coloca sob suspeição toda a prova, eivando de 

nulidade o presente processo." (fl. 6.348/6.349) 

II.1.2. DA AUSÊNCIA DE ÁUDIO DAS INTERCEPTAÇÕES 

TELEFÔNICAS 

Detendo-se ainda na prova de interceptações, refere-se a 

defesa a diálogos mencionados na denúncia e não localizados 

pela defesa, impedindo o exame da autenticidade da prova. 
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II.1.3. DA AUSÊNCIA DE OUTROS DIÁLOGOS QUE NÃO 

INTERESSAVAM AO PROPÓSITO DELIBERAR DE ACUSAR 

Mais uma vez em ataque às interceptações diz terem sido 

gravados diálogos mantidos pelo acusado com familiares e 

engenheiros da Gautama (conversa em que restou debatido o 

risco da empresa sofrer prejuízo na execução do Programa Luz 

para Todos no Estado do Piauí), mas esses diálogos não foram 

disponibilizados não foram disponibilizados à defesa, sendo 

inadmissível escolha a acusação os diálogos que servem a seu 

intento, descartando as demais em contrariedade ao art. 9° da 

Lei 9.296/96. 

II.1.4. DO NECESSÁRIO APENSAMENTO DO 

PROCEDIMENTO DE INTERCEPTAÇÃO TELEFÔNICA AOS 

AUTOS DO INQUÉRITO - CONTRADITÓRIO DIFERIDO - 

IMPOSSIBILIDADE DO CONTROLE DA LEGALIDADE DA 

PROVA 

O denunciado afirma não constar dos autos o procedimento 

das interceptações telefônicas, em infringência ao contraditório. 

E assevera: "o que se tem quanto à 1ª fase da operação, 

quando esta era dirigida pelo Juiz Durval Carneiro Neto na 

Bahia, são alguns de seus despachos, por ele próprio 

anexados ao processo, com o objetivo de informar a Sra. 

Ministra relatora quanto às acusações contra ele formuladas, 

não tendo sido juntada sequer a primeira ordem de 

interceptação. 

Estes despachos formaram o apenso 76 dos autos. No entanto, 

como se pode observar, além de o apenso não trazer todos os 

despachos, também não traz os documentos que os 

embasaram, condição que torna nulo todo o processo ." (fl. 

6.354) 

II.1.5. DA AUSÊNCIA DOS REQUISITOS BÁSICOS DA 

MEDIDA CAUTELAR 
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Além dos vícios formais a interceptação foi concedida sem 

preencher os requisitos substanciais: perigo na demora e 

fumaça do bom direito. 

Segundo alega, o seu sigilo telefônico foi autorizado antes de 

instaurada investigação prévia. À época, investigava-se 

envolvimento de policiais federais com grupo de empresários 

baianos do ramo de fornecimento de mão-de-obra, conhecido 

como G-8, do qual o acusado não fez parte, sendo o Juiz 

Federal, responsável à época pela condução do inquérito, 

induzido a erro por uma série de equívocos da Polícia Federal. 

Tanto que uma das decisões autorizando a interceptação 

telefônica do acusado teve como fundamento a realização de 

pagamentos feitos pelo denunciado a Francisco Catelino e Joel 

Almeida Lima, quando não mais integravam eles os quadros da 

Polícia Federal, sendo contratados pela Gautama com o fim de 

representar judicialmente a empresa. 

II.1.5.a.1. ABRA-SE UM PARÊNTESE: O EVENTO CAMAÇARI 

Afirma que as interceptações telefônicas do denunciado 

tiveram início no denominado "Evento Camaçari", momento a 

partir do qual a Polícia Federal levou o Juiz de 1º Grau a 

acreditar que estaria havendo a prática do crime de fraude à 

licitação. 

Dentre todos os eventos investigados, para o denunciado é 

emblemática a confusão realizada pela autoridade policial no 

que diz respeito ao Município de Camaçari/BA. Primeiro porque 

os fundamentos invocados pelo MPF para subsidiar o pedido 

de prisão encaminhado à relatora não procedem, despida de 

justa causa a acusação contra o arquiteto Flávio Candelot, 

apontado como corruptor de servidores do Município de 

Camaçari/BA, para direcionar recursos federais para a empresa 

Gautama. 
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Segundo afirma, o engenheiro Flávio Candelot é arquiteto, com 

excelente curriculo onde figura sua passagem por diversos 

cargos públicos de destaque na Administração, dentre eles o 

de Diretor de Habitação da Secretaria Especial de 

Desenvolvimento Urbano no governo do então Presidente 

Fernando Henrique Cardoso, deixando o serviço público por 

problemas de saúde, quando então passou a integrar os 

quadros da Gautama, para agilizar, com a sua experiência, a 

obtenção de recursos para obras já contratadas pela empresa. 

Assevera que o citado arquiteto tinha a função de "descobrir 

recursos que pudessem se encaixar em obras que estavam 

sendo realizadas pela construtora a fim de que estes 

pudessem ser legitimamente obtidos pelos órgãos públicos 

respectivos e a obra pudesse ser executada. 

O objetivo da GAUTAMA, portanto, era auxiliar os entes 

públicos a descobrir e obter verbas para a realização de 

contratos já licitados, mas que, muitas vezes, não eram 

executados por falta de recursos. 

A assessoria prestada por FLAVIO CANDELOT, por sua vez, 

era absolutamente legítima, não havendo qualquer 

irregularidade na sua contratação. 

No caso do Município de Camaçari, o primeiro grande equívoco 

cometido pela Polícia Federal foi admitir, sem realizar qualquer 

investigação, que a GAUTAMA não tivesse contrato com o 

Município e que, portanto, os diálogos captados entre 

ZULEIDO e FLÁVIO CANDELOT teriam como mote obter 

verbas para que fosse realizada e fraudada licitação". (p. 

6.363) 

O denunciado rejeita a acusação de que mantinha conversas 

sobre desvio de verbas com Flávio Candelot. Aduz que os 

diálogos mantidos com este arquiteto tinham por escopo 

detectar recursos federais passíveis de direcionamento para o 
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contrato n° 405/99 firmado entre o Município de Camaçari e a 

empresa Gautama. 

O denunciado cita o diálogo interceptado no dia 28/04/2006 

(17:35h) como exemplo de equívoco de interpretação por parte 

da Polícia Federal. No diálogo Flávo Candelot informa a 

Rodolpho que o recurso para pagamento do contrato estava 

empenhado pela SUREP, informação técnica sobre o 

andamento do processo de liberação de recursos, 

legitimamente obtida junto ao órgão competente. Neste 

diálogo, diz o denunciado: 

"Como será visto adiante, RODOLPHO acaba por interpretar 

equivocadamente o diálogo, na medida que entende ter sido 

liberado quatro milhões, quando Flávio Candelot queria dizer 

que havia sido liberado o correspondente a quatro municípios. 

Logo em seguida RODOLPHO telefona para EVERALD, sub-

secretário de obras do Município de Camaçari, transmitindo a 

notícia repassada por FLÁVIO CANDELOT (28/04/2006 

17:49:09) 

(...) 

Mais uma vez nenhuma ilegalidade se pode extrair do diálogo 

em que RODOLPHO apenas retransmite a informação recebida 

de FLÁVIO CANDELOT da forma como a havia compreendido. 

Cerca de 15 dias depois, em 03 de maio de 2006, RODOLPHO 

volta a falar com FLÁVIO CANDELOT sobre o assunto: 

(...) 

Observe-se que FLÁVIO CANDELOT procura orientar, por 

meio de seus conhecimentos tecnicos, que deveria ser 

respeitada a formalidade legal do processo, sem qualquer 

ilegalidade. 

Pelo diálogo transcrito a seguir, não resta dúvida que o recurso 

ainda não estava efetivamente liberado para repasse, visto que 
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ainda era necessária a apresentação d Plano de Trabalho, 

Projeto e toda documentação exigida pela CEF. (...) 

Percebe-se mais uma vez que RODOLPHO apenas pergunta a 

FLÁVIO CANDELOT sobre o andamento do processo. 

FLÁVIO CANDELOT, mais uma vez, responde tecnicamente, 

dizendo que o recurso pode ser encaminhado para a CEF 

regional (ficar lá) ou pode ser que o recurso fique na CEF (em 

Brasília) e vai sendo encaminhado para a CEF regional 

conforme medição ." (p. 6.364/6.366) 

Em suma, o denunciado cita diversos diálogos que, na sua 

ótica, foram utilizados pela Polícia Federal para demonstrar a 

prática de crimes por Flávio Candelot. 

Para ele a Polícia Federal deturpou a interpretação de diversos 

diálogos ocorridos no "Evento Camaçari", pois não houve 

repasse algum de verba indevida à Gautama, neste episódio. 

II.1.5.b. AUSÊNCIA DE PERICULUM IN MORA - DO 

ENCONTRO FORTUITO DE OUTROS FATOS E SUA 

UTILIZAÇÃO COMO NOTITIA CRIMINIS 

O denunciado sustenta a ilicitude das interceptações 

telefônicas, considerando não hábil para subsidiar a imputação 

o encontro fortuito de provas, feita pelo MPF. 

Aduz que os crimes imputados ao denunciado são 

absolutamente diversos dos objeto da investigação, quando do 

deferimento da interceptação telefônica, o que caracteriza 

novação do objeto da interceptação, fato que, na ótica do 

acusado, deslegitima a prova. 

Afirma que não existe conexão, tampouco continência, entre o 

fato inicialmente investigado e os delitos imputados ao acusado 

e demais funcionários da empresa Gautama. 

Aduz que "A Operação Navalha iniciou-se através de 

investigação desenvolvida pela Força Tarefa Previdenciária no 

Estado da Bahia, em operação rotulada de "Octopus". 
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Esta operação - Octopus - investigava a suposta prática de 

fraudes previdenciárias, sonegação fiscal e liberação indevida 

de CND´s, além de crimes contra a administração pública, 

praticados pelos sócios de 08 (oito) empresas do ramo de 

prestação de serviços com fornecimento de mão-de-obra na 

Bahia, daí o nome de "Octopus", em alusão aos 08 (oito) 

tentáculos de um polvo. 

No curso dessa operação, passou-se a investigar o 

envolvimento de delegados e agentes da própria Polícia 

Federal com membros da suposta organização criminosa, o 

que gerou a nova operação denominada de "Navalha", numa 

clara alusão de que a PF pretendia cortar na própria carne". (fl. 

6.392) 

O denunciado, então, discorre sobre o trâmite da investigação 

e o desvio de foco da Operação Navalha que passou a 

investigar a conduta do denunciado e dos funcionários da 

empresa Gautama. 

II.1.6 - DA IMPOSSIBILIDADE DO USO DE INTERCEPTAÇÃO 

PARA CRIMES PUNIDOS COM PENA DE DETENÇÃO 

O denunciado defende a nulidade das provas colhidas por meio 

do afastamento do sigilo telefônico, sob o argumento de que as 

primeiras interceptações foram deferidas pelo Juízo Federal de 

1º Grau em razão de suposta prática de crime de fraude à 

licitação, delito sujeito a pena de detenção, contrariando o 

disposto no art. 2°, III, da Lei 9.296/96. 

II.1.7. DA POSSIBILIDADE DE INVESTIGAR UTILIZANDO 

OUTROS MECANISMOS DISPONÍVEIS NO ORDENAMENTO 

JURÍDICO 

O denunciado sustenta que as medidas tomadas pelo Juízo 

Federal de 1º Grau contrariaram o art. 2°, II, da Lei 9.296/96, 

pois a investigação acerca da prática de crimes de fraude à 
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licitação poderia ser levada a termo por meios menos invasivos 

que a interceptação telefônica. 

II.1.8. DA AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO NO DESPACHO 

INICIAL DE INTERCEPTAÇÃO TELEFÔNICA PELO STJ 

Entende a defesa ser deficiente a fundamentação apresentada 

pela relatora para justificar a medida restritiva de liberdade, 

concedida porque houve irregularidade na emissão de de 

CND´s e Certidões Positivas com efeito de Negativas, em favor 

de empresas investigadas pela Polícia Federal, pois tudo se 

dirigia às investigações do grupo denominado G8, atuante no 

Estado da Bahia, nada havendo contra a Gautama. 

II.1.9. DA AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO PARA A 

PRORROGAÇÃO DAS INTERCEPTAÇÕES TELEFÔNICAS 

Reportando-se às 06 (seis) decisões de prorrogação das 

interceptações telefônicas, (fl. 133, 147, 171, 210, 238 e 255), 

com inclusão de novos terminais, afirma serem decisões 

violadoras do o art. 5° da Lei 9.296/96, por falta de 

fundamentação. 

II.1.10. DO PRAZO MÁXIMO PARA A INTERCEPTAÇÃO 

TELEFÔNICA 

Afirma ter o monitoramento telefônico dos investigados 

perdurado por mais de 01 ano e meio, afrontando o art. 5° da 

Lei 9.296/96. 

Neste ponto, alega que a legalidade e a fundamentação da 

prorrogação das interceptações não podem ser verificadas, sob 

o argumento de que o procedimento de quebra de sigilo 

telefônico não foi juntado aos autos. 

II.1.12. DA ILICITUDE DA PROVA FACE À VIOLAÇÃO DO 

PRINCÍPIO DO JUIZ NATURAL 

Alegando serem nulas as provas colhidas no inquérito, no 

período compreendido entre os meses de maio e novembro de 
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2006, porque obtidas com base em decisão do Juiz Federal da 

2ª Vara da Seção Judiciária da Bahia, argumenta ser a 

autoridade de piso incompetente para conduzir inquérito no 

qual constavam investigados com foro privilegiado. 

Basta verificar que na primeira instância foram investigados o 

então Governador do Estado do Maranhão (José Reinaldo 

Tavares), seus Secretários Ney Bello e Ulisses César e o 

Conselheiro do Tribunal de Contas do Estado de Sergipe 

(Flávio Conceição). 

II.2. DA NULIDADE DA PROVA DE INTERCEPTAÇÃO 

TELEFÔNICA E DE TODAS AS PROVAS DELA 

DECORRENTES 

Defende a aplicação da teoria dos frutos da árvore 

envenenada, aduzindo, para tanto, que as provas derivadas 

das colhidas por meio de ilegais interceptações telefônicas 

devem ser desentranhadas dos autos. 

II.3. DOS RELATÓRIOS POLICIAIS APÓCRIFOS 

O denunciado defende a exclusão dos autos dos seguintes 

relatórios: 

a) Informação Policial n° 05/2007 (fl. 67 do apenso 02); 

b) Informação Policial n° 10/2007 (fl. 83 do apenso 03); 

c) Informação Policial n° 17/2007 (fl. 97 do apenso 03); 

d) Informação Policial n° 25/2007 (fl. 77 do apenso 04); 

e) Informação Policial n° 27/2007 (fl. 89 do apenso 04); 

f) Informação Policial n° 31/2007 (fl. 96 do apenso 04); 

g) Informação Policial n° 32/2007 (fl. 102 do apenso 04); 

h) Informação Policial n° 33/2007 (fl. 111 do apenso 04); 

i) Informação Policial n° 35/2007 (fl. 113 do apenso 04); 

j) Informação Policial n° 36/2007 (fl. 118 do apenso 04); 

k) Informação Policial n° 29/2007 (fl. 83 do apenso 05); 

l) Informação Policial n° 40/2007 (fl. 86 do apenso 05); 

m) Informação Policial n° 41/2007 (fl. 88 do apenso 05); 
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n) Informação Policial n° 42/2007 (fl. 92 do apenso 05). 

II.4. DA IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DA LEI 9.034/95 

NO CASO CONCRETO 

Para a defesa a decisão de fl. 104/106, ao determinar a 

investigação pelo método da ação controlada, contra o 

denunciado, acabou pior provocar uma nulidade, por ser 

inaplicável á espécie a determinou que a investigação 

conduzida nestes autos em face do denunciado fosse 

desempenhada por meio do método denominado de ação 

controlada. 

Defende a inaplicabilidade da Lei 9.034/95 em relação ao 

acusado, porque autorizado a partir de elementos estranhos 

àqueles que lhe foram imputados. 

II.4.1. DA NÃO CARACTERIZAÇÃO DE ORGANIZAÇÃO 

CRIMINOSA - IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DA LEI 

9.034/95 

Também entende inaplicável a Lei 9.034/95 por ser ela 

manifestamente inconstitucional (por não descrever o 

significado de organização criminosa), inexistindo os requisitos 

necessários para a qualificação de organização criminosa, 

como consta da doutrina. 

II.4.2. DA AUSÊNCIA DE TIPICIDADE DO CONCEITO DE 

ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA - VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA 

RESERVA LEGAL 

Defende a inaplicabilidade da Lei 9.034/95, sob o argumento 

de que a organização criminosa não encontra conceituação na 

legislação penal, fato que viola o princípio da reserva legal. 

II.4.3. DA DISTINÇÃO ENTRE A CONDUTA TÍPICA DE 

FORMAÇÃO DE QUADRILHA OU BANDO E O CONCEITO 

DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA 
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Para a defesa os conceitos de quadrilha e organização 

criminosa são distintos, fato que torna inaplicável a Lei 

9.034/95. 

Sustenta que a organização criminosa é ordenada nos moldes 

de um empresa voltada para o crime, contando com divisão de 

funções, hierarquia, diversidade de atividades ilícitas, violência, 

promiscuidade com o Estado e controle territorial, 

características não apontadas na exordial acusatória, sendo a 

organização criminosa um plus em relação à quadrilha ou 

bando. 

II.5. DO CERCEAMENTO DE DEFESA 

O acusado afirma que "Desde a deflagração do ato de prisão 

dos envolvidos e a busca e apreensão de documentos, o 

presente processo vem sendo marcado pelo cerceamento de 

defesa. 

Com efeito, já naquele primeiro momento os advogados foram 

impedidos de ter acesso a seus clientes, necessitando da 

intervenção da OAB nesse sentido. 

(...) 

Por ocasião da realização da presente resposta, a defesa 

voltou a encontrar inúmeras dificuldades que representam, sem 

dúvida, cerceamento de defesa. 

Uma delas foi a não apresentação impressa dos diálogos 

constantes de CD identificado com anexo XXIII da denúncia. 

Cópia deste CD foi disponibilizada à defesa e verifica-se que 

esta traz degravações de diálogos interceptados. 

O mencionado CD, todavia, não permite que o seu conteúdo 

seja impresso! Pior do que isso, não permite nem ao menos 

que seja copiado para outro arquivo, ou mesmo que seja 

pesquisada uma palavra nele lançada. 

Além disso, os diálogos que são apresentados em 1223 

páginas não estão organizados por ordem cronológica, mas 
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sim de acordo com a conveniência da própria acusação com os 

seguintes marcadores: 

(...) 

A forma de apresentação dos diálogos obriga a defesa a ser 

obrigada a ler todas as 1223 folhas do anexo para localizar um 

diálogo. Pior do que isso, não permite que a defesa realize 

qualquer anotação ou sequer grifo em material próprio, 

exigindo que o advogado copie manualmente os trechos de 

depoimentos que lhe interessarem para depois digitá-los para 

sua petição. Um absurdo! " (p. 6.443/6.444) 

II.6. DA AUSÊNCIA DE MATERIALIDADE 

II.6.1. RELATÓRIOS DA CGU - AUSÊNCIA DE 

DOCUMENTOS QUE O EMBASAM 

O denunciado alega que, à exceção do denominado Evento 

Maranhão, o único documento utilizado pelo MPF para 

subsidiar a acusação apresentada contra o acusado nos 

Eventos Sergipe, Alagoas e Luz para Todos foi o Relatório de 

Ação de Controle n° 00190.034133/2007-74, elaborado pela 

CGU, material só trazido com a denúncia. 

Sustenta que a acusação lançada contra o denunciado carece 

de materialidade, pois só juntados aos autos os documentos 

utilizados pela CGU para respaldar as conclusões apontadas 

no mencionado Relatório, fato que dificultou o trabalho da 

defesa. 

II.6.2. DA AUSÊNCIA DE JUNTADA DOS DOCUMENTOS 

APREENDIDOS PELA POLÍCIA FEDERAL 

O denunciado afirma que os documentos obtidos pela Polícia 

Federal em razão do cumprimento de ordem de busca e 

apreensão não foram juntados aos autos. 

Assevera que a única menção à existência deles encontra-se 

no "Auto de Apreensão Complementar e Análise de Dados", 
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elaborado pela Polícia Federal. Tais documentos,elaborados e 

examinados pela Polícia Federal, não foram juntados aos 

autos, o que leva à falta de materialidade da acusação lançada 

pelo parquet. 

III.2. DO EVENTO SERGIPE 

Para o denunciado é a denúncia inepta e temerária, porque a 

acusação formulada pelo MPF, afirmando ter sido fraudada a 

licitação da Adutora do São Francisco, com o fim de beneficiar 

a construtora Gautama, está lastreada em Relatório da CGU 

que, como já mencionado, veio aos autos desprovido de 

demonstração probatória do seu raciocínio. 

A ausência dos elementos que embasaram a elaboração do 

relatório implica em falta de justa causa para a acusação.  

E arremata a defesa, reiterando argumentos em torno da 

invalidade dos elementos obtidos por meio da interceptação 

telefônica, medida que, segundo o denunciado, é ilegal por não 

ter sido deferida por Juiz competente. 

III.3.1. OS CRIMES DE FORMAÇÃO DE QUADRILHA, 

PECULATO E CORRUPÇÃO 

O acusado rejeita também a acusação de peculato, 

argumentando não ter procedente a alegação do MPF de ter o 

acusado apresentado planilhas de preços com muita 

semelhança às planilhas apresentadas pela ENPRO. 

Argumenta que a ENPRO não apresentou planilhas de preços 

para a fase de licitação da obra, realizou apenas o projeto 

executivo. 

No que diz respeito à afirmação de conter a licitação cláusulas 

que restringiram o caráter competitivo do certame, lembra o 

denunciado ter o TCU examinado a licitação por diversas 

análises, sem detectar qualquer irregularidade. Cita o processo 

TC n° 005.054/2001-2. 
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Nega a procedência da acusação de que, em razão de 

aditamentos e alterações de planilhas, houve o desvio de R$ 

178.000.000,00 em favor da Construtora Gautama, muito 

embora o TCU tenha examinado o caso, sem apontar 

irregularidade (p.6.663). 

Também neca (sic) o denunciado ter se associado a agentes 

públicos e terceiros com o fim de viabilizar o desvio de dinheiro 

da obra contratada e que a empresa POLOESTE - Inspeção 

Assessoria e Serviços Técnicos Ltda foi contratada com o 

objetivo de realizar a fiscalização e medição da obra. 

Rejeita a acusação de que teria mantido diálogos com JOÃO 

ALVES FILHO, JOÃO ALVES NETO e FLÁVIO CONCEIÇÃO 

com o fim de propiciar o desvio de verba pública. 

Afirma que jamais manteve contato pessoal com MAX 

ANDRADE e que os contatos com GILMAR MENDES, VITOR 

MANDARINO, KLEBER CURVELO, RENATO GARCIA e 

SÉRGIO LEITE foram levados a termo com o fim de receber o 

valor pelos serviços prestados pela Gautama. 

Alega que manteve contato com IVAN PAIXÃO com o único 

propósito de viabilizar que a obra da adutora do rio São 

Francisco não ficasse paralisada por inércia do Poder Público 

federal. Aduz, ainda, que, à época do suposto repasse de 

vantagem indevida (setembro de 2006), IVAN PAIXÃO não 

ocupava nenhum cargo público. 

O denunciado alega que é amigo íntimo de FLÁVIO 

CONCEIÇÃO há muitos anos e este Conselheiro do Tribunal 

de Contas não possui atribuições relacionadas ao 

procedimento corrente na DESO e jamais efetuou pagamento a 

terceiros em nome da Gautama. 

III.5. DA AUSÊNCIA DE TIPICIDADE DOS CRIMES 

IMPUTADOS AO ACUSADO 

III.5.1. DA ACUSAÇÃO DE FORMAÇÃO DE QUADRILHA 
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O denunciado afirma que o o MPF não descreveu qualquer 

conduta hábil a enquadra-lo como integrante de quadrilha, 

delito que exige para configuração configuração existência de 

dolo como elemento subjetivo, fato que não ocorre no caso dos 

autos. 

Assevera que o relacionamento existente entre o denunciado e 

os demais diretores da Gautama é de natureza estritamente 

profissional, não havendo qualquer conotação criminosa. 

III.5.2. DO CONCURSO ENTRE OS CRIMES DE 

CORRUPÇÃO PASSIVA E PECULATO - IMPOSSIBILIDADE - 

BIS IN IDEM 

O denunciado sustenta que o delito de peculato é crime 

próprio, razão pela qual só pode ser cometido por funcionário 

público. Como o denunciado não é funcionário público, não 

pode ser a ele imputado por meio de concurso de pessoas, fato 

não mencionado na denúncia. 

Defende a rejeição peça ministerial, no que tange ao delito de 

corrupção passiva, aduzindo, para tanto, que não há na 

denúncia qualquer indicativo de que o denunciado teria 

oferecido ou prometido vantagem a quem quer que seja. 

Afirma que o MPF, a partir da mesma descrição fática (causa 

de pedir), imputa ao denunciado a prática de 02 delitos 

diversos, fato não autorizado pela legislação penal, por ofender 

o princípio do non bis in idem. 

IV - DO PEDIDO 

Ao final, requer, preliminarmente, seja reconhecida a inépcia da 

denúncia e a ilicitude das provas apresentadas e no mérito 

requer a rejeição da exordial acusatória, nos termos do art. 43, 

I, do CPP e do art. 6° da Lei 8.038/90. 

III) RENATO CONDE GARCIA (FL. 4.161/4.180) 
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O denunciado sustenta serem corriqueiros os pedidos de 

prorrogação de prazo para conclusão de obra pública, durante 

a execução, principalmente provocado por fatos aleatórios, não 

previsiveis (sic), levando ao atraso a execução do serviço. 

Os termos de rerratificação, mencionados pelo MPF na peça 

exordial, com alterações contratuais de competência exclusiva 

da administração superior da DESO, não escapam da alçada 

do fiscal da obra e que, portanto, não podem ser atribuídos ao 

acusado. 

Passa o denunciado, então, a examinar cada termo de 

Rerratificação e Aditivo do Contrato, objetivando demonstrar a 

falta de justa causa da ação penal proposta pelo MPF. 

1º TERMO DE RETIFICAÇÃO 

Disse a defesa que o termo do contrato e do aditamento foi 

assinado em razão da determinação do TCU, não havendo 

participação do acusado nesses atos. 

2º TERMO DE RETIFICAÇÃO 

Afirma ter participado das análises pertinentes às modificações 

implementadas por meio da rerratificação assinada em 

27/07/2003, alterações levadas a termo com o fim de 

proporcionar expressiva economia à DESO. 

3º TEMO DE RERRATIFICAÇÃO 

Em 03/05/2004 foi assinado novo Termo de Rerratificação, pela 

necessidade de revisão da planilha de quantitativos 

apresentada pela ENPRO, mas o valor global do contrato 

permaneceu inalterado em R4 103.-64.249,67. 

4º TERMO DE RERRATIFICAÇÃO 

Assevera não ter participado da elaboração do 4º Termo de 

Rerratificação, assinado em 31/05/04, em cumprimento às 

exigências emanadas do acórdão do TCU n° 257/2004. 

5º TERMO DE RERRATIFICAÇÃO 
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Com referência a este Termo, disse a defesa ter sido elaborado 

para permitir o funcionamento do 6º conjunto elevatório, com a 

introdução de motorizarão nas válvulas de bloqueio de 

tubulação duplicada de captação, até então não prevista no 

projeto. 

Conclui pela necessidade de se fazer alterações pontuais em 

qualquer projeto de engenharia, com a também alteração do 

valor global do contrato que de R$ 103.064.249,67 passou para 

R$ 105.136.916,44. 

1º TERMO ADITIVO 

Em 08/04/05 foi firmado um termo aditivo, acrescendo o prazo 

contratual em 03 meses, adiamento que se deu pela demora 

da DESO em retirar invasores da faixa de domínio. 

6º TERMO DE RERRATIFICAÇÃO 

Mais um Termo de Rerratificação é assinado em 06/06/05, 

tendo por base relatório circunstanciado do Diretor Técnico à 

época, com a decisão de ser feito um acréscimo no qual se 

decidiu pela feitura de um acréscimo de quantidade, mais 

9.730 metros de tubulações, o que implicou na prorrogação do 

contrato de 03 para 15 meses. 

Afirma não ter participado da elaboração desse termo, o qual 

se deu por decisão exclusiva da DESO, diante de diversos 

vazamentos provocados por corrosão extraordinária dos tubos 

de antiga adutora. 

2º TERMO ADITIVO 

Coube a este denunciado, RICARDO CONDE GARCIA, opinar 

favoravelmente à prorrogação do contrato por mais 90 

(noventa) dias, por ter havido paralização da obra por 60 

(sessenta) dias, em cumprimento a decisão do TCU. 

3º TERMO ADITIVO 
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Na qualidade de fiscal, cumpriu este denunciado sua obrigação 

ao concordar com o 3º Termo Aditivo, para salvaguardar os 

interesses da DESO no sentido de serem feitos todos os testes 

de monitoramento, sem deslize algum ou vantagem indevida 

concedida pelo denunciado à empresa contratada. 

Refuta as acusações lançadas na exordial acusatória, aduzindo 

que o relatório da CGU é desfigurado de base técnica, como 

por exemplo o item 10 da denúncia demonstra os repetidos 

equívocos da CGU, ao denominar de "medições fraudulentas" 

aquelas atestadas após o assentamento dos 42.585 metros, 

sem levar em conta o 6º Termo de Rerratificação, quando 

foram acrescentados mais 9.730 metros de montagem e 

assentamento de tubulações. 

O denunciado apresenta defesa em relação aos itens de n°s 1, 

2, 3 e 10 da denúncia, afirmando terem os analistas da 

Controladoria visitado a obra, em companhia do denunciado, 

com completo acesso às plantas do Projeto Técnico, no qual 

estão marcados os estoqueamentos de 20 em 20 metros e as 

referências de campo. Tais pontos também estão nas plantas 

do Projeto de Ampliação da Adutora do São Francisco - 2ª 

Fase da 2ª Etapa (anexo 6) identificando as posições do início 

e fim dos trechos duplicados, a saber: 

1) Trecho de Recalque - em tubulação de aço de 1000mm, se 

inicia na estaca 0 localizada na estação elevatória, na margem 

do rio São Francisco bem próximo a uma torre de aço de 20 

metros de altura denominada tecnicamente de TAU n° 01. 

2) Trecho de Gravidade I - em tubulação de aço de 1200mm, 

que se inicia na área da caixa de passagem, estaca 0 e vai até 

a interligação com a adutora antiga. 

3) Trecho de Gravidade II - em tubulação de aço de 1200 mm, 

que se inicia na área da caixa de Quebra-Carga e vai até a 
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estaca localizada na interligação com o trecho já duplicado na 

1ª etapa. 

E conclui que, somados os trechos indicados, chega-se a um 

total de 52.311,34 metros de tubulações assentadas e em 

plena execução. 

Segundo a Controladoria foram pagos 52.867,50 metros de 

tubulações, diferença resultante das declividades, perdas nos 

cortes de tubos para emendas, etc., perfazendo uma diferença 

menor que 1%, inteiramente compatível com as normas do 

projeto. 

Informa que a CGU só recentemente esteve auditando o 

contrato e o fez uma única vez, desconsiderando todas as 

auditorias realizadas na obra pelo TCU, em número de 07, 

desde a celebração do contrato (fl. 4.169). 

O denunciado rejeita a acusação formulada pelo parquet (item 

4) quanto a preços superfaturados dos tubos, pagos antes da 

aquisição pela Gautama e afirma não ter atestado medições 

por serviços e/ou fornecimentos não realizados. 

Assevera que o TCU - órgão encarregado de acompanhar e 

fiscalizar a execução da obra - não cogitou da realização de 

pagamento antecipado. 

Assevera que os engenheiros da CEF liberaram mais de R$ 

94.000.000,00 a título de empréstimo tomado pelo Governo do 

Estado de Sergipe e em nenhum momento fizeram qualquer 

reparo ao pagamento antecipado. 

Quanto à acusação formulada no item 11 da exordial (de que o 

cálculo das medições relativas aos serviços de escavações são 

incompatíveis com os dados das sondagens realizadas ao 

longo do eixo da adutora), o denunciado afirma que a projeção 

da planilha de preços do relatório foi reduzida de R$ 

128.432.160,59 para R$ 126.907.452,67. 
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Assevera que as planilhas dos projetos constituem apenas 

projeções dos serviços a serem executados no campo, 

podendo haver diferenças ou até mesmo equivocos nos 

levantamentos das quantidades dessas projeções. 

No que tange à acusação formulada no item 12 (de que não 

teria sido designada equipe de campo para o acompanhamento 

dos serviços e verificação dos quantitativos efetivamente 

executados), o denunciado rejeita a acusação de falta de 

fiscalização das obras. 

Assevera que, por diversas vezes, solicitou apoio aos Diretores 

da DESO, sendo então contratada empresa especializada em 

controle de qualidade, a POLOTESTE - Inspeções Assessoria 

e Serviços Técnicos Ltda. 

Alega que o TCU, a CEF e técnicos do Ministério da Integração 

Nacional atuaram como verdadeiras equipes de fiscalização de 

campo, levando a uma obra de qualidade, atendendo às 

especificações exigidas. 

2º PARÁGRAFO 

O denunciado refuta a acusação lançada pelo MPF na folha 

2.694 da denúncia, aduzindo que o parecer técnico 

apresentado pelo acusado com vistas a substituir a utilização 

de ferro fundido por aço carbonado no trecho Gravidade II foi 

elaborado por determinação do TCU (Processo 005.054/2001-

2, anexo 3, item d). 

Assevera que foi a determinação do TCU deu ensejo à 

elaboração do 2º Termo de Rerratificação apenas, mas os  

estudos realizados pelo acusado resultaram em uma economia 

de R$ 2.466.365,86 (6,48%) do valor original contratado. 

3º PARÁGRAFO 

Refuta o denunciado as acusações lançadas no último 

parágrafo da folha 2.694 da exordial, aduzindo que o 

engenheiro fiscal da obra não tinha condições de detectar as 
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condições das tubulações antigas, pois elas estavam 

enterradas e em pleno uso. Sustenta, ainda, qualquer 

participação na feitura do 6º Termo de Rerratificação, 

documento elaborado pela Diretoria Técnica e acatado pelo 

Diretor Presidente da DESO, Termo apresentado ao TCU que o 

considerou como sendo documento válido, nos termos do 

acórdão n° 2.293/2005 - Plenário (anexo 12). 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Ao final, alega este denunciado ter o TCU acompanhado toda a 

execução da obra, em constantes auditorias, constatando, 

conforme consta das informações apresentadas pelo Diretor 

Presidente da DESO, terem sido plenamente executadas, 

estando em plena execução as obras previstas no Projeto 

Executivo da Adutora do São Francisco, razão pela qual 

defende a impropriedade do relatório da CGU. 

DO DIREITO 

Requer seja reconhecida a inépcia da denúncia e a ausência 

de justa causa para a deflagração da ação penal, porque o 

denunciado apenas cumpriu o seu dever, como lhe exigia a 

função de fiscal da obras. 

Nega de forma peremptória desconformidade entre "a 

imputação assacada e os elementos probatórios, porque 

desconectados da realidade dos fatos. Tanto é verdadeira a 

alegação, assegura, que ao afirmar o MPF haver medições 

fraudulentas, desconsiderou os 42.585 metros de tubos 

colocados a posteriori, omitindo os 9.735 metros constante no 

6° Termo de rerratificação e arremata: " Não pode ser instruída 

aquela denúncia cuja documentação entra em contradição com 

ela própria e apresenta de manifesto a ausência de 

caracterização do delito. A acusação, portanto, resulta de 

dados inconsistentes, imprecisos e até contraditórios, conforme 

comprovado." (fl. 4.175). 
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Defende a rejeição da denúncia quanto ao delito de peculato, 

carente de substância e clareza, pois não explica o motivo da 

capitulação, além de deixar de individualizar de forma clara e 

precisa a participação de cada denunciado, dificultando o 

exercício da defesa. 

IV) KLEBER CURVELO FONTES (FL. 4.183/4.233) 
Afirma este acusado que o MPF não foi capaz de indicar prova 

para dar sustentação à acusação no sentido de ter o 

denunciado concorrido para o desvio de R$ 178.708.458,81 em 

prol da empresa Gautama. 

Também contesta a alegação quanto ao suposto desvio de 

80% do valor da obra, mesmo porque, se assim fosse, o 

restante (cerca de R$ 45.912.331,78), não seria suficiente para 

cobrir o gasto com a execução do contrato. 

Afirma que o MPF pautou a denúncia em documento da CGU, 

elaborado de modo estático e com base na simples análise da 

licitação. 

Após tecer considerações sobre a missão constitucional da 

CGU e do TCU, o denunciado afirma terem ambos os órgãos 

atuado em intensidade e cronologia distintas. A CGU iniciou os 

trabalhos de auditoria pelo contrato n° 110/01 em 2007, 

ocasião em que as obras já se encontravam concluídas e em 

plena execução, sem levar em consideração a atuação do TCU 

que, de forma dinâmica, acompanhou toda a execução do 

contrato desde a fase de licitação, realizando inspeções 

durante todo o transcorrer das obras, gerando 07 processos, 

02 decisões e 08 acórdãos, abrangendo análises profundas 

relativas aos preços unitários de serviços e materiais, conforme 

tabela mencionada na fl. 4.189, cumprindo a DESO, 

rigorosamente, o determinado pelo TCU. No entender do 

acusado, a omissão no relatório da CGU ao trabalho do 
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Tribunal de Contas, desqualifica aquele documento, por falta 

de substância " (fl. 4.189). 

Assevera que ficou estabelecido pelo TCU (Relatório Técnico 

n° AEP-01/01/DT de julho de 2001) que a DESO, durante a 

elaboração do projeto executivo, faria os estudos necessários 

para consolidar a substituição do tipo de material (ferro fundido 

por aço soldável) na adutora - trecho Gravidade II e para a 

alteração do tipo de travessia do quilômetro 2,65 do trecho de 

recalque, sendo certo que o valor proposto pela Gautama foi 

reduzido de R$ 115.514.882,07 para R$ 107.458.567,58. 

Informa ter o TCU participado da fase pré-homologatória do 

processo licitatório e dos primeiros instantes da execução da 

obra, não sendo possível desconsiderar tal trabalho só 

elaborado após a conclusão total das obras licitadas e da 

entrada do sistema em operação normal. 

Em relação ao que consta contra ele na denúncia, disse que na 

condição de Diretor Técnico da DESO, repudia veementemente 

a alegação de que teria autorizado prorrogações de prazo do 

contrato e alterações contratuais para favoreceram à 

Gautama,como também majorou o contrato em mais de R$ 

20.000.000,00, pelo 6º Termo de Rerratificação, anuindo ainda 

com os pagamentos superfaturados e com medições 

irregulares, ciente de que não existiam diários de obra 

tampouco equipe para a verificação dos quantitativos 

efetivamente executados. 

Defende-se dizendo que só assumiu o cargo de Diretor Técnico 

da Companhia de Saneamento de Sergipe em 06/01/2003, 

quando já ocorrida a licitação, firmado o contrato e efetuado o 

primeiro aditamento, não sendo demais transcrever a sua 

argumentação: "Quanto aos aditamentos contratuais firmados 

na gestão do denunciado e imputados pela acusação como 
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lesivos ao erário público, estes se deram da seguinte maneira" 

(fl. 4.194): 

2º Termo de Rerratificação: 

O acusado afirma que a 2ª alteração do contrato foi assinada 

em 25/09/2003 e deu-se em virtude da conclusão do Projeto 

Executivo previsto no contrato original n° 110/01, na qual a 

construtora Gautama contratou os serviços da ENPRO - 

Engenharia de Projetos Ltda. Em face do longo lapso temporal 

decorrido entre o projeto básico e o projeto executivo e a 

determinação de intervenção do TCU, foi necessário formular 

uma nova planilha de quantitativos e introdução de 

modificações significativas na planilha original (fl. 4.194/4.195). 

3º Termo de Rerratificação 

Sustentando ter havido fiscalização da obra por parte do TCU, 

dando-se as alterações do contrato por ordem da Corte de 

Contas, por questões técnicas e por interferência da própria 

equipe da DESO, sem contudo haver alteração do valor global 

da obra. 

4º Termo de Rerratificação 

O denunciado afirma que o citado Termo foi assinado em 

cumprimento ao contido no acórdão n° 257/2004 do TCU. 

5º Termo de Rerratificação 

Este termo foi assinado em 08/05/2005a fim de implementar a 

adequação final das variações de quantidades, ocorridas 

durante a execução dos serviços e a introdução de itens 

indispensáveis ao funcionamento do objeto do contrato. Todas 

as modificações foram levadas a termo com base na 

determinação constante do acórdão n° 257/2004 do TCU, 

segundo o denunciado, tendo o acórdão n° 1710/2005 do 

TCUresultado (sic) na alteração do valor do contrato, 

majorando-o de R$ 103.064.249,67 para R$ 105.136.916,64. 



Processo nº 0001193-60.2015.4.05.8500 
 

Telma Maria Santos Machado 
Juíza Federal 

 

105 

6º Termo de Rerratificação 

Para o denunciado este termo, assinado em 06/06/2005, 

tornou-se imprescindível em decorrência de Relatório Técnico 

expondo a gravidade do problema de corrosão nas tubulações 

da 1ª etapa do trecho de gravidade II, com proposta de solução 

emergencial apensada ao 6º Termo de Rerratificação. 

A solução dada foi chancelada pelo TCU, no acórdão n° 

2293/2005, considerando válido tal proceder, o que não pode 

ser desmerecido pelo relatório da CGU, sob o argumento de 

que os auditores desse órgão inverteram a verdade fática para 

prejudicar os denunciados. 

1º Termo de Aditivo 

O denunciado afirma que este aditivo foi assinado por 

solicitação da construtora Gautama, pleiteando a empresa a 

prorrogação de prazo da obra por mais 90 (noventa) dias, em 

razão de chuvas, descontinuidade dos recursos financeiros e 

demora dar parte da DESO na retirada dos invasores da faixa 

de domínio. 

2º Termo Aditivo 

Mais uma vez, a pedido da Construtora Gautama, é prorrogado 

o contrato por noventa dias, sendo assinado este 2º Aditivo. 

3º Termo Aditivo 

Este 3º aditivo, ainda segundo o denunciado, veio a partir de 

solicitação da construtora Gautama. 

Defendendo-se as acusações que lhe foram imputadas pelo 

MPF, diz rejeita-las porque embasadas, unicamente, no 

relatório da CGU, órgão de controle interno que, no entender 

do acusado, extrapolou suas atribuições constitucionais ao 

enviar o relatório para o MPF e não para o TCU. 
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O denunciado afirma que o TCU sempre esteve presente de 

forma continuada no acompanhamento e fiscalização do 

empreendimento, fato ignorado pelos auditores da CGU. 

Nega este acusado a afirmação do MPF de que estava previsto 

no projeto básico tubos de ferro fundido com o único propósito 

de inabilitar outras concorrentes e favorecer a construtora 

Gautama, sendo substituídos no curso da execução do 

contrato por aqueles de aço carbonado. 

Segundo este acusado o tubo de ferro fundido foi alterado por 

intervenção direta do TCU, órgão que concluiu serem os tubos 

de aço carbonado mais baratos que os de ferro fundido. 

Como outros acusados enaltece este denunciado a atuação do 

TCU no acompanhamento da obra, chegando a um total de 06 

(seis) auditorias, gerando 10 (dez) pronunciamentos. Também 

afirma ter sido a obra auditada pela CEF, em razão de um 

empréstimo. 

O acusado alega que o Governo do Estado de Sergipe firmou 

convênio com a CEF, contraindo empréstimo da ordem de R$ 

94.000.000,00 para a concretização da obra, oportunidade em 

que foram os contratos e projetos examinados e avaliados 

pelos técnicos da instituição financeira. 

Assevera que, durante os 12 meses de vigência do contrato, 

houve constante fiscalização e acompanhamento dos 

engenheiros da CEF, com o objetivo de acompanhar e 

fiscalizar todas as etapas da obra bem como emitir parecer e 

aprovar os boletins de medições, elaborados pelos 

engenheiros da obra e o engenheiro fiscal e técnico da CEF, 

com o encaminhamento ao TCU de dois em dois meses. Esses 

boletins, segundo o denunciado, não foram considerados pela 

CGU. E conclui: ao fazer uma simples análise estática do 

processo licitatório, os técnicos da CGU cometeram grave 

equívoco, induzindo o autor da ação penal a erro e causando 
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grave prejuízo ao denunciado pois assenta-se em falsas e 

inconsistentes premissas, contendo "inconcebível interligação 

temporal necessária para atrelar os responsáveis pela licitação 

ocorrida em 2000 com todo o andamento do contrato até o final 

de 2006" (fl. 4.215). 

Afirma ter obedecido aos exatos termos da lei, atendo-se ao 

pronto atendimento às determinações do TCU, regularizando 

as imperfeições apontadas na proposta da contratada e na 

própria execução da obra e serviços. 

MÉRITO - DA INÉPCIA DA DENÚNCIA 

Feitas essas considerações acerca do andamento do contrato, 

o denunciado sustenta ser a exordial acusatória genérica, sem 

apontar o MPF em que se baseou para alegar irregular conduta 

do denunciado, tipificada como peculato. Cita o REsp n° 

562.692/SP, rel. Min. Gilson Dipp; HC 88.359-1, rel. Min. Cezar 

Peluso como precedentes. 

Também afirma estar a inicial sem atender aos requisitos do 

art. 41 do CPP, carecendo a ação penal de justa causa, pois o 

MPF deixou de apontar, de forma pormenorizada, os elementos 

em que se baseou para incluir o denunciado no polo passivo da 

demanda. Cita o HC 1.268, rel. Min. Edson Vidigal. 

Para ele as peças informativas não trazem qualquer indício 

autoria, porque não há prova alguma de ter o acusado 

assinado contrato ou se relacionado com os dirigentes ou 

empregados da empresa Gautama. 

Por fim, afirma que o MPF não fez menção à existência de dolo 

específico na conduta do denunciado. 

(...). 

VIII) JOÃO ALVES NETO (FL. 4.314/4.558) 

I - ILICITUDE DA PROVA 
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Após identificar-se como filho do ex-Governador João Alves 

Filho, qualificando-se como empresário, adverte que neste 

momento processual fará uma análise sobre o mérito da 

acusação de maneira tangencial. E da mesma forma e com os 

mesmos argumentos usados pela defesa do seu pai, aqui 

denunciado, passa a argumentar. 

Nega ter mantido contato telefônico com os investigados, 

apontados como integrantes de uma quadrilha. 

Classifica de ilegal a prova, porque não foram juntados aos 

autos o inteiro teor das interceptações telefônicas, tampouco as 

decisões autorizadoras, em contrariedade ao art. 8° da Lei 

9.296/96, fato suficiente para inutiliza-la. 

Sobre as interceptações telefônicas diz o denunciado que "a 

primeira decisão que nos autos se enxerga, relativa à quebra 

de sigilo telefônico de Zuleido Veras é datada de 19 de maio de 

2006, em que se refere à prorrogação da referida quebra" (fls. 

83). 

Ora, se era prorrogação, deveriam os autos trazer, para 

controle da defesa, a quebra precedente (se é que ela houve). 

(...) 

A prorrogação seguinte, que dos autos consta, é datada de 21 

de junho (fl. 89), sendo certo que entre 19 de maio e 21 de 

junho há mais de 15 dias, donde a prorrogação veio a 

destempo, pois o prazo quinzenal, além de fixado em lei (art. 5° 

da Lei 9.296/96), é estabelecido na própria decisão de 19 de 

maio. 

Houve, assim, solução de continuidade entre uma autorização 

de interceptação e outra, apta a responsabilizar quem a 

procedeu a responder pelo crime do art. 10 da Lei 9.296/96 

(interceptações sem autorização judicial, dado que a existente 

expirara). 
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Às fl. 94, enxerga-se ordem datada de 10 de agosto, em que 

não se ordena a reiteração da quebra do sigilo de ZULEIDO 

VERAS. 

Depois, às fl. 99, em ato datado de 18 de agosto, ordena-se 

que seja reiterada a quebra do sigilo daquele acusado. 

No ato de 02 de agosto de 2006, avistável às fl. 112, é 

determinada a prorrogação da quebra do sigilo do mesmo 

ZULEIDO VERAS. 

Já no dia 10 de agosto de 2006, de fl. 117, seu nome não é 

referido para tal finalidade." (fl. 4.333/4.335) 

Para o acusado o quadro lacunoso autoriza concluir que as 

interceptações telefônicas foram deferidas pelo Juízo de 1º 

Grau, em contrariedade ao princípio do devido processo legal 

procedimental e ao art. 5° da Lei 9.296/96, extrapolando o 

prazo de 15 (quinze) dias previsto no citado diploma. 

II - CONSIDERAÇÕES GERAIS SOBRE O 
MATERIALPROBATÓRIO COLETADO 

2.1. A INEXISTÊNCIA DE DIÁLOGOS DO MANIFESTANTE 

QUE SIRVAM DE ESTEIO À PROVA ACUSATORIAL 

O denunciado afirma que toda a acusação é lastreada em 

áudios de diálogos travados entre terceiros. 

Assevera que a quebra do sigilo telefônico do denunciado 

revelou apenas que este teria agendado reunião com Zuleido 

Veras para tratar de assuntos relacionados com o 

empreendimento imobiliário construído no município de 

Salvador/BA por Rodolpho Veras e o ora acusado. 

2.2. SOBRE O EMPREENDIMENTO EM SALVADOR 

O denunciado afirma que constituiu, juntamente com Rodolpho 

Veras,sociedade de propósito específico (SPE), com 

personalidade jurídica própria, modalidade contratual destinado 

à proteção de consumidores de imóveis residenciais. 
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Sem haver entre eles nada de especial e permanente a não ser 

um negócio de perfil especial e aberto à participação de 

qualquer investidor. 

2.3. REFERÊNCIAS FEITAS POR TERCEIROS 

O denunciado sustenta que, apesar da Policia Federal ter tido à 

disposição todos os meios que a legislação oferece para o 

combate ao crime organizado, não foi colhido nenhum 

elemento direto da prática de crime de que é acusado e 

eventuais referências feitas por terceiros a seu nome não 

podem ser tomadas como indiciárias da prática de qualquer 

delinquência. Arremata: "se fulano ou beltrano citam o nome do 

manifestante, cumpria às autoridades investigantes produzir a 

prova de que os atos citados nos diálogos eram verdadeiros e 

não assumir a veracidade deles a priori." (fl. 4.340) 

III - QUANTO AO ALEGADO PECULATO - INOCORRÊNCIA -
AUSÊNCIA DE PLAUSIBILIDADE 

O denunciado refuta a acusação de ter o ex-Governador JOÃO 

ALVES FILHO buscado financiamento junto à CEF com o 

propósito de desviar os recursos em proveito dos integrantes 

da organização criminosa. 

Nega a existência de superfaturamento na obra,concluindo 

que, se admitido tal fato a CEF, por seus técnicos e executivos, 

teria liberado fraudulentamente os recursos, pois estas 

medidas eram precedidas de verificações in loco do 

cumprimento das etapas das obras e da constatação de sua 

economicidade. 

O acusado afirma que, se tivesse havido superfaturamento, 

todos os Ministros do TCU deveria ter sido arrolados como 

réus, sob o argumento de que a obra apontada na denuncia foi 

objeto de intensa fiscalização por parte do TCU que, em 10 

(dez) oportunidades, decidiu, por unanimidade, o tema a ela 

concernente, sem jamais imputar a pecha de superfaturamento. 
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Assevera que a obra chegou a ser suspensa 01 (uma) vez por 

determinação do TCU, mas o Plenário da Casa decidiu por 

liberar a execução do contrato por não ter encontrado nenhum 

vício. 

O acusado insurge-se contra o relatório da CGU, aduzindo ter 

ignorado por completo os estudos feitos pelo TCU. Cita a APN 

n° 323/CE, rel. Min. Fernando Gonçalves, DJ 13/02/2006. 

O denunciado sustenta que, concluindo-se pela existência de 

superfaturamento de ordem de 80% do valor da empreitada, 

dever-se-ia incluir no polo passivo da demanda os Ministros do 

TCU e os analistas e diretores da CEF que autorizaram a 

liberação de receitas. 

IV - QUANTO À CORRUPÇÃO PASSIVA - CRIAÇÃO 
MENTAL MINISTERIAL - INEXISTÊNCIA DE ATO DE OFÍCIO 

O denunciado afirma nada haver nos autos para respaldar a 

conclusão de ter o ex-Governador JOÃO ALVES FILHO por 

intermédio do denunciado, negociado o repasse de vantagem 

indevida com o fim de propiciar a liberação de verba para a 

construtora Gautama. 

O acusado afirma que a premissa utilizada pelo MPF para 

atribuir a prática do delito de peculato ao denunciado JOÃO 

ALVES FILHO é errônea, aduzindo, para tanto, que dinheiro 

para campanha todo candidato precisa. 

Para ele o MPF não tem nenhuma prova para subsidiar a 

acusação de que o denunciado participara intensamente das 

negociações de empréstimos junto às instituições financeiras 

O denunciado rejeita a acusação de ter recebido de ZULEIDO 

VERAS a quantia de R$ 50.000,00 no dia 08/06/2006 para 

viabilizar a liberação do pagamento de R$ 700.000,00 feito à 

Gautama no dia 14/06/2006. 

Afirma que a anotação JNETO, feita no doc. de fl. 57 do 

apenso 45, pode referir-se a qualquer pessoa. Alega, ainda, 
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que o valor consignado no documento pode ter relação com o 

empreendimento construído pelo denunciado e RODOLPHO 

VERAS em Salvador/BA. 

O denunciado insurge-se contra a acusação lançada pelo MPF 

de que no dia 19/06/2006 FLÁVIO CONCEIÇÃO teria voltado a  

tratar com ZULEIDO VERAS sobre os ajustes com o ora 

acusado. 

O acusado afirma ter sido a acusação lançada na exordial 

acusatória levada a termo, com base em equivocadas 

interpretações acerca dos termos utilizados no mencionado 

diálogo. 

Para ele não há, no diálogo captado no dia 08/08/2006, 

qualquer elemento autorizando a conclusão de que ZULEIDO 

VERAS se dirigiu a Aracaju para acertar com o denunciado o 

direcionamento dos recursos da DESO para a Gautama. 

O encontro, segundo alega, está relacionado ao 

empreendimento localizado em Salvador/BA. 

O denunciado alega não haver no diálogo interceptado entre 

ZULEIDO VERAS e RICARDO MAGALHÃES, qualquer 

menção ao nome do acusado. 

Assevera não existirem elementos para subsidiar a acusação 

de ter o denunciado intermediado o pagamento de R$ 

7.141.658,00 à empresa Gautama. 

Afirma não haver como inferir-se do diálogo interceptado nos 

dias 08/08/2006 e 10/08/2006 qualquer elemento capaz para 

subsidiar a acusação de ter JOÃO ALVES NETO recebido R$ 

330.000,00 para intermediar o repasse R$ 3.297.733,56 à 

construtora Gautama. 

O denunciado rejeita a acusação de ter recebido, no dia 

14/08/2006, R$ 100.000,00 para a liberação do pagamento de 

R$ 3.843.924,44 à empresa Gautama e mais R$ 650.000,00 
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para propiciar a liberação de R$ 8.641.658,00 à Gautama entre 

os dias 02 e 15/08/2006. 

Afirma, ainda, que o denunciado nada teve a ver com a 

liberação de R$ 1.500.000,00 à Gautama no dia 05/09/2006. 

Assevera que em nenhum ponto dos diálogos interceptados no 

dia 08/09/2006 houve qualquer menção ao tema da propina 

sugerida pelo MPF. 

Insurge-se contra a imputação de ter recebido R$ 50.000,00 no 

dia 07/09/2006 e mais R$ 50.000,00 no dia 12/09/2006, 

aduzindo que não há nenhum elemento que corrobore tal 

assertiva. 

4.2. A INEXISTÊNCIA DE ATO DE OFÍCIO APTO A 

AUTORIZAR A IMPUTAÇÃO 

O denunciado alega que a imputação da prática do crime de 

corrupção passiva por parte do acusado JOÃO ALVES FILHO 

não encontra fundamento, sob o argumento de que o MPF não 

indicou a prática de nenhum ato típico de Governador de 

Estado neste ponto. 

IX - O CONCURSO ENTRE OS CRIMES DE CORRUPÇÃO 

PASSIVA E PECULATO - IMPOSSIBILIDADE - BIS IN IDEM 

Defende a inviabilidade de conjugar-se a imputação da prática 

do crime de corrupção passiva com o de peculato, sob o 

argumento de que tais delitos teriam sido cometidos a partir da 

mesma base fática, fato que implica em violação ao princípio 

do non bis in idem. 

V - REQUERIMENTO 

Por fim, requer a rejeição da exordial acusatória. 

IX) GILMAR DE MELO MENDES (FL. 4.627/4.685) 

O denunciado ressaltou ter ocupado o cargo de Diretor 

Presidente da DESO no período de 14/01/1999 a 06/01/2003 e 

que o relatório apresentado pela CGU desconsiderou a 
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fiscalização realizada na obra pelo TCU, órgão de controle 

externo que efetuou trabalho mais abrangente e minucioso. 

O denunciado rejeita a acusação formulada pelo MPF, fundada 

no relatório da CGU, de que 80% do valor do contrato teriam 

sido desviados, sob o argumento de que o valor de R$ 

45.912.331,78 (equivalente a 20% do montante do contrato) 

não seria suficiente para custear obra de tão grande vulto. 

O acusado afirma que "os cuidados da Diretoria da DESO com 

a lisura da licitação e a fiscalização dos técnicos do TCU, 

levaram à prorrogação da assinatura do contrato com a 

Construtora Gautama Ltda, fato somente concretizado em 

27/08/01. portanto, sete meses após a finalização da 

concorrência é que o contrato n° 110/01-DESO veio a ser 

formalizado e assim devidamente firmado pelas partes" (fl. 

4.632). 

Afirma que o TCU esteve presente na fiscalização do contrato 

n° 110/01 antes mesmo de sua homologação (diferente da 

CGU, que compareceu apenas ao final da execução do 

contrato), quando da análise da documentação do processo 

licitatório e quando realizou inspeções durante todo o 

transcorrer das obras, gerando 07 processos, 02 decisões e 08 

acórdãos. 

Assevera que todas as determinações do TCU foram 

cumpridas pela DESO e que transcorreram 07 (sete) meses 

entre a abertura da proposta e a contratação pela DESO, 

ocorrida em 27/08/2001. 

Sustenta a impropriedade do relatório da CGU, sob o 

argumento de que este órgão cometeu grave equívoco ao 

induzir a erro o MPF. Afirma que até mesmo determinações do 

TCU (consistente na substituição de tubos de ferro fundido por 

aço de carbono) foram apontadas como conduta adotada para 

fraudar a licitação. 
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Diz que a alegação de direcionamento do contrato é infundada 

e parte de premissas subjetivas genéricas. 

FORNECIMENTO DE MATERIAIS EM CONJUNTO COM A 

EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS E BDI (35%) 

O acusado alega faltar aos profissionais subscritores do 

relatório da CGU o mínimo de conhecimento da logística a ser 

empreendida para se armazenar todo o material necessário a 

uma obra do porte da contratada pela DESO (orçada em R$ 

110.000.000,00). 

Defende a forma como se deu a licitação pela DESO (com 

inclusão de materiais junto com a contratação dos serviços), 

sob o argumento de ter o certame atendido ao princípio da 

economicidade, permitindo fossem os serviços executados sem 

solução de continuidade. 

Aduz que o andamento da obra estava atrelado ao volume de 

recursos descontingenciados pela União e que a liberação está 

sempre atrelada à aprovação do respectivo plano de trabalho. 

Alega que o risco (caso a licitação dos materiais tivesse sido 

feita em apartado àquela realizada para a contratação dos 

serviços) era chegassem os recursos para a execução da obra, 

mas não chegassem os recursos necessários para a compra 

dos materiais. 

O denunciado questiona se os auditores da CGU, quando da 

elaboração do relatório, tinham conhecimento das dimensões 

das tubulações que seriam utilizadas na obra e das normas de 

armazenamento para evitar o abaulamento das extremidades 

de cada tubo, fatos que incrementam, de forma representativa, 

o custo da obra. 

FALTA DE DETALHAMENTO DE ITENS NAS PLANILHAS, 

AUSÊNCIA DE PESQUISAS DE PREÇOS OU FONTES DE 

REFERÊNCIA DIFICULTANDO A APROPRIAÇÃO REAL DOS 

CUSTOS DE EXECUÇÃO 



Processo nº 0001193-60.2015.4.05.8500 
 

Telma Maria Santos Machado 
Juíza Federal 

 

116 

O denunciado refuta tal acusação, sob o argumento de ter a 

contratante prestado às empresas concorrentes à licitação, 

todos os esclarecimentos sobre os diversos pontos do edital e 

que os preços que balizaram o orçamento da DESO são os 

constantes do sistema de orçamentos desenvolvidos pela 

Companhia Estadual de Obras Públicas. 

CLÁUSULAS RESTRITIVAS E PREÇO DO EDITAL 

O denunciado rejeita a acusação de que o preço do edital (R$ 

2.000,00) teria tolhido o caráter competitivo do certame, sob o 

argumento de ter a empresa habilitada para assumir um 

empreendimento de R$ 110.000.000,00 condições para arcar 

com o custo do edital. 

O acusado rejeita a afirmação do MPF de que o edital conteria 

cláusulas restritivas, aduzindo, para tanto, existirem no pais 

diversas empresas que preenchem os requisitos mínimos 

estabelecidos. 

AUSÊNCIA DE ASSINATURAS, PUBLICAÇÕES, PARECER 

JURÍDICO, MINUTA DE CONTRATO ETC 

Para este denunciado a afirmação formulada neste ponto pelo 

MPF,não pode ser aceita, aduzindo que a obra foi fiscalizada 

de perto pelo TCU e que a ausência de algum dos itens 

mencionados na exordial teriam sido constatada pelos técnicos 

do referido Tribunal. 

LICITAÇÃO INDUVIDOSAMENTE DIRECIONADA PARA 

FAVORECER A GAUTAMA 

O denunciado rejeita a afirmação de que a licitação foi 

realizada com o fim de favorecer a construtora Gautama e de o 

contrato ter sido firmado em bases desfavoráveis para a DESO. 

Aduz faltar aos auditores da CGU conhecimento técnico sobre 

a legislação específica (art. 40, XI, da Lei 8.666/93), 

argumentando que a lei dispõe claramente que a data base 
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para efeito de cálculo de reajuste é o do orçamento, que, in 

casu, foi setembro de 2000. 

ASSOCIAÇÃO ESTÁVEL E PERMANENTE PARA DESVIAR 

RECURSOS PÚBLICOS A FAVOR DA GAUTAMA MEDIANTE 

RECEBIMENTO DE VANTAGENS INDEVIDAS 

Informa que, ao deixar o cargo de Diretor Presidente da DESO, 

em janeiro de 2003, não teve mais qualquer ingerência no 

andamento do contrato, fato que retira a possibilidade de o 

acusado integrar a suposta organização criminosa de forma 

estável e permanente. 

Rejeita a acusação de não ter zelado pela regularidade do 

processo de licitação, aduzindo que, na fase de licitação, 

encaminhou ao TCU as instruções que fundamentaram o 

processo licitatório e, na fase de execução do contrato, 

encaminhou àquela Corte todas as medições realizadas. 

O denunciado rejeita a acusação de que a ENPRO teria sido 

contratada para elaborar o orçamento e o projeto básico que 

embasou a concorrência pública objeto da presente exordial 

acusatória. 

CONCLUSÃO DESTE TÓPICO 

Conclui o denunciado que, enquanto Diretor Presidente da 

DESO, encaminhou para o TCU todas as instruções que 

fundamentaram o processo licitatório objeto do contrato n° 

110/01. 

E durante todo o período em que figurou como responsável 

pela execução do contrato (agosto de 2001 a janeiro de 2003), 

encaminhou todas as medições à Secretaria de Controle 

Externo do TCU no Estado de Sergipe, local em que os 

eventuais questionamentos eram discutidos in loco. 
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B) COM RELAÇÃO AOS FATOS IMPUTADOS QUANDO O 
PETICIONANTE ESTEVE À FRENTE DA SECRETARIA DE 
ESTADO DA FAZENDA 

O denunciado alega que, enquanto Secretário da Fazenda, 

somente repassou recursos quando autorizado pelo 

Governador do Estado, sendo tais verbas destinadas à 

implementação de projetos definidos pelo Governador, o 

Secretário de Infra-Estrutura e o Presidente da DESO. 

Afirmou não deter autonomia para repassar recursos 

diretamente para qualquer órgão sem a autorização prévia do 

Governador do Estado e do CRAFI. 

Passa, a partir daí, a discorrer sobre a forma como se deu o 

repasse de R$ 94.000.000,00, verba vinculada à obra da 

adutora do Rio São Francisco, liberada após assinatura do 

convênio assinado entre o Governo do Estado e a CEF. 

Afirma que "a operação de empréstimo da DESO e a aplicação 

de recursos dela advindo são de estrita competência da 

empresa e sua governança, ou seja, o sócio majoritário no caso 

o governo do estado...(...) 

Neste contexto, cabia - por determinação do governador - ao 

secretário da fazenda e ao CRAFI acompanharem todas as 

captações de recursos para investimento e seus respectivos 

cronogramas de desembolso. 

(...) 

Isto posto, está claro que os repasses para Companhia de 

Saneamento de Sergipe - DESO eram realizados por 

autorização governamental, seguindo aprovação do CRAFI, 

com aplicações em diversas obras cuja especificidade de 

aplicação era definida pelo Governador, Secretário de Infra-

Estrutura e Presidente da DESO" (fl. 4.664). 

NO MÉRITO 

DA INÉPCIA DA DENÚNCIA 
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O denunciado alega que em nenhum momento a acusação se 

dignou a narrar quais os atos especificamente praticados pelo 

peticionante que indicassem haver o mesmo praticado crime de 

peculato, muito menos, os valores por ele auferidos ou 

desviados. 

Assevera que a imputação criminal é manifestamente genérica, 

sob o argumento de que se concentra no único fato de ter o 

acusado sido o Diretor Presidente da DESO quando do 

lançamento do certame licitatório e em parte da execução do 

contrato, além de Secretário da Fazenda no final do ano de 

2004 a 2006. Cita o REsp n° 562.692/SP, rel. Min. Gilson Dipp; 

HC 88.359-1, rel. Min. Cezar Peluso. 

O denunciado sustenta que a acusação carece de justa causa 

para impor uma imputação de responsabilidade objetiva, não 

contendo a denúncia descrição pormenorizada dos fatos 

imputados ao acusado, fato que prejudica o exercício da ampla 

defesa. Cita o HC 1.268, rel. Min. Edson Vidigal; RHC 1.025, 

rel. Min. Vicente Cernicchiaro. 

DA AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA 

O denunciado alega que, além de não descrever a conduta do 

acusado, a exordial acusatória está calcada em falsas 

premissas, todas originadas no malsinado relatório da CGU, 

especialmente por esta peça não fazer menção ao fato de que 

todas as irregularidades apontadas foram corrigidas pela 

pronta atuação do TCU. 

Assevera que o "Dr. Sérgio da Silva Mendes, então Diretor da 

Secretaria de Controle Externo do Tribunal de Contas da União 

no Estado de Sergipe (SECEX/SE), emitiu relatório nos autos 

do processo n° TC 006.081/2002-2, em que detalha 

minuciosamente toda a fiscalização empreendida na execução 

da obra e informa as atitudes tomadas pela DESO para a 

correção das falhas ali apontadas. 
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Tal relatório recebeu a aprovação da Dr. Maria Salete Fraga 

Silva de Palma, então titular da SECEX/SE, que o ratifica e 

encaminha ao Exmo. Ministro Relator Benjamin Zymler,como 

prova documento anexo" (fl. 4.681). 

O acusado afirma que o TCU auditou todos os passos da obra, 

desde a própria concorrência até a execução do contrato, 

efetuando diversas intervenções, todas prontamente cumpridas 

pela DESO. 

O denunciado reitera o argumento de que as peças 

informativas não trazem qualquer indicio de prova de ter o 

acusado mantido conluio com os prepostos da empresa 

Gautama. Aduz, ainda, que não restou demonstrado dolo 

específico na conduta que supostamente ensejou a imputação 

da prática do delito de peculato ao denunciado. 

Ao final, requer a rejeição da denúncia. 

(...). 

XII) RICARDO MAGALHÃES DA SILVA (FL. 5.068/5.113) 

2.2. DA INÉPCIA DA DENÚNCIA QUANTO AO CRIME DE 

FORMAÇÃO DE QUADRILHA 

Este é mais um dos denunciados a alegar ser a denúncia 

inepta, por não haver a descrição circunstanciada dos 

elementos típicos do delito. Sem a indicação da conduta 

associativa indispensável pela imputação do crime de 

quadrilha, também ignora a peça acusatória a existência d 

elemento subjetivo. Assevera que o MPF mostra-se contumaz 

em imputar crime de quadrilha sempre que, sob sua ótica, 

caracteriza concurso de pessoas. 

2.4. DO EVENTO SERGIPE 

2.4.1. DA APRESENTAÇÃO DAS MEDIÇÕES. DO PAPEL DO 

ACUSADO NA EMPRESA 
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Este denunciado é servidor da CONSTRUTORA GAUTAMA 

desde o ano de 1995, sendo o engenheiro responsável pelas 

obras contratadas, detendo conduta compatível com seus 

rendimentos e os de sua esposa. 

Afirma o MPF que as medições da obra da adutora do São 

Francisco eram apresentadas ao contratante (DESO) e não à 

Secretaria de Infra-Estrutura do Estado. 

Trabalhou o denunciado na 2ª fase da 2ª etapa do sistema da 

adutora do rio São Francisco, desde o início até a conclusão 

em dezembro de 2006. Em janeiro de 2007, foi transferido para 

outra obra em Porto de Galinhas/PE. 

2.4.2. DA OBRA DA ADUTORA. DA INEXISTÊNCIA DE 

MEIOS DE DEFESA QUANDO DA CONFECÇÃO DO 

RELATÓRIO DA CGU 

O denunciado sustenta ter sido o relatório da CGU elaborado 

sem franquear às partes envolvidas o direito de esclarecer os 

pontos questionados, tomando-se como verdade absoluta a 

análise dos técnicos da CGU. 

A partir daí descreve os principais pontos que estão a merecer 

destaque: a) inconsistências do relatório da AGU quanto a obra 

da adutora; b) inconsistências do relatório da CGU; c) análise 

feita pelo TCU, ignoradas inteiramente nas investigações. 

2.4.6. DA OBRA DA ADUTORA. DESCRIÇÃO. 

JUSTIFICATIVA. 

A CGU apresentou três versões diferentes para valores 

extraídos do mesmo banco de dados, ignorando o fato de a 

obra ter sido fiscalizada pelo TCU. 

Alega, ainda, que a construção da 2ª fase da 2ª etapa do 

sistema da adutora do São Francisco, obra de inegável 

interesse público para o Estado de Sergipe, está em pleno 

funcionamento. 
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Assevera que a adutora do rio São Francisco foi construída na 

década de 1970, com extensão de 90 km, tornando-se 

insuficiente com o aumento populacional. Daí as obras de 

duplicação da adutora, fato que ensejou a contratação da 

construtora GAUTAMA para a realização da 1ª e 2ª fases da 

obra. 

2.4.7. DA OBRA DA ADUTORA. ACUSAÇÃO DE EXECUÇÃO 

DE SERVIÇOS DIVERSOS DOS LICITADOS, 

SUPERFATURAMENTO E CORREÇÕES INDEVIDAS. 

PRORROGAÇÕES. 

O denunciado afirma que o relatório da CGU foi elaborado sem 

levar em conta os problemas de execução causados, dentre 

outros, por achados no campo de obra ou fatores de ordem 

financeira, como por exemplo a substituição de todas as 

válvulas do trecho recalque somente autorizada pela DESO no 

mês de agosto de 2006, demandando tempo para a realização 

dos testes. 

2.4.8. DA OBRA DA ADUTORA. ACUSAÇÃO DE EXECUÇÃO 

DE SERVIÇOS DIVERSOS DOS LICITADOS, 

SUPERFATURAMENTO E CORREÇÕES INDEVIDAS. 

CORREÇÕES. 

O denunciado alega não haver questionamento com relação ao 

cálculo dos reajustes periódicos para correção dos preços 

corroídos pelo processo inflacionário, estando expressamente 

previsto na cláusula sétima do contrato a data base e os 

índices a serem utilizados. Nega, assim, a alegação de 

superfaturamento, justificando os reajustes considerados 

indevidos pela CGU, como valores calculados sobre os preços. 

2.4.9. DA OBRA DA ADUTORA. ACUSAÇÃO DE EXECUÇÃO 

DE SERVIÇOS DIVERSOS DOS LICITADOS, 
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SUPERFATURAMENTO E CORREÇÕES INDEVIDAS. 

ALTERAÇÕES E VINCULAÇÃO AO QUE LICITADO. 

Segundo a defesa o 1º Termo de Rerratificação foi motivado 

por deliberação do TCU, pela decisão n° 1270/2002 - Plenário 

e o 2º Termo teve como motivação a adequação da planilha, 

em função das novas estimativas para as quantidades 

definidas pelo Projeto Executivo, no qual ficou definida a 

mudança das travessias subaquáticas para travessias aéreas, 

com a introdução de nova metodologia construtiva, justificada 

no relatório de fiscalização anexo ao 2º Termo de 

Rerratificação. O 3º, por seu turno, decorreu da necessidade de 

adequação da planilha do projeto executivo, pela discrepância 

observada nas quantidades levantadas e as reais quantidades 

do projeto, enquanto o 4º Termo visou atender à determinação 

do TCU (acórdão 257/2004), todos devidamente analisados 

pela Corte de Contas. 

Portanto, conclui a defesa, o MPF põe em cheque as 

conclusões do TCU e não a atuação do acusado. 

2.4.10. DA OBRA DA ADUTORA. ACUSAÇÃO DE 

EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DIVERSOS DOS LICITADOS, 

SUPERFATURAMENTO E CORREÇÕES INDEVIDAS. 

TUBOS. 

No que diz respeito à medição dos tubos de aço, onde foram 

encontradas divergências nas notas fiscais fornecidos diverge 

das notas fiscais apresentadas pelo MPF, chama atenção para 

o fato de a própria CGU admitir não estarem completas as 

notas fiscais levantadas. 

Para a defesa a obra foi executada conforme o projeto, bem 

como a sua extensão. 

2.4.11. DA OBRA DA ADUTORA. ACUSAÇÃO DE 

EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DIVERSOS DOS LICITADOS, 
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SUPERFATURAMENTO E CORREÇÕES INDEVIDAS. 

ESCAVAÇÕES. 

Refutando a acusação de incompatibilidade das medições dos 

serviços de escavações, por serem incompatíveis com os 

dados das sondagens realizadas ao longo do eixo da adutora, 

afirma que "as sondagens apresentadas no relatório foram 

feitas com um espaçamento de 100m uma da outra; elas são 

pontuais e servem apenas como referência no levantamento de 

quantitativos do Projeto Executivo." (...), sendo óbvio que o 

nível de precisão de um intervalo de 20m - ou menos ainda - é 

superior ao de 100m". (fl. 5.092/5. 093) 

2.4.12 DA OBRA DA ADUTORA. ACUSAÇÃO DE EXECUÇÃO 

DE SERVIÇOS DIVERSOS DOS LICITADOS, 

SUPERFATURAMENTO E CORREÇÕES INDEVIDAS. 

FISCALIZAÇÃO PELO TCU. 

As medições referentes aos meses de maio e junho de 2006 já 

estavam executadas por ocasião da fiscalização do TCU 

(período 30/06 a 31/07/2006), mas o pagamento , conforme 

consta das faturas emitidas em maio e junho de 2006, só foi 

feito em agosto/2006, contrariando o alegado pelo MPF. 

2.4.12. DA OBRA DA ADUTORA. ACUSAÇÃO DE 

EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DIVERSOS DOS LICITADOS, 

SUPERFATURAMENTO E CORREÇÕES INDEVIDAS. O 

ACOMPANHAMENTO DA OBRA. 

Afirma que a obra foi auditada pela BVQI, empresa de 

consultoria em certificação de qualidade com atuação 

globalizada, que conferiu à construtora GAUTAMA certificado 

de qualidade dos serviços prestados. 

2.4.13. DA OBRA DA ADUTORA. ACUSAÇÃO DE 

EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DIVERSOS DOS LICITADOS, 
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SUPERFATURAMENTO E CORREÇÕES INDEVIDAS. 

SUPERFATURAMENTO E MEDIÇÕES FRAUDULENTAS. 

Diz a defesa: "Em seu relatório, a CGU não questiona a 

qualidade dos serviços e lastreia a tese de superfaturamento, 

basicamente, na diferença de preço dos tubos e de alguns 

serviços que compara com a tabela SINAPI, e no percentual 

referente ao BDI aplicado sobre o fornecimento de materiais. 

Tal análise, contudo, é desprovida de qualquer valor, dado que 

os mesmos temas foram objeto do controle do TCU, sendo 

certo que, como visto, foram reputados regulares todos os 

preços praticados na obra". (fl. 5.096) 

Afirma ter sido omisso o relatório da CGU por não mencionar o 

fato de ter sido a obra auditada pelo TCU. 

2.4.14. OS DIÁLOGOS INTERCEPTADOS. DIÁLOGO DE 

28/06/2006 

Com base no diálogo interceptado no dia 28/06/2006 (travado 

entre ZULEIDO E RICARDO MAGALHÃES), pretende o MPF 

fundamentar a acusação de terem sido elaborados os aditivos 

pelo acusado SÉRGIO LEITE, empregado da Construtora 

GAUTAMA. Entretanto após o diálogo mencionado, nenhum 

outro termo aditivo ao contrato n° 110/01 foi firmado, havendo 

apenas uma prorrogação de 60 dias, chamando a atenção para 

o fato de serem os termos aditivos e de rerratificação 

elaborados pela assessoria jurídica da DESO. Na oportunidade 

diz que SÉRGIO LEITE trabalhava na empresa contratada para 

elaborar o projeto executivo da obra, não sendo funcionário 

público. 

2.4.15. OS DIÁLOGOS INTERCEPTADOS. DIÁLOGO DE 

13/07/2006. 11h e 39 m. 

O denunciado afirma que, no diálogo interceptado no dia 

13/07/2006, foi dito precisar o governo inaugurar obras para 

obter votos para campanha. Comentou-se na conversa que 
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diversas empreiteiras, prestadoras de serviço ao Estado, 

estavam credoras de suas faturas, estando o Estado 

desprovido de meios para pagar esses compromissos. No 

diálogo há ainda o comentário de que, acaso o empréstimo 

negociado não ocorresse, o Estado teria de fazer um aporte 

para pagar os credores, sob pena das empresas, dentre elas a 

GAUTAMA, interromper a prestação dos serviços. E continua a 

defesa: este diálogo não foi considerando, preferindo a a 

acusação escolher o que convinha, dando a impressão de 

estar a se falar de algo indevido. 

2.4.16. OS DIÁLOGOS INTERCEPTADOS. DIÁLOGO DE 

13/07/2006. 12h e 18m. 

Negando tenha ocorrido faturamento no mês de julho de 

20006, o que só ocorreu em 09/08/2006, quando foram pagos 

os serviços realizados ate aquela data, no valor de R$ 

6.162.875,06, ocorrendo outros faturamentos em 14/09/2006, 

17/10/2006 e 20/12/2006, com tempo suficiente para a 

execução dos serviços e posterior medição. 

2.4.17. OS DIÁLOGOS INTERCEPTADOS. DIÁLOGO DE 

08/08/2006. 15h e 40m. 

O acusado assevera que no dia 09/08/2006 foi faturado o valor 

de R$ 6.162.875,06, correspondente aos serviços realizados 

até aquela data. 

Aduz que apenas afirmou no mencionado diálogo que teria que 

faturar todo o valor já executado, mesmo que recebesse parte, 

sob o argumento de que somente é possível emitir uma fatura 

por mês para cada ordem de serviço. 

III- DA AUSÊNCIA DE TIPICIDADE DOS CRIMES 

IMPUTADOS AO ACUSADO 

3.1. DO CRIME DE PECULATO 
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O denunciado alega que jamais teve a posse dos recursos 

supostamente desviados, não sendo possível aplicar a regra do 

art. 30 do Código Penal, mesmo porque não foi o dispositivo 

invocado pelo MPF. 

3.2. DO CRIME DE CORRUPÇÃO ATIVA 

Quanto ao crime de corrupção ativa, diz a defesa não haver 

prova alguma ou descrição de conduta no sentido oferta ou 

promessa de vantagem a quem quer que seja. e conclui: 

nenhuma das condutas atribuídas ao acusado é típico, 

antijurídico e culpável. 

3.3. DO CONCURSO ENTRE OS CRIMES DE CORRUPÇÃO 

PASSIVA E PECULATO - IMPOSSIBILIDADE - BIS IN IDEM 

Defende a inviabilidade de conjugar-se a imputação da prática 

do crime de corrupção passiva com o de peculato, sob o 

argumento de que tais delitos teriam sido cometidos a partir da 

mesma base fática, fato que implica em violação ao princípio 

do non bis in idem. 

3.4. DO CRIME DE FORMAÇÃO DE QUADRILHA 

Argui a inépcia da exordial porque deixou o MPF de descrever 

circunstanciadamente os elementos típicos do delito, como 

também não indica qualquer conduta associativa por parte do 

denunciado, nem tampouco a existência de dolo, mostrando-se 

o MPF contumaz em imputar o crime de quadrilha sempre que, 

sob sua ótica, caracteriza concurso de pessoas. 

Assevera que o relacionamento existente entre o denunciado e 

os demais diretores da empresa era de natureza profissional, 

não havendo qualquer conotação criminosa. 

V- DO PEDIDO 

Por fim, requer a rejeição da denúncia. 

XIII) JOSÉ IVAN DE CARVALHO PAIXÃO (FL. 4.861/4.953) 

1.2. DAS ALEGAÇÕES DE DEFESA 
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A defesa deste denunciado diz ignorar a existência de qualquer 

associação criminosa voltada à consecução de crimes contra 

administração relacionados à obra da adutora do São 

Francisco, tendo se encontrado com ZULEIDO VERAS, 

ocasionalmente, em duas ou três oportunidades, quando 

exercia o acusado mandato deo (sic) deputado federal. Dele 

ouviu o comentário de que a obra da adutora do São Francisco 

era essencial para o abastecimento do Município de Aracaju. 

Informa que foi Secretário de Administração do denunciado 

JOÃO ALVES, sendo uma das suas funções a obtenção de 

transferências voluntárias e contratos de financiamento. 

Refuta a tese de existência de se ter formado uma quadrilha, 

existindo apenas especulação do MPF a respeito. 

2. DA LIBERAÇÃO DE VERBAS CONVENIAIS 

2.2. ALEGAÇÕES DE DEFESA 

O denunciado afirma que em momento algum solicitou ou 

recebeu dinheiro de ZULEIDO VERAS. Apenas, na condição 

de deputado federal, esforçou-se para conseguir a liberação de 

certidões para o Estado de Sergipe, ato desempenhado 

corriqueiramente por todos os deputados federais. 

Afirma que "é deveras estranho que a Polícia Federal ouvindo 

tais diálogos e entendendo que estava por ocorrer a entrega de 

propina a alguém - um ex-parlamentar federal - não tenha 

filmado, fotografado, monitorado ou, de qualquer modo, 

flagrado os supostos envolvidos." (fl. 4.868) 

Entende que é ônus do MPF fazer a prova de ter o acusado 

recebido R$ 50.000,00, já que alegou, sendo inadmissível a 

inversão do ônus da prova para fazer a defesa prova 

impossível, ou seja, prova negativa. E arremata: não faz o 

menor sentido que, por um suposto serviço ilícito praticado em 

2005, fosse o denunciado remunerado no ano de 2006. 

II - A ILICITUDE DA PROVA 
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O denunciado argui a ilicitude das interceptações telefônicas, 

sob o argumento de que não constam dos autos os apensos 

relacionados às autorizações judiciais respectivas, 

procedimento que afronta a Lei 9.296/96. 

Defende a aplicação da teoria dos frutos da árvore 

envenenada, sob o argumento de que a ilegalidade das 

interceptações contamina todas as demais diligências 

efetuadas. 

IV - DA INÉPCIA DA DENÚNCIA 

Coube ao Ministério da Integração Nacional destinar ao Estado 

de Sergipe o montante de R$ 6.800.001,00, sem qualquer 

intermediação do denunciado. Assevera ainda que, quando da 

publicação do Extrato de Convênio n° 0006/2005MI, não existia 

empreiteira contratada para a realização da obra, o que, 

segundo o acusado, derruba a afirmativa da Polícia Federal de 

que o manifestante liberava recursos para a GAUTAMA. 

Após a chegada dos recursos para a Secretaria de Estado da 

Infra-estrutura do Governo de Sergipe, continua a defesa, 

todas as decisões tomadas pelo Poder Executivo estadual não 

contaram com qualquer participação do manifestante. 

Afirma que, por decisão do então Governador JOÃO ALVES 

FILHO, o denunciado assumiu como suplente a cadeira de 

Deputado Federal com o objetivo de acompanhar o CAUC 

(Cadastro Único de Exigências para Transferências 

Voluntárias), pois os recursos destinados para o Estado de 

Sergipe estavam retidos em Brasília em razão das anotações 

de inadimplências que surgiam frequentemente. 

O denunciado afirma que o trabalho do acusado abrangia todos 

os convênios e liberações de recursos para o Estado de 

Sergipe, sem que houvesse preferências por nenhum destes.  

Assevera que o trabalho do denunciado ocorreu principalmente 

e de forma honesta no Ministério da Integração Nacional, 
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acompanhando os processos e solucionando pendências do 

CAUC. 

Assevera que o acusado jamais atuou diretamente para a 

liberação de recursos, aduzindo que nenhum dos convênios 

assinados e nenhum dos recursos liberados teve origem em 

emenda parlamentar ao orçamento da União de sua autoria. 

Afirma que no período das gravações o acusado não ocupava 

nenhum cargo público e que não detinha poderes para interferir 

em nenhuma tomada de decisão nos órgãos públicos do 

Estado de Sergipe. 

Afirma que como Presidente Estadual do PPS e candidato a 

deputado federal nas eleições de 2006, o acusado manteve 

vários contatos com FLÁVIO CONCEIÇÃO, então Secretário de 

Estado da Casa Civil, autoridade que mantinha canal de 

interlocução política do Governo de Sergipe com os partidos 

aliados, sendo precipitadas e impertinentes as conclusões da 

Polícia Federal, sem sequer a preocupação de investigar o 

nome do responsável por incluir no orçamento da União os 

recursos para a obra da adutora do São Francisco. Quando os 

recursos do convênios 0006/2005MI foram depositados na 

conta da Secretaria de Estado de Infra-estrutura, não existia 

sequer empreiteira selecionada para a execução do objeto do 

convênio, destaca.. 

No relatório de 14/10/2006, a autoridade policial afirma não se 

enquadrar o denunciado nas reiteradas condutas criminosas 

praticadas pela suposta organização criminosa, podendo os 

fatos serem apurados após a deflagração da Operação. Mas o 

MPF não teve o cuidado de pesquisar a execução do 

orçamento da União em 2005, apuração que levaria à 

conclusão de que os recursos para a obra são provenientes do 

convênio 0006/2005MI, de iniciativa exclusiva do Ministério da 

Integração Nacional. 
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4.2. QUANTO AO PECULATO 

Reportando-se à sua condição profissional da época dos fatos, 

informa que era deputado federal, e como tal não tinha a posse 

da receita transferida pela União ao Estado de Sergipe, razão 

pela qual mostra-se descabida a imputação da prática do crime 

de peculato. Cita o REsp 830.671/SP; APn n° 335/ES. rel. Min. 

Carlos Alberto Direito. 

4.3. QUANTO À CORRUPÇÃO PASSIVA 

O denunciado rejeita a acusação, sob o argumento de que a 

suposta propina teria sido paga ao acusado em 2006, um ano 

após a liberação de recursos ocorrida em 2005. 

Aduz, ainda, que, apesar do suposto ato de ofício ter sido 

praticado em uma única oportunidade, o MPF imputou ao 

denunciado a prática de peculato por 02 (duas) vezes. 

4.4. AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA 

O denunciado suscita a preliminar de falta de justa causa, 

porque a denuncia traz em seu texto apenas conjecturas 

incapazes de subsidiar a acusação formulada. Cita o HC 

84.409, rel. Min. Cesol de Mello; APn n° 395/AM, rel. Min. Luiz 

Fux. 

V - REQUERIMENTO 

Pede a rejeição da peça acusatória. 

XIV) SÉRGIO DUARTE LEITE (FL. 4.794/4.820) 

1.2. DAS ALEGAÇÕES DE DEFESA 

1.2.1. SOBRE O ORÇAMENTO QUE EMBASOU A 

CONCORRÊNCIA PÚBLICA DAS OBRAS 

O Relatório da CGU registra que a ENPRO fora contratada 

para elaborar o orçamento e o projeto básico da concorrência 

pública n° 005/2000, na qual saiu vencedora a construtora 

Gautama. Esta informação é refutada pelo denunciado, porque 
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os trabalhos indicados foram realizados pela empresa 

Tecnosolo, segundo ofício DESO n° 315/2008-PR. 

A ENPRO, empresa especializada em projetos de serviços de 

infra-estrutura urbana, notadamente os de saneamento básico, 

com 22 anos de existência ja elaborou mais de 600 estudos e 

projetos para entidades públicas e privadas no Estado de 

Sergipe. Esta empresa passou a relacionar-se com a 

GAUTAMA por força de contratos firmados, dentro da mais 

absoluta regularidade. 

1.2.2. DAS ALTERAÇÕES PROMOVIDAS PELO PROJETO 

EXECUTIVO 

Segundo afirma este denunciado, todas as alterações de 

metodologia construtiva, quantidades e especificações técnicas 

promovidas pelo projeto executivo elaborado pela ENPRO 

atenderam expressamente às orientações da DESO e foram 

levadas a termo por determinação do TCU (junta a decisão do 

TCU n° 1270/2002). As alterações de quantitativos no projeto 

executivo elaborado pela DESO são justificadas em razão das 

incompatibilidades existentes entre o projeto básico licitado 

(elaborado pela Tecnosolo) e a realidade da obra. Mas a 

alteração acabou por reduziu o valor original do contrato de R$ 

107.458.567,58 para R$ 103.064.249,67, fato que vem a ser 

explorado pelo MPF na tentativa de induzir a Justiça a erro, 

proclamando ter havido redução do valor do contrato. 

2. DAS OPERAÇÕES RELATIVAS A EMPRÉSTIMOS 

BANCÁRIOS 

2.2. ALEGAÇÕES DE DEFESA 

O denunciado aponta diversos projetos de esgotamento 

sanitário e abastecimento d´água, enquadrados no programa 

estadual intitulado "Água em Toda Casa"  (fl. 4.804), os quais, 

em 2006, somavam um montante de R$ 6.781.987,56.E 

informa que, no início de julho de 2006 as faturas emitidas pela 
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ENPRO, por conta desses contratos, já somavam R$ 

1.457.213,31, dos quais R$ 632.782,46 de faturas com mais de 

30 (trinta) dias de atraso no pagamento. 

Assevera que, em função do grande volume de recursos 

necessários ao pagamento das obras e projetos desenvolvidos 

no programa Água para Todos, corria, à época, a notícia entre 

as empresas contratadas pela DESO que esta tomaria 

empréstimos bancários para honrar os compromissos 

assumidos com seus credores. 

A DESO, efetivamente, contraiu 04 (quatro) empréstimos 

bancários no valor de R$ 34.500.000,00, iniciado o pagamento 

aos credores em 11/08/2006. 

Afirma que a preocupação do acusado centrava-se no 

recebimento das faturas da ENPRO pelos serviços prestados à 

DESO, aduzindo que, caso houvesse a postergação dos 

pagamentos, os altos valores envolvidos colocariam em risco a 

própria sobrevivência da ENPRO. Assim, em defesa dos 

interesses da ENPRO, procurou, de forma legítima, o 

Secretário de Estado da Fazenda Gilmar de Melo Mendes para 

conseguir informações mais precisas sobre o assunto e 

manteve contato com ZULEIDO VERAS partilhando com ele as 

informações que possuía, sem qualquer diálogo com o 

denunciado FLÁVIO CONCEIÇÃO, jamais consultado, 

diferentemente do que consta da denúncia. 

3. DOS ADITIVOS AO CONTRATO DA GAUTAMA 

3.2. ALEGAÇÕES DE DEFESA 

Nega a acusação constante da denúncia, no sentido de ser o 

acusado o responsável pela preparação dos aditivos da 

construtora GAUTAMA e pelas alterações das planilhas de 

preços. 

Considera ter surgido a acusação em razão de diálogo mantido 

entre ZULEIDO VERAS e RICARDO MAGALHÃES, 
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interceptado no dia 28/06/2006, 01 (um) ano após o último 

instrumento de alteração dos preços do contrato firmado entre 

a DESO e a GAUTAMA. 

Assevera que, apesar de não haver nenhum impedimento (já 

que era sócio-proprietário de empresa de consultoria em 

projetos de engenharia, sem qualquer vinculação empregatícia 

com a DESO), não foi isso que aconteceu, pois as alterações 

do preço global do contrato de obras ocorreram em razão do 

2º, 5º e 6º Termo de Rerratificação, pactos nos quais não 

houve qualquer intervenção do denunciado. 

4. A INÉPCIA DA DENÚNCIA 

O denunciado argui a inépcia do pedido inicial do MPF, firmada 

em meras conjecturas. E arremata a alegação da seguinte 

forma: "tudo quanto se acusou sobre a elaboração do 

orçamento do edital de licitação da obra, confecção do projeto 

básico e as modificações que alteraram substancialmente as 

planilhas de preços originalmente formuladas foi esclarecido 

por documentos. 

Ficou transparente que a elaboração orçamentária não foi feita 

pelo acusado, que a confecção do projeto básico que deu 

origem à obra idem, e que as alterações de quantitativos e de 

metodologias construtivas ou decorreram de ordem da DESO 

ou do TCU, de sorte a afastar qualquer responsabilidade do ora 

defendente. 

Também quanto às chamadas operações relativas a 

empréstimos bancários ficou certo que o acusado não teve 

qualquer papel nelas (...) e os seus diálogos com Zuleido 

Veras, na ocasião, limitaram-se a troca de informações 

públicas, feitas entre pessoas que mantinham relacionamento 

empresarial amistoso." (fl. 4.812) 

Cita o HC 84.409/SP, rel. Min. Celso de Mello; APn n/ 479/RJ, 

rel. Min. Felix Fischer. 
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Ao final, requer a rejeição da denúncia. 

XV) MAX JOSÉ VASCONCELOS DE ANDRADE (FL. 
3.763/3.799); (FL. 5.327/5.514) 

1- DA IMPUTAÇÃO DO DELITO DE PECULATO 

O denunciado rejeita a acusação de prática de peculato, 

aduzindo, para tanto, que o MPF não apontou a modalidade 

praticada, nem tampouco a existência de dolo na conduta do 

agente. 

No período em que exerceu o cargo de Secretário de Estado 

da Fazenda cumpriu a Lei Orçamentária e promoveu a sua 

execução conforme exigido na LC n° 101/2000, negando 

peremptoriamente ter promovido qualquer repasse ilegal de 

verba à DESO. E argumenta: caso o denunciado houvesse 

aplicado os recursos em outro segmento do Governo do Estado 

de Sergipe, desviando os valores dos repasses previstos no 

mencionado diploma, terminaria por incorrer na prática do delito 

previsto no art. 315 do Código Penal. 

Assevera que a acusação da prática do delito de peculato é 

extremamente grave, principalmente porque o MPF não indicou 

elementos suficientes para embasar a denúncia. 

2- DA IMPUTAÇÃO DO DELITO DE CORRUPÇÃO PASSIVA 

Também refuta o cometimento do crime de corrupção passiva, 

por falta de descrição individualizada e discriminada da 

conduta do acusado, deixado de apontar a espécie de 

corrupção ativa praticada pelo acusado (se própria ou 

imprópria), qual a vantagem indevida solicitada pelo acusado, o 

momento da prática e da consumação do delito (se ocorreu 

quando do exercício do cargo de Secretário da Fazenda ou 

Secretário de Turismo), o ato de ofício que deixou de ser 

praticado pelo denunciado e em que momento essa omissão 

se configurou. 
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Assevera que as transcrições das conversas feitas na exordial 

não dão suporte à atribuição da prática de qualquer delito ao 

acusado. Afirma que tais diálogos não foram mantidos pelo 

denunciado e que a autoridade policial não realizou o 

indiciamento do acusado. 

Sem adentrar no mérito da acusação, o denunciado alega que 

o MPF não se desincumbiu do ônus a que estava obrigado por 

lei, fato que dificulta a defesa de cumprir seu mister. Cita o HC 

n° 27.587, rel. Min. Hamilton Carvalhido. 

3- DA INSTRUMENTALIDADE DO PROCESSO - 

NECESSIDADE DA DENÚNCIA TER EM SEU RELATO A 

EXPOSIÇÃO DOS FATOS CRIMINOSOS; SUAS 

CIRCUNSTÂNCIAS; E, A CLASSIFICAÇÃO DO CRIME - 

INEXISTÊNCIA - INÉPCIA DA PREAMBULAR ACUSATÓRIA - 

REJEIÇÃO. 

Reitera a alegação de inépcia da denúncia, por falta de clara 

exposição dos fatos que, em tese, podem configurar crime. Cita 

como precedentes o HC 55.476/PA, rel. Min. Gilson Dipp e o 

HC 84.409/SP, rel. Min. Joaquim Barbosa. 

Ao final, requer a rejeição da exordial acusatória, nos termos 

dos arts. 395 e 397 do Código de Processo Penal. 

(...). 

XVII) VICTOR FONSECA MANDARINO (FL. 5.795/5.818) 
O denunciado afirma que somente foi nomeado para exercer o 

cargo de Presidente da DESO em janeiro de 2003, restando 

claro que os fatos ocorridos antes de sua nomeação, bem 

como os deles decorrentes, quais como, a concorrência pública 

n° 005/2000, a formalização do contrato dela decorrente, a 

expedição da ordem de serviço e o 1º termo de rerratificação, 

não podem ser imputados ao acusado. 
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Durante sua gestão foram formalizadas as seguintes alterações 

no contrato n° 110/01: 2º ao 6º Termo de Rerratificação e 1 ao 

3° Termo aditivo, todos instrumentos pactuados visando 

atender determinações oriundas do TCU para adequações 

técnicas das planilha licitada (sic). 

Assevera que o 2º Termo de rerratificação foi elaborado em 

razão da conclusão do projeto executivo e de determinação do 

TCU, o que terminou por reduzir o valor contratualem (sic) 

exatos R$ 4.394.317,91, enquanto o 3º Termo de 

Rerratificação decorreu da necessidade de remanejamento de 

outros serviços, enquanto o 4º Termo, onde foi inserida 

cláusula contratual dispondo que os futuros aditamentos, acaso 

necessários, sejam realizados nos moldes da recomendação 

exarada pelo TCU. (sic) decorreu de determinação constante 

do acórdão 257/2004 da Corte de Contas. O 5º Termo de 

rerratificação foi precedida de análise técnica detalhada e a 

majoração encetada representou apenas 2,01% do valor 

originário, afigurando-se de pequena monta, se considerado o 

valor global do ajuste. Por último, o 6º Termo de rerratificação 

foi motivado pelo relatório técnico apresentado pelo engenheiro 

da DESO, apontando problemas de corrosão nas tubulações 

da 1ª etapa do trecho gravidade II e a necessidade de 

providências urgentes e emergenciais, sob pena de 

estrangulamento no abastecimento de água. Assim sendo, 

foram repactuados os preços para o fornecimento de tubos de 

aço carbono soldável, passando o valor global do contrato de 

R$ 102.139.432,44 para R$ 128.432.169,59, alteração que 

visou dar maior qualidade à obra e conseqüente confiabilidade 

operacional ao sistema. 

Este 6º Termo, questionado pelo TCU, após oferecidas a 

Tribunal as justificativas técnicas da DESO, convenceu-se da 

pertinência e decidiu revogar a medida cautelar concedida em 
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01/08/2005, para cancelar a alteração, conforme acórdão n° 

2293/2005. 

A acusação lançada na exordial acusatória está embasada no 

relatório da CGU, órgão que desconsiderou a atuação do TCU 

na fiscalização da obra e ignorou o fato de ter sido feita a 

substituição dos tubos de ferro de aço fundido por sua 

intervenção, estando presente antes mesmo da homologação 

do processo licitatório, até a resolução do contrato. 

INÉPCIA DA PEÇA VESTIBULAR E AUSÊNCIA DE JUSTA 

CAUSA 

O denunciado argui a inépcia da exordial, aduzindo que essa 

peça não preenche os requisitos do art. 41 do CPP, deixando 

de descrever os fatos tidos por delituosos cometidos pelo 

acusado, como por exemplo, não descreveu a forma e o tempo 

em que teria ocorrido o desvio de dinheiro público, nem 

tampouco indicou a existência de dolo na conduta do agente. 

Destaca o fato de não haver nas manifestações do TCU, 

qualquer constatação de superfaturamento de preços ou 

inexistência de serviços. 

Assevera ter adotado todas as medidas necessárias à 

verificação das despesas, sendo todos os pagamentos 

antecedido de aval da equipe técnica da DESO. 

Para este acusado a alegada falha, ilegalidade ou 

irregularidade praticada por assessores técnicos da DESO não 

pode ser transferida automaticamente ao denunciado. 

Afirma que o termo a quo para incidência dos reajustes 

encontra previsão no art. 40, XI, da Lei 8.666/93, sendo 

utilizados os índices da FGV para os cálculos dos reajustes, os 

quais retratam a variação do preço do ferro, aço e derivados. 

Assevera que os insumos utilizados na execução da obra 

sofreram grande majoração ao longo dos primeiros 05 (cinco) 
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anos de execução contratual, fato que justifica os reajustes 

encetados por conta da expressa disposição contratual e legal. 

Informa que apenas 31% dos recursos provenientes de 

empréstimos contraídos junto a instituições financeiras foram 

destinados à construtora GAUTAMA, fato que demonstra a 

ausência de privilégio da empresa junto à DESO. 

Por fim, assevera que os diálogos interceptados nos dias 

13/06/2006, 20/06/2006, 08/08/2006, 31/08/2006 e 04/09/2006 

demonstram as dificuldades impostas pelo acusado ao repasse 

de verbas à GAUTAMA. 

Pede, finalmente, a rejeição da denúncia e subsidiariamente 

pugna pela desclassificação do delito, aplicando-se a 

suspensão condicional do processo. 

Às fl. 9.021/9.022, determinei a intimação do MPF, nos termos 

do art. 221 do RISTJ. 

O MPF às fl. 9.028/9.029, opinou que apenas as defesas dos 

denunciados no "Evento Sergipe" fossem mantidas nos autos, 

pedido atendido pela decisão de fl. 9.046/9.047. 

PROSSEGUIMENTO DA INSTRUÇÃO 

Às fl. 9.078, foi juntada certidão da Corte Especial atestando 

que, por equívoco, não foi juntado aos autos da presente ação 

penal o processo n° 2006.33.00026473 (medida cautelar de 

interceptação telefônica), que tramitou perante a Seção 

Judiciária do Estado da Bahia, o que me levou a proferir 

decisão no sentido de ordenar o processo e determinar a 

juntada dos autos de interceptação , com a notificação de todos 

os denunciados para, querendo, apresentarem resposta no 

prazo de 15 (quinze) dias ( fl. 9.080/9.081). 

Determinei, ainda, extração de cópias do mesmo processo n° 

2006.33.00026473 e a remessa às Seções Judiciárias do 

Distrito Federal e dos Estados do Maranhão e de Alagoas. 
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Às fl. 9.097/9.099, o denunciado ZULEIDO SOARES VERAS 

pediu fosse dilatado o prazo de resposta para 60 (sessenta) 

dias, pedido indeferido às fl. 9.1908/9.109. 

Seguiram-se os aditamentos dos denunciados ZULEIDO 

SOARES VERAS, VICENTE VASCONCELOS CONI, TEREZA 

FREIRE LIMA, RODOLPHO DE ALBUQUERQUE SOARES DE 

VERAS, RICARDO MAGALHÃES DA SILVA, JORGE 

EDUARDO SANTOS BARRETO, JOÃO MANOEL SOARES 

BARROS, HUMBERTO RIOS DE OLIVEIRA, HENRIQUE 

GARCIA DE ARAÚJO, GIL JACÓ DE CARVALHO SANTOS, 

FLORÊNCIO BRITO VIEIRA, DIMAS SOARES DE VERAS, 

BOLÍVAR RIBEIRO SABACK e ABELARDO SAMPAIO LOPES 

FILHO, nos quais alegam, em preliminar: 

I - CERCEAMENTO DE DEFESA - PRAZO HÁBIL PARA A 

ANÁLISE DO MATERIAL ANEXADO AO PROCESSO 

Asseveram que o prazo de 15 (quinze) dias é insuficiente para 

exame de um processo de 2.770 folhas, em que constam as 

interceptações telefônicas deferidas pelo Juízo Federal do 

Estado da Bahia. 

Afirmam que a acusação tinha a obrigação de juntar o referido 

processo imediatamente antes do relatório da autoridade 

policial, ainda em sede de inquérito, nos termos do art. 8°, 

parágrafo único, da Lei 9.296/95. 

II - DA AUSÊNCIA DOS REQUERIMENTOS E DAS ORDENS 

QUE DEFERIRAM AS INTERCEPTAÇÕES TELEFÔNICAS 

QUE REDUNDARAM NO PRESENTE FEITO 

Alegam ausência dos requerimentos e das ordens que 

deferiram as interceptações telefônicas que redundaram no 

presente feito, com a juntada tardia, o que impediu o amplo 

contraditório. Ademais, dizem ser parcial o processo, faltando 

os pedidos e deferimentos das primeiras interceptações, 

justamente as que sustentaram todas as demais. 
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Juntam relatório parcial da Polícia Federal de 07/02/2006 

(documento que inaugura o processo n° 2006.33.00026473) e 

afirmam que, àquela época, já existiam interceptações 

telefônicas em curso. 

Alegam que os investigados João Batista Paiva Santana e 

Rubens de Carvalho Patury já estavam sob monitoramento 

telefônico e que de tal monitoramento surgiram pedidos de 

interceptação contra Francisco de Assis Borges Catelino e Joel 

Almeida de Lima, sendo que o pedido de interceptação contra 

o denunciado ZULEIDO VERAS surgiu em razão do 

monitoramento de Francisco Catelino e Joel de Lima. 

Aduzem que o vínculo entre a interceptação ocorrida contra 

Rubens Patury na "Operação Octopus" e a interceptação 

ocorrida contra ZULEIDO VERAS é incontestável, retirando da 

defesa a possibilidade de analisar a licitude da prova na 

medida que não lhe é fornecida a prova inicial da qual todas as 

demais dependem. 

Transcrevem trecho do mencionado relatório da Polícia 

Federal, no qual a autoridade policial menciona que o 

monitoramento em questão não deve ser utilizado para 

investigação de fatos que não digam respeito àqueles 

apresentados ao Poder Judiciário. 

Defendem a ilegalidade da prova colhida por interceptação 

telefônica, ao argumento de que o monitoramento telefônico 

realizado na "Operação Octopus" foi utilizado para dar início ao 

presente feito. 

III - EXCESSO DE PRAZO - OFENSA AO MANDAMENTO DA 

RAZOABILIDADE ANTE AFRONTA DIRETA AO COMANDO 

CONSTITUCIONAL - LEADING CASE - HC 76.686 

Afirmam que o primeiro pedido de interceptação telefônica que 

veio aos autos do processo n° 2006.33.00026473 data de 



Processo nº 0001193-60.2015.4.05.8500 
 

Telma Maria Santos Machado 
Juíza Federal 

 

142 

07/02/2006 e faz menção expressa a interceptações anteriores 

da "Operação Octopus". 

Afirmam que a primeira interceptação existente nos autos data 

de 16/02/2006, tendo sido sucessivamente prorrogada até o dia 

19/04/2006, quando, pela primeira vez, é deferida 

interceptação telefônica contra funcionários da empresa 

Gautama. Após tal deferimento, a autoridade policial requereu 

prorrogações sucessivas das interceptações contra Zuleido, 

Rodolpho e Florêncio, assim como contra Maria de Fátima, 

César e Gil Jacó, sendo deferidas até a data de 18/08/2006. 

Entendem que, por meio da análise dos autos, chega-se ao 

prazo de 06 (seis) meses de interceptação deferidos pelo Juiz 

Federal de Salvador/BA que, somado ao prazo de 

interceptação deferida por esta relatora, indica 

desproporcionalidade na medida e violação à Lei 9.296/96. Cita 

o HC n° 76.686, rel. Min. Nilson Naves, DJ 10/11/2008. 

Afirmam ter sido o Juiz Federal de Salvador/BA levado a erro 

pelos agentes da Polícia Federal que pretendiam mudar o foco 

das investigações rotuladas como "Operação Octopus". 

IV - DA AUSÊNCIA DE FUMUS BONI IURIS 

Em apreciação geral dizem os acusados que a Operação 

Navalha iniciou-se por investigação desenvolvida pela força 

tarefa previdenciária no Estado da Bahia, investigando suposta 

prática de fraudes previdenciárias, sonegação fiscal e liberação 

indevida de CND´s, além de crimes contra a administração 

pública praticados por sócios de 08 (oito) empresas do ramos 

de prestação de serviços com fornecimento de mão-de-obra no 

Estado da Bahia, daí o nome Octopus, em alusão aos 08 

tentáculos de um polvo. 

No curso da operação, passou-se a investigar o envolvimento 

de delegados e agentes da Polícia Federal com membros da 

suposta organização criminosa, o que gerou a nova operação 
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denominada "Navalha", em clara referência de que a PF 

pretendia cortar na própria carne. Durante meses a 

investigação esteve voltada apenas para a contra-inteligência 

da Polícia Federal, que investigava seus próprios agentes e 

delegados. 

Por motivos não esclarecidos, a Polícia Federal resolveu mudar 

o foco das investigações exatamente quando "problemas 

técnicos" passaram a ser noticiados quanto à interceptação 

telefônica de delegados investigados, momento em que o foco 

da apuração deixou de se ocupar dos delegados federais e 

passou a centrar nas operações da empresa Gautama, fato 

que, segundo os denunciados, foi admitido pela Polícia Federal 

(relatório circunstanciado n° 11) e citação de decisão do Juiz 

Federal Durval Carneiro Neto (fl. 03/19 do apenso 76), o qual 

confundiu-se com a alteração do foco das investigações, sendo 

levado a erro. 

Para os denunciados, os inúmeros óbices ocorridos durante as 

investigações policiais acabou por retirar das interceptação 

telefônica (sic), a fumaça do bom direito, supostamente 

existente. 

V - DA PRIMEIRA INTERCEPTAÇÃO DE ZULEIDO VERAS 

Afirmam que a primeira interceptação do denunciado ZULEIDO 

VERAS foi realizada como forma de desviar o foco das 

investigações que recaiam sobre policiais federais e foram 

autorizadas com base em falsas premissas decorrentes de 

interpretações tendenciosas realizadas por agentes da Polícia 

Federal. 

Asseveram que Francisco de Assis Catelino e Joel Almeida de 

Lima (Delegado de Polícia Federal aposentado) foram 

contratados na condição de advogados pela empresa Gautama 

para prestarem serviços advocatícios no acompanhamento em 

Inquérito com curso perante a Polícia Civil do Distrito Federal, 
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em razão da morte de empregado da empresa, ocorrida 

durante a construção do prédio do Instituto Nacional de 

Criminalística. 

Cita diversos trechos de diálogos monitorados e afirma que não 

existe nenhuma interceptação telefônica de diálogo entre 

ZULEIDO e o denunciado PATURY. 

Assevera que o depósito de R$ 7.000,00 efetuado na conta 

bancária da esposa de PATURY (Magna Soraya) foi realizado 

a pedido de CATELINO, como pagamento de honorários 

advocatícios. Segundo soube o acusado ZULEIDO, 

posteriormente, JOEL e CATELINO eram amigos de PATURY 

há vários anos e teriam se oferecido para emprestar dinheiro 

para a realização da festa de posse de PATURY como 

Delegado Superintendente do Estado de Sergipe. Como Joel e 

Catelino tinham honorários advocatícios a receber, pediram 

efetuasse a Gautama o depósito correspondente em uma conta 

por eles informada". (fl. 9.163). 

Este fato, segundo a defesa, é interpretado, pelos diálogos 

interceptados, de maneira completamente equivocada, sendo 

incrível que um Delegado de Polícia Federal e um advogado 

combinassem pagamento de vantagem indevida por meio de 

ligação telefônica. 

Alegam que o depósito realizado pela Gautama na conta de 

Soraya foi feito a título de pagamento de honorários a Catelino. 

Afirmam que o referido empréstimo foi pago mediante depósito 

na conta de Catelino em 02 (duas) parcelas de R$ 3.500,00 

realizados nos dias 21/12/2005 e 09/01/2006, muito antes de 

se ter conhecimento da investigação. 

Afirmam que Patury já se encontrava, è época, aposentado da 

Polícia Federal, tendo sido nomeado para cargo em comissão 

da Superintendência do Estado de Sergipe. 
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VI - DA PRIMEIRA PRORROGAÇÃO DA INTERCEPTAÇÃO 

DO TELEFONE DE ZULEIDO VERAS 

Defendem que a primeira prorrogação da interceptação 

telefônica do terminal utilizado pelo acusado ZULEIDO VERAS 

é fruto da criação mental dos agentes da Polícia Federal. Cita 

trecho do diálogo interceptado e alega que o crime de fraude à 

licitação é punido com pena de detenção, razão pela qual não 

pode ser utilizada a prova indicada para incriminar o 

denunciado, nos termos da Lei 9.296/96. 

VII - DA SEGUNDA PRORROGAÇÃO DAS 

INTERCEPTAÇÕES TELEFÔNICAS 

A segunda prorrogação da interceptação telefônica, segundo 

os denunciados, partiu de premissa totalmente equivocada, 

qual seja, imputação de prática de crime a Prefeito do 

Município de Camaçari/BA, conduta que, ao final da 

investigação, não restou amoldada a qualquer tipo penal. O 

fato de não ter se observado a prática de crime em relação ao 

"Evento Camaçari" retira da interceptação a fumaça do bom 

direito, fazendo cair por terra todas as demais medidas de 

restrição do direito ao sigilo das comunicações. 

VIII - DAS DEMAIS INTERCEPTAÇÕES 

Ao final, aduzem que, estando as primeiras interceptações 

eivadas de ausência de fumus boni iuris, todas as demais, dela 

decorrentes, encontram-se igualmente viciadas. 

Notificado, o acusado MAX JOSÉ VASCONCELOS DE 

ANDRADE reitera defesa apresentada (fl. 9.264/9.303). 

Vencido o prazo de manifestação foram os autos conclusos 

com 31 (trinta e um) volumes, 232 (duzentos e trinta e dois) 

apensos e 9.394 páginas. 

É o relatório. 
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4. Registro, em adendo, que através do referido acórdão, já 

transitado em julgado (f. 6685), a Corte Especial do Superior Tribunal de 

Justiça, por unanimidade, rejeitou as preliminares arguidas pela defesa e, no 

mérito, recebeu a denúncia em relação aos acusados Zuleido Soares Veras, 

Ricardo Magalhães da Silva, Flávio Conceição de Oliveira Neto, João Alves 

Neto, José Ivan de Carvalho Paixão, João Alves Filho, Max José Vasconcelos 

de Andrade, Gilmar de Melo Mendes, Victor Fonseca Mandarino, Kleber 

Curvelo Fontes, Sérgio Duarte Leite e Renato Conde Garcia. Em relação ao 

acusado João Alves Neto, rejeitou a denúncia quanto a imputação do art. 312 

CP e, em referência ao acusado Flávio Conceição de Oliveira Neto, declarou 

extinta a punibilidade, em face da prescrição, quanto à imputação do art. 319 

CP. Rejeitou, ainda, a denúncia em relação aos acusados Roberto Leite, 

Humberto Rios de Oliveira, Florêncio Brito Vieira, Gil Jacó Carvalho Santos e 

Maria de Fátima Cesar Palmeira, nos termos do voto da Senhora Ministra 

Relatora. 

5. Posteriormente, após a realização de vários atos processuais, 

a Corte Especial do colendo Superior Tribunal de Justiça, através do acórdão 

de f. 7722/7730v., em Questão de Ordem, determinou o desmembramento da 

presente Ação Penal, com a extração de cópia integral dos autos e a remessa 

a esta Seção Judiciária para prosseguir no processamento do feito em relação 

aos denunciados Zuleido Soares Veras, Ricardo Magalhães da Silva, João 

Alves Filho, João Alves Neto, Max José Vasconcelos de Andrade, Gilmar de 

Melo Mendes, Victor Fonseca Mandarino, Kleber Curvelo Fontes, Sérgio 

Duarte Leite, Renato Conde Garcia e José Ivan de Carvalho Paixão no 

denominado "EVENTO SERGIPE", mantendo-se o feito naquela instância 

apenas em relação ao denunciado Flávio Conceição de Oliveira Neto, 

Conselheiro do Tribunal de Contas do Estado de Sergipe. 

6. Ao chegarem a esta Seção Judiciária, os autos foram 

distribuídos a este Juízo Federal da 1ª Vara. 
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7. A fim de regularizar o andamento do feito, concedi vista dos 

autos ao Ministério Público Federal e adotei outras providências (f. 7752). 

8. Posteriormente, em virtude de o denunciado João Alves Filho 

ocupar o cargo de prefeito do Município de Aracaju/SE, declinei da 

competência em relação ao mesmo e determinei o desmembramento do feito 

e a remessa de cópia dos autos ao Tribunal Regional Federal da 5ª, órgão 

competente para conhecer e julgar a denúncia contra ele (f. 7755/7756). 

9. O MPF ratificou a denúncia em relação aos acusados Zuleido 

Soares Veras, Ricardo Magalhães da Silva, João Alves Neto (com exceção da 

imputação do art. 312, CP, já rejeitada pelo STJ), Max José Vasconcelos de 

Andrade, Gilmar de Melo Mendes, Victor Fonseca Mandarino, Kleber Curvelo 

Fontes, Sérgio Duarte Leite, Renato Conde Garcia e José Ivan de Carvalho 

Paixão, bem assim o arrolamento de testemunhas, em relação às 9 (nove) 

que indica (f. 7759/7786). 

10. Ratifiquei os atos processuais praticados, inclusive o 

recebimento da denúncia em relação aos 10 (dez) acusados indicados pelo 

MPF no item anterior, supostamente envolvidos com o “Evento Sergipe”, da 

forma realizada pelo STJ, e determinei o prosseguimento do feito em 

referência aos mesmos (f. 7787/7792). No mesmo ato, revoguei a tramitação 

da ação em regime de “segredo de justiça” e determinei que se informasse ao 

STJ a aposentadoria do acusado Flávio Conceição de Oliveira Neto, além de 

outras medidas necessárias ao regular andamento do feito. 

11. O STJ declinou da competência para processar e julgar a Ação 

Penal em relação ao denunciado Flávio Conceição de Oliveira Neto e 

determinou que o processo fosse encaminhado a este Juízo, onde se 

encontram processados os demais acusados [Zuleido Soares Veras, Ricardo 

Magalhães da Silva, João Alves Filho, João Alves Neto, Max José 

Vasconcelos de Andrade, Gilmar de Melo Mendes, Victor Fonseca Mandarino, 
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Kleber Curvelo Fontes, Sérgio Duarte Leite, Renato Conde Garcia e José Ivan 

de Carvalho Paixão] (f. 7803, 7969/7991 e 7994). 

12. A fim de evitar a tramitação em duplicidade de processos com 

tamanho volume, autorizei a vinculação do feito recepcionado a este processo 

como petição e determinei a adoção de várias providências, dentre elas o 

traslado para este processo das peças referentes ao andamento da Ação 

Penal junto ao STJ, após a remessa do primeiro feito para este Juízo em 

2015, a inclusão do denunciado Flávio Conceição de Oliveira Neto no pólo 

passivo da ação e vista dos autos ao MPF sobre a descida dos autos em 

relação ao referido acusado (f. 7805/7806). 

13. Cópia do aludido processo foi juntada aos autos (f. 7807/7994). 

14. O MPF ratificou a denúncia de f. 2188/2319 do Volume 10 

também em relação ao denunciado Flávio Conceição de Oliveira Neto, 

reiterando os argumentos lançado às f. 7759/7786 e registrando, quanto à 

imputação ao referido acusado da prática do crime do crime do art. 319 do 

CP, que a denúncia já foi rejeitada ante o reconhecimento da prescrição, 

devendo ser excluída tal imputação. Arrolou duas testemunhas (f. 7996/7998). 

15. Ratifiquei os atos processuais praticados, inclusive o 

recebimento da denúncia em relação ao acusado Flávio Conceição de 

Oliveira Neto, supostamente envolvido com o “Evento Sergipe”, da forma 

realizada pelo STJ, com a rejeição da peça acusatória em relação ao 

mencionado acusado quanto ao delito descrito no art. 39 do Código Penal., 

devido a ocorrência da prescrição. Determinei o prosseguimento do feito em 

relação aos 11 (onze) denunciados e, quanto à reserva de bens solicitada 

pela Justiça Trabalhista, mantive a decisão proferida pelo STJ, além de 

ordenar à secretaria certificar quanto a existência de bloqueio de bens e 

valores constantes nos autos e intimar a defesa para delimitar as respectivas 
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testemunhas a serem ouvidas na instrução, no prazo de dez dias (f. 

7999/8004). 

16. O nome do denunciado Flávio Conceição de Oliveira Neto foi 

incluído no pólo passivo da ação (f. 8006/8009). 

17. Por intermédio da petição de f. 8023/8028, o acusado Renato 

Conde Garcia requereu o trancamento da presente Ação. Alegou que não foi 

incluído como réu na Ação Civil Pública de Improbidade Administrativa nº 

0002064-32.2011.4.05.8500, correlata ao presente feito, colacionando cópia 

da petição inicial da mencionada Ação. 

18. O acusado Flávio Conceição de Oliveira Neto apresentou 

Embargos de Declaração sobre as decisões de f. 7752/7753, 7755/7756, 

7787/7792, 7805/7806, visando suprir omissões e obscuridades relativas à 

realização de prova pericial e requisição de documentos e informações (f. 

8112/8115). 

19. Através do petitório de f. 8135/8136, o réu Victor Fonseca 

Mandarino ofereceu rol de testemunhas. 

20. O denunciado João Alves Neto apresentou petição requerendo 

a realização de provas testemunhal e periciais contábil e de engenharia (f. 

8140/8143). 

21. Os réus Max José Vasconcelos de Andrade, José Ivan de 

Carvalho Paixão e Sérgio Duarte Leite, através da petição de f. 8145, 

confirmaram o rol de testemunhas anteriormente apresentado e insistiram 

também na produção de provas periciais (contábil e de engenharia). 

22. Os acusados Zuleido Soares de Veras e Ricardo Magalhães da 

Silva afirmaram que na defesa prévia apresentada perante o STJ foi requerida 

a realização de perícia de engenharia no local das obras e a oitiva de 
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testemunhas, sendo que tais pedidos não foram apreciados pelo STJ. 

Alegaram que toda a acusação em relação ao delito de peculato é baseada 

em Relatório de Ação de Controle elaborado unilateralmente pela CGU, 

subscrito por uma economista e não por um engenheiro, razão pela qual 

requereu a elaboração de laudo técnico a fim de que sejam esclarecidas as 

questões elencadas em seu petitório. Requereram, ainda, a produção de 

prova testemunhal, indicando em relação a Ricardo Magalhães o número de 

11 (onze) testemunhas e quanto a Zuleido de Veras o total de 44 (quarenta e 

quatro) testemunhas, sustentando que esse número diz respeito a cada fato 

imputado, uma vez que só em relação a Zuleido são trinta e seis acusações 

pelo crime de corrupção ativa (f. 8147/8161 e 8163/8176). 

23. O denunciado Flávio Conceição de Oliveira Neto indicou suas 

testemunhas (f.8178/8180). 

24. Em f. 8181/8183 consta certidão sobre a cópia das mídias do 

processo originário encaminhado pelo STJ posteriormente em relação ao 

acusado Flávio Conceição de Oliveira Neto. 

25. Instado, o Ministério Público Federal aduziu o seguinte (f. 

8188/8195): 

a) Em relação ao acusado Renato Conde Garcia, o 

mesmo não foi incluído como réu na Ação de Improbidade 

Administrativa, entretanto ressalta a independência entre 

as instâncias cível e criminal, especialmente porque a 

denúncia criminal traz outro enfoque às condutas 

atribuídas ao mencionado réu, que merecem uma análise 

mais aprofundada no decorrer da instrução criminal. 

b) Sobre as testemunhas indicadas em número acima de 

08 (oito) por réu, não se opõe, uma vez que a orientação 

jurisprudencial se manifesta no sentido de que o número 
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de testemunhas prevista no art. 401 do CPP refere-se a 

cada fato criminoso supostamente praticado. 

c) Sobre a possibilidade de cumprir o disposto no art. 222, 

§3º do Código de Processo Penal para que a oitiva das 

testemunhas possa ser realizada por meio de 

videoconferência. 

d) Por nova determinação de intimação da defesa de 

Zuleido Soares De Veras e Ricardo Magalhães Silva para 

delimitar as testemunhas a serem ouvidas, uma vez que 

se limitaram a repetir o rol já apresentado junto ao STJ, 

sem fazer a necessária delimitação ao “Evento Sergipe”. 

e) Pelo indeferimento de prova pericial (contábil e de 

engenharia), uma vez que os órgãos de controle já 

abordaram exaustivamente o tema, sendo desnecessária 

a realização de perícia para aferir questões relacionadas a 

sobrepreço e reajustamento de controle. 

f) Não se opõe ao requerimento de informações visando à 

identificação dos responsáveis pela elaboração dos 

relatórios/fiscalizações feitas pela CGU, TCU e CEF, como 

solicitado pelo réu Flávio Conceição de Oliveira Neto, no 

intuito de serem ouvidos futuramente como testemunhas. 

26. Por não verificar ser a hipótese de trancamento da Ação Penal 

em relação ao denunciado Renato Conde Garcia nem de qualquer das causas 

de absolvição sumária descritas no art. 397 do Código de Processo Penal, 

determinei a continuidade do processo, designei audiência de instrução, 

inicialmente para a oitiva de duas testemunhas de acusação residentes em 

Aracaju, bem assim, a expedição de carta precatória para oitiva das 

testemunhas de acusação que residem fora da jurisdição deste juízo, além de 
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sanar algumas controvérsias e adotar outras providências, visando ao regular 

andamento do feito (f. 8199/8256). No mesmo ato, rejeitei os Embargos de 

Declaração opostos pelo denunciado Flávio Conceição de Oliveira Neto. 

27. O denunciado Flávio Conceição de Oliveira Neto opôs 

Embargos de Declaração contra a decisão de f. 8199/8256, visando sanar e 

esclarecer as omissões, contradições e obscuridades por ele elencadas, 

relativas ao indeferimento da realização de prova pericial (f. 8313/8315). 

28. O acusado Zuleido Soares de Veras arrolou 9 (nove) 

testemunhas, 1 (um) informante e insistiu na realização das perícias contábil e 

de engenharia, requerendo sua imediata realização (f. 8316/8330 e 

8331/8339). 

29. A Justiça Trabalhista Soteropolitana encaminhou expediente a 

este Juízo solicitando apreciação de uma petição de um exequente naquela 

Justiça, mediante a qual se pleiteia a liberação de bens da Construtora 

Gautama ou de seus sócios, Zuleido Soares de Veras e Jane Eyre de 

Albuquerque Veras (f. 8360/8366). 

30. O denunciado Renato Conde Garcia apresentou perguntas a 

serem anexadas às cartas precatórias para oitiva de testemunhas de 

acusação que residem fora da jurisdição (f. 8367/8376). 

31. Não conheci os Embargos de Declaração interpostos pelo 

denunciado Flávio Conceição de Oliveira Neto e mantive a decisão combatida 

por seus próprios fundamentos em relação ao acusado Zuleido Soares de 

Veras, dentre outras medidas (f. 8377/8381). 

32. Determinei o encaminhamento das questões formuladas pelo 

acusado Renato Conde Garcia aos Juízos Deprecados e a intimação do 

patrono do denunciado Flávio Conceição de Oliveira Neto para informar o 

endereço atualizado do referido réu, sob pena de revelia (f. 8382). 
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33. O denunciado João Alves Neto pediu para ser reconsiderada a 

decisão de indeferimento da prova pericial de engenharia e contábil, bem 

assim a de indeferimento do pedido de degravação dos áudios das 

interceptações telefônicas e requereu sua dispensa de comparecimento à 

audiência designada para o dia 26 de janeiro (f. 8383/8386). 

34. Não localizados pelos oficiais de justiça, ordenei a intimação 

dos patronos dos acusados Renato Conde Garcia e Flávio Conceição de 

Oliveira Neto para informar os endereços atualizados dos mencionados réus, 

sob pena de revelia (f. 8397). 

35. Intimado, o órgão acusatório não se insurgiu quanto ao número 

de testemunhas arroladas pela defesa, mas se opôs à realização prova 

pericial e à liberação de valores e desbloqueio de bens apreendidos (f. 8400). 

36. O denunciado Renato Conde Garcia foi localizado pelo 

meirinho e o patrono do acusado Flávio Conceição de Oliveira Neto forneceu 

o endereço atualizado deste (f. 8402/8403 e 8406). 

37. O patrono do acusado Renato Conde Garcia informou o 

endereço deste (f. 8414). 

38. A Justiça Obreira de Salvador pleiteou a este Juízo a retirada 

da indisponibilidade de imóvel apreendido neste processo (f. 8423/8425). 

39. Indeferi os pedidos de prova pericial formulados pela defesa, 

mantendo a decisão de f. 8199/8256, e deferi o pedido de não 

comparecimento à audiência, formulado por João Alves Neto (f. 8426/8428). 

Ato contínuo, indeferi o pedido de transcrição dos áudios interceptados e o de 

liberação de valores e desbloqueio de bens apreendidos, e ordenei a 

intimação da defesa sobre a juntada de ofícios do Tribunal de Contas do 

Estado de Sergipe - TCE/SE e da CGU. 
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40. Intimado, o denunciado manifestou-se requerendo a renovação 

do expediente, diante das justificativas apresentadas, e em relação ao ofício 

da CGU, requereu a oitiva, como testemunhas, dos analistas de finanças e 

controle indicados, responsáveis pela elaboração do Relatório nº 

00190.020334/2007-94 (f. 8461/8463). 

41. Em audiência (f. 8465/8474), dois advogados de defesa 

formularam requerimentos, foi dispensada a presença de todos os 

denunciados e as partes concordaram com a gravação do depoimento das 

testemunhas arroladas pelas acusação (Adalberto Vasconcelos de Andrade e 

Augusto César Lima dos Santos) em áudio e vídeo em mídia digital. Ato 

contínuo, colhi o depoimento das duas testemunhas. Em seguida, designei 

várias datas para prosseguimento desta audiência com a oitiva das 

testemunhas de defesa. Além disso, determinei a realização de algumas 

diligência, visando ao regular andamento do feito. 

42. Instada, a CEF prestou informações (f. 8495). 

43. Readequei a pauta de audiências (f. 8496). 

44. Em cumprimento ao comando judicial de f. 8492, o denunciado 

Zuleido Soares de Veras informou o endereço da testemunha Albano do 

Prado Pimentel Franco (f. 8516 e 8520). 

45. O denunciado Flávio Conceição de Oliveira Neto pediu a 

realização de diligência junto à CEF (f. 8518/8519). 

46. O Juízo Deprecado solicitou a este Juízo Deprecante o 

agendamento de videoconferência para oitiva da testemunha Andrea Tsuruta, 

arrolada pela acusação (f. 8591/8592). 
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47. Determinei a realização de diligências e indeferi a liberação de 

valores e desbloqueio de bens apreendidos em decorrência desta Ação Penal 

(f. 8593). 

48. Designei data para inquirição de testemunha por 

videoconferência e ordenei a adoção das devidas providências, objetivando a 

prática do mencionado ato (f. 8595). 

49. O TCE/SE prestou informações (f. 8621/8622). 

50. O 3º Registro de Imóveis de Salvador informou o cancelamento 

da indisponibilidade referente a esta Ação Penal, incidente sobre os imóveis 

que identifica (f. 8647). 

51. Determinei a realização de diligências (f. 8651). 

52. A Justiça Trabalhista de Salvador solicitou informações sobre a 

indisponibilidade dos bens da Construtora Gautama Ltda. e dos seus sócios 

Zuleido Soares de Veras e Jane Eyre de Albuquerque Veras (f. 8661). 

53. A CEF juntou documentos (f. 8662). 

54. O denunciado João Alves Neto manifestou-se nos termos do 

despacho de f. 8651 e reiterou o pedido de realização de prova pericial (f. 

8668/8670). 

55. Os denunciados Max José Vasconcelos de Andrade, José Ivan 

de Carvalho Paixão e Sérgio Duarte Leite manifestaram-se e pediram dilação 

de prazo sobre os documentos juntados pela CEF (f. 8671). 

56. Por sua vez, o acusado Flávio Conceição de Oliveira Neto 

requer a oitiva de servidores do TCE/SE (f. 8672). 
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57. Indeferi o pedido de realização de prova pericial formulado pelo 

acusado João Alves Neto, deferi a dilação de prazo da defesa a partir do 

protocolamento da petição de f. 8671, bem assim a oitiva das testemunha 

indicadas por Flávio Conceição de Oliveira Neto, além de outras medidas 

necessárias ao regular andamento do feito (f. 8673/8674). 

58. O denunciado Zuleido Soares de Veras pediu a desistência da 

oitiva da testemunha Albano Franco (f. 8681/8682). 

59. Designei audiência com a finalidade de inquirir testemunhas 

por videoconferência e determinei a realização das providências necessárias 

à concretização do ato (f. 8691). 

60. Aditei cartas precatórias e homologuei o pedido de desistência 

da testemunha Albano do Prado Pimentel Franco (f. 8692). 

61. Redesignada audiência com a finalidade de inquirição de 

testemunhas por videoconferência (f. 8699). 

62. Em virtude da publicação de f. 8679/8680, o denunciado Flávio 

Conceição de Oliveira Neto prestou esclarecimento e requereu diligências (f. 

8701/8704). 

63. Bolivar Ribeiro Sabak, credor trabalhista da Construtora 

Gautama, estranho à lide, atravessou petição requerendo a reconsideração 

do despacho de f. 8593, que indeferiu a retirada da indisponibilidade do bem 

imóvel denominado Fazenda Palma (f. 8714/8716). 

64. O MPF requereu o indeferimento do pedido (f. 8742). 

65. A Justiça Trabalhista de Salvador solicitou a retirada da 

indisponibilidade de imóvel apreendido, em face de decisão proferida pelo 

STJ nesta Ação Penal (f. 8747). 
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66. O denunciado Flávio Conceição de Oliveira Neto faz uma 

reflexão sobre a decisão do STF no Inquérito 3732, requerendo, ao final, a 

declaração de ilicitude das provas que indica (f. 8748/8755). 

67. Redesignei audiência com a finalidade de inquirição de 

testemunhas por videoconferência (f. 8833). 

68. Diante da decisão do STF no Inquérito 3732/DF, o denunciado 

João Alves Neto requereu o sobrestamento de todos os atos processuais até 

que sejam anulados os atos do processo que dependam das interceptações 

telefônicas realizadas após 19 de maio de 2006, extinguindo-se, via de 

consequência, a presente Ação Penal (f. 8873/8877). 

69. Indeferi a liberação de valores e desbloqueio de bens 

apreendidos em decorrência desta Ação Penal (f. 8910/8913). 

70. O MPF manifestou-se pelo indeferimento do ofício de f. 8747 e 

pediu o regular prosseguimento do feito, sob o argumento que a decisão do 

STF proferida no Inquérito 3732/DF não se aplica à hipótese dos autos (f. 

8914/8917). 

71. Rejeitei os pedidos de nulidade de prova formulados por João 

Alves Neto e Flávio Conceição de Oliveira Neto e mantive as audiências 

designadas (f. 8917/8933). 

72. Moacyr Gomes da Rocha Júnior, credor trabalhista da 

Construtora Gautama, estranho à lide, atravessou petição requerendo a 

reconsideração da decisão exarada em 19/1/2006, para autorizar a 

disponibilidade o imóvel rural objeto de auto de penhora junto a Justiça 

Trabalhista da Bahia (f. 8944/8946). 
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73. O MPF/MT solicitou cópia do processo cautelar nº 

2006.33.00.002647-3 (quebra de sigilo de dados telefônicos), cuja cópia está 

juntada nesta Ação Penal (f. 8956). 

74. Indeferi a liberação de valores e desbloqueio de bens 

apreendidos em decorrência desta Ação Penal e, quanto ao requerimento 

formulado pelo MPF/MT, direcionei-o ao órgão ministerial aqui atuante (f. 

8958/8961). 

75. O denunciado Flávio Conceição de Oliveira Neto opôs 

Embargos de Declaração contra a decisão de f. 8917/8933, visando sanar e 

esclarecer a obscuridade e a omissão apontadas, quais sejam, a obscuridade 

relativa ao pedido “a” e omissão referente ao pedido “c”, ambos da petição 

protocolada em 10/5/2016 (f. 8962/8965). 

76. O denunciado Renato Conde Garcia requereu dispensa de 

comparecimento em audiência de videoconferência que indica, designada 

para oitiva de testemunhas (f. 8966). 

77. Em audiência (f. 8973/8980), designei advogado ad hoc aos 

réus Gilmar de Melo Mendes e Kleber Curvelo Fontes, dispensei o 

denunciado João Alves Neto do comparecimento na oitiva das testemunhas e 

dos demais réus, a defesa dos denunciados Max José Vasconcelos de 

Andrade, Sérgio Duarte Leite e José Ivan de Carvalho Paixão pediu a 

dispensa dos mesmos para a oitiva das testemunhas de defesa e dos demais 

réus, acrescentando que não desejava ser fotografado nem filmado quando 

dentro da sala de audiências, mesmo antes de ela ser iniciada. Deferi o 

pedido de dispensa de comparecimento do acusado Renato Conde Garcia e 

destaquei, quanto à manutenção da presente audiência, que as testemunhas 

depõem sobre fatos e não sobre a apresentação de laudos ou documentos do 

processo. Ato contínuo, abri vista dos autos ao Ministério Público sobre os 

Embargos de Declaração opostos pelo acusado Flávio Conceição e adotei 
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algumas providências, visando à oitiva de outras testemunhas. Em seguida, 

as partes concordaram com a gravação do depoimento da testemunha 

arrolada pela acusação (Andréa Tsuruta) em áudio e vídeo em mídia digital. 

Colhi, então, o depoimento da aludida testemunha. 

78. Os patronos dos acusados Gilmar de Melo Mendes e Kleber 

Curvelo Fontes apresentaram escusas pelo não comparecimento à audiência, 

ratificando os atos nela praticados (f. 8985/8986). 

79. O Ministério Público Federal manifestou-se pela não 

conhecimento dos Embargos de Declaração opostos por Flávio Conceição em 

relação à obscuridade e o conhecimento em referência à omissão alegada, 

porém para serem improvidos (f. 8991/8994). 

80. Conheci dos Embargos apenas em relação à omissão, porém 

neguei-lhes provimento (f. 9019/9031). 

81. Indeferi o pedido do advogado Madson Lima de Santana 

quanto à filmagem e fotografias em sala de audiência e deferi o pedido de 

ratificação dos atos praticados em relação aos advogados faltantes (f. 

9032/9038). 

82. O acusado João Alves Neto requereu a dispensa da 

testemunha Augusto Bezerra de Assis Filho (f. 9072). 

83. Em audiência (f. 9084/9088), designei advogados ad hoc aos 

réus Ricardo Magalhães da Silva e Zuleido Soares de Veras, deferi o pedido 

de desistência da testemunha Augusto Bezerra de Assis Filho, formulado por 

João Alves Neto. Em seguida, as partes concordaram com a gravação do 

depoimento da testemunha arrolada pela acusação (Arnaldo Gomes Flores) 

em áudio e vídeo em mídia digital. Ato contínuo, colhi o depoimento da 

aludida testemunha. 
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84. Declarei a preclusão da oitiva de testemunhas (f. 9090/9095). 

85. O denunciado João Alves Neto pediu a dispensa do seu 

comparecimento em audiência para oitiva de testemunhas (f. 9096). 

86. Deferi o pedido de dispensa de comparecimento do acusado 

João Alves Neto à audiência designada (f. 9098). 

87. Em audiência (f. 9100/9107), deferi o pedido de juntada de 

substabelecimento formulado pela defesa do denunciado Flávio Conceição de 

Oliveira Neto, designei advogado ad hoc ao réu Victor Fonseca Mandarino. 

Em seguida, as partes concordaram com a gravação do depoimento das 

testemunhas arroladas pelas defesas de Ricardo Magalhães da Silva (Cláudio 

Dantas Santos), de Zuleido Soares de Veras e João Alves Neto (Gustavo 

José dos Santos Silva Lima) em áudio e vídeo em mídia digital. Ato contínuo, 

colhi o depoimento das aludidas testemunhas. Durante o depoimento da 

testemunha Cláudio Dantas Santos, o patrono do réu Victor Fonseca 

Mandarino assumiu a sua defesa. 

88. O réu João Alves Neto requereu a designação de nova data 

para oitiva da testemunha Etelvina Francisca Santos Apolônio pelas razões 

que indica (f. 9109). 

89. Em audiência (f. 9115/9126), deferi o pedido de desistência da 

testemunha João Bosco Mendonça formulado por Sérgio Duarte Leite. Em 

seguida, as partes concordaram com a gravação do depoimento das 

testemunhas arroladas pelas defesas de Flávio Conceição (Roseane Tavares 

Oliveira e Jorge Bomfim Menezes) e de Sérgio Duarte Leite (Fernando 

Rezende Dória e Roberto Leite) em áudio e vídeo em mídia digital. Ato 

contínuo, colhi o depoimento das aludidas testemunhas. Deferi a dispensa de 

o denunciado Sérgio Duarte Leite continuar na audiência, após a oitiva das 

testemunhas por ele arroladas. Deferi o pedido de desistência das demais 
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testemunhas arroladas pelo denunciado Flávio Conceição, que requereu a 

realização de prova pericial pelas razões que aponta, cujo pleito recebeu a 

adesão dos demais denunciados, exceto Gilmar de Melo Mendes, José Ivan 

de Carvalho Paixão, Kleber Curvelo Fontes, Max José Vasconcelos de 

Andrade e Sérgio Duarte Leite. O MPF reiterou os pronunciamentos 

anteriores contrários à prova pericial requerida. Por fim, designei data para 

oitiva da testemunha Etelvina Francisco Santos Apolônio. 

90. Em audiência (f. 9131/9143), as partes concordaram com a 

gravação do depoimento das testemunhas arroladas pela defesa de João 

Alves Neto (Luciano Paz Xavier, Edgar D’Ávila Melo Silveira, Luiz Durval 

Machado Tavares, Fátima Cristiane Ferreira Barbosa, Valmir Oliveira Araújo, 

Antônio Marx Souza e Josenito Vitale de Jesus) em áudio e vídeo em mídia 

digital. Após a oitiva da testemunha Luciano Paz Xavier, o denunciado João 

Alves Neto requereu a dispensa das demais testemunhas, inclusive de 

Etelvina Francisca Santos Apolônio, com a anuência dos demais presentes. 

91. Em audiência (f. 9148/9156), constatada a ausência do 

advogado de defesa dos denunciados Zuleido Soares de Veras e Ricardo 

Magalhães da Silva, designei advogado ad hoc aos citados réus. Em seguida, 

as partes concordaram com a gravação do depoimento das testemunhas 

arroladas pela defesa de Victor Fonseca Mandarino (José Edson Leite 

Barreto, Antônio Lima Costa e Edvaldo Melo Fernandes) em áudio e vídeo em 

mídia digital. Ato contínuo, colhi o depoimento das aludidas testemunhas. 

92. Em audiência (f. 9159/9167), constatada a ausência do 

advogado de defesa dos denunciados Zuleido Soares de Veras e Ricardo 

Magalhães da Silva, designei advogado ad hoc aos citados réus. Em seguida, 

as partes concordaram com a gravação do depoimento das testemunhas 

arroladas pela defesa de Max José Vasconcelos de Andrade (Osvaldo do 

Espírito Santos, Simone Cristina Ferreira Aragão e Marcos Antônio Correa 
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Lima) em áudio e vídeo em mídia digital. Ato contínuo, colhi o depoimento das 

aludidas testemunhas. Deferi o pedido de desistência da oitiva das 

testemunhas Lídia Teixeira Nery, Augusto Carlos Cavalcante Melo e Robert 

Livingstone de Oliveira formulado pelo Dr. Madson Santana, sem oposição. 

93. Em audiência (f. 9169/9179), constatada a ausência do 

advogado de defesa dos denunciados Zuleido Soares de Veras e Ricardo 

Magalhães da Silva, designei advogado ad hoc aos citados réus. Em seguida, 

as partes concordaram com a gravação do depoimento das testemunhas 

arroladas pela defesa de Renato Conde Garcia (Marcelo Batista Santos, Júlio 

César Flores Correia, Carlos Fernandes de Melo Neto) e a testemunha 

comum às defesas de Renato Conde Garcia e Ricardo Magalhães da Silva 

(Edson Santos Costa) em áudio e vídeo em mídia digital. À míngua de 

oposição do MPF e dos demais denunciados, deferi o pedido de desistência 

de oitiva das testemunhas Júlio César Vieira Franca, e Clodualdo de Oliveira 

Lima. Colhi o depoimento das demais testemunhas. 

94. Em audiência (f. 9180/9189), constatada a ausência do 

advogado de defesa dos denunciados Zuleido Soares de Veras e Ricardo 

Magalhães da Silva, designei advogado ad hoc aos citados réus. Em seguida, 

as partes concordaram com a gravação do depoimento das testemunhas 

arroladas pela defesa de José Ivan de Carvalho Paixão (Suzana Andrade 

Gomes, Jose Lima Santana e João Teles Menezes) em áudio e vídeo em 

mídia digital. Ato contínuo, colhi o depoimento das aludidas testemunhas e 

designei audiência com a finalidade de inquirição de testemunhas por 

videoconferência. 

95. Em audiência (f. 9191/9201), constatada a ausência dos 

advogados de defesa dos denunciados Zuleido Soares de Veras, Ricardo 

Magalhães da Silva, Renato Conde Garcia e Victor Fonseca Mandarino 

designei advogado ad hoc aos citados réus. Em seguida, as partes 
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concordaram com a gravação do depoimento das testemunhas arroladas pela 

defesa de Gilmar de Melo Nunes (Vladimir de Oliveira Macedo, Jair Araújo de 

Oliveira e Tarciso Guedes de Oliveira) e de Kléber Curvelo Fontes (Arivaldo 

Ferreira de Andrade Filho) em áudio e vídeo em mídia digital. Ato contínuo, 

colhi o depoimento das aludidas testemunhas. 

96. Proferi decisão quanto ao pedido de reserva de crédito em 

favor de Reclamação Trabalhista em face da Construtora Gautama (f. 

9345/9347). 

97. Em audiência (f. 9356/9360), as partes concordaram com a 

gravação do depoimento da testemunha arrolada pela defesa de Zuleido 

Soares de Veras (Maria Esmeralda Rodrigues) em áudio e vídeo em mídia 

digital. Ato contínuo, colhi o depoimento da aludida testemunha. 

98. A instância ad quem negou liminar no Habeas Corpus 

impetrado pelo advogado José Rollemberg Leite Neto em favor do paciente 

João Alves Neto, visando à suspensão desta Ação Penal (f. 9363/9374). 

99. Reiterei o indeferimento da realização de prova pericial 

requerida pela defesa e determinei o prosseguimento do feito, designando 

datas para interrogatório dos réus (f. 9483/9492). 

100. O TRF-5ª Região negou liminar no Habeas Corpus impetrado 

em favor do paciente Flávio Conceição de Oliveira Neto, mediante o qual se 

pretendia obter, em sede liminar, o expurgo de provas ou, alternativamente, a 

suspensão desta Ação Penal até o julgamento final do Habeas Corpus (f. 

9561/9587). 

101. Indeferi o pedido do denunciado Zuleido Soares de Veras para 

ser ouvido por precatória na comarca do seu domicilio e mantive a data de 

realização do ato (f. 9621/9627). 
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102. Conforme agendado, no dia 13/12/2016 interroguei os 

denunciados Ricardo Magalhães da Silva, Flávio Conceição de Oliveira Neto, 

João Alves Neto e Zuleido Soares de Veras (f. 9635/9645), em 14/12/2016 

interroguei os acusados José Ivan Carvalho Paixão, Kléber Curvelo Fontes, 

Max José Vasconcelos de Andrade e Victor Fonseca Mandarino (f. 

9646/9655) e no dia 15/12/2016 interroguei os denunciados Sérgio Duarte 

Leite, Gilmar de Melo Mendes e Renato Conde Garcia. As partes 

concordaram com a gravação dos interrogatórios em áudio e vídeo em mídia 

digital. Em seguida, indagadas, as partes disseram que nada tinham a 

requerer na fase de diligências. Ultrapassada a fase de requerimento de 

diligências, encerrei a instrução e, na fase de alegações finais, deferi prazo 

sucessivo, fixando-o para a acusação e a defesa apresentarem seus 

memoriais (f. 9658/9666). 

103. Em suas razões finais, a acusação fez uma análise das 

condutas dos denunciados relacionando-as aos crimes a eles imputados, 

distribuindo sua argumentação nos seguintes tópicos: 1) Operação Navalha: 

a) Diligências deferidas na fase do art. 402 não implementadas; 1.1) 
Introdução. Da Operação Navalha; 1.2) Do processamento da Ação Penal nº 

536 perante o STJ (apenas no que interessa ao Evento Sergipe); 1.3) Do 

Evento Sergipe (processamento da Ação Penal nº 0001193-

60.2015.4.05.8500); 1.4) O conjunto probatório e a atuação de cada um dos 

réus. Condutas e crimes; 1.4.1) Das irregularidades apontadas pela C.G.U. - 

direcionamento da contratação para a GAUTAMA; 1.4.2) Do superfaturamento 

constatado pelo TCU - análise dos fundamentos dos acórdãos; 1.4.3) Do 

superfaturamento constatado pela C.G.U. - análise dos critérios adotados no 

relatório; 1.5) Da atuação de Zuleido Veras: 1.5.1) Do enfrentamento das 

teses defensivas de Zuleido Veras; 1.5.2) Do enquadramento jurídico-penal - 

Zuleido Veras: a) Delito de peculato-desvio; b) Delito de corrupção ativa 

qualificada; e c) Do crime de quadrilha; 1.6) Flávio Conceição de Oliveira 
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Neto. Crimes de quadrilha, peculato e corrupção passiva qualificada: 1.6.1) 
Enfrentamento das teses defensivas; 1.7) João Alves Neto. Crimes de 

quadrilha, peculato e corrupção passiva qualificada: 1.7.1) Do enfrentamento 

das teses defensivas; 1.8) Da atuação de Max José Vasconcelos de Andrade: 

1.8.1) Enfrentamento das teses defensivas - Max Vasconcelos de Andrade; 

1.9) Da atuação de Victor Fonseca Mandarino: 1.9.1) Enfrentamento das 

teses defensivas; 1.10) Ricardo Magalhães da Silva; 1.11) Gilmar de Melo 

Mendes. Da atuação e do enfrentamento das teses defensivas de Gilmar de 

Melo Mendes; 1.12) Renato Conde Garcia: Absolvição integral; 1.13) Da 

atuação e do enfrentamento das teses defensivas de Kleber Curvelo. A 

denúncia foi acatada pelos crimes de formação de quadrilha e peculato; 1.14) 

Da atuação e do enfrentamento das teses defensivas de José Ivan de 

Carvalho Paixão. A denúncia foi acolhida em relação ao crime de corrupção 

passiva qualificada (por duas vezes) e quadrilha; 1.15) Da atuação e do 

enfrentamento das teses defensivas de Sérgio Duarte Leite: 1.15.1) A 

denúncia foi acolhida em relação aos crimes de quadrilha e peculato; 1.15.2) 

Do enquadramento jurídico-penal - Sérgio Duarte Leite. Crimes de quadrilha e 

peculato. Discorreu sobre cada um desses tópicos, redundando numa vasta 

explanação sobre o assunto discutido nesta Ação Penal. 

104. Ao final, requereu: 

a) preliminarmente, que este juízo, antes de intimar as 

defesas para apresentar memoriais, providencie as 

diligências já autorizadas, cuja realização não constam 

nos autos; 

b) a separação dos autos em relação ao acusado Ricardo 

Magalhães em razão de haver trechos truncados e 

inaudíveis em seu depoimento, renovando-se, se for o 

caso, a oportunidade de novo interrogatório; 
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c) a condenação de Zuleido Soares de Veras, nas penas 

do art. 312, caput, 2ª parte do Código Penal c/c o art. 69 

(regime de concurso material de crimes), bem assim, nas 

penas do art. 333, parágrafo único do Código Penal, por 

36 vezes, c/c o art. 69 (regime de concurso material de 

crimes); e nas penas do art. 288 do Código Penal; 

d) a condenação de Flavio Conceição de Oliveira Neto nas 

penas do art. 288 do Código Penal, na sua redação 

original, também nas penas do art. 312, caput e 333, 

parágrafo único do Código Penal em regime de concurso 

de crimes (art. 69); 

e) a condenação de João Alves Neto nas penas do art. 

288 do Código Penal, na sua redação original; também 

nas penas do art. 312, caput e 333, parágrafo único do 

Código Penal em regime de concurso de crimes (art. 69), 

a partir de agosto de 2006; 

f) a condenação de Victor Fonseca Mandarino nas penas 

do art. 288 do Código Penal, na sua redação original; 

também nas penas do art. 312, caput, em regime de 

concurso de crimes (art. 69); 

g) a condenação de Max José Vasconcelos de Andrade 

nas penas do art. 288 do Código Penal, na sua redação 

original; também nas penas do art. 317, § 1º do Código 

Penal, em regime de concurso de crimes (art. 69), em 

razão da prática de comprovados três atos de corrupção; 

h) a condenação de Gilmar de Melo Mendes nas penas do 

art. 288 do Código Penal, na sua redação original, 
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também nas penas do art. 312 do Código Penal, em 

regime de concurso de crimes (art. 69); 

i) a absolvição integral de Renato Conde Garcia, pelos 

fatos imputados; 

j) a condenação de José Ivan da Paixão pelos crimes de 

corrupção passiva qualificada (duas vezes) e a absolvição 

do delito de formação de quadrilha; 

k) a condenação de Kleber Curvelo Fontes pelos crimes 

de peculato e quadrilha; 

l) a condenação de Sérgio Duarte Leite pelos crimes de 

peculato-desvio (art. 312) e pelo art. 288 ( quadrilha ou 

bando), em regime de concurso material. 

m) a decretação da perda da função pública para os réus 

que são funcionários públicos na forma do art. 92, inciso I 

do Código Penal; e 

n) a obrigação de indenizar o cano causado (artigo 91, 

inciso I) na forma de devolução dos valores, devidamente 

corrigidos, estipulados em 178.708.458,81. 

105. Indeferi a realização das diligências apontadas pelo MPF no 

que se refere à expedição de ofício à CGU e ao desmembramento do 

processo, determinando a oitiva da defesa quanto ao reinterrogatório do 

acusado Ricardo Magalhães da Silva (f. 9856/9859). 

106. Em audiência (f. 9875/9879), procedi ao reinterrogatório do 

acusado Ricardo Magalhães da Silva por videoconferência, cujo termo foi 

gravado em áudio e vídeo em mídia digital, com a anuência das partes. No 

mesmo ato, abri vista dos autos ao MPF e fixei prazo para a apresentação 
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das alegações finais dos denunciados. A defesa do interrogado Ricardo 

Magalhães Silva reiterou o pedido de juntada dos papéis do trabalho da CGU. 

107. Indeferi o pedido de juntada dos papéis do trabalho da CGU (f. 

9880). 

108. A acusação apresentou alegações finais complementares em 

relação ao denunciado Ricardo Magalhães da Silva, em razão do novo 

interrogatório. Distribuiu seus argumentos da seguinte forma: 1. Do resumo 

dos fatos imputados ao réu Ricardo Magalhães da Silva; 2. Do enfrentamento 

das teses defensivas de Ricardo Magalhães; e 3. Do enquadramento jurídico-

penal: 3.1. Delito e peculato-desvio; 3.2. Delito de corrupção ativa qualificada; 

e 3.3. Do crime de quadrilha. Comentou a matéria e pediu, ao final, a 

condenação do acusado Ricardo Magalhães da Silva nas penas do artigo 

312, caput, 2ª parte c/c o artigo 69, ambos do Código Penal, do artigo 333, 

parágrafo único c/c o artigo 69, ambos do Código Penal, por 2 (duas) vezes e 

no artigo 288 do Código Penal, na sua redação original. 

109. Por sua vez, os denunciados assim se manifestaram: 

a) Renato Conde Garcia (f. 9916/10070). 

Inicialmente discorreu sobre os elementos da defesa, 

reportando-se dentre outros, às alegações finais do MPF, 

mediante as quais aquele órgão acusatório requereu a 

absolvição integral deste denunciado. 

Em arremate, distribuiu os argumentos fático-jurídicos nos 

seguintes tópicos: 1) Dos Fatos: 1.1) Considerações iniciais; 

1.2) Depoimentos dos servidores da CGU: 1.2.1) Depoimento 

do Sr. Victor Raymond Steyler; 1.2.2) Depoimento do Sr. Daniel 

Castro Duarte; 1.2.3) Depoimento do Sr. Leonardo Teixeira 

Ramos; 1.2.4) Depoimento da Srª Maria Esmeralda Rodrigues; 
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1.3) A verdadeira motivação da auditoria da CGU; 1.4) Breves 

comentários; 1.5) As escutas telefônicas - grampos; 1.6) 

Depoimentos das testemunhas de acusação; 1.7) Do pedido de 

trancamento da Ação Penal; 1.8) Das oitivas das testemunhas 

de defesa do réu; 1.9) Das oitivas das testemunhas das 

defesas; 1.10) Das questões específicas das acusações: 

1.10.1) Das acusações da denúncia; 1.10.1.1) Concordância 

com os pedidos de prorrogação de prazo; 1.10.1.2) 

Concordância com as alterações contratuais; 1.10.1.3) Sobre a 

troca da tubulação de ferro fundido por aço carbonado, em um 

dos trechos do Gravidade II; 1.10.1.4) Sobre a mudança 

durante a execução da obra das travessias subaquáticas das 

lagoas do município de Cedro de São João, por travessias 

aéreas; 1.10.1.5) Sobre a totalidade da soma das notas de 

compra dos tubos pela construtora, que não correspondiam a 

extensão executada na obra; 1.10.1.6) Sobre o DATA BOOK; 

1.10.1.7) Do 6º Termo de Rerratificação; 1.10.2) Das 

acusações do relatório CGU: 1.10.2.1) Pagamento indevido de 

reajustes; 1.10.2.2) Pagamentos antecipados; 1.10.2.3) 

Inexistência do diário de obras; 1.10.2.4) Antieconomicidade 

pelo transporte de areia; 1.10.2.5) Inconsistência entre 

memorial de cubação de vala e sondagens; 1.11) 

Considerações finais; 2) Do direito; 3) Do pedido. Fez uma 

explanação sobre cada um desses aspectos, requerendo, ao 

final, a sua absolvição. 

b) Zuleido Soares de Veras e Ricardo Magalhães da Silva (fls. 

11038/11265). 

Primeiramente, os réus enunciaram sobre a proposta 

acusatória, afirmando que a acusação deixou de comprovar os 
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fatos imputados aos réus e a defesa produziu prova de sua 

inocência. 

Em seguida, distribuíram os argumentos fático-jurídicos nos 

seguintes tópicos: 1) Preliminarmente: 1.1) Da ilicitude da prova 

de interceptação telefônica; 1.1.1) Da reconhecida ilicitude das 

interceptações telefônicas pelo Supremo Tribunal Federal: 

nulidade de toda prova delas decorrente; 1.1.2) Da ausência de 

degravação; 1.1.3) Da ausência de áudio das interceptações 

telefônicas; 1.1.4) Da ausência de ouros diálogos que não 

interessavam ao propósito deliberado de acusar; 1.1.5) Do 

necessário apensamento do procedimento de interceptação 

telefônica aos autos do inquérito - contraditório diferido - 

impossibilidade do controle da legalidade da prova;  1.1.6) Da 

ausência dos requisitos básicos da medida cautelar; 1.1.7) 

Ausência de periculum in mora - do encontro fortuito de outros 

fatos e sua utilização como notitia criminis; 1.1.8) Da 

impossibilidade do uso de interceptação para crimes punidos 

com pena de detenção; 1.1.9) Da possibilidade de investigar 

utilizando outros mecanismos disponíveis no ordenamento 

jurídico; 1.1.10) Da ausência de fundamentação no despacho 

inicial de interceptação telefônica pelo STJ; 1.1.11) Da 

ausência de fundamentação para a prorrogação das 

interceptações telefônicas; 1.1.12) Do prazo máximo para a 

interceptação telefônica; 1.1.13) Da nulidade da prova de 

interceptação telefônica e de todas as provas dela decorrentes; 

1.2) Da impossibilidade de utilização da Lei 9.034/95 no caso 

concreto; 1.2.1) Da não caracterização de Organização 

Criminosa - impossibilidade de aplicação da Lei 9.034/95; 

1.2.2) Da ausência de tipicidade do conceito de organização 
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criminosa - violação ao princípio da reserva legal; 1.2.3) Da 

distinção entre a conduta típica de formação de quadrilha ou 

bando e o conceito de Organização Criminosa; 1.3) Do 

cerceamento de defesa - indeferimento de provas essenciais 

para a defesa ausência de contraditório sobre prova da 

acusação; 1.3.1) Do necessário contraditório a ser exercido 

sobre a principal prova de acusação; 1.3.2) Da necessária 

juntada aos autos dos documentos que deram origem ao 

relatório de ação e controle da CGU; 1.3.3) Da necessidade 

imperiosa de realização de perícia a fim de confrontar as 

conclusões do relatório de ação e controle da CGU - 

cerceamento de defesa; 1.3.4) Ausência de formação técnica 

do subscritor do relatório de ação e controle da CGU; 1.3.5) Da 

incompetência da CGU para fiscalizar a obra objeto da 

denúncia - nulidade de seu relatório; 1.3.6) Da utilização da 

CGU como braço político do governo petista; 2) Do mérito; 2.1) 

Necessárias considerações sobre o réu Ricardo Magalhães e 

sua participação nos fatos narrados na denúncia;   2.2) Da 

regularidade na execução das obras da 2ª fase da 2º etapa do 

sistema da adutora do São Francisco - inexistência de 

peculato; 2.2.1) Da adutora. Descrição. Justificativa; 2.2.2) Da 

obra da Adutora. Interesse público. Importância. Operação; 

2.2.3) Da acusação de superfaturamento por meio de 

correções indevidas; 2.2.4) Acusação de prorrogações 

indevidas; 2.2.5) Inconsistências do Relatório da CGU quanto a 

medição relativa aos tubos; 2.2.6) Acusação de 

superfaturamento e correções indevidas pelo fornecimento dos 

tubos; 2.2.7) Acusação de alterações e vinculação ao que 

licitado; 2.2.8) Acusação de pagamento superior ao devido pelo 

serviço de escavações; 2.2.9) Acusação de não ter ocorrido 
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acompanhamento da obra; 2.2.10) Acusação de execução de 

medições independentemente da quantidade e da qualidade 

dos serviços realizados; 2.2.11) Acusação de superfaturamento 

e medições fraudulentas; 2.2.12) Custo unitário da obra; 2.3) 

Da acusação de corrupção ativa em relação ao réu RICARDO 

MAGALHÃES; 2.3.1) Os diálogos interceptados. Diálogos de 

22/06/2006 8h29min; 22/06/2006 10h05min; 22/06/2006 

10h52min; 2.3.2) Os diálogos interceptados. Diálogo de 

28/06/2006 13h34min; 2.3.3) Os diálogos interceptados. 

Diálogo de 05/07/2006 9h34min; 2.3.4) Os diálogos 

interceptados. Diálogo de 13/07/2006 11h39min; 2.3.5) Os 

diálogos interceptados. Diálogo de 13/07/2006 12h18min; 

2.3.6) Os diálogos interceptados. Diálogos de 08/08/2006 

13h47min e 15h40min; 2.3.7) Os diálogos interceptados. 

Diálogo de 01/09/2006; 2.3.8) Os diálogos interceptados. 

Diálogo de 05/09/2006 16h32min; 06/09/2006 12h44min; 2.4) 

Da acusação de corrupção ativa que recai sobre o réu Zuleido 

Veras; 2.4.1) Da ausência de tipicidade dos crimes imputados 

ao acusado; 2.4.2) Do crime de peculato; 2.4.3) Do crime de 

corrupção ativa; 2.4.4) Do concurso entre os crimes de 

corrupção passiva e peculato - impossibilidade - bis in idem; 

2.4.5) Do crime de formação de quadrilha inexistência de dolo 

associativo; 2.4.6) Inexistência do número mínimo de 

participantes para a configuração do crime de quadrilha; 3) Do 

pedido.  

c) João Alves Neto (fls. 10583/10713). 

Distribuiu os argumentos fático-jurídicos nos seguintes tópicos: 

1) Introdução; 2) As alegações finais - questões preliminares; 

2.1) Colocações iniciais; 2.2) Preliminarmente. A ilicitude da 
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prova. Excesso de prazo das interceptações telefônicas. 

Procedimento que durou mais de ano e meio. 

Desarrazoabilidade. Precedentes do STJ. Investigação que não 

pode ser realizada sem período definido, sob pena de 

converter-se em devassa; 2.2.1) Preclusão pro judicato. 

Inexistência. Posicionamento pretoriano; 2.3) Investigação e 

foro por prerrogativa. Requerido João Alves Filho que era 

Governador do Estado de Sergipe. Requerido Flávio Conceição 

de Oliveira Neto que era Secretário de Estado. Necessidade de 

a investigação contra eles, à época, haver sido procedida por 

Tribunal. Descumprimento. Ilegalidade de toda e qualquer 

prova coletada dessa forma; 2.4) Ainda a ilicitude da prova. 

Decisão do Supremo Tribunal Federal. Inquérito 3732/DF. 

Nulidade das interceptações a partir de 19 de maio de 2006. 

Matéria de ordem pública. Inexistência de preclusão pro 

judicato; 2.5) A incompetência da Justiça Federal. Recursos 

Estaduais; 2.6) Requerimento de condenação além do que foi 

admitido no ato de recebimento da denúncia. Lapso ministerial; 

3) Alegações finais - mérito; 3.1) As afirmações ministeriais. 

Transcrição; 3.1.1) Alegações finais ministeriais. Tentativa de 

inserção de fatos novos. Impossibilidade; 3.2) Resumo da 

construção acusatória. Questionamentos acerca de contratos 

administrativos firmados entre a Companhia de Saneamento de 

Sergipe e a Construtora Gautama. Supostos vícios decorrentes 

do projeto básico, planilha de preços, direcionamento licitatório, 

contratação emergencial, sobrepreço de itens, pagamentos 

antecipados e má fiscalização da obra da adutora do São 

Francisco. Acusação de atos de corrupção na administração 

estadual de Sergipe; 3.3) Inexistência de elemento probatório 

que justifique a presença de João Alves neste feito. Decisão do 
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Tribunal de Contas da União que reconheceu a inexistência de 

vínculos entre as eventuais questões sob apuração no âmbito 

daquela Corte e os atos do então governador do Estado. 

Inexistência de diálogos telefônicos interceptados com a voz do 

então governador. Inexistência de diálogos telefônicos com a 

voz do requerido João Alves Neto que digam respeito a atos 

administrativos. Referência de diálogos de terceiros objeto de 

interpretação distorcida por parte do autor - áudios que se 

ouvidos atentamente nada indicam sobre o manifestante; 3.3.1) 

A decisão do TCU reconhecendo a inexistência de 

irregularidades na obra da Adutora do São Francisco. Acórdãos 

993/2009 e 2358/203. Impossibilidade de o Relatório da CGU 

preponderar sobre a posição do TCU. Prova produzida 

extrajudicialmente e sem contraditório. Art. 155 do Código de 

Processo Penal. Precedentes; 3.3.2) Quanto a João Alves 

Neto. Inexistência de vínculos funcionais com o Estado de 

Sergipe. Suposição de influência que não encontra amparo 

probatório; 3.3.3) Exigências ditas descabidas do edital: 

suposto intuito evidente de contratar a GAUTAMA. Edital 

lançado em Governo anterior ao de JOÃO ALVES FILHO; 

3.3.4) Incidência supostamente indevida de BDI sobre 

materiais. Decisão do TCU que ratificou o BDI de 35% 

(Acórdão 1743/11 - Plenário); 3.3.5) Alegadas falhas no projeto 

básico e na composição de preços. Atos que precederam o 

Governo João Alves Filho; 3.3.6) Suposto superfaturamento 

dos tubos e em outros itens: acusação de que a DESO pagava 

à GAUTAMA muito mais do que o custo efetivo da tubulação. 

Prejuízo alegado de mais de 35 milhões de reais a preço de 

setembro de 2000. Decisão do TCU que assinala a 

razoabilidade dos preços dos tubos (Acórdão 257/04 - 
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Plenário). Decisão posterior que revê, parcialmente, esse 

entendimento (Acórdão 1743/11 - Plenário). Reconsideração 

desse julgamento. (Acórdão 2358/2013 - Plenário). Aprovação 

das contas com remessa de parte remanescente ao Tribunal de 

Contas do Estado de Sergipe. Aprovação das Contas também 

no TCE/SE. Decisão TC 27037, de 26 de fevereiro de 2014, 

que julgou regulares as contas, dando quitação aos 

responsáveis; 3.3.7) Supostos pagamentos antecipados 

referentes ao fornecimento de tubos: a DESO pagava à 

Gautama por serviços ainda não executados. Fatos 

desvinculados do Defendente. Inexistência de débito a partir 

deles; 3.3.8) Suposta dispensa indevida de licitação: alegando 

urgência, a DESO celebrou em 2005 com a Gautama o 6º 

termo de Rerratificação, de mais de vinte milhões de reais 

aditando o Contrato 110/2001 com obras que fugiam ao seu 

objeto inicial. Tema já analisado pelo TCU. Reconhecimento 

expresso da legalidade do aditamento (Acórdão 2293/2005 - 

Plenário) e da existência de emergência; 3.3.9) Suposta 

fiscalização deficiente do Contrato 110/01. Fato alheio aos 

defendentes. Inexistência de prejuízo; 3.3.12) Sobre JOÃO 

ALVES FILHO e JOÃO ALVES NETO. Exclusão de 

responsabilidade expressa pelo TCU. Acórdão 993/2009 - 

Plenário; 3.3.10) Regularidade dos pagamentos realizados. 

Despesas quitadas na gestão subsequente. Impossibilidade de 

vinculação lógica da quitação ao Defendente. Demonstração; 

3.3.11) Sobre o relacionamento entre JOÃO ALVES NETO e 

ZULEIDO VERAS e RODOLPHO VERAS. Empreendimento 

imobiliário privado, já executado por inteiro e com seus 

resultados divididos entre os diversos cotistas; 3.4) O crime de 

corrupção passiva. Inocorrência; 3.4.1) Sobre as 
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interceptações. Análise pormenorizada; 3.4.1.1) Nota inicial; 

3.4.1.2) Sobre as interceptações e empréstimos; 3.4.1.3) Sobre 

os contatos com ZULEIDO VERAS; 3.4.1.4) Sobre pagamentos 

de propinas; 3.4.1.5) A inexistência de ato de ofício apto a 

autorizar a imputação; 3.5) O crime de formação de quadrilha; 

4) Sobre as provas produzidas - arremate. 

Ao final, requereu que seja apreciada e acolhida as 

preliminares suscitadas e, quanto ao mérito, pugnou pela 

absolvição do réu JOÃO ALVES NETO. 

Juntou as decisões do TCU e do TCE/SE já acostadas ao feito.      

d) José Ivan de Carvalho Paixão (fls. 11267/11284).    

De início, o réu descreveu o contorno fático da acusação. 

Em seguida, distribuiu os argumentos fático-jurídicos nos 

seguintes tópicos: 1) Preliminares; 1.1) Da reiteração do que 

fora ventilado em defesa prévia; 1.1.1) Do recebimento da ação 

penal - primeira nulidade - aditamento ex officio - ofensa à 

inércia judicial - ofensa ao art. 384 do CPP - ofensa ao devido 

processo legal - Art. 5º, incisos LIV e LV da Constituição 

Federal; 1.1.2) Cerceamento de defesa - requerido que não 

recebeu a integralidade das gravações, mas tão somente os 

textos colacionados para a ação penal - ofensa à garantia do 

contraditório e da ampla defesa - art. 5º, LI e LIV, da 

Constituição Federal - descarte que violou o art. 9º da Lei nº 

9.296/96 - inicial que foi desacompanhada dos áudios 

pertinentes ao dia 18 de agosto de 2006 e seguintes; 1.1.3) 

Cerceamento de defesa - nulidade - ausência de degravação 

integral dos áudios - ofensa ao art. 6º, § 1º, da Lei nº 9.296/96; 
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2.1.4) Da nulidade das gravações por excesso de prazo - 

investigação por período indefinido; 3) Mérito; 3.1) Liberação 

de verbas pelo requerido enquanto parlamentar - atuação de 

auxílio do Governo do Estado - recursos sobrestados por 

prestação de contas irregular - ausência de ilicitude - reiteração 

da defesa prévia; 3.2) Da atuação do suplicado enquanto 

Presidente do PPS - promessa de financiamento de campanha 

que não ocorreu - ausência de ilicitude; 3.3) Do delito de 

peculato; 3.4) Da corrupção passiva - atuação do requerido 

após a saída do mandato de Deputado Federal - Presidente da 

agremiação partidária PPS - ausência de ilicitude - ausência 

dos requisitos objetivos do tipo. 

Ao final, requereu: a) o reconhecimento das preliminares 

suscitadas, com a declaração da nulidade do feito, desde o seu 

recebimento; b) o reconhecimento da nulidade da interceptação 

telefônica; c) No mérito, caso superados os pedidos 

antecedentes, a improcedência dos pedidos exordiais, em sua 

totalidade, com a absolvição do requerido de todos os fatos 

imputados. 

e) Max José Vasconcelos de Andrade (fls. 10943/10964). 

Inicialmente, o réu descreveu o contorno fático da acusação. 

Em seguida, distribuiu os argumentos fático-jurídicos nos 

seguintes tópicos: 1.1)  Do que é imputado ao requerido; 1.1.1) 

Durante o exercício da função pública de Secretário da 

Fazenda do Estado de Sergipe (janeiro de 2003 a outubro de 

2004); 1.1.2) Enquanto coordenador financeiro da campanha 

de João Alves Filho (2006); 2) Razões jurídicas; 2.1) Da 

reiteração do que foi ventilado em defesa prévia; 2.1.1) Do 
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recebimento da ação penal - primeira nulidade - aditamento ex 

officio - ofensa à inércia judicial - ofensa ao art. 384 do CPP - 

ofensa ao devido processo legal - Art. 5º, incisos LIV e LV da 

Constituição Federal; 2.1.2) Cerceamento de defesa - requerido 

que não recebeu a integralidade das gravações, mas tão 

somente os textos colacionados para a ação penal - ofensa à 

garantia do contraditório e da ampla defesa - art. 5º, LI e LIV da 

Constituição Federal - descarte que violou o art. 9º da Lei nº 

9.296/96 - inicial que foi desacompanhada dos áudios 

pertinentes ao dia 18 de agosto de 2006 e seguintes; 2.1.3) 

Cerceamento de defesa - nulidade - ausência de degravação 

integral dos áudios - ofensa ao art. 6º, § 1º, da  Lei nº 9.296/96; 

2.1.4) Da nulidade das gravações por excesso de prazo - 

investigação por período indefinido; 3.1) Da corrupção passiva - 

atuação do requerido enquanto Secretário de Estado - 

ausência de ilicitude - reconhecimento do Ministério Público; 

3.2) Da atuação do requerido enquanto coordenador financeiro 

da campanha de João Alves Filho; 3.2.1) Da agenda com 

anotações - prova unilateral produzida sem o contraditório - 

anotação vaga e sem conclusão - ofensa ao art. 155 do CPP; 

3.2.2) Das interceptações telefônicas - ausência de sequência 

lógica; 3.2.3) Do veículo apreendido no dia 30 de agosto de 

2006 - tentativa de ligar os fatos - valores destinados a 

pagamento de canteiro de obra - valores não correspondentes 

ao indicado pelo Ministério Público; 3.2.4) Da análise do tipo 

penal - corrupção passiva - ausência dos requisitos objetivos; 

3.2.5) Da análise do tipo penal - corrupção passiva - ausência 

dos requisitos subjetivos. Eventualidade; 3.3) Formação de 

quadrilha ou bando; 3.4) Ausência de dolo. 
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Por fim, pediu: a) a análise do depoimento pessoal do 

requerido, a fim de comprovar a sua integralidade, ou se está 

realmente corrompido, a partir do minuto 22'; b) o 

reconhecimento das preliminares suscitadas, com a declaração 

de nulidade do feito, desde o seu recebimento; c) o 

reconhecimento da nulidade da interceptação telefônica; d) a 

improcedência dos pedidos com a absolvição do requerido de 

todos os fatos imputados, diante da ausência de prova e de 

dolo. 

f) Gilmar de Melo Mendes (fls. 10996/11010). 

De início, o denunciado alegou que a acusação elaborou sua 

denúncia de forma genérica, sem qualquer respaldo sério e 

idôneo, deflagrando uma ação penal contra dezenas de 

pessoas. 

Afirmou que a investigação policial comprova que o réu não 

teve qualquer contato direto telefônico ou pessoal com os 

demais réus para tratar de atos de corrupção. 

Relatou que o seu nome não se encontra na "agenda de 

pagamentos de propinas", em transferências bancárias, 

depósitos, não foi flagrado em qualquer reunião suspeita, etc. 

No que tange ao relatório da CGU, sustentou que se trata de 

peça parcial, imperfeita e equivocada, eis que no início do ano 

de 2007, em Sergipe, vivia-se a assunção do Partido dos 

Trabalhadores no comando do Poder Executivo Estadual e "os 

próceres nacionais do partido no poder buscavam destruir os 

seus adversários, em execução de projeto de poder absoluto, 

usando todas as armas possíveis e impossíveis."  
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Disse que trataram os novos governantes de requisitar à CGU 

o famigerado relatório, que, por sua vez, nenhum dos seus 

subscritores possui qualificação profissional para elaborar uma 

perícia em obra de engenharia, licitação e contrato público. 

Destacou que o principal argumento de refutação do relatório 

da CGU consiste no fato de que não foi observada a 

intervenção do Tribunal de Contas da União em todas as fases 

da licitação e execução do contrato. 

Ressaltou que a testemunha Maria Salete Fraga Silva Palma, 

chefe da secretaria do TCU em Sergipe à época da 

deflagração do processo licitatório, afirmou expressamente que 

foi o denunciado GILMAR MENDES quem procurou a Corte de 

Contas da União para que esta auditasse o processo licitatório 

desde seu nascedouro. 

Apontou que o órgão acusatório erra ao destacar julgamentos 

do TCU realizados em face de fatos ocorridos após 06 de 

janeiro de 2003, data que o denunciado foi exonerado da 

função de diretor-presidente da Companhia de Saneamento de 

Sergipe. 

Mencionou que o próprio autor não viu ligação entre o réu e os 

demais membros do suposto bando, buscando comprovar tal 

conduta apenas mediante "referências indiretas". Nesse 

sentido, afirmou ser impossível no nosso ordenamento jurídico 

a aplicação da responsabilidade objetiva direta na seara penal. 

Ao final, requereu o denunciado a sua absolvição, em razão de 

restar provado que não concorreu para a infração penal, sendo 
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atípica sua conduta ou, alternativamente, que seja absolvido 

pela absoluta falta de provas.  

g) Victor Fonseca Mandarino (fls. 10161/10270). 

Distribuiu os argumentos fático-jurídicos nos seguintes tópicos: 

1) Da denúncia oferecida - acusação a prática dos crimes 

descritos nos artigos 288, caput, c/c 312 do CP - 

irregularidades envolvendo contrato firmado entre a 

Construtora GAUTAMA e a DESO - acusação de que o 

denunciado teria formalizado termo de rerratificação sem base 

legal para tanto e pago por serviços superfaturados em favor 

de terceiro; 2) Da instrução - produção de prova documental e 

testemunhal - decisão do Tribunal de Contas da União e do 

Tribunal de Contas do Estado conferindo quitação ao 

denunciado em relação ao contrato objeto da ação penal; 2.1) 

Dos termos de rerratificação e aditivos firmados pelo 

denunciado - cumprimento fiel de todos os acórdãos do 

Tribunal de Contas da União - fiscalização e inspeções 

realizadas no local para aferição de medições e determinações 

a DESO devidamente cumpridas - fiscalização também 

promovida pela CEF sem qualquer glosa - economicidade para 

a Companhia; 2.2) Das contas aprovadas pelo TCU e TCE/SE 

envolvendo a obra de competência do denunciado - fato não 

refutado pelo denunciante durante a instrução - citação de 

acórdãos pelo denunciante já superados pelo próprio TCU 

quando e julgamento final do recurso de reconsideração 

conferiu quitação ao denunciado, situação igualmente 

concedida pelo TCE/SE; 2.3) Roteiro seguido pelo denunciado 

para a realização dos termos e aditivos e pagamentos de 

faturas - organograma da empresa - funções do denunciado - 
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técnico responsável pelas medições (Renato Garcia) com 

pedido de absolvição pelo denunciante - pagamentos 

realizados somente com o aprovo do Secretário de Estado da 

Infraestrutura - motivação fática para a realização do termo de 

rerratificação - empréstimos tomados pela DESO - decisão 

colegiada do Conselho - pagamentos realizados a vária 

empresas sem qualquer privilégio a Gautama. Interceptações 

telefônicas que não revelam qualquer direcionamento do 

denunciado ou ato seu em benefício de terceiro; 3) Dos crimes 

de quadrilha e bando e peculato - prova dos autos que 

comprova que o denunciado não manteve qualquer relação 

fora da relação contratual com os demais réus - prova dos 

autos que atesta o fiel cumprimento do contrato e a ausência 

de qualquer conduta do denunciado em relação ao pagamento 

de faturas em desacordo com o contrato para benefício de 

terceiro - inexistência de crime. 

Ao final, requereu a absolvição do acusado. 

Juntou recortes de jornais sobre o desabastecimento da 

Grande Aracaju anteriormente ao Sexto Termo de 

Rerratificação, decisões do TCU e do TCE/SE, encarte do 

Programa Água e Toda Casa, organograma da DESO, 

proposta de preços dos tubos, planilhas de pagamentos dos 

empréstimos, relatório técnico que motivou o Sexto Termo de 

Rerratificação, atas das reuniões do Conselho de 

Administração (fls. 10270/10355).      

h) Kléber Curvelo Fontes (fls. 10966/10994). 

De início, o denunciado alegou que a acusação elaborou sua 

denúncia de forma genérica, sem qualquer respaldo sério e 
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idôneo, deflagrando uma ação penal contra dezenas de 

pessoas. 

Em seguida, informou que o Douto Magistrado Federal Ronivon 

de Aragão, na Ação Civil Pública de Improbidade Administrativa 

- Processo nº 0002064-32.2011.4.05.8500, ajuizada pelos 

mesmos fatos aqui apurados, não recebeu a inicial em relação 

ao acusado KLEBER CURVELO. Destacou que o MPF buscou 

a reforma de referida decisão em todas as instâncias possíveis, 

sem obter êxito, sendo refutados seus recursos pelo TRF5ª, 

STJ e STF. 

Argumentou que "o acerto da solução proposta pela equipe do 

Réu está comprovado pelo tempo de uso contínuo, mais de 

vinte anos, da citada adutora sem qualquer problema naquele 

ponto referente ao 6º termo de rerratificação." 

Asseverou que o Tribunal de Contas da União, que se fez 

presente em todas a fases da execução da obra em destaque, 

considerou válido o 6º Termo de Rerratificação. 

Afirmou que a investigação policial comprova que o réu não 

teve qualquer contato direto telefônico ou pessoal com os 

demais réus para tratar de atos de corrupção. 

Relatou que o seu nome não se encontra na "agenda de 

pagamentos de propinas", em transferências bancárias, 

depósitos, não foi flagrado em qualquer reunião suspeita, etc. 

No que tange ao relatório da CGU, sustentou que se trata de 

peça parcial, imperfeita e equivocada, eis que no início do ano 

de 2007, em Sergipe, vivia-se a assunção do Partido dos 

Trabalhadores no comando do Poder Executivo Estadual e "os 
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próceres nacionais do partido no poder buscavam destruir os 

seus adversários, em execução de projeto de poder absoluto, 

usando todas as armas possíveis e impossíveis."  

Disse que trataram os novos governantes de requisitar à CGU 

o famigerado relatório, que, por sua vez, nenhum dos seus 

subscritores possui qualificação profissional para elaborar uma 

perícia em obra de engenharia, licitação e contrato público. 

Destacou que o principal argumento de refutação do relatório 

da CGU consiste no fato de que não foi observada a 

intervenção do Tribunal de Contas da União em todas as fases 

da licitação e execução do contrato. 

Ressaltou que o denunciado é um técnico de carreira da 

Companhia de Saneamento de Sergipe - DESO, tendo sempre 

se destacado por sua competência e capacidade executiva e 

que não exerceu qualquer militância política partidária. 

Mencionou que as testemunhas da defesa ouvidas em juízo 

confirmaram a honradez da conduta do acusado e sua grande 

competência técnica, além de informarem a probidade e acerto 

de seus atos perante a diretoria-técnica da Companhia de 

Saneamento de Sergipe - DESO. 

Ao final, requereu o denunciado a sua absolvição, em razão de 

restar provado que não concorreu para a infração penal, sendo 

atípica sua conduta ou, alternativamente, que seja absolvido 

pela absoluta falta de provas.  

i) Sérgio Duarte Leite (fls. 11012/11033).    

Primeiramente, o réu descreveu o contorno fático da acusação. 
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Em seguida, distribuiu os argumentos fático-jurídicos nos 

seguintes tópicos: 1.1) Da verdade dos fatos; 1.1.1) 

Contratação para projeto executivo; 1.1.2) Vínculo profissional 

ENPRO - Gautama - DESO; 1.1.3) Dos aditivos; 1.1.4) Valores 

a receber e acompanhamentos; 1.1.5) Vínculo pessoal com 

Gilmar; 2) Razões jurídicas; 2.1) Da reiteração do que fora 

ventilado em defesa prévia; 2.2) Ausência de descrição do fato 

- inocorrência de peculato desvio; 2.2.1) Da análise do tipo 

penal - peculato. Ausência de nexo causal;  2.3) Formação de 

quadrilha ou bando; 2.4) Ausência de dolo; 2.5) Cerceamento 

de defesa - violação do princípio da subsidiariedade - prova 

ilícita - excesso de prazo - ofensa à garantia do contraditório e 

da ampla defesa - art. 5º, LI e LIV, da Constituição Federal - 

descarte que violou o art. 9º da Lei 9.296/96; 2.6) Cerceamento 

de defesa - nulidade - ausência de degravação integral dos 

áudios - ofensa ao art. 6º, § 1º, da Lei 9.296/96; 2.7) Garantia 

constitucional da presunção de inocência - interceptações 

telefônicas dotadas de interpretações indevidas. 

Ao final, requereu: a) o reconhecimento das preliminares 

suscitadas, com a declaração da nulidade do feito, desde o seu 

recebimento; b) o reconhecimento da nulidade da interceptação 

telefônica; c) No mérito, caso superados os pedidos 

antecedentes, a improcedência dos pedidos exordiais, em sua 

totalidade, com a absolvição do requerido de todos os fatos 

imputados, seja pela ausência de provas, seja pela ausência 

de dolo. 

j) Flávio Conceição de Oliveira Neto (fls. 10090/10231). 
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Inicialmente discorreu sobre a síntese da acusação e as provas 

que o Ministério Público Federal se baseia para pedir a 

condenação, concluindo que sem as interceptações telefônicas 

não há provas da relação de Flávio Conceição com a 

Construtora Gautama ou Zuleido Veras. 

Em arremate, distribuiu os argumentos fático-jurídicos nos 

seguintes tópicos: 1) A síntese da acusação e as provas em 

que o Ministério Público Federal se baseia para pedir a 

condenação; 2) A prova basilar de toda a acusação em face do 

réu Flávio Conceição de Oliveira Neto é calcada nas 

interceptações telefônicas que o STF ao julgar o inquérito 

3732-DF já as declarou como ilícitas; 3) A ilicitude das 

interceptações telefônicas colhidas entre o dia 05 de maio de 

2006 e 18 de maio de 2006 - obrigação de deslocamento de 

competência para o TRF - prerrogativa de foro do réu FLÁVIO 

CONCEIÇÃO - exercício do cargo de Secretário da Casa Civil 

do Governo do Estado de Sergipe; 4) As interceptações 

telefônicas ilícitas desde a fase de colheita decorrentes do 

suposto envolvimento de outras autoridades com prerrogativa 

de foro privilegiado; 5) As interceptações telefônicas também 

estão viciadas por excesso de renovações - prazo de escutas 

telefônicas é matéria com repercussão geral reconhecida - 

Recurso Extraordinário (RE) 625623; 6) As interceptações 

telefônicas também estão viciadas pelo fato de que as mesmas 

foram renovadas com motivação genérica e sem 

fundamentação específica jurídica idônea em cada renovação; 

7) A imprestabilidade do "Relatório de Ação de Controle nº 

00190.020334/2007-94" da Controladoria Geral da União 

(CGU) como prova do crime de peculato-desvio; 7.1) O 
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depoimento da responsável MARIA ESMERALDA 

RODRIGUES (coordenadora dos trabalhos) que não sabe 

explicar como foram feitos os cálculos do "suposto desvio", 

nem as conclusões da engenharia; 7.2) Servidores apontados 

pela própria CGU como os responsáveis pela elaboração do 

relatório (ouvidos na instrução como testemunhas) não também 

conseguem sustentar as equivocadas e tendenciosas 

conclusões do relatório; 7.3) Da inexistência mínima de prova 

da participação do réu FLÁVIO CONCEIÇÃO nas várias 

irregularidades e supostos danos apontadas pelo relatório da 

CGU - Várias irregularidades e supostos danos ao erário se 

reportam e decorrem da fase de atos preparatórios da licitação 

e da própria fase de licitação e contratação - atos realizados 

quando Flávio Conceição sequer era autoridade (não há 

sequer interceptações telefônicas nesta fase que liguem Flávio 

à Gautama); 7.4) Os relatórios técnicos produzidos pela CGU 

na época não oportunizaram ao réu Flávio Conceição o direito 

de defesa - prova imprestável para condenação - violação à 

instrução normativa da própria CGU que regula e disciplina a 

forma como deverão ser realizados os trabalhos de auditoria; 

7.5) Das equivocadas e tendenciosas conclusões do relatório 

produzido pela CGU - vícios materiais - da necessidade de 

anulação e reforma do seu conteúdo - desconstrução passo a 

passo do relatório; 7.5.1) Da inexistência de sobrepreço no 

fornecimento de materiais e serviços; 7.5.2) Da inexistência de 

pagamento indevido de reajustes no valor de R$ 

37.057.815,15; 7.5.3) Da inexistência de prejuízo de R$ 

385.653,69 por inconsistências entre memorial de cubação e 

vala e sondagens; 7.5.4) Da inexistência de antieconomicidade 

pelo pagamento de transportes de areia por distâncias 
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inconsistentes; 7.5.5) Da inexistência de pagamento indevido 

de indenização sem respaldo contratual, com prejuízo de R$ 

2.046.301,30; 7.5.6) Da inexistência de pagamento indevido de 

reajuste referente ao Contrato nº 700.139/97, com prejuízo de 

R$ 212.273,06; 7.5.7) Da inexistência de pagamento indevido 

de correção monetária ocasionando prejuízo no valor de R$ 

23.173,58; 8) As decisões do TCU (Acórdão nº 2358/2013-

TCU-plenário em 04/09/2013) e do TCE/SE (decisão TC 27037 

Segunda Câmara em 26/02/2014); 9) Absoluta falta de 

competência funcional ou atribuição legal para liberar 

pagamentos para a Gautama relativos ao contrato 110/2001 - 

ausência de configuração do tipo penal corrupção passiva; 10) 

Os supostos (21) fatos delituosos de corrupção passiva - 

impossibilidade de configuração de concurso de crimes (art. 69) 

x reconhecimento da continuidade delitiva (art. 71); 11) O crime 

de corrupção passiva pelo recebimento de vantagens indevidas 

apresenta-se como elementar do crime de peculato, sendo por 

esse absorvido - aplicação do princípio da consunção; 12) 

Possibilidade o enquadramento da conduta como advocacia 

administrativa - Juízo eventual; 13) Da ausência de presença 

dos requisitos necessários para a configuração do crime de 

quadrilha - não restou provado o "animus" associativo estável 

ou permanente por parte dos agentes, nem muito menos foi 

caracterizado que "a suposta obtenção de vantagens indevidas 

tinham o condão de perturbar a paz pública" (bem jurídico 

tutelado pelo artigo 288, CP). 

Prequestionou dispositivos constitucionais e 

infraconstitucionais. 



Processo nº 0001193-60.2015.4.05.8500 
 

Telma Maria Santos Machado 
Juíza Federal 

 

189 

Por fim, pugnou pela absolvição completa do réu FLÁVIO 

CONCEIÇÃO DE OLIVEIRA NETO.  

110. O MPF consignou ciência da juntada de documentos pelos 

réus RENATO CONDE GARCIA, FLÁVIO CONCEIÇÃO e JOÃO ALVES 

NETO, ratificando em todos os seus termos as alegações finais já 

apresentadas (f. 11288). 

111. Informação do TRF da 5ª Região comunicando o indeferimento 

do pedido de liminar no RHC n. 82.400/SE, interposto pelo réu João Alves 

Neto, e solicitando informações (fls. 11293/11304). 

112. Informações prestadas ao Relator do RHC n. 82.400/SE nas 

fls. 11305/11337). 

113. Convertido o feito em diligência, em decorrência de problema 

técnico na gravação do interrogatório do réu MAX JOSÉ VASCONCELOS DE 

ANDRADE, oportunizando-lhe informar sobre a necessidade de seu 

reinterrogatório (f. 11338). 

114. A defesa do réu MAX JOSÉ VASCONCELOS DE ANDRADE 

informou a prescindibilidade de nova reinquirição, requerendo o 

prosseguimento do feito (f. 11341). 

115. Deferido o pedido de desistência do reinterrogatório do réu 

MAX ANDRADE (f. 11344). 

116. Informação do TRF da 5ª Região sobre decisão negando 

provimento aos embargos de declaração interpostos nos autos do HC PJE 

0808877-55.2016.4.05.8000 e do seu trânsito em julgado (fls. 11347/11.352) 

 

117. R E L A T E I .  D E C I D O .  
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II - F U N D A M E N T A Ç Ã O 

2.1. Considerações iniciais 

118. Conforme relatado alhures, em face da existência de acusados 

com foro privilegiado, a presente Ação Penal foi proposta, originalmente, 

perante o Superior Tribunal de Justiça, com o oferecimento de denúncia 

contra 61 (sessenta e um) denunciados. 

119. Posteriormente, a Corte Especial daquele Tribunal promoveu o 

desmembramento do processo, mantendo a sua competência, apenas, para  

processar e julgar os denunciados envolvidos nos delitos praticados no 

denominado “Evento Sergipe”, num total de 17 (dezessete), haja vista a 

presença do Conselheiro do Tribunal de Contas do Estado de Sergipe. 

120. Em seguida, aquela Corte Especial rejeitou a denúncia em 

relação a 5 (cinco) denunciados e recebeu-a no tocante aos demais, 

restringindo-a, porém, em referência aos acusados João Alves Neto e Flávio 

Conceição de Oliveira Neto. Portanto, o andamento do feito, naquele Tribunal, 

persistiu em desfavor de 12 (doze) acusados. 

121. Eis o teor da conclusão do voto da relatora Eliana Calmon, que 

redundou na lavratura do Acórdão de recebimento parcial da denúncia, à 

unanimidade, pelos Ministros da Corte Especial do Superior Tribunal de 

Justiça: 

(...). 

E) CONCLUSÃO 

Assim vistos e examinados os autos e devidamente analisadas 

as provas colhidas na fase de Inquérito, concluo da seguinte 

forma: 
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1) CRIME DE PECULATO-DESVIO 

RECEBO A DENÚNCIA quanto ao delito de peculato-desvio, 

tipificado no art. 312, caput, do Código Penal, em relação aos 
acusados JOÃO ALVES FILHO, FLÁVIO CONCEIÇÃO DE 
OLIVEIRA NETO, MAX JOSÉ VASCONCELOS DE 
ANDRADE, ZULEIDO SOARES VERAS, RENATO CONDE 
GARCIA, RICARDO MAGALHÃES DA SILVA, SÉRGIO 
DUARTE LEITE, VICTOR FONSECA MANDARINO, GILMAR 
DE MELO MENDES, KLEBER CURVELO FONTES e JOSÉ 
IVAN DE CARVALHO PAIXÃO, nos termos do art. 29 do 

referido diploma legal. 

2) CRIME DE CORRUPÇÃO PASSIVA 

RECEBO A DENÚNCIA quanto ao delito de corrupção passiva, 

tipificado no art. 317, § 1°, do Código Penal, em relação aos 
acusados JOÃO ALVES FILHO (por 04 vezes), JOÃO 
ALVES NETO (por 09 vezes), FLÁVIO CONCEIÇÃO DE 
OLIVEIRA NETO (por 21 vezes), JOSÉ IVAN DE CARVALHO 
PAIXÃO (por 02 vezes), MAX JOSÉ VASCONCELOS DE 
ANDRADE (por 03 vezes). 

3) CRIME DE CORRUPÇÃO ATIVA 

RECEBO A DENÚNCIA quanto ao delito de corrupção ativa, 

tipificado no art. 333, parágrafo único, do Código Penal, em 
relação aos acusados ZULEIDO SOARES VERAS (por 36 
vezes) e RICARDO MAGALHÃES DA SILVA (por 02 vezes), 
nos termos do art. 29 do referido diploma legal. 

4) CRIME DE FORMAÇÃO DE QUADRILHA 

RECEBO A DENÚNCIA quanto ao delito tipificado no art. 288, 

caput, do Código Penal, em relação aos acusados JOÃO 
ALVES FILHO, JOÃO ALVES NETO, FLÁVIO CONCEIÇÃO 
DE OLIVEIRA NETO, JOSÉ IVAN DE CARVALHO PAIXÃO, 
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MAX JOSÉ VASCONCELOS DE ANDRADE, RENATO 
CONDE GARCIA, SÉRGIO DUARTE LEITE, VICTOR 
FONSECA MANDARINO, GILMAR DE MELO MENDES, 
KLEBER CURVELO FONTES, ZULEIDO SOARES VERAS e 
RICARDO MAGALHÃES DA SILVA. 

5) CRIME DE PREVARICAÇÃO 

JULGO EXTINTA A PUNIBILIDADE do denunciado FLÁVIO 
CONCEIÇÃO DE OLIVEIRA NETO, nos termos do art. 107, IV, 

do Código Penal. 

6) AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA 

REJEITO A DENÚNCIA em relação aos denunciados 
ROBERTO LEITE, HUMBERTO RIOS DE OLIVEIRA, 
FLORÊNCIO BRITO VIEIRA, GIL JACÓ CARVALHO 
SANTOS e MARIA DE FÁTIMA CÉSAR PALMEIRA, por 

ausência de justa causa, nos termos do art. 395, III, do Código 

de Processo Penal; 

REJEITO A DENÚNCIA em relação ao denunciado JOÃO 
ALVES NETO, no que tange à prática do delito de peculato-

desvio. 

(...). 

É o voto. 

122. Algum tempo depois, a Corte Especial voltou a desmembrar a 

presente Ação Penal, mantendo o feito naquela instância apenas em relação 

ao denunciado Flávio Conceição de Oliveira Neto, Conselheiro do Tribunal de 

Contas do Estado de Sergipe. Determinou a extração de cópia integral do 

processo e a remessa a esta Seção Judiciária para prosseguir no 

processamento da ação em relação aos demais denunciados. 
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123. Neste Juízo, o MPF ratificou a denúncia e ratifiquei o 

recebimento da denúncia, bem assim declinei da competência para processar 

e julgar o feito em relação ao denunciado João Alves Filho, em razão do foro 

por prerrogativa de função (exercício do cargo de prefeito). Restaram, então, 

no feito, 10 (dez) acusados. 

124. Por último, em virtude da aposentadoria do denunciado Flávio 

Conceição de Oliveira Neto, a Corte Especial do STJ declinou da competência 

para processar e julgar o feito em relação ao mesmo e encaminhou o 

processo a este Juízo, o qual foi vinculado à presente Ação Penal. 

125. Enfim, a presente Ação Penal envolve 11 (onze) denunciados, 

aos quais são imputados os delitos capitulados no recebimento da denúncia 

acima descritos. 

2.2. Tipo Penal 

126. Os réus foram denunciados nas penas dos artigos 288, 312, 

317, § 1º e 333, parágrafo único, todos do Código Penal Brasileiro, que assim 

preceituam: 

Peculato 

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: 

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

Corrupção passiva 

Art. 317 - Solicitar ou receber, para si ou para outrem, direta ou 

indiretamente, ainda que fora da função ou antes de assumi-la, 

mas em razão dela, vantagem indevida, ou aceitar promessa 

de tal vantagem: 
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Pena - reclusão, de 2 (dois) a 12 (doze) anos, e multa. 

(Redação dada pela Lei nº 10.763, de 12.11.2003) 

§ 1º - A pena é aumentada de um terço, se, em conseqüência 

da vantagem ou promessa, o funcionário retarda ou deixa de 

praticar qualquer ato de ofício ou o pratica infringindo dever 

funcional. 

Corrupção ativa 

Art. 333 - Oferecer ou prometer vantagem indevida a 

funcionário público, para determiná-lo a praticar, omitir ou 

retardar ato de ofício: 

Pena - reclusão, de 2 (dois) a 12 (doze) anos, e multa. 

(Redação dada pela Lei nº 10.763, de 12.11.2003)  

Parágrafo único - A pena é aumentada de um terço, se, em 

razão da vantagem ou promessa, o funcionário retarda ou 

omite ato de ofício, ou o pratica infringindo dever funcional. 

Quadrilha ou bando 

Art. 288 - Associarem-se mais de três pessoas, em quadrilha 

ou bando, para o fim de cometer crimes: (Vide Lei nº 12.850, 

de 2.013) (Vigência)  

Pena - reclusão, de um a três anos. (Vide Lei 8.072, de 

25.7.1990) 

127. A cumulatividade de penas remete-nos a outra disposição 

legal, que trata da sanção pecuniária: 

Art. 49 - A pena de multa consiste no pagamento ao fundo 

penitenciário da quantia fixada na sentença e calculada em 

dias-multa. Será, no mínimo, de 10 (dez) e, no máximo, de 360 

(trezentos e sessenta) dias-multa. 
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§ 1º - O valor do dia-multa será fixado pelo juiz não podendo 

ser inferior a um trigésimo do maior salário mínimo mensal 

vigente ao tempo do fato, nem superior a 5 (cinco) vezes esse 

salário. 

§ 2º - O valor da multa será atualizado, quando da execução, 

pelos índices de correção monetária. 

128. Doutrinariamente, a conduta típica prevista no caput do artigo 

312 do Código Penal consiste na ação de apropriação ou desvio de dinheiro, 

valor ou qualquer outro bem móvel, cometida pelo funcionário público, 

valendo-se de sua condição perante a Administração Pública. É chamado de 

peculato próprio, também denominado de peculato-apropriação ou peculato-

desvio. Na primeira hipótese “o agente se dispõe a fazer sua a coisa de que 

tem a posse legítima, pressuposto do crime. Se ilegítima, ou se o bem não 

está sob a guarda da Administração, pode ocorrer outro delito” 1, enquanto na 

segunda “O agente dá a coisa destinação diversa da exigida, em proveito 

próprio ou de outrem.”2 

129. Quanto aos elementos subjetivos do tipo, “É o dolo, vontade 

livre e consciente de concretizar os elementos objetivos do tipo. Exige-se o 

animus rem sibi habendi, i. e., a intenção definitiva de não restituir o objeto 

material e de obter um proveito, próprio ou de terceiro, de natureza moral ou 

patrimonial. Assim, além do dolo, o tipo requer um fim especial de agir, o 

elemento subjetivo contido na expressão ‘em proveito próprio ou alheio’. Esse 

elemento é exigido nas duas modalidades (peculato-apropriação e peculato-

desvio).”3 Nada obstante, extrai-se de alguns ensinamentos “que o elemento 

específico deve ser aplicado apenas à segunda figura, uma vez que a 

primeira já o possui ínsito ao verbo-núcleo do tipo – apropriar-se.”4 
                                                        
1 - MIRABETE, Júlio Fabbrini. Código penal interpretado. 5. ed. São Paulo: Atlas. 2005, pág. 2312. 
2 - Id, ibid, lex cit, pág. 2317. 
3 - JESUS, Damásio E. de. Direito penal. Vol. 4. 2. ed. São Paulo: Saraiva. 1989, pág. 109. 
4 - NUCCI, Guilherme de Souza. Código penal comentado.8. ed. ver. atual. e ampl. – São Paulo: Editora Revista 

dos Tribunais, pág. 1042/1043. 
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130. Em relação ao crime de corrupção passiva, a doutrina define-o 

como crime próprio, que somente pode ser cometido por sujeito ativo 

qualificado ou especial. Além disso, é crime material na modalidade de 

“receber” vantagem indevida, tendo em vista que descreve o comportamento 

delituoso e menciona o resultado, exigindo sua produção, e é crime formal 

nas modalidades de “solicitar” a referida vantagem e “aceitar promessa” da 

aludida vantagem, pois menciona a conduta e o resultado, mas não exige que 

este se produza para que ocorra a consumação. 

131. Outra exigência para a configuração do delito diz respeito ao 

dolo (elemento subjetivo do tipo).O delito em comento possui o dolo genérico 

como elemento subjetivo do tipo, constituído da vontade livre e consciente de 

concretizar os elementos objetivos do tipo. Demanda, também, a presença do 

elemento subjetivo específico, eis que é indispensável o intuito de obter 

vantagem em proveito próprio ou de terceiro. Não admite a forma culposa. 

132. Em referência ao crime de corrupção ativa, a conduta típica 

consiste no oferecimento ou na promessa da vantagem indevida, feita a 

funcionário público com o fim específico de que determinado ato de ofício seja 

praticado, omitido ou retardado. Doutrinariamente é definido como crime 

formal, em virtude de mencionar a conduta e o resultado, mas não exigir que 

este se produza para que ocorra a consumação. 

133. O mencionado delito possui o dolo genérico como elemento 

subjetivo do tipo, constituído da vontade livre e consciente de concretizar os 

elementos objetivos do tipo, e exige, ainda, a presença do elemento subjetivo 

específico, consistente na vontade de fazer o funcionário público praticar, 

omitir ou retardar ato de ofício, além de não admitir a forma culposa. 

134. A tratar da matéria, Mirabete leciona: 

Sujeito do crime é qualquer pessoa, inclusive o funcionário 

público despido dessa qualidade e agindo como particular. 
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Nada impede a co-autoria, com a colaboração de 

intermediários para a oferta ou promessa ao funcionário. 

É necessário que a oferta ou promessa tenha por finalidade 

que o funcionário pratique, omita ou retarde ato de ofício. A 

oferta ou a promessa deve ser feita a funcionário, assim 

considerado o definido no art. 327.5 

135. No que se refere ao delito de quadrilha ou bando, trata-se de 

crime coletivo, plurissubjetivo ou de concurso necessário de condutas 

paralelas, sendo imperativo a existência de mais de três participantes para 

que se configure o delito em tela, conforme reconhecem nossos tribunais: 

EMENTA: AÇÃO PENAL. Crime de quadrilha ou bando. Delito 

formal contra a paz pública. Circunstâncias elementares do 

tipo. Concurso de, pelo menos, quatro pessoas, finalidade 

específica dos agentes e estabilidade do consórcio. Exigência 

da prática ulterior de delito compreendido no projeto criminoso. 

Desnecessidade. Figura autônoma. Descrição suficiente dos 

fatos elementares. Denúncia apta. Impossibilidade de 

aprofundar a cognição dos fatos à luz da prova. HC denegado. 

Inteligência do art. 288 do Código Penal. Precedentes. Crime 

formal, o delito de quadrilha ou bando consuma-se tanto que 

aperfeiçoada a convergência de vontade dos agentes e, como 

tal, independe da prática ulterior de qualquer delito 

compreendido no âmbito de suas projetadas atividades 

criminosas.6 

136. A título elucidativo, transcrevo extrato do voto condutor do 

acórdão: 

(...). Busca o tipo penal garantir a paz pública, “aí tomada em 

sentido subjetivo, isto é, como sentimento coletivo de paz que a 

                                                        
5 - MIRABETE, Júlio Fabbrini. Código penal interpretado. 5. ed. São Paulo: Atlas. 2005, pág. 2478. 
6 - STF. T2. HC 88978/DF. Rel. Ministro Cézar Peluzo. DJ 21/09/2007, pág. 00043. 
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ordem jurídica assegura”, leciona NELSON HUNGRIA7. E, para 

que exista o delito, completa o renomado autor, “é suficiente o 

mero ato de se associarem mais de três pessoas (no mínimo, 

quatro) para o fim de cometer crimes, sem necessidade, 

sequer, do começo da atuação do mais ou menos extenso 

plano criminoso que os associados se hajam proposto”8 

Daí, os elementos do crime de quadrilha ou bando: 

“(a) concurso necessário de pelo menos (4) pessoas (RT 

582/348 – RT 565/406), (b) finalidade específica dos agentes 

voltada ao cometimento de delitos (RTJ 102/614 – RT 600/383) 

e (c) exigência de estabilidade e de permanência da 

associação criminosa (RT 580/328 – RT 588/323 – RT 

615/272)” (HC nº 72.992, Rel. Min. CELSO DE MELLO, DJ de 

14.11.1996). 

Tiro do voto do Relator desse precedente: 

“O crime de quadrilha é juridicamente independente daqueles 

que venham a ser praticados pelos agentes reunidos nas 

societas delinquentium (RTJ 88/468). O delito de quadrilha 

subsiste automaticamente, ainda que os crimes para os quais 

foi organizado o bando sequer venham a ser cometidos”. 

É este o entendimento adotado no julgamento do HC n. 81.260, 

pelo Plenário desta Corte, em acórdão da lavra do Min. 
SEPÚLVEDA PERTENCE, e de cuja ementa consta: 

“1. O crime de quadrilha se consuma, em relação aos 

fundadores, no momento em que aperfeiçoada a convergência 

de vontades entre mais de três pessoas, e, quanto àqueles que 

venham posteriormente a integrar-se ao bando já formado, no 

(sic) adesão de cada qual; crime formal, nem depende, a 
formação consumada de quadrilha, da realização ulterior 
de qualquer delito compreendido no âmbito de suas 
projetadas atividades criminosas, nem, conseqüentemente, 

                                                        
7 - Comentários ao código penal. Rio de Janeiro: Revista Forense, 1958, pág. 163. 
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a imputação do crime coletiva a cada um dos partícipes da 

organização reclama que se lhe possa atribuir participação 

concreta na comissão de alguns dos crimes-fins da associação” 

(grifei). 

137. Ainda que se constate o concurso necessário de quatro 

pessoas, voltada para o cometimento de delitos, a doutrina e a jurisprudência 

ensinam-nos que é imprescindível a existência de uma associação estável ou 

permanente entre os elementos configuradores do crime de quadrilha ou 

bando: 

(...). Não basta que se reúnam essas pessoas para o 

cometimento de um crime determinado, existindo aí simples 

concurso de agentes se o ilícito for ao menos tentado. É 

necessário que haja um vínculo associativo permanente para 

fins criminosos, uma predisposição comum de meios para a 

prática de uma série indeterminada de delitos. Exige-se, assim, 

uma estabilidade ou permanência com o fim de cometer 

crimes, uma organização de seus membros que revele acordo 

sobre a duradoura atuação em comum. (...).9 

Referindo-se a lei à prática de crimes, não há que se falar no 

crime de quadrilha quando a associação visa exclusivamente à 

prática de um ou mais crimes determinados ou de meras 

contravenções penais, ainda que indeterminadas, e muito 

menos quando se destina à prática de atos meramente 

imorais.10 

Associação estável ou permanente: é o elemento que 

diferencia a quadrilha ou bando da associação ocasional para a 

prática de crimes, isto é, co-participação. O delito do artigo 288 

exige um vínculo associativo entre os membros da quadrilha, 

que seja permanente e não eventual, esporádico. (...) exige-se, 
                                                                                                                                                                             
8 - Idem, pág. 177. 
9 - MIRABETE, Júlio Fabrini. Código penal interpretado. 5. ed. – São Paulo : Atlas, 2005, pág. 2130/2131. 
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portanto, um vínculo permanente, constante, para a prática 

reiterada de crimes, ou seja, para a concretização de um 

programa delinquencial.11 

Prova autônoma dos crimes: o delito do art. 288 tem prova 

autônoma dos diversos crimes que o bando puder praticar. 

Assim, nada impede que o sujeito seja condenado pela prática 

de quadrilha ou bando, porque as provas estavam fortes e 

seguras, sendo absolvido pelos crimes cometidos pelo grupo, 

tendo em vista provas fracas e deficitárias.12 

138. Evidentemente, a configuração do crime em comento exige 

prova adequada e convincente do engajamento dos agentes a um vínculo 

associativo e consolidado para fins criminosos. 

139. Ao oferecer alegações finais, o órgão acusatório baseou-se, 

também, em outras disposições legais do Código Penal, a saber: 

Concurso material 

Art. 69 - Quando o agente, mediante mais de uma ação ou 

omissão, pratica dois ou mais crimes, idênticos ou não, 

aplicam-se cumulativamente as penas privativas de liberdade 

em que haja incorrido. No caso de aplicação cumulativa de 

penas de reclusão e de detenção, executa-se primeiro aquela. 

(Redação dada pela Lei nº 7.209, de 11.7.1984) 

§ 1º - Na hipótese deste artigo, quando ao agente tiver sido 

aplicada pena privativa de liberdade, não suspensa, por um dos 

crimes, para os demais será incabível a substituição de que 

trata o art. 44 deste Código. (Redação dada pela Lei nº 7.209, 

de 11.7.1984) 

                                                                                                                                                                             
10 - Idem, pág. 2134. 
11 - CAPEZ, Fernando. Curso de direito penal. 3. ed. São Paulo: Saraiva, 2005, pág. 254/255. 
12 - NUCCI, Guilherme de Souza. Código penal comentado. 8. ed. rev., atual. e ampl. – São Paulo: Editora 

Revista dos Tribunais, 2008, pág. 987. 
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§ 2º - Quando forem aplicadas penas restritivas de direitos, o 

condenado cumprirá simultaneamente as que forem 

compatíveis entre si e sucessivamente as demais. (Redação 

dada pela Lei nº 7.209, de 11.7.1984) 

(...). 

Efeitos genéricos e específicos 

Art. 91 - São efeitos da condenação: (Redação dada pela Lei nº 

7.209, de 11.7.1984) 

I - tornar certa a obrigação de indenizar o dano causado pelo 

crime; (Redação dada pela Lei nº 7.209, de 11.7.1984) 

(...) 

Art. 92 - São também efeitos da condenação: (Redação dada 

pela Lei nº 7.209, de 11.7.1984) 

I - a perda de cargo, função pública ou mandato eletivo: 

(Redação dada pela Lei nº 7.209, de 11.7.1984) 

a) quando aplicada pena privativa de liberdade por tempo igual 

ou superior a um ano, nos crimes praticados com abuso de 

poder ou violação de dever para com a Administração Pública; 

(Incluído pela Lei nº 9.268, de 1º.4.1996) 

b) quando for aplicada pena privativa de liberdade por tempo 

superior a 4 (quatro) anos nos demais casos. (Incluído pela Lei 

nº 9.268, de 1º.4.1996) 

2.3. Preliminares 

2.3.1. Flávio Conceição de Oliveira Neto 

2.3.1.1. Interceptação telefônica 

140. No que tange às interceptações telefônicas realizadas, o réu 

argumentou, em suma, que: a) a principal prova de toda a acusação está 
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fundamentada em interceptações telefônicas que o STF declarou ilícitas no 

inquérito 3732-DF; b) as interceptações colhidas entre o dia 05 de maio de 

2006 e 18 de maio de 2006  foram realizadas por juízo incompetente, haja 

vista a prerrogativa de foro do réu; c) as interceptações são ilícitas por falta de 

competência jurisdicional das autoridades autorizadoras da colheita, em 

diversos instantes; d) as interceptações estão viciadas por excesso de 

renovações; e) as interceptações estão viciadas em razão de terem sido 

renovadas sem fundamentação específica em cada renovação. 

141. Pois bem. O principal argumento de defesa referente à 

nulidade das interceptações telefônicas diz respeito à decisão unânime 

proferida pela Segunda Turma do STF no Inquérito nº 3732/DF que, seguindo 

o voto da Ministra Relatora Carmen Lúcia, segundo a defesa, declarou ilícitas 

a prova de toda a acusação, que foi calcada nas escutas. Transcrevo-a, 

abaixo, na íntegra, por entender que se trata de decisão importante para este 

feito:  

R E L A T Ó R I O 
A SENHORA MINISTRA CÁRMEN LÚCIA - (Relatora): 
1. Denúncia apresentada pelo Procurador-Geral da República 

contra o Deputado Federal Paulo Magalhães, imputando-lhe a 

prática do crime previsto no art. 332 do Código Penal. 

2. Narra-se na inicial: 

“1. Os fatos apurados no procedimento criminal em anexo são 

um desdobramento de ampla investigação criminal levada a 

efeito na chamada ‘Operação Navalha’, deflagrada para 

investigar esquemas de corrupção e outras praticas criminosas, 

relacionadas à contratação de obras publicas pela Governo 

Federal. 

2. Emerge dos elementos de convicção em anexo que, no 

período compreendido entre 08/2006 e 05/2007, o Deputado 

Federal Paulo Magalhães, que mantinha um intenso 
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relacionamento espúrio com o empresário Zuleido Veras, então 

diretor financeiro da empresa Gautama, solicitou ao citado 

empresário vantagem econômica a pretexto de influir em ato 

praticado por funcionário público no exercício da função pública 

e recebeu recursos financeiros da organização criminosa 

liderada por Zuleido Veras. 

3. A solicitação fez parte da troca de favores entre Zuleido e o 

Deputado Federal, que solicitou vantagem econômica ao 

empresário a pretexto de fazer uso de sua influência perante o 

então Ministro do Tribunal de Contas da União, Ubiratan Aguiar 

e perante outros Ministros do referido Tribunal, a fim de que 

fosse produzido voto favorável aos interesses da Gautama no 

processo n° 8.419/2004-3, que se encontrava sob a relatoria do 

Ministro Ubiratan Aguiar, cujo objeto era apuração de 

irregularidades em obras de manutenção e recuperação dos 

sistemas de produção de óleo e gás natural na região 

Nordeste. 

4. A Polícia Federal analisou a agenda apreendida e utilizada 

pela (sic) gerente financeiro da Construtora Gautama, Gil Jacó 

de Carvalho Santos, constatando a existência de anotações 

com as siglas ‘P.MAG’ e ‘P.MA’, com a indicação de valores 

destinados ao Parlamentar. As datas indicadas nas anotações 

são as seguintes: 15/08/2006,23/08/2006, 04/09/2006, 

19/09/2006 e 26/09/2006, com a anotação do valor de R$ 

50.000,00 (cinquenta mil reais) em cada um desses registros, 

com exceção do último, onde constava o valor de R$ 

100.000,00 (cem mil reais), perfazendo o total de R$ 

300.000,00 (trezentos mil reais). 

5. A Polícia Federal também registrou frequentes encontros 

ocorridos em 2007, entre Zuleido Veras e o Deputado Paulo 

Magalhães, no qual articularam o esquema de influência no 

Tribunal de Contas da União pelo parlamentar, a respeito do 
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processo nº 8.419/2004-3, já citado. Verificou-se que, no dia 

03/04/2007, Zuleido e a Diretora Comercial da Gautama, Maria 

de Fátima César Palmeira, estavam apreensivos com o 

resultado de processo. O receio veio a concretizar-se pois, 

apesar de o Parlamentar ter recebido vantagem para obter o 

voto favorável do Relator, a suposta interferência não alcançou 

o resultado almejado. Ao final daquele dia, Zuleido ligou para 

Paulo Magalhães informando-lhe que o resultado foi contrário 

aos seus interesses. 

6 . Esses fatos constam no seguinte diálogo estabelecido entre 

Zuleido Veras e o Deputado Paulo Magalhães, em 03/04/2007, 

às 21:47:06h: 

‘Zuleido: Eu peguei o relatório do filho da puta do Ubiratan. 

Deputado: E ai? 

Zuleido: Contra. A mesma coisa ... ele tá a serviço, mas nós já 

montamos o esquema de pedir vistas, ta? 

Deputado: E ai? 

Zuleido: Ta tudo organizado. 

Deputado: Se você quiser eu boto … 

Zuleido: Não, tá organizado, viu? Tá organizado. Só pra gente 

saber que é filho da puta mesmo. 

Deputado: Mas eu vou fazer uma visita a ele, pra dizer a ele ... 

Zuleido: Faça na próxima semana (risos). Não dê muita colher 

para esse filho da puta não ... só pra gente saber que é sacana 

... 

Deputado: Aquele negócio já ta resolvido já, viu? 

Zuleido: É. Ótimo. 

Deputado: Segunda-feira já tá okay ... 

Zuleido: Como é que faz? 

Deputado: O rapaz pode me procurar ... eu boto ele direto em 

contato. 

Zuleido: Pronto. Segunda-feira ele lhe procura. 
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Deputado: Perfeitamente. 

Zuleido: Tá bom, meu amigo. Deixa esse Ubiratan por conta 

dele, a gente vai resolver ... 

Deputado: Não, mas a gente tem que ir em cima pra ele não 

pensar que ... 

Zuleido: Que é sabido demais, né? 

Deputado: Exatamente. 

Zuleido: Mas na próxima semana a gente vai trabalhar em cima 

disso aí. Fique tranquilo. 

Deputado: Tá bom meu amigo. 

Zuleido: Mas foi bom fazer pra ele saber que ... 

Deputado: Pra ele saber com quem ele tá lidando. 

Zuleido: Tá lidando ... 

Deputado: Perfeitamente. 

(Despedem-se)' (fls. 08) 

7. No dia seguinte (04/04/2007), Zuleido Veras deu início à 

articulação de um esquema de adiamento do julgamento do 

processo, por meio do pedido de vista por outro Ministro do 

Tribunal de Contas. 

Maria de Fátima Palmeira, diretora comercial da Gautama, 

entrou em contato com um servidor do TCU, não identificado 

pela Polícia Federal, que informou o seguinte: ‘está sendo 

costurado o seguinte, que o parecer é difícil, então por ideia do 

nosso Ministro, precisam conseguir e está em andamento, 

praticamente certo, um pedido de vista, pra ver se a gente 

arredonda a pedido do nosso Governador’ (fls. 08). 

Acrescentou o servidor que o Ministro ‘Guilherme Palmeira 

(primo de Fátima) havia falado pessoalmente, que o 

responsável pelo pedido seria o Nardes ou o Cedraz’ (fls. 8), 

referindo-se aos Ministros Augusto Nardes e Aroldo Cedraz. 

8. Em seguida, Maria de Fátima repassou a informação a 

Zuleido, que ligou para o Deputado Paulo Magalhães, 
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informando sobre o esquema do pedido de vista por outro 

Ministro, conforme o seguinte diálogo: 

‘Deputado: Você confirmou aquele negócio? 

Zuleido: Confirmou. Confirmou. Confirmou, mas o pessoal tá Iá. 

Nós estamos fazendo aquilo que a gente conversou ontem, tá? 

Nós estamos pedindo vista, tá? Estamos pedindo vista. 

Deputado: Ta bom. 

Zuleido: Quem deve pedir é Nardes ou coisa assim, tá? 

Ou então Guilherme ... tamos já na berlinda ... (risos). Mas vai 

ser resolvido... vai ser resolvido ... agora na próxima semana é 

bom dar um pulinho lá nele: olha meu amigo, não faça mais 

isso. 

Deputado: Não, lógico ... eu vou dar uma testada a ele .. . 

Zuleido: É. Não faça mais isso com a gente não ... que a 

empresa é minha! Pode dizer assim ... 

Deputado: Que linguagem é essa, como é que você tem uma 

conversa comigo e faz outra ... não precisava dizer ...’ (fls.09) 

9. Em 04/04/2007, foi adiada a Sessão para discussão do 

processo TC-008.419/2004-3 em razão do pedido de vista 

formulado pelo Ministro Augusto Nardes que o devolveu ao 

Ministro Ubiratan em 23/05/2007. Dias após a deflagração da 

Operação Navalha, em entrevista ao jornal ‘O Globo’, o Ministro 

Nardes declarou que ‘agiu a pedido do colega Guilherme 

Palmeira’ (fls. 10). 

10. Cópia da integra (sic) do Processo que tramitou perante o 

Tribunal de Contas da União, de interesse da empresa 

Gautama, consta na mídia juntada à fl. 31 dos autos anexos, 

obtendo-se, da análise do iter procedimental, as seguintes 

constatações: 

- 17.10.2006 - a equipe de auditoria da 1ª SECEX/TCU 

concluiu a instrução técnica dos autos do TC 008.419/2004-3 e, 

dentre as proposições de encaminhamento, constava: ‘8.2. 
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Determinar à Petróleo Brasileiro S.A. - Petrobrás, com 

fundamento nos arts. 45, caput, da Lei 8.443/92 e 251, caput, 

do Regimento Interno, que desconte de forma definitiva dos 

pagamentos da Construtora Gautama Ltda. no contrato 

169.2.009.03-4, utilizando-se das verbas retidas cautelarmente, 

nas termos do Acórdão 1.452/2005, de 14/09/2005, o valor de 

R$ 1.820. 172, 12, abaixo discriminado, em função das 

irregularidades descritas, havidas no seus pagamentos: ( ... )"; 

- 30.10.2006 - Despacho da Sra. Secretária de Controle 

Externo da 1ª SECEX que manifestou concordância com as 

propostas apresentadas pela 2ª Diretoria Técnica, exceto 

quanto ao item ‘8.4’ e determinou o envio dos autos ao 

Gabinete do Relator, Ministro Ubiratan Aguiar; 

- pautados os autos para julgamento pela Relator, na data de 

04 de abril de 2007 consta registro do adiamento da sessão 

para discussão dos autos acima referidos e, por conseguinte, 

das proposições de encaminhamento da instrução técnica, em 

razão do pedido de vista do Ministro Augusto Nardes; 

- 26.04.2007 - Chefe de Gabinete do Exmº Ministro Augusto 

Nardes determina o encaminhamento do processo ao Gabinete 

do Relatar, Ministro Ubiratan Aguiar; 

- 30.05.2007 - Prolatado o Acórdão n. 1014/2007-TCU Plenário 

que acolheu as proposições da equipe da 1ª SECEX e do 

Relatar, Ministro Ubiratan Aguiar e determinou, dentre outras 

providências, que a Petrobrás procedesse à retenção nos 

pagamentos efetuados à empresa Gautama, do montante de 

R$1.820.172,12. 

11. O denunciado Paulo Magalhães, segundo se extrai das 

apurações anexas, ainda se encontrou com Zuleido Veras no 

dia 13/04/2007, ocasião em que Zuleido orientou o seu 

funcionário Florêncio a encontrá-lo juntamente com PAULO 

MAGALHÃES. No dia 24/04/2007, Zuleido encontra-se 



Processo nº 0001193-60.2015.4.05.8500 
 

Telma Maria Santos Machado 
Juíza Federal 

 

208 

novamente com Paulo Magalhães para tratarem de assunto 

relacionado a interesses da GAUTAMA. 

12. Já no dia 04/05/2007, em novo diálogo mantido entre 

Zuleido e o seu funcionário Gil (Diretor Financeiro da 

Gautama),Zuleido determinou o pagamento de ‘20’ ao 

parlamentar PAULO MAGALHÃES e, no diálogo subsequente, 

Gil informou a Zuleido que havia determinado ao funcionário 

Florêncio a entrega dos ‘20’. 

Zuleido Veras solicitou a sua funcionária Tereza o telefone de 

PAULO MAGALHÃES e o próprio Zuleido ligou para PAULO 

MAGALHÃES para certificar-se de que Florêncio já havia 

entregue ‘o material’. Nesse ínterim, Florêncio ligou para 

Zuleido e informou que estava com o ‘material do Paulo’ em 

sua mão e estaria passando no gabinete do Parlamentar para 

deixar esse material. Posteriormente, Zuleido ainda fez uma 

nova ligação, às 17:30 hs do mesmo dia 04/05/2007, para 

confirmar com Paulo Magalhães o encontro com 

Florêncio. 

13. As apurações criminais demonstraram um intenso contato 

entre o denunciado Paulo Magalhães e o empresário Zuleido 

Veras, com elementos reveladores de que o Parlamentar 

constava do rol dos beneficiários do pagamento de dinheiro 

para atuar em benefício dos interesses espúrios da quadrilha. 

14 . Na situação especificamente retratada nesta denúncia, 

ficou demonstrado que Paulo Magalhães solicitou e/ou recebeu 

vantagem econômica a pretexto de influir em ato praticado por 

Ministro do Tribunal de Contas da União no exercício de sua 

função. 

15. Assim agindo, o denunciado consumou o crime descrito no 

art. 332, caput, do Código Penal. 

16. Diante desses fatos, requer o Procurador-Geral da 

República a instauração de ação penal, devendo ser observado 
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o procedimento instituído pela Lei n° 8.038/90 (arts. 1º a 12, 

inclusive) até seu julgamento final, com a condenação dos 

denunciados nas penas dosdispositivos a eles relacionados, 

bem coma a oitiva das testemunhas abaixo arroladas.” (fls. 

3/10) 

Com a inicial vieram os documentos de fls. 11/60. 

3. Oferecida a denúncia em 23.7.2013, determinei, em 

20.8.2013, a notificação do Denunciado para oferecimento de 

resposta no prazo de quinze dias (fl. 62 - art. 4º da Lei 

8.038/90). 

4. Notificado (fl. 73), o denunciado trouxe aos autos a resposta 

de fls. 75/120. sustentando que a “denúncia formulada 

ressente-se da mais clara inépcia, por não descrever 

circunstâncias essenciais ao pretenso crime tráfico de 

influência. A hipótese é de ausência de descrição de elemento 

objetivo do tipo penal” (fl. 79). 

Anota que a “descrição dos fatos feita na denúncia torna quase 

impossível a atuação da defesa, pois não identifica todas as 

circunstâncias do crime, utilizando-se de ilações imprecisas, 

não atendendo os requisitos do artigo 41 do Código de 

Processo Penal” (fl. 79). 

Enfatiza que, se “não há descrição de fato concreto típico, 

deixando-se de narrar um dado elementar essencial, não só a 

denúncia é inepta, mas carece de acolhimento o jus puniendi, 

pois, não demonstrado o interesse de agir, já que sem 

imputação de um fato delituoso, em sua configuração típica, 

falta uma condição para a instalação e seguimento da ação 

penal” (fl. 79). 

Defende o denunciado ser ilegal a prova produzida pela 

acusação, especialmente a interceptação telefônica, porque 

teria sido autorizada por juízo incompetente: 
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“Ora, malgrado não tenha havido quebra do sigilo telefônico do 

Ministro investigado, certo é que os trabalhos de investigação 

passaram a abranger autoridades com prerrogativa de função. 

Prosseguiram as escutas, autorizadas, já aí, por Juiz 

incompetente. Tal circunstância, por si só, já seria suficiente 

para contaminar todas as interceptações feitas dessa data em 

diante. Ainda há mais. 

(...) 

A despeito disso e também da referência feita a eventuais 

ilícitos praticados por deputados e senadores, ainda assim o 

MM. Juiz Federal da 2ª Vara Criminal da Bahia julgou-se 

competente para o inquérito e para examinar o pedido de 

quebra de sigilo telefônico, incidindo em mais uma manifesta 

usurpação de poderes. Tal circunstância reforça a existência de 

escuta telefônica obtida de forma ilegal. 

(...) 

Submetido o relatório supracitado com pedido de nova 

prorrogação do prazo de escutas, em decisão proferida em 21 

de junho de 2006, o Juiz Federal, ainda uma vez, 

desconsiderou as suspeitas lançadas contra autoridades 

revestidas de prerrogativa de foro, autorizando o 

prosseguimento das escutas (doc. 8). De novo, S. Exa. 

desrespeitou regra de competência e incidiu na mais plena 

ilegalidade. 

(...) 

Ou seja, as investigações prosseguiram contra o Governador 

do Estado e o Secretário de Estado e, agora, se inclui o 

Procurador-Geral do Estado, havido como alcunhado de 

"Gordinho". Seriam eles os responsáveis pela viabilização do 

pagamento à CONSTRUTORA GAUTAMA - fato que acabou 

redundando em denúncia contra todas as autoridades 
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mencionadas. Inegável, pois, a falta de observância de regra 

de competência. 

Nada obstante o reconhecimento do possível envolvimento 

dessas autoridades, o MM. Juiz prosseguiu na ilegalidade, ao 

autorizar, em 2 de agosto de 2006, o prosseguimento da 

escuta (doc. 10). 

(...) 

Mesmo diante de tantas evidências, o MM. Juiz ainda se 

permitiu, mais uma vez, a prosseguir com autoridade judiciária 

competente para deliberar acerca de novo período de 

investigação mediante suspensão do sigilo das comunicações 

telefônicas, conforme decisão de 18.08.2006 (doc. 12). 

(...) 

Prosseguiram-se, então, as escutas, até que, finalmente, a 

Polícia Federal houve por bem, mediante relatório do dia 8 de 

setembro de 2006, requerer a remessa dos autos ao Superior 

Tribunal de Justiça, reconhecendo o que há muito tempo 

restava óbvio: a possibilidade de estar havendo investigação 

de autoridades com foro especial (doc. 13). 

(...) 

Os autos foram, então, encaminhados ao colendo Superior 

Tribunal de Justiça, passando a ter como relatora a eminente 

Ministra ELIANA CALMON. 

(...) 

O que se tem, portanto, é que as escutas realizadas no período 

de 19.05.2006 a 08.09.2006 foram feitas sem autorização de 

Juiz competente, o que abrange praticamente todos os 

diálogos a ele referentes. 

(...) 

Ora, evidente que diante de tais circunstâncias o Inquérito teria 

de ser encaminhado ao colendo Supremo Tribunal Federal, 

competente para o processamento e julgamento de ações 



Processo nº 0001193-60.2015.4.05.8500 
 

Telma Maria Santos Machado 
Juíza Federal 

 

212 

penais contra ministros do Tribunal de Contas da União (art. 

102, I, ‘a’, da Constituição).” 

(fls. 86-99). 

Acrescenta que “as escutas realizadas com autorização da 

Ministra do STJ foram ilegais, tendo em vista que as 

investigações incluíam suspeitas claramente manifestadas 

contra Ministros do TCU e, portanto, deveriam ser 

autorizadas exclusivamente pela Corte Suprema” (fl. 100-101). 

Salienta ele: 

“Ora, diante de tais suspeitas de corrupção - que, a rigor, 

envolviam não só Ministros do TCU, mas também Deputados 

Federais - o encaminhamento do inquérito para o egrégio STF 

era medida necessária. No entanto, como por encanto, essas 

suspeitas passam a ser simplesmente esquecidas nos passos 

seguintes do inquérito, a sugerir a mais não poder uma ação 

deliberada no sentido de manter a competência do STJ. 

(...) 

Houve, como se verifica, ilegal e abusivo desmembramento às 

avessas, em que a autoridade policial e também a eminente 

Ministra impetrada resolveram, a seu bel talante, dizer em que 

momento a competência do Supremo Tribunal Federal deveria 

começar a ser exercida. 

(...) 

De tudo, o que se verifica que desde o início se suspeitava da 

atuação dos Ministros do TCU e, a despeito de tal 

circunstância, os autos não foram encaminhados ao Juízo 

competente, havendo inúmeras prorrogações de prazo das 

interceptações autorizadas por autoridade judiciária 

manifestamente incompetente. 

Cediço é que compete ao colendo Supremo Tribunal Federal 

processar e julgar ação penal em que deputado federal figure 

como acusado de crime comum (CF, art. 102, I, “b”). 
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Ora, é inegável que mesmo sem ter encontrado qualquer prova 

ou indício que pudessem indicar o possível envolvimento direto 

de Ministros do TCU e do ora defendente, seus atos estiveram 

sob averiguação. É o quanto basta para que houvesse o 

deslocamento da competência para o colendo Supremo 

Tribunal Federal, consoante entendimento jurisprudencial 

pacífico. 

(...) 

Não se pode admitir que o Juiz processante, então o titular da 

2ª Vara Criminal Federal da Seção Judiciária de Salvador, e a 

Ministra Eliana Calmon, que presidiu o Inquérito 544-BA no 

STJ, sendo os Magistrados que efetivamente flexibilizaram o 

sigilo constitucional das comunicações, não tenham atentado 

para dados que estavam constantes dos relatórios da Polícia 

Federal. 

(...) 

Esta conclusão demonstra que a PF sempre considerou como 

evidência forte do delito as interceptações e foi com base nelas 

que promoveu novas medidas de interceptação e, agora, 

servem como fundamento para a presente denúncia. 

Com a nova redação dada ao art. 157 do Código de Processo 

Penal pela Lei nº 11.690/2008, a garantia das ‘provas obtidas 

por meios ilícitos’ (art. 5.º, LVI) ficou ainda mais evidente serem 

‘inadmissíveis, devendo ser desentranhadas do processo, as 

provas ilícitas, assim entendidas as obtidas em violação a 

normas constitucionais ou legais’. 

(...) 

É inegável que todas as provas produzidas sob a condução de 

juízo incompetente são ilícitas devendo, por isso, serem 

desentranhadas do processo com a consequente rejeição da 

denúncia, que sem elas ficam absolutamente privadas da 
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necessária base empírica para o recebimento da denúncia” (fls. 

102-111). 

Assevera ainda o denunciado inexistir, no caso, justa causa 

para o prosseguimento da ação penal: 

“No caso, os elementos contidos no Inquérito são insuficientes 

para se impulsionar uma ação penal. O acusado não praticou o 

delito de tráfico de influência, inexistindo qualquer indício de 

sua participação na suposto empreitada criminosa. 

(...) 

Há nos autos elementos que vão em sentido oposto ao 

pretendido pela acusação. Assim, na interceptação telefônica 

entre ZULEIDO e o Deputado, foram pinçados alguns trechos 

fora do contexto que poderiam induzir o Julgador a erro e crer 

numa atuação do Deputado perante o TCU, o que não ocorreu. 

(...) 

O defendente, na verdade, nenhuma vantagem auferiu, 

nenhum pedido formulou ao ínclito Ministro UBIRATAN 

AGUIAR, limitando-se, apenas por contingência social, a dizer 

a ZULEIDO que veria o que seria possível fazer, sem que 

qualquer vantagem fosse por isso solicitada. O defendente, 

contudo, nenhum ato praticou. 

Sobre esses fatos, o defendente nos termos da denúncia foi 

somente ‘informado’, ou seja, nada fez!” (fls. 112-114). 

Ressalta que “pelos diálogos se havia qualquer esquema 

perante o Tribunal de Contas, o investigado dele não 

participava, pois era todo organizado pela 

empresa Gautama com os funcionários do Tribunal, servidores 

que não foram identificados pela gigantesca operação navalha” 

(fl.115). 

Alega que “por qualquer ângulo que se analise a questão, 

verifica-se a ausência de indícios mínimos de autoria e 

materialidade para o seu recebimento” (fl.117). 
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Postula a “rejeição da presente denúncia, em face de sua 

inépcia e da patente falta de justa causa, tudo como medida da 

mais lídima” (fl. 120).  

Com a resposta foram juntados documentos. 

5. Às fls. 298/311 manifesta-se o Procurador-Geral da 

República pelo recebimento da inicial (fl. 311). 

6. Em 9.10.2013 o Procurador-Geral da República “ratifica o 

pedido de urgente recebimento da denúncia em relação ao 

deputado federal Paulo Magalhães, e requer o 

desmembramento do feito no que se refere aos demais 

possíveis envolvidos, com a remessa de cópia integral dos 

autos para Seção Judiciária do Distrito Federal” (fl. 316). 

É o relatório. 

V O T O 
A SENHORA MINISTRA CÁRMEN LÚCIA (Relatora): 

1. Como relatado, o Procurador-Geral da República denunciou 

o Deputado Federal Paulo Sérgio Paranhos de Magalhães, a 

ele imputando a prática do crime previsto no art. 332 do Código 

Penal (“Solicitar, exigir, cobrar ou obter, para si ou para outrem, 

vantagem ou promessa de vantagem, a pretexto de influir em 

ato praticado por funcionário público no exercício da função: 

Pena – reclusão de 2 (dois) a 5 (cinco) anos, e multa”). 

Narra-se, na denúncia, que entre agosto de 2006 e maio de 

2007 o Deputado Federal Paulo Magalhães, que, 

supostamente, mantinha intenso e ilegítimo contato com o 

empresário Zuleido Veras, então diretor financeiro da empresa 

Gautama, solicitou e recebeu recursos financeiros de 

“organização criminosa”, que seria liderada pelo empresário, a 

pretexto de influir em ato praticado por “funcionário público” no 

exercício da função. 

2. O Ministério Público Federal postula a instauração de 

processo penal contra o denunciado e, ao fim, sua 



Processo nº 0001193-60.2015.4.05.8500 
 

Telma Maria Santos Machado 
Juíza Federal 

 

216 

condenação, requerendo, em manifestação de 9.10.2013, o 

“desmembramento do feito no que se refere aos demais 

possíveis envolvidos, com a remessa de cópia integral dos 

autos para a Seção Judiciária do Distrito Federa.” (fls. 

313/316). 

3. A defesa postulou a rejeição da denúncia, argumentando ser 

ela inepta por “não descreve[r] circunstâncias essenciais ao 

pretenso crime de tráfico de influência”, o que, “de um lado não 

legitima o jus puniendi e de outro, impede o exercício da 

defesa” (fl. 79). 

Argumentou que “a denúncia claudica em relação ao 

defendente, notadamente quanto a dois aspectos: o primeiro 

quanto à própria conduta delituosa – não se esclarece de que 

forma teria o paciente solicitado ou exigido qualquer vantagem 

e o segundo relativo à influência sobre o funcionário 

público,que como se viu jamais se pretendeu” (fl. 82). 

Afirma não ser possível extrair-se suposto pagamento realizado 

ao “defendente no dia 04/05/2007” porque “a própria inicial 

acusatória afirma, parágrafos antes (tópico 6) que já se sabia a 

posição contrária do membro do 

Tribunal de Contas da União que supostamente poderia sofrer 

a influência afirmada” (fl. 82). 

4. A defesa requereu, também, o desentranhamento dos autos 

de toda a documentação relativa à interceptação telefônica 

produzida pela Polícia Federal, ao argumento de ter sido 

autorizada por juízo incompetente. 

Sustentou, no ponto, terem sido autorizadas indevidamente as 

escutas telefônicas. Primeiro, pelo Juiz Federal da Segunda 

Vara Criminal da Seção Judiciária da Bahia, quando se 

investigavam autoridades com foro, por prerrogativa de função, 

no Tribunal Regional Federal e no Superior Tribunal de Justiça. 

Posteriormente, pela Ministra Eliana Calmon, do Superior 
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Tribunal de Justiça, quando já se investigavam autoridades 

com foro neste Supremo Tribunal, por prerrogativa de função. 

5. Argumentou inexistir justa causa para o prosseguimento da 

ação penal, por ausentes elementos mínimos de prova de 

autoria e materialidade delitiva, reiterando o pedido de rejeição 

da denúncia. 

6. Antes de passar à análise da presença dos requisitos para o 

regular exercício da ação penal que, nesta fase do 

procedimento, volta-se à apuração da existência de indícios 

suficientes de materialidade e da autoria do delito imputado ao 

denunciado, impõe-se a apreciação do pedido de 

desmembramento do processo, formulado pelo Ministério 

Público Federal (fl. 316). 

7. Razão não assiste ao Ministério Público neste pedido por 

não estabelecer a denúncia (fls. 03/11) litisconsórcio passivo, 

tendo sido direcionada, exclusivamente, contra o Deputado 

Federal Paulo Sérgio Paranhos de Magalhães. Logo, não se há 

cogitar de “desmembramento do feito no que se refere aos 

demais possíveis envolvidos, com a remessa de cópia integral 

dos autos para a Seção Judiciária do Distrito Federal” (fl. 316). 

8. Importante destacar que, na manifestação do Procurador-

Geral da República de 23.7.2013, na qual acompanhou a 

denúncia, o chefe do Ministério Público da União asseverou 

que, “[co]m relação aos demais fatos ilícitos noticiados nos 

autos e que são passíveis de caracterizar a prática de crime de 

corrupção ativa e passiva de suposta autoria de agentes que 

não detêm prerrogativa de foro, foi encaminhada cópia dos 

autos à Procuradoria da República no Distrito Federal para 

adoção das providências cabíveis” (fl. 02 - grifos nossos). 

9. Assim, constando dos autos que o Procurador-Geral da 

República antecessor do subscritor do pedido da diligência (fls. 

313/316) já encaminhou à Procuradoria da República no 



Processo nº 0001193-60.2015.4.05.8500 
 

Telma Maria Santos Machado 
Juíza Federal 

 

218 

Distrito Federal a documentação necessária à apuração de 

ilícitos conexos ao retratado na denúncia, supostamente 

perpetrados por pessoas que não detêm prerrogativa de foro, 

prejudicada a pretensão do órgão da acusação, neste 

particular. 

10. Pelo exposto, declaro prejudicado o requerimento de 

desmembramento formulado pelo Procurador-Geral da 

República. 

11. Quanto aos requisitos necessários ao prosseguimento da 

ação penal, afasto o argumento defensivo de inépcia da 

denúncia, embasado na alegação de não ter sido descrito pelo 

Procurador-Geral da República, com a minúcia legalmente 

exigível, a conduta delituosa imputada ao acusado. 

A análise da peça inicial refuta o argumento da defesa. A 

denúncia individualiza a conduta imputada ao investigado e 

relata a ação, supostamente, empreendida por ele: 

“Emerge dos elementos de convicção em anexo que, no 

período compreendido entre 08/2006 e 05/2007, o Deputado 

Federal Paulo Magalhães, que mantinha um intenso 

relacionamento espúrio com o empresário Zuleido Veras, então 

diretor financeiro da empresa Gautama, solicitou ao citado 

empresário vantagem econômica a pretexto de influir em ato 

praticado por funcionário público no exercício da função pública 

e recebeu recursos financeiros da organização criminosa 

liderada por Zuleido Veras” (fls. 04 – grifos nossos). 

A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no 

sentido de não ser inepta a denúncia na qual se expõem, 

satisfatoriamente, condições de tempo, lugar e modo de 

execução dos fatos delituosos imputados: 

“HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. 

CRIMES FINANCEIROS. INÉPCIA DA DENÚNCIA. 

INOCORRÊNCIA. TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. 
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IMPOSSIBILIDADE. 1. A denúncia que expõe, 

satisfatoriamente,condições de tempo, lugar e modo de 

execução dos fatos delituosos não é inepta. A descrição fática 

constante da denúncia possibilita o pleno exercício do direito 

de defesa. 2. O trancamento da ação pela via do habeas 

corpus é medida excepcional que somente pode ser 

concretizada quando o fato narrado evidentemente não 

constituir crime, estiver extinta a punibilidade, for manifesta a 

ilegitimidade da parte ou faltar 

condição exigida em lei para o jus puniendi. Ordem denegada. 

(HC n. 89.908/PR, Segunda Turma, Relator o Ministro Eros 

Grau, DJe 12.2.2010, grifos nossos). 

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. 

PENAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES, ASSOCIAÇÃO 

PARA O TRÁFICO E CONTRIBUIÇÃO PARA O TRÁFICO. 

AUSÊNCIA DE PRELIMINAR DE REPERCUSSÃO GERAL. 

ARTIGO 543-A, § 2º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL C.C. 

ART. 327, § 1º, DO RISTF. 1. A repercussão geral é 

requisito de admissibilidade do apelo extremo, por isso que o 

recurso extraordinário é inadmissível quando não apresentar 

preliminar formal de transcendência geral ou quando esta não 

for suficientemente fundamentada. (Questão de Ordem no AI n. 

664.567, Relator o Ministro SEPÚLVEDA PERTENCE, DJ de 

6.9.07). 2. A jurisprudência do Supremo fixou entendimento no 

sentido de ser necessário que o recorrente demonstre a 

existência de repercussão geral nos termos previstos em lei, 

conforme assentado no julgamento da Questão de Ordem no 

AI n. 664.567, Relator o Ministro Sepúlveda Pertence, DJ de 

6.9.07: “II. Recurso extraordinário: repercussão geral: juízo de 

admissibilidade: competência. 1 . Inclui-se no âmbito do juízo 

de admissibilidade - seja na origem, seja no Supremo Tribunal - 

verificar se o recorrente, em preliminar do recurso 
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extraordinário, desenvolveu fundamentação especificamente 

voltada para a demonstração, no caso concreto, da existência 

de repercussão geral (C.Pr.Civil, art. 543-A, § 2º; RISTF, art. 

327). 2. Cuida-se de requisito formal, ônus do recorrente, que, 

se dele não se desincumbir, impede a análise da efetiva 

existência da repercussão geral, esta sim sujeita “à apreciação 

exclusiva do Supremo Tribunal Federal” (Art. 543-A, § 2º).” 3. In 

casu, o acórdão recorrido assentou: “TRÁFICO DE 

ENTORPECENTES, ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO E 

CONTRIBUIÇÃO PARA O TRÁFICO. Inépcia da denúncia. 

Nulidade. Não é inepta a denúncia que preenche todos os 

requisitos essenciais relacionados no art. 41 do Código de 

Processo Penal, eis que, sucintamente como se requer, contém 

a exposição circunstanciada dos fatos e a identificação e 

qualificação da denunciada, permitindo-lhe o exercício da mais 

ampla defesa, que efetivamente ocorreu. Preliminar que se 

rejeita. (...). 4. Agravo Regimental desprovido.(AI n. 820.480 

AgR/RJ, Primeira Turma, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe 

23.4.2012” (grifos nossos). 

Na espécie em exame, não se há cogitar de inépcia da 

denúncia porque a inicial registra, de maneira clara, objetiva e 

individualizada as ações imputadas ao denunciado garantindo 

o exercício à ampla defesa, pelo que rejeito o argumento de 

inépcia da denúncia. 

12. Improcede, também, o argumento defensivo de inépcia da 

denúncia porque seria contraditória, ao afirmar o recebimento 

de dinheiro, pelo denunciado, a pretexto de influir em ato 

praticado por funcionário público, quando já se conhecia a 

decisão exarada pelo agente público em questão (Ministro do 

Tribunal de Contas da União). 

13. O delito do art. 332 do Código Penal (tráfico de influência) é 

tido como consumado quando o agente solicita, exige, cobra ou 



Processo nº 0001193-60.2015.4.05.8500 
 

Telma Maria Santos Machado 
Juíza Federal 

 

221 

obtém vantagem ou promessa de vantagem, a pretexto de 

influir em ato praticado por funcionário público, não importando 

se alguma influência é, de fato, exercida sobre o agente 

público. 

Rogério Greco preleciona: 

“Consuma-se o delito no instante em que o agente, 

efetivamente,pratica qualquer dos comportamentos previstos 

pelo tipo penal constante do art. 332 do diploma repressivo. 

Merece registro o fato de que não é preciso que o agente 

obtenha a vantagem, ou mesmo a promessa de cumprimento 

da aludida vantagem, para efeitos de reconhecimento da 

consumação, pois que as condutas de solicitar, exigir, e cobrar 

demonstram tratar-se de um crime formal, deconsumação 

antecipada, sendo que se a pessoa abordada fizer a entrega 

de tal vantagem, isso deverá ser considerado como um mero 

exaurimento do crime.” (GRECO, Rogério. Curso de Direito 

Penal. Parte Especial, Volume IV, 5ª Edição, Niterói/RJ: 

Impetus. 2009. p. 513.) 

Para a consumação do crime não importa se a influência 

prometida é levada a efeito. Preleciona a doutrina que o agente 

ativo do crime de tráfico de influência não pode exercer 

influência sobre o funcionário público, sob pena de 

caracterização de outro delito. Leciona Fernando Capez ser 

“necessário que o agente não possua influência junto à 

Administração pública, pois aí reside a fraude. Contudo, caso 

ele efetivamente goze de prestígio junto a esta, corrompendo o 

funcionário, poderá ser autor de outro delito, como a corrupção 

ativa (CP, art. 333)” (CAPEZ, Fernando. Curso de Direito 

Penal. Parte Especial 3, 10ª Edição, São Paulo: Saraiva. 2012. 

p. 578-579). 

14. Pelo exposto, rejeito o argumento de inépcia da denúncia 

por descrever a inicial penal adequadamente a conduta 
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imputada e não apresentar a contradição mencionada pela 

defesa, conformando tipicamente o crime do art. 332 do Código 

Penal. 

15. Quanto ao argumento de ilegalidade da interceptação 

telefônica produzida, tem razão a Defesa ao afirmar que a 

constatação do possível envolvimento de Ministro do Tribunal 

de Contas da União na prática de crime determinava a remessa 

dos autos ao Supremo Tribunal Federal. 

Extrai-se dos autos que, na investigação policial conhecida 

como “Operação Navalha”, chegou-se, fortuitamente, à 

interceptação de conversas telefônicas entre o acusado, o 

Deputado Federal Paulo Sérgio Paranhos de Magalhães e 

Zuleido Soares de Veras, entabuladas de agosto de 2006 a 

maio de 2007. 

Consta da documentação juntada aos autos pela acusação (fls. 

2 a 28) e pela defesa (fls. 121 a 295), sem que tenha havido 

qualquer impugnação, que a “Operação Navalha” foi extraída 

de outra operação policial denominada “Operação Octopus”, 

voltada à apuração de crimes previdenciários, na qual 

“alegou-se terem sido detectados fortes indícios do 

envolvimento de delegados e agentes da própria Polícia 

Federal com membros da suposta organização criminosa, o 

que ensejou o acionamento da referida Divisão de Contra-

Inteligência. Com isso a investigação foi desmembrada, a fim 

de que as diligências cautelares (monitoramento telefônico e 

escuta ambiental) produzidas contra os policiais supostamente 

envolvidos fossem operacionalizadas pela contrainteligência 

neste processo, em apenso e por dependência ao processo 

2004.33.00.022013-0” (fls. 134-139, 154-161, 172-177, 201-

205, 219-223 e 253-255). 

Observa-se, também, que as interceptações telefônicas 

concretizadas na “Operação Navalha” foram prorrogadas 
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algumas vezes pelo juiz da Segunda Vara Criminal da Seção 

Judiciária da Bahia de 19 de maio a 18 de agosto de 2006, de 

acordo com as cópias das decisões de fls. 134-139, 154-161, 

172-177, 201-205, 219-223 e 253-255. 

Verifica-se, então, que em 14.9.2006 o juiz declinou de sua 

competência em favor da Corte Especial do Superior Tribunal 

de Justiça: 

“(...) Havendo indícios do envolvimento de governadores de 

Estado membro, com foro especial por prerrogativa de função, 

o direcionamento das investigações criminais deve ser dado 

pelo colendo Superior Tribunal de Justiça, na forma do art. 105, 

I, a, da Constituição Federal de 1988. 

(…) 

Por todos os fundamentos acima expendidos, acolho o pleito 

da autoridade policial e do Ministério Público Federal para 

declinar da competência em favor da Corte Especial do 

SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA, para onde devem ser 

enviados os presentes autos com as devidas cautelas. (...)” (fls. 

254/255). 

Entretanto, em decisão proferida em 19.5.2006, o juiz da 

Segunda Vara Criminal da Seção Judiciária da Bahia deferiu a 

prorrogação de interceptação telefônica requerida pela Polícia 

Federal em 18.5.2006 (fl.122), a despeito de constar do 

Relatório Circunstanciado n. 006/Navalha, relativo ao período 

de 8 a 22.5.2006, (fls. 123-133), o seguinte: 

“(...)Núcleo Zuleido Soares – Caso TCU (anexo 3) 
Em pesquisa realizada, verificou-se a existência de vinte e seis 

procedimentos instaurados no TCU para apurar irregularidades 

em obras executadas pela empresa Gautama. A par disto, 

foram registradas neste período de monitoramento ligações 

entre Zuleido e Rodolpho e entre ambos e uma pessoa de 

nome Fátima, na qual se subsume que eles obtêm informações 
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privilegiadas sobre procedimentos em desfavor da Gautama 

por pessoas de dentro do Tribunal de Contas da União. 

Corroborando com isso, foi registrada um ligação entre Zuleido 

e Flávio (possível lobista), em 05/05/06 (17:28:11 71 

99696970), na qual ambos afirmam a situação da empresa 
de Zuleido perante o TCU estaria resolvida, sugerindo uma 
possível manifestação em favor da Gautama pelo ministro 
Benjamim Zymler: ‘aquele assunto no Zymler, eu esqueci 
de falar com você .. tá bem dominado ...’, Zuleido diz que 
está ‘absolutamente dominado’(...)” (fls. 127 e 128; grifos 

nossos). 

Consta ainda, à fl. 121, o registro do diálogo objeto do relatório, 

captado em 5.5.2006, no qual se apontava um possível acerto 

de Zuleido Soares de Veras com o ministro Benjamin Zymler, 

do Tribunal de Contas da União, para favorecimento da 

empresa Gautama:  

“Diálogo: Zuleido pergunta a Flavinho se está tudo em ordem, 

ele diz que está caminhando… Zuleido fala ‘...aquele material 

seu só vai segunda e terça ...’, Flavinho diz ‘3ª feira tá 

combinado de chegar lá… tá entendendo?… tanto que Victor já 

tá avisado que a prioridade máxima, tão logo chegue...’, 

Zuleido diz que Victor não autorizou “aquele negócio do...”, 

Victor fala ‘cinco … pode deixar comigo, eu já falei com ele, 

mas amanhã fala com ele em sua casa (Flavinho)… Zuleido 

fala para Flavinho não se preocupar … Flavinho diz que já 

sabe mais ou menos o que é … ‘aquele assunto no Zymler, 
eu esqueci de falar com você … tá bem dominado”, Zuleido 
diz que está absolutamente dominado ...’, Flavinho fala 
‘matéria de jornal hoje ...’, Zuleido ‘ontem eu lhe avisei … 
antes de sair eu lhe avisei, porque foi combinado com ele 
...’(fl. 121; grifos nossos). 
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16. Tem-se, portanto, que no curso de investigação policial 

para apurar a prática de crimes contra a Administração Pública, 

foi encaminhado ao Juízo da Segunda Vara Criminal da Seção 

Judiciária da Bahia, em 18.5.2006 (fls. 122-153), relatório da 

Polícia Federal no qual já se indicava, de forma clara e objetiva, 

a possibilidade de ter havido a participação de Ministro do 

Tribunal de Contas da União em evento considerado criminoso. 

Apesar disso, em 19.5.2006, o Juízo da Segunda Vara Criminal 

da Seção Judiciária da Bahia deferiu o requerimento de 

interceptação telefônica e, por conseguinte, o prosseguimento 

das investigações que lastreariam a denúncia de fls. 3 a 11, a 

partir de conversas captadas no mês de agosto de 2006 e 

demais diligências trazidas a este inquérito para comprovação 

do delito imputado, em tese, ao denunciado. 

Em suma, extrai-se dos autos que, na investigação policial 

conhecida como “Operação Navalha”, chegou-se, 

fortuitamente, à interceptação de conversas telefônicas entre o 

acusado, o Deputado Federal Paulo Sérgio Paranhos de 

Magalhães e Zuleido Soares de Veras a partir do mês de 

agosto de 2006. 

Importante destacar que o encontro fortuito de provas, no curso 

da investigação, não induz à nulidade da prova coletada, 

conforme jurisprudência assente no Supremo Tribunal Federal, 

desde que licitamente obtida: 

EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE 

INSTRUMENTO. INTERCEPTAÇÃO TELEFÔNICA 

LICITAMENTE CONDUZIDA. ENCONTRO FORTUITO DE 

PROVA DA PRÁTICA DE CRIME PUNIDO COM DETENÇÃO. 

LEGITIMIDADE DO USO COMO JUSTA CAUSA PARA 

OFERECIMENTO DE DENÚNCIA. AGRAVO 

REGIMENTALDESPROVIDO. 1. O Supremo Tribunal Federal, 

como intérprete maior da Constituição da República, 
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considerou compatível com o art. 5º, XII e LVI, o uso de prova 

obtida fortuitamente através de interceptação telefônica 

licitamente conduzida, ainda que o crime descoberto, conexo 

ao que foi objeto da interceptação, seja punido com detenção. 

2. Agravo Regimental desprovido. (AI n. 626214 Agr/MG. 

Segunda Turma. Relator o Ministro Joaquim Barbosa. DJe 

8.10.2010 – grifos nossos). 

17. No presente caso, ao contrário do alegado pelo Procurador 

Geral da República em sua manifestação de fls. 298-311, 

desde 19.5.2006 havia “elementos mínimos e seguros” para se 

promover o deslocamento da competência para o Supremo 

Tribunal Federal, considerando-se que na representação pela 

continuidade das interceptações constantes dos autos há 

menção à complexidade das ações da organização criminosa 

investigada e à sua ramificação pelas diversas esferas de 

poder da República. 

Exemplos disso são as afirmações constantes dos Relatórios 

Circunstanciados apresentados para obtenção de renovação 

das interceptações, como é exemplo o Relatório n. 

006/NAVALHA às fls. 123-133, a seguir: 

“(...) 

De fato, durante o presente período de monitoramento 

telefônico foi possível se constatar a existência de outro grupo, 

liderado pelo empresário Zuleido Soares de Veras, 
especializado em cometer delitos relacionados à fraude à 

licitação e consequente obtenção de vantagem ilícita, além de 

corrupção de funcionários públicos de diversos órgãos 

(Prefeituras, Tribunal de Contas da União, Polícia Federal) (fl. 

124) 

(...)” 

A jurisprudência deste Supremo Tribunal consolidou o 

entendimento de que “não induz à ilicitude da prova resultante 
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da interceptação telefônica que a autorização provenha de juiz 

federal aparentemente competente, à vista do objeto das 

investigações policiais em curso, ao tempo da decisão que, 

posteriormente, se haja declarado incompetente, à vista do 

andamento delas” (HC n. 81.260/ES, Tribunal Pleno, Relator o 

Ministro Sepúlveda Pertence. DJ19.4.2002). 

Entretanto, não está em discussão a jurisprudência do 

Supremo Tribunal Federal sobre a possibilidade de 

convalidação das provas produzidas no curso de interceptação 

telefônica iniciada por juízo aparentemente competente. Não é 

esse o ponto. Sobre isso não há dúvida. 

18. Debate-se na espécie em exame ter o juízo aparentemente 

competente para a autorização das interceptações telefônicas, 

no curso das investigações, no dia 18.5.2006, recebido 

elementos de prova indicadores da real possibilidade de 

participação em eventual prática criminosa, de pessoa cujo 

foro, por prerrogativa de função, é da competência deste 

Supremo Tribunal Federal. 

Analisando idêntico pedido ao agora formulado pela defesa do 

denunciado em medida cautelar interposta no HC n. 

113.145/BA, subscrito pelo mesmo advogado, em favor de 

Flávio Conceição de Oliveira Neto, o Relator, Ministro Gilmar 

Mendes, afirmou: 

“Em determinados casos, o encontro fortuito desses elementos 

será fundamental para definir ou afirmar a competência de 

determinado órgão judicial. De resto, questão relativa à 

competência para determinar a interceptação telefônica tem 

como ponto de partida o crime suspeitado, o que pode resultar 

num quadro de incompetência superveniente por ocasião da 

conclusão das investigações. 

À guisa de ilustração, quanto à competência do juiz para 

autorizar a interceptação telefônica, este Supremo Tribunal 
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Federal já teve a oportunidade de afirmar, no julgamento HC 

81.260/ES, que “não induz à ilicitude da prova resultante da 

interceptação telefônica que a autorização provenha de Juiz 

Federal — aparentemente competente, à vista do objeto das 

investigações policiais em curso, ao tempo da decisão — que, 

posteriormente, se haja declarado incompetente, à vista do 

andamento delas”. Confira-se a ementa desse julgado: 

“(...) IV. Interceptação telefônica: exigência de autorização do 

juiz competente da ação principal (L. 9296/96, art. 1º): 

inteligência. 1. Se se cuida de obter a autorização para a 

interceptação telefônica no curso de processo penal, não 

suscita dúvidas a regra de competência do art. 1º da L. 

9296/96: só ao juiz da ação penal condenatória - e que dirige 

toda a instrução-, caberá deferir a medida cautelar incidente. 2. 

Quando, no entanto, a interceptação telefônica constituir 

medida cautelar preventiva, ainda no curso das investigações 

criminais, a mesma norma de competência há de ser entendida 

e aplicada com temperamentos, para não resultar em absurdos 

patentes: aí, o ponto de partida à determinação da 
competência para a ordem judicial de interceptação - não 
podendo ser o fato imputado, que só a denúncia, eventual 
e futura, precisará -, haverá de ser o fato suspeitado, 
objeto dos procedimentos investigatórios em curso. 3. Não 

induz à ilicitude da prova resultante da interceptação telefônica 

que a autorização provenha de Juiz Federal - aparentemente 

competente, à vista do objeto das investigações policiais em 

curso, ao tempo da decisão - que, posteriormente, se haja 

declarado incompetente, à vista do andamento delas”. (HC 

81.260/ES, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, Tribunal Pleno, DJ 

19.4.2002). 

Por fim, a despeito de a defesa sustentar a competência do 

STF, dada a suposta participação na empreitada criminosa de 
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Ministros do TCU e de Governadores Federais, é certo que o 

magistrado de primeiro grau, ao proceder a um cotejo 
analítico dos elementos probatórios até então colhidos na 
medida cautelar, reputou, a princípio, pela ausência de 
circunstância razoável que pudesse excluir a sua 
competência. Posteriormente, no desdobramento da 

persecução criminal, é que declinou de sua competência em 

favor do STJ, em razão de indícios de envolvimento de 

governadores do Estado de Sergipe e do Maranhão” (grifos 

nossos). 

Naquele caso, do habeas corpus, a medida cautelar foi 

indeferida, porque o paciente tinha foro justamente no Superior 

Tribunal de Justiça, que conduzia o inquérito àquela altura, por 

ser Conselheiro do Tribunal de Contas do Estado de Sergipe. 

Na espécie vertente, instaurado o procedimento preparatório, 

mesmo sendo o “crime suspeitado” de competência do 

Supremo Tribunal Federal, o juiz entendeu-se competente em 

uma análise realizada “a princípio”, mas que mostrou-se 

equivocada, ao final e, quando ele declinou da sua 

competência, o fez remetendo os autos para o Superior 

Tribunal de Justiça, sendo este Inquérito distribuído neste 

Supremo Tribunal apenas em 5.8.2013. 

19. Anote-se, mais uma vez, não ter o Ministério Público 

Federal, autor da denúncia, impugnado os documentos 

reproduzidos neste processo pela defesa, como parte do 

Inquérito n. 544/BA no Superior Tribunal de Justiça. 

Registre-se, também, que as anotações encontradas na 

agenda de Gil Jacó Carvalho Santos, apreendida pela Polícia 

Federal, não são aptas, por si sós, a demonstrarem a 

existência de elementos mínimos caracterizadores da 

materialidade e autoria delitiva, necessários à indicação da 
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necessidade do prosseguimento da ação penal, nos termos do 

art. 41 do Código de Processo Penal. 

Ademais, estas provas foram obtidas por derivação da 

interceptação realizada sem a autorização do Supremo 

Tribunal Federal, o juízo competente para determinação 

daquele ato, nos termos do art. 102, inc. I, al. b, da 

Constituição da República e do art. 1º da Lei n. 9.296/1996. 

Neste sentido é claro o posicionamento deste Tribunal 

traduzido no julgamento realizado no HC n. 93.050, Relator o 

Ministro Celso de Mello: 

“A doutrina da ilicitude por derivação (teoria dos “frutos da 

árvore envenenada”) repudia, por constitucionalmente 

inadmissíveis, os meios probatórios, que, não obstante 

produzidos, validamente, em momento ulterior, acham-se 

afetados, no entanto, pelo vício (gravíssimo) da ilicitude 

originária, que a eles se transmite, contaminando-os, por efeito 

de repercussão causal. Hipótese em que os novos dados 

probatórios somente foram conhecidos, pelo Poder Público, em 

razão de anterior transgressão praticada, originariamente, 

pelos agentes estatais, que desrespeitaram a garantia 

constitucional da inviolabilidade domiciliar. 

- Revelam-se inadmissíveis, desse modo, em decorrência da 

ilicitude por derivação, os elementos probatórios a que os 

órgãos estatais somente tiveram acesso em razão da prova 

originariamente ilícita, obtida como resultado da transgressão, 

por agentes públicos, de direitos e garantias constitucionais e 

legais, cuja eficácia condicionante, no plano do ordenamento 

positivo brasileiro, traduz significativa limitação de ordem 

jurídica ao poder do Estado em face dos cidadãos. 

- Se, no entanto, o órgão da persecução penal demonstrar que 

obteve, legitimamente, novos elementos de informação a partir 

de uma fonte autônoma de prova - que não guarde qualquer 
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relação de dependência nem decorra da prova originariamente 

ilícita, com esta não mantendo vinculação causal -, tais dados 

probatórios revelar-se-ão plenamente admissíveis, porque não 

contaminados pela mácula da ilicitude originária”. 

20. Pelo exposto, voto pela declaração da nulidade das 
interceptações telefônicas realizadas por juiz incompetente 
desde 19.5.2006 e, consequentemente, pela invalidação de 
todas as provas decorrentes dessas interceptações. 

Assim, excluídas essas interceptações e não havendo, 

tecnicamente, provas hígidas e elementos mínimos indiciários 

da materialidade e da autoria delitiva, voto pela rejeição da 
denúncia, nos termos do art. 395, inc. III, do Código de 
Processo Penal, por não se ter comprovado, de forma 
lícita, a existência de justa causa para o exercício da ação 
penal." 
 

142. Conforme se nota, o Inquérito 3.732/DF tinha como investigado 

pessoa estranha à presente ação, o Deputado Federal pela Bahia Paulo 

Sérgio Paranhos de Magalhães, e a decisão proferida naqueles autos pelo 

STF possui efeitos apenas "inter partes". 

143. Além disso, na parte final do item 18 da decisão alhures 

transcrita, a relatora do caso promoveu um distinguishing (distinção) entre a 

deliberação adotada naquele feito - Inquérito 3732/DF e o idêntico pedido 

formulado em favor do próprio réu FLÁVIO CONCEIÇÃO na medida cautelar 

interposta no HC n. 113.145/BA, sob o fundamento de que "naquele caso, do 

habeas corpus, a medida cautelar foi indeferida, porque o paciente tinha foro 

justamente no Superior Tribunal de Justiça, que conduzia o inquérito àquela 

altura, por ser Conselheiro do Tribunal de Contas do Estado de Sergipe." 
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144. Assim, extrai-se do inteiro teor do mencionado acórdão que o 

fundamento utilizado no Inquérito 3732/DF para anulação da interceptação 

não subsistiu nestes autos, eis que o principal motivo para referida tomada de 

decisão foi que, em relação ao investigado Deputado Federal, quando o juiz 

declinou da sua competência, nas palavras do STF, "o fez remetendo os 

autos para o Superior Tribunal de Justiça, sendo este Inquérito distribuído 

neste Supremo Tribunal apenas em 5.8.2013." 

145. Cabe apontar que o mencionado HC 113.145 impetrado pela 

defesa de FLÁVIO CONCEIÇÃO foi extinto sem resolução do mérito em razão 

de pedido de desistência, após o indeferimento da medida cautelar que 

requereu a sustação da validade das aludidas interceptações. 

146. A par disso, vale lembrar que, diante do pedido de anulação de 

provas formulado pelos denunciados FLÁVIO CONCEIÇÃO DE OLIVEIRA 

NETO e JOÃO ALVES NETO perante este Juízo, na decisão de f. 8917/8933 

foram expostos os seguintes fundamentos:  
Compulsando os presentes autos, verifico que a presente Ação 

Penal refere-se à descrição de fatos e condutas relacionadas a 

suposto esquema que envolve especificamente a empresa 

GAUTAMA e servidores públicos e agentes políticos nas obras 

identificadas nos autos, em relação a fatos ocorridos no Estado 

de Sergipe. Logo, não guarda qualquer relação com os fatos 

atribuídos ao Deputado Federal Paulo Sérgio Paranhos de 

Magalhães, uma vez que o objeto do Inquérito nº 3732-DF 

tratou da apuração de irregularidades em obras de manutenção 

e recuperação dos sistemas de produção de óleo e gás natural 

na Região Nordeste. 

Além disso, a matéria trazida pelas defesas dos réus João 

Alves Neto e Flávio Conceição de Oliveira Neto já foi combatida 

pelo HC nº 113.145/BA, que tramitou no próprio STF e a 

Ministra Carmen Lúcia até destacou a regularidade da prova 
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então produzida em relação ao denunciado Flávio Conceição 

de Oliveira Neto em sua decisão proferida no Inquérito nº 3732-

DF: 

 

Analisando idêntico pedido ao agora formulado pela defesa do 

denunciado em medida cautelar interposta no HC n. 

113.145/BA, subscrito pelo mesmo advogado, em favor de 

Flávio Conceição de Oliveira Neto, o Relator, Ministro Gilmar 

Mendes, afirmou: “Em determinados casos, o encontro fortuito 

desses elementos será fundamental para definir ou afirmar a 

competência de determinado órgão judicial. De resto, questão 

relativa à competência para determinar a interceptação 

telefônica tem como ponto de partida o crime suspeitado, o que 

pode resultar num quadro de incompetência superveniente por 

ocasião da conclusão das investigações. À guisa de ilustração, 

quanto à competência do juiz para autorizar a interceptação 

telefônica, este Supremo Tribunal Federal já teve a 

oportunidade de afirmar, no julgamento HC 81.260/ES, que 

“não induz à ilicitude da prova resultante da interceptação 

telefônica que a autorização provenha de Juiz Federal — 

aparentemente competente, à vista do objeto das investigações 

policiais em curso, ao tempo da decisão — que, 

posteriormente, se haja declarado incompetente, à vista do 

andamento delas”. Confira-se a ementa desse julgado: “(...) IV. 

Interceptação telefônica: exigência de autorização do juiz 

competente da ação principal (L. 9296/96, art. 1º): inteligência. 

1. Se se cuida de obter a autorização para a interceptação 

telefônica no curso de processo penal, não suscita dúvidas a 

regra de competência do art. 1º da L. 9296/96: só ao juiz da 

ação penal condenatória - e que dirige toda a instrução-, 

caberá deferir a medida cautelar incidente. 2. Quando, no 

entanto, a interceptação telefônica constituir medida cautelar 
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preventiva, ainda no curso das investigações criminais, a 

mesma norma de competência há de ser entendida e aplicada 

com temperamentos, para não resultar em absurdos patentes: 

aí, o ponto de partida à determinação da competência para a 

ordem judicial de interceptação - não podendo ser o fato 

imputado, que só a denúncia, eventual e futura, precisará -, 

haverá de ser o fato suspeitado, objeto dos procedimentos 

investigatórios em curso. 3. Não induz à ilicitude da prova 

resultante da interceptação telefônica que a autorização 

provenha de Juiz Federal – aparentemente competente, à vista 

do objeto das investigações policiais em curso, ao tempo da 

decisão - que, posteriormente, se haja declarado incompetente, 

à vista do andamento delas”. (HC 81.260/ES, Rel. Min. 

Sepúlveda Pertence, Tribunal Pleno, DJ 19.4.2002). Por fim, a 

despeito de a defesa sustentar a competência do STF, dada a 

suposta participação na empreitada criminosa de Ministros do 

TCU e de Governadores Federais, é certo que o magistrado de 

primeiro grau, ao proceder a um cotejo analítico dos elementos 

probatórios até então colhidos na medida cautelar, reputou, a 

princípio, pela ausência de circunstância razoável que pudesse 

excluir a sua competência. 13 Posteriormente, no 

desdobramento da persecução criminal, é que declinou de sua 

competência em favor do STJ, em razão de indícios de 

envolvimento de governadores do Estado de Sergipe e do 

Maranhão” (grifos nossos). Naquele caso, do habeas corpus, a 

medida cautelar foi indeferida, porque o paciente tinha foro 

justamente no Superior Tribunal de Justiça, que conduzia o 

inquérito àquela altura, por ser Conselheiro do Tribunal de 

Contas do Estado de Sergipe. 

 

Assim, a análise do Supremo Tribunal Federal no bojo do 

Inquérito nº3732-DF se deu em relação à denúncia ali oferecida 
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e as interceptações telefônicas consideradas ilícitas por 

reconhecer, naquele caso específico, que o Deputado Federal 

possuía foro por prerrogativa de função junto àquela Corte.  

 

Entendo que o Supremo Tribunal não analisou nesta última 

decisão do Inquérito nº 3732-DF todos os Eventos da 

Operação Navalha (todos independentes entre si), uma vez 

que cada Ação Penal é relacionada a fato diverso. 

Tanto é assim que transcrevo o conteúdo da decisão proferida 

pelo STF analisando a matéria referente aos presentes autos: 

DECISÃO: Trata-se de habeas corpus, com pedido de medida 

liminar, impetrado em favor de Flávio Conceição de Oliveira 

Neto (Conselheiro do Tribunal de Contas do Estado de 

Sergipe), apontando como autoridade coatora a Min. Eliana 

Calmon, relatora da Ação Penal n. 536, do Superior Tribunal de 

Justiça. Conforme consta dos autos, uma investigação iniciada 

no estado da Bahia (“Operação Octopus”) — a qual culminou, 

posteriormente, na deflagração da “Operação Navalha” e na 

propositura da Ação Penal n. 536, perante o Superior Tribunal 

de Justiça — conduziu à descoberta de suposta organização 

criminosa voltada para prática de crimes contra o sistema 

financeiro nacional, fraudes a licitações, peculato, tráfico de 

influência, corrupção ativa e passiva, entre outros delitos. No 

decorrer das investigações, o Juízo Federal da 2ª Vara Criminal 

da Seção Judiciária do Estado da Bahia autorizou 

interceptações telefônicas dos envolvidos (inicialmente 

delegados e agentes da Polícia Federal), as quais 

demonstraram supostas condutas criminosas perpetradas em 

diversos Estados da Federação, com o envolvimento dos 

empregados da construtora Gautama, servidores públicos e 

agentes políticos. Nesse writ, a defesa alega que o 

envolvimento do paciente estaria demonstrado exclusivamente 
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pelas gravações de conversas telefônicas realizadas com 

autorização de juízo manifestamente incompetente. Para tanto, 

sustenta, em síntese, que durante as interceptações 

telefônicas, especialmente a partir de maio de 2006, surgiram 

conversas que indicavam possível envolvimento de pessoas 

detentoras de prerrogativa de função - alguma das quais 

acabaram por ser denunciadas. E, a despeito disso, os autos 

não foram imediatamente encaminhados ao Juízo competente, 

havendo inúmeras prorrogações de prazo das interceptações 

autorizadas por autoridade judiciária incompetente. Destaca, 

ainda, que em razão de suspeitas de possível envolvimento de 

Ministros do Tribunal de Contas da União e de Deputados 

Federais, as interceptações deveriam ser autorizadas 

exclusivamente por esta Corte. Verifica-se que, em 14 de 

setembro de 2006, o Juízo Federal da 2ª Vara Criminal da 

Seção Judiciária do Estado da Bahia, diante do suposto 

envolvimento de governadores de Estados-membros, declinou 

da competência em favor do Superior Tribunal de Justiça, 

tendo como relatora a Min. Eliana Calmon. Com a continuação 

das interceptações telefônicas, agora autorizadas pela Min. 

Eliana Calmon, relatora da Ação Penal n. 536, a defesa reitera 

a alegação de que as escutas foram ilegais, tendo em vista que 

as investigações incluíam suspeitas claramente manifestadas 

contra Ministros do TCU e, portanto, deveriam ser autorizadas 

exclusivamente pela Corte Suprema. Sustenta, ainda, a 

ilegalidade das provas colhidas mediante a realização de busca 

e apreensão, porquanto foram autorizadas pela aludida 

Ministra coatora, que, como visto, não era competente para o 

inquérito em que envolvidas autoridades (Ministros do TCU e 

Deputados Federais) que detinham prerrogativa de foro. Alega, 

ainda, que as suspeitas inicialmente manifestadas 

simplesmente ficaram relegadas ao esquecimento, sem 
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qualquer esclarecimento quanto à procedência ou não dos 

ilícitos suspeitados. (…) Aliás, talvez não esquecidos, mas ao 

talante da autoridade policial considerados "eventos 

periféricos", a serem apurados em outra oportunidade. Por fim, 

ressalta que a denúncia, oferecida em 12.5.2008, sequer foi 

recebida pelo Plenário do STJ, o que configura ofensa ao 

princípio constitucional da razoável duração do processo. 

Agora, por intermédio da Petição n. 3284/2013, a defesa 

noticia: a eminente Ministra Eliana Calmon, liberou o processo 

para pauta, tendo ele sido incluído para julgamento nas 

sessões dos dias 14 e 15 de março do corrente ano. Desse 

modo, a defesa requer a concessão de medida liminar, com a 

determinação de que seja sustada a validade das aludidas 

interceptações até que venha essa colenda Suprema Corte se 

pronunciar sobre o mérito do presente habeas corpus ou, 

sucessivamente, para sustar a apreciação da denúncia 

oferecida pelo Ministério Público contra o paciente nos autos 

da Ação Penal n. 536, igualmente até a apreciação deste 

mandamus”. Passo a decidir tão somente o pedido de medida 

liminar. A concessão de liminar em habeas corpus dá-se em 

caráter excepcional, em face da configuração do fumus boni 

iuris e do periculum in mora. No caso dos autos, em princípio, 

não estão presentes os requisitos exigidos para a concessão 

da medida cautelar. Com efeito, destaco que na interceptação 

telefônica, pode verificar-se, fortuitamente, a identificação de 

outras práticas criminosas que não eram objeto da investigação 

original, constatação de fatos que, em razão da matéria, seriam 

de competência de outro juiz, ou a participação de pessoas que 

gozariam de prerrogativa de foro. Em determinados casos, o 

encontro fortuito desses elementos será fundamental para 

definir ou afirmar a competência de determinado órgão judicial. 

De resto, questão relativa à competência para determinar a 
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interceptação telefônica tem como ponto de partida o crime 

suspeitado, o que pode resultar num quadro de incompetência 

superveniente por ocasião da conclusão das investigações. À 

guisa de ilustração, quanto à competência do juiz para 

autorizar a interceptação telefônica, este Supremo Tribunal 

Federal já teve a oportunidade de afirmar, no julgamento HC 

81.260/ES, que “não induz à ilicitude da prova resultante da 

interceptação telefônica que a autorização provenha de Juiz 

Federal — aparentemente competente, à vista do objeto das 

investigações policiais em curso, ao tempo da decisão — que, 

posteriormente, se haja declarado incompetente, à vista do 

andamento delas”. Confira-se a ementa desse julgado: (...) IV. 

Interceptação telefônica: exigência de autorização do juiz 

competente da ação principal (L. 9296/96, art. 1º): inteligência. 

1. Se se cuida de obter a autorização para a interceptação 

telefônica no curso de processo penal, não suscita dúvidas a 

regra de competência do art. 1º da L. 9296/96: só ao juiz da 

ação penal condenatória - e que dirige toda a instrução-, 

caberá deferir a medida cautelar incidente. 2. Quando, no 

entanto, a interceptação telefônica constituir medida cautelar 

preventiva, ainda no curso das investigações criminais, a 

mesma norma de competência há de ser entendida e aplicada 

com temperamentos, para não resultar em absurdos patentes: 

aí, o ponto de partida à determinação da competência para a 

ordem judicial de interceptação - não podendo ser o fato 

imputado, que só a denúncia, eventual e futura, precisará -, 

haverá de ser o fato suspeitado, objeto dos procedimentos 

investigatórios em curso. 3. Não induz à ilicitude da prova 

resultante da interceptação telefônica que a autorização 

provenha de Juiz Federal - aparentemente competente, à vista 

do objeto das investigações policiais em curso, ao tempo da 

decisão - que, posteriormente, se haja declarado incompetente, 
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à vista do andamento delas”. (HC 81.260/ES, Rel. Min. 

Sepúlveda Pertence, Tribunal Pleno, DJ 19.4.2002). Por fim, a 

despeito de a defesa sustentar a competência do STF, dada a 

suposta participação na empreitada criminosa de Ministros do 

TCU e de Governadores Federais, é certo que o magistrado de 

primeiro grau, ao proceder a um cotejo analítico dos elementos 

probatórios até então colhidos na medida cautelar, reputou, a 

princípio, pela ausência de circunstância razoável que pudesse 

excluir a sua competência. Posteriormente, no desdobramento 

da persecução criminal, é que declinou de sua competência em 

favor do STJ, em razão de indícios de envolvimento de 

governadores do Estado de Sergipe e do Maranhão. Ademais, 

entendo que a irresignação da defesa no sentido de alegar a 

incompetência da Min. Eliana Calmon — relatora da Ação 

Penal n. 536, do Superior Tribunal de Justiça— para autorizar 

interceptações telefônicas e determinar buscas e apreensões 

mostra-se flagrantemente contraditória considerado o paciente. 

É que o paciente, como Conselheiro do Tribunal de Contas do 

Estado do Sergipe, tem foro especial de prerrogativa de função 

no próprio STJ, a teor do que dispõe o art. 105, I, a, da 

Constituição Federal. Ante o exposto, indefiro o pedido de 

medida liminar. Estando os autos suficientemente instruídos, 

abra-se vista à Procuradoria-Geral da República. Publique-se. 

Brasília, 7 de março de 2013. 

Além disso, diferentemente do caso apresentado (ainda como 

Inquérito Policial) o presente feito se encontra em fase 

processual totalmente diversa, com denúncia já recebida e 

instrução em andamento.  

Pelos motivos apresentados, indefiro o pedido das defesas dos 

acusados João Alves Neto e Flávio Conceição de Oliveira Neto 

quanto à declaração de nulidade das provas (...) 
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147. No mesmo sentido e em complementação, nas f. 9019/9031 

proferi decisão em sede de Embargos de Declaração interpostos pela defesa 

de FLÁVIO CONCEIÇÃO nos seguintes termos: 

A decisão do STF proferida no INQ3732-DF não tem o condão 

de invalidar toda a Operação Navalha, mas tão somente as 

provas decorrentes das interceptações ali mencionadas, que 

envolviam o Deputado Paulo Magalhães. Como destacou o 

MPF: “O que o STF fez foi reconhecer que, em relação ao 

Deputado Federal Paulo Magalhães, o juízo da 2ª Vara Federal 

da Bahia e, posteriormente, o STJ, eram incompetentes para 

determinar as interceptações telefônicas, invalidando, desse 

modo, a prova proferida na denúncia ali oferecida. Ademais, 

como destacado na decisão embargada, o próprio STF, no HC 

nº 11.345/BA, impetrado em favor do réu Flávio Conceição de 

Oliveira Neto, entendeu, à época, pela regularidade da prova 

então produzida em relação ao referido denunciado, porque o 

paciente tinha foro justamente no Superior Tribunal de Justiça, 

que conduzia o inquérito àquela altura, por ser Conselheiro do 

Tribunal  de Contas do Estado de Sergipe, o que foi, inclusive, 

destacado na decisão da Ministra Carmen Lúcia proferida no 

Inquérito nº 3732-DF. Ainda que fosse reconhecida nos 

presentes autos a ilicitude das interceptações a partir de 

19/05/2006, porquanto autorizadas pelo juízo da 2ª Vara 

Federal da Bahia após o Relatório Circunctanciado 006 (sic), é 

de se destacar que já em setembro de 2006 os autos foram 

declinados pelo STJ, Corte competente para o Evento Sergipe, 

de modo que somente a análise meritória, no momento 

processual oportuno, será capaz de avaliar a regularidade das 

interceptações e a repercussão sobre os demais elementos 

probatórios colhidos nos autos” (f.8992, verso e 8993). (...) 
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148. Pois bem. Apesar da prática de outros atos processuais depois 

de prolatada as decisões transcritas, não surgiram novos elementos nem 

argumentação jurídica capazes de infirmar ou modificar o entendimento ali 

esposado. Por esta razão, adoto aquele entendimento como fundamento 

desta sentença. 

149. Acrescento que é possível aplicar ao caso a Teoria do Juízo 

Aparente consagrada no voto do Ministro Sepúlveda Pertence no julgamento 

pelo STF do HC 81.260/ES, consistente na flexibilização da regra de 

competência fixada no artigo 1º da Lei 9.296/96 - "ordem do juiz competente 

da ação principal" - para que, quando no curso das investigações criminais, 

referida norma seja entendida e aplicada com temperamentos, com a 

finalidade de não resultar em absurdos patentes causando uma impunidade 

generalizada mesmo quando as autoridades são conhecedoras dos possíveis 

delitos. 

150. Assim, conforme exarado no HC 81.260/ES, nos casos que a 

interceptação telefônica constituir medida cautelar preventiva, ainda no curso 

das investigações criminais, como foi na presente ação, a fixação da 

competência deve ser auferida em razão do objeto dos procedimentos 

investigatórios em curso (fato suspeitado) e não por meio do fato imputado, 
que somente a denúncia, eventual e futura, abordará de forma mais precisa. 

151. Transcrevo, abaixo, trechos importantes do referido julgado que 

abordam as razões de tal interpretação: 
Voto do Ministro Sepúlveda Pertence 

A interpretação da norma, no ponto - para obviar 

consequências que não se hão de presumir queridas pela lei -, 

há de ousar reduzir-lhe o alcance aparente, para adequá-la ao 

sistema positivo do processo penal, em que se insere. 

(...) 
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Ora, é óbvio que o problema da identificação do juízo 

competente se põe de imediato, também com relação a tais 

medidas cautelares pré-processuais - sejam eles de caráter 

propriamente jurisdicional ou administrativo, ditas de jurisdição 

voluntária - mas em momento no qual ainda não se pode partir 

- no que tange à competência material -, do elemento decisivo 

de sua determinação para o processo, que é o conteúdo da 

denúncia. 

Aí, parece claro, o ponto de partida para fixação da 

competência - não podendo ser o fato imputado, que só a 

denúncia, eventual e futura, precisará - haverá de ser o fato 
suspeitado, vale dizer, o objeto de inquérito policial em curso. 

(...) 

Não induz à ilicitude da prova resultante da interceptação 

telefônica que a autorização provenha de Juiz Federal - 

aparentemente competente, à vista do objeto das investigações 

policiais em curso, ao tempo da decisão - que, posteriormente, 

se haja declarado incompetente, à vista do andamento delas." 

Voto do Ministro Néri da Silveira 

"(...) Essa escuta, assim autorizada, é um elemento de todo o 

complexo de provas apuradas até o momento em que o Juiz 

veio a declarar e reconhecer sua incompetência diante dos 

fatos apurados." (HC 81260, Relator(a):  Min. SEPÚLVEDA 

PERTENCE, Tribunal Pleno, julgado em 14/11/2001, DJ 19-04-

2002 PP-00048 EMENT VOL-02065-03 PP-00570) 

152. Por último, transcrevo a explicação final do Ministro Sepúlveda 

Pertence: 

Quando se tem - e aí a Constituição a autoriza - a 

impossibilidade de interceptação telefônica para investigações, 

é manifesto, a meu ver,  com todas as vênias, que o dado 
objetivo a ter-se em conta é o objeto do inquérito policial, 
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não de uma ação penal que só resultará do que nessas 

investigações se apurar.  

Por isso, continuo afirmando que "juiz competente" aí se tem 

que ler: aquele juiz competente segundo os dados objetivos do 

momento em que ordena a interceptação. (grifo nosso) (HC 

81260, Relator(a):  Min. SEPÚLVEDA PERTENCE, Tribunal 

Pleno, julgado em 14/11/2001, DJ 19-04-2002 PP-00048 

EMENT VOL-02065-03 PP-00570) 

153. Dessa feita, todos esses mesmos argumentos também valem 

para rechaçar a tese da defesa de que as interceptações telefônicas são 

ilícitas desde a fase de colheita, diante do suposto envolvimento de 

autoridades com prerrogativa de foro privilegiado. Isso porque, nos fatos 

suspeitos objeto dos procedimentos investigatórios iniciais que ensejaram as 

interceptações, não havia a mínima vinculação às autoridades com foro 

privilegiado, vindo estas a ser identificadas apenas no decorrer da 

investigação, fortuitamente. 

154. Em relação às interceptações referente ao período de 

05/05/2006 a 18/05/2006, acrescento que, naquela época, o juiz que autorizou 

as escutas não tinha conhecimento de que se tratava do Secretário da Casa 

Civil do réu Flávio Conceição, posto que se trata de um nome comum que 

poderia ser atribuído a qualquer pessoa com ou sem foro por prerrogativa de 

função. Soma-se a isso o fato de, por diversas vezes, o interceptado se referir 

ao interlocutor como "Flavinho", o que dificultava ainda mais a sua 

identificação. 

155. Ademais, não se aventava àquela época que as tratativas 

reveladas pela interceptação do telefone de ZULEIDO VERAS e que tiveram 

como interlocutor FLÁVIO CONCEIÇÃO (Flavinho) se referiam a possíveis 

ilícitos. 
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156. Cabe ressaltar que o Relator do HC 0808877-

55.2016.4.05.0000 impetrado por FLÁVIO CONCEIÇÃO perante o TRF da 5ª 

Região salientou que: "São incontáveis os casos, por exemplo, em que um 

primeiro mecanismo usado na obtenção da informação probatória é reputado 

ilícito, mas outros, independentes e autônomos, acabam por validar a prova 

finalmente obtida (independent source). Em outras situações, a prova seria 

inevitavelmente alcançável, apesar da ilicitude perpetrada para obtê-la, de 

modo que não deve ser expurgada do processo (inevitable source)." 

157. Assim, mesmo que se considerasse referida interceptação 

como ilícita, o que não é o caso dos presentes autos pelas razões 

exaustivamente já explicitadas, as demais provas, inclusive em relação ao réu 

FLÁVIO CONCEIÇÃO, são independentes da interceptação, na medida que 

não é admissível que, por exemplo, relatório da CGU não seja considerado 

inevitavelmente alcançável, haja vista que a atividade da CGU é 

independente, não se podendo dizer que o relatório somente seria emitido em 

razão de pedidos realizados no decorrer de investigações. 

158. Embora no presente caso o relatório da CGU tenha sido 

elaborado diante do acordo de cooperação firmado pelas autoridades 

policiais, conforme se verifica no apenso 234, os relatórios da CGU também 

podem ser elaborados por outros meios, através de suas ações investigativas 

ou de suas avaliações de execução de programas governamentais, visando a 

comprovar a legalidade e a avaliar os resultados, quanto à eficácia e 

eficiência, da gestão dos administradores públicos federais, bem como da 

aplicação de recursos públicos federais por outras entidades, públicas ou 

privadas.  

159. O denunciado Flávio Conceição sustenta, ainda, que as 

interceptações telefônicas também estão viciadas por excesso de renovações, 
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afirmando que o prazo de escutas telefônicas é matéria com repercussão 

geral reconhecida no Recurso Extraordinário (RE) 625263. 

160. Contudo, em que pese a repercussão geral reconhecida pelo 

STF e o não julgamento final do RE 625263, é assente na jurisprudência das 

Cortes Superiores, inclusive na própria Corte Suprema, que a interceptação 

telefônica pode ser renovada por 15 dias sem restrição ao número de vezes 

de tal renovação. (STF. 2ª Turma. HC 133148/ES, Rel. Min. Ricardo 

Lewandowski, julgado em 21/2/2017 - Info 855) 

161. Já no que tange ao argumento da defesa de que as 

interceptações foram renovadas sem fundamentação específica jurídica, 

analisando os apensos 224/232, verifica-se que as decisões que 

determinaram as interceptações telefônicas, bem assim as respectivas 

renovações, foram fundamentadas de forma adequada e minuciosa. Nesse 

sentido também foi o entendimento da Ministra Eliana Calmon, relatora do 

presente feito no STJ, no momento do recebimento da denúncia (fl. 9773 no 

STJ): "Da leitura do processo nº 2006.33.00.002647-3 (apensos de nºs 

222/232 da presente ação penal), temos que o Juízo Federal de 1º Grau 
fundamentou, de forma adequada e minuciosa, as decisões que 
determinaram as interceptações telefônicas dos investigados, tendo 
observado o disposto na Lei 9.296/96." 

162. Apenas por amor ao debate, acrescento que é assente nas 

jurisprudências do STF e do STJ que mesmo havendo repetição dos 

fundamentos na decisão de prorrogação, isso não representa falta de 

fundamentação legal, não constituindo, por si só, ilicitude: 

E M E N T A: RECURSO ORDINÁRIO EM “HABEAS 

CORPUS” – ALEGADA FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO DO 

ATO DECISÓRIO QUE DETERMINOU A INTERCEPTAÇÃO 

TELEFÔNICA – INOCORRÊNCIA – DECISÃO QUE SE 
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VALEU DA TÉCNICA DE MOTIVAÇÃO “PER RELATIONEM” – 

LEGITIMIDADE CONSTITUCIONAL DESSA TÉCNICA DE 

FUNDAMENTAÇÃO – SUCESSSIVAS PRORROGAÇÕES DA 

INTERCEPTAÇÃO TELEFÔNICA – POSSIBILIDADE – 

PERÍODO NÃO SUPERIOR A 15 (QUINZE) DIAS EM CADA 

RENOVAÇÃO – PRECEDENTES – PARECER DA 

PROCURADORIA-GERAL DA REPÚBLICA PELO NÃO 

PROVIMENTO DO RECURSO – RECURSO DE AGRAVO 

IMPROVIDO. (RHC 117825 AgR, Relator(a):  Min. CELSO DE 

MELLO, Segunda Turma, julgado em 08/03/2016, PROCESSO 

ELETRÔNICO DJe-078 DIVULG 22-04-2016 PUBLIC 25-04-

2016) 

163. Entretanto, no caso dos autos, é possível verificar que cada 

renovação contou com fundamentação longa e específica, inclusive contendo 

trechos das interceptações que justificavam a prorrogação da quebra de sigilo 

das comunicações telefônicas, a exemplo da decisão do apenso 226, fls. 

1060/1067, de 09 de junho de 2006. 

164. Friso, ainda, que não procede a alegação constante na fl. 

10107 das alegações finais de FLÁVIO CONCEIÇÃO de que a primeira 

autorização para interceptação do telefone de Zuleido Veras não consta nos 

autos, eis que ela está localizada no processo no apenso 224, f. 591/597. 

165. Não há, pois, de se falar ilicitude das provas obtidas por meio 

das escutas em razão do encontro fortuito de autoridades com foro por 

prerrogativa de função. 

166. Por fim, acolher qualquer dos argumentos da defesa nos 

pontos aqui abordados implica em reconhecer o chamado garantismo 

hiperbólico monocular13 consistente numa garantia exacerbada e atenta 

                                                        
13 FISCHER, Douglas. Garantismo penal integral (e não o garantismo hiperbólico monocular) e o 
princípio da proporcionalidade: breves anotações de compreensão e aproximação dos seus 
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somente aos argumentos e prerrogativas do réu, descuidando do direito da 

sociedade em ver a apuração e, se for o caso, a punição de possíveis delitos 

cometidos, haja vista que resta clara a legalidade das interceptações 

realizadas, diante dos argumentos alhures explicitados. 

2.3.1.2. Do Relatório da CGU 

167. A defesa do réu FLÁVIO CONCEIÇÃO aduziu a 

imprestabilidade do Relatório de Ação de Controle nº 00190.020334/2007-94 

emitido pela Controladoria Geral da União - CGU como prova do crime de 

peculato-desvio pelos seguintes motivos: a) desconhecimento da 

coordenadora dos trabalhos responsável pela emissão do referido relatório, 

Maria Esmeralda Rodrigues, de como foram feitos os cálculos do suposto 

desvio e as conclusões da engenharia; b) servidores apontados pela própria 

CGU como responsáveis pela elaboração do relatório não conseguiram 

sustentar as equivocadas e tendenciosas conclusões da peça; c) não há 

prova da participação do denunciado nas várias irregularidades e supostos 

danos apontados pelo relatório, posto que referentes à fase de atos 

preparatórios e atos ocorridos durante o curso da licitação e da contratação, 

quando Flávio sequer era autoridade; d) os relatórios produzidos pela CGU 

não oportunizaram ao réu Flávio Conceição o direito de defesa, violando 

instrução normativa da própria CGU que regula e disciplina a forma como 

deverão ser realizados os trabalhos de auditoria. 

168. Por fim, sustentou que as conclusões do relatório produzido 

pela CGU são equivocadas e tendenciosas em razão de uma série de motivos 

que serão discutidos no mérito, por se tratar de temática que lá será melhor 

explanada. 

                                                                                                                                                                             
ideais. Revista de Doutrina da 4ª Região, Porto Alegre, n. 28, mar. 2009. Disponível em: 
<http://www.revistadoutrina.trf4.jus.br/artigos/edicao028/douglas_fischer.html> 
Acesso em: 30 maio 2017. 
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169. Do mesmo modo, deixarei para discutir no mérito a alegação 

de inexistência mínima de prova da participação do réu FLÁVIO CONCEIÇÃO 

nas várias irregularidades que decorrem da fase preparatória da licitação, 

quando Flávio, segunda a defesa, ainda não era autoridade. 

170. Inicialmente, esclareço que a elaboração de relatório para 

averiguar a regularidade de grandes obras é típica de atividades que exigem 

conhecimento das mais diversas áreas do saber, tais como: Engenharia, 

Administração, Economia, Contabilidade, Direito. 

171. Assim, o fato de a subscritora do referido Relatório de Ação de 

Controle não ter refeito os cálculos dos engenheiros não é capaz de infirmar a 

referida peça, posto que eles constituem parte técnica do relatório, sendo que 

é impossível exigir-se que se concentre em uma única profissional o 

conhecimento específico de todas as áreas necessárias para a elaboração de 

um relatório desta magnitude. E é por essa razão que referida peça foi 

realizada por uma equipe multidisciplinar, coordenada pela subscritora Maria 

Esmeralda Rodrigues. 

172. O STJ já teve oportunidade de se manifestar nesse sentido em 

recente julgado: 

PENAL  E  PROCESSO  PENAL. RECURSO EM HABEAS 

CORPUS. 1. OPERAÇÃO MÃO DUPLA.  ILICITUDE  DA  

DENÚNCIA.  RELATÓRIO  DA  CGU. SUBSCRIÇÃO POR 
PESSOA   SEM   CAPACITAÇÃO  TÉCNICA.  SERVIDOR  
DO  QUADRO  DA  CGU. INFORMAÇÕES    FORNECIDAS    
POR   EQUIPE   TÉCNICA.   AUSÊNCIA   DE 
IRREGULARIDADE.  2.  USURPAÇÃO  DA FUNÇÃO DE 

POLÍCIA JUDICIÁRIA PELA CGU.  NÃO VERIFICAÇÃO. 

INQUÉRITO POLICIAL INSTAURADO PELA AUTORIDADE 

POLICIAL. 3. CONTRADITÓRIO NÃO OBSERVADO. 
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PROCEDIMENTO INTERNO. FASE PRÉ-PROCESSUAL. 
AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE. IRRESIGNAÇÃO QUE 
DEVE SER FORMULADA  DURANTE  A  INSTRUÇÃO  
PROCESSUAL.  4.  RECURSO EM HABEAS CORPUS 

IMPROVIDO. 

1.  Não  se  verifica, de plano, ilicitude pelo fato de se tratar 
de complexo  relatório  que  envolve  também  engenharia,  
assinado por pessoa sem graduação na área. Com efeito, o 
relatório é assinado por pessoa  do  quadro  de pessoal da 
CGU, atuando, portanto, em nome do referido  órgão  e  
possuindo atribuição para tanto. No mais, não se pode 
afirmar que foi elaborado apenas pelo servidor que o 
subscreve, porquanto   subsidiado   por  informações  de  
toda  uma  equipe  de integrantes    daquele    órgão,    
detentores   de   "conhecimentos especializados  nas  mais  
diversas  áreas da ciência". Trata-se, na verdade,  de um 
relatório interdisciplinar, alicerçado em vistorias, laudos  e  
documentos  de  fiscalização  da CGU ( variados aspectos: 
engenharia,  gestão,  orçamento,  contratos  e  cálculos,  
etc). Por certo,  inexiste  prova  ilícita, devendo a validade de 

seu conteúdo ser  aferida pelo Magistrado de origem, de 

acordo com o princípio do livre convencimento motivado. 

2.  Não  há  se  falar  em  usurpação de competência 

constitucional, porquanto   a   CGU   agiu  de  acordo  com  sua  

importante  missão institucional,  que  consiste  em realizar 

atividades relacionadas à defesa  do  patrimônio  público  e ao 

incremento da transparência da gestão,  por  meio  de ações 

de controle interno, auditoria pública, correição,  prevenção e 

combate à corrupção e ouvidoria. Portanto, o relatório 

produzido está dentro das atribuições do referido órgão. 
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Ademais,  o  relatório  em tela não se reveste de características 

de inquérito   policial,   o  qual  foi  efetivamente  instaurado  

pela autoridade  policial,  motivo pelo qual inexiste a alegada 

usurpação da função de polícia judiciária. 

3.    Tratando-se    de   procedimento   interno   de   fiscalização 

administrativa,   desnecessária   abertura  de  contraditório.  

Seus questionamentos são, a rigor, próprios da esfera da 

Administração ou do Juízo Cível. Ainda que se tratasse de 

verdadeiro inquérito, o que não  é a hipótese, igualmente não 

haveria se falar em contraditório, uma vez que tal procedimento 

tem natureza inquisitória. Dessa forma, a irresignação dos 

recorrentes com relação às informações constantes do 

mencionado relatório, bem como quanto aos inúmeros 

documentos que não foram anexados, deve  ser  apresentada  

durante  a  instrução criminal    e   não   durante   a   produção   

do   relatório   pela Controladoria-Geral  da  União. De fato, os 

recorrentes terão toda a instrução processual, caso queiram, 

para desqualificar o conteúdo trazido no relatório apresentado 

pela Controladoria-Geral da União. 

4. Recurso em habeas corpus a que se nega provimento. 

(RHC 45.725/CE, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA 

FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 07/03/2017, DJe 

10/03/2017) 

173. Saliente-se que a subscritora Chefe da Controladoria-Regional 

da União, Maria Esmeralda, demonstrou em depoimento a este Juízo que 

detinha conhecimento sobre as suas atribuições e a divisão dos trabalhos da 

Controladoria. 

174. No mesmo sentido, a decisão de recebimento da denúncia 

proferida pelo STJ rechaçou peremptoriamente os argumentos da defesa: 
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A exposição feita neste capítulo do voto refuta, 

peremptoriamente, os argumentos lançados pelo denunciado 

ZULEIDO VERAS na petição n° 67661, juntada ao processo no 

dia 13/03/2013. 

Não há falar em ilegalidade do relatório elaborado pela Chefe 

da Controladoria-Regional da União no Estado de Sergipe. 

Chego a essa conclusão pelos seguintes fundamentos: 

1) o relatório da CGU, ao contrário do sustentado pelo 
acusado, examinou pontos da execução do contrato n° 
110/01 que em nada guardam pertinência com a formação 
do profissional da engenharia; 

2) a Controladoria Geral da União, em minucioso relatório de 

167 páginas (assinado por Analista de Finanças e Controle, 

servidora com formação específica na área de ciências 

econômicas) constatou fundados indícios de 
irregularidades na execução financeira do referido pacto 

(tais como antieconomicidade na realização dos serviços 

prestados; transferência de recursos da conta específica para 

conta estranha ao Convênio n° 06/2005 (dificultando o 

controle); e desnecessidade de realização do 6° Termo de 

Rerratificação ao contrato n° 110/01, em razão da suficiência 

da verba encaminhada pela União); 

3) nos termos da Lei nº 8.112, de 11/12/1990 (DOU de 

12/12/1990), do Decreto-Lei n. 2.346, de 23 de julho de 1987 

(DOU 24/07/1987), da Lei n. 10.180, de 06/02/2001 (DOU de 

07/02/2001), da Medida Provisória n. 2.229-43, de 06/9/2001 

(DOU de 10/09/2001), da Lei n. 10.769, de 19/11/2003, (DOU 

de 20/11/2003), da Lei n. 11.094, de 13/01/2005 (DOU de 

17/01/2005),da Lei nº 11.890, de 24/12/2008 (DOU de 

26/12/2008), do Decreto nº 4.321, de 05/08/2002 (DOU de 
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06/08/2002), do Decreto nº 6.944, de 21/8/2009 (DOU de 

24/8/2009), o cargo de Analista de Finanças e Controle 
(ocupado pela servidora que subscreveu o relatório da CGU) 

tem por atribuições a supervisão, coordenação, direção e 

execução de trabalhos especializados sobre gestão 

orçamentária, financeira e patrimonial, análise contábil, 

auditoria contábil e de programas; assessoramento 

especializado em todos os níveis funcionais do Sistema de 

Controle Interno; orientação e supervisão de auxiliares; análise, 

pesquisa e perícia dos atos e fatos da administração 

orçamentária, financeira e patrimonial; interpretação da 

legislação econômico-fiscal, financeira, de pessoal e 

trabalhista; supervisão, coordenação e execução dos trabalhos 

referentes à programação financeira anual e plurianual da 

União e de acompanhamento e avaliação dos recursos 

alcançados pelos gestores públicos; modernização e 

informatização da administração financeira do Governo 

Federal; atuar no aprimoramento e fortalecimento das ações 

correicionais no Poder Executivo Federal; acompanhar o 

andamento dos processos administrativos disciplinares em 

órgãos ou entidades da Administração Pública Federal; zelar 

pela integral fiscalização do patrimônio público; e proceder ao 

andamento das representações e denúncias recebidas pela 

Controladoria-Geral da União, com objetivo de combater 

condutas e práticas referentes à lesão ou ameaça de lesão ao 

patrimônio público; 

4) a servidora que subscreveu o citado relatório observou 

estritamente as atribuições do seu cargo e a competência da 

Secretaria Federal de Controle Interno da CGU de fiscalizar e 

avaliar a execução de programas de governo, inclusive ações 

descentralizadas com recursos dos orçamentos da União, 

realizar auditorias e avaliar os resultados da gestão dos 
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administradores públicos, apurar denúncias e executar 

atividades de apoio ao controle externo. 

175. Portanto, sobre essa temática, adoto também o trecho do voto 

da Ministra Eliana Calmon acima transcrito como fundamento desta sentença. 

176. A defesa de Flávio Conceição argumentou que os servidores 

responsáveis pela elaboração do relatório apenas confirmaram genérica e 

superficialmente as irregularidades e desvios. 

177. Entretanto, do que disseram em Juízo, é possível constatar que 

os servidores Victor Raymond Stytler, Daniel Castro Duarte e Leonardo 

Teixeira Ramos, que fizeram parte da equipe de campo para elaboração do 

relatório, ao contrário do que afirma a defesa, deram muitos detalhes das 

suas atividades e das irregularidades encontradas, em que pese o relatório ter 

sido emitido em novembro de 2007, há quase 10 anos, portanto. 

178. É certo que valores numéricos exatos, percentuais específicos, 

são impossíveis e desnecessários de serem informados em audiência, por se 

tratar de testemunho sobre elementos de relatório complexo, que aponta 

diversas nuances, não sendo razoável exigir da testemunha que decore os 

mínimos detalhes. 

179. Pontuo também que os referidos dados já se encontram na 

peça ratificada em Juízo por todas as testemunhas que compuseram a equipe 

de campo. 

180. A defesa sustentou que, dentre os 03 (três) servidores que 

compuseram a equipe, o único que afirmou possuir conhecimentos de 

engenharia foi Leonardo Teixeira Ramos, mas que, quando a defesa o 

questionou sobre valores das conclusões e das planilhas do relatório, as 

perguntas foram indeferidas pelo Juízo Deprecado sob o argumento de que 

deveriam ser objeto de perícia. 
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181. Analisando-se o longo depoimento, de quase 1 (uma) hora, de 

Leonardo Teixeira Ramos, testemunha de defesa de Flávio Conceição, 

verifica-se que o Juízo Deprecado indeferiu corretamente alguns 

questionamentos realizados pela defesa, em razão de possuírem teor 

valorativo, em tese, ou de conteúdo jurídico que não condiziam com fatos. 

182. Cabe ressaltar que a legislação processual penal determina 

que as testemunhas deponham sobre fatos, sendo dever do juiz impedir, em 

regra, que a testemunha manifeste suas apreciações pessoais, inclusive 

indeferindo perguntas inapropriadas. In verbis: "Art. 213.  O juiz não permitirá 

que a testemunha manifeste suas apreciações pessoais, salvo quando 

inseparáveis da narrativa do fato." 

183. Ademais, conforme já exposto, é infactível que uma 

testemunha responda em depoimento perante o Juízo sobre percentuais 

específicos, valores constantes de planilhas do relatório, índices de reajustes 

utilizados, ainda mais quando o trabalho foi realizado há cerca de 10 anos e 

tais informações estejam documentadas. 

184. É imprescindível salientar que os questionamentos indeferidos 

corretamente pelo Juízo Deprecado não necessitam de elucidação por meio 

de perícia, sobretudo quando corroborados por fartos meios probatórios, a 

exemplo do próprio relatório da CGU. 

185. Sobre a perícia, embora o seu indeferimento não tenha sido 

especificamente questionado pela defesa, eis que se restringe a afirmar que o 

Juízo Deprecado indeferiu questionamentos por supostamente serem objeto 

de perícia, enquanto este Juízo não deferiu a prova técnica, esclareço que já 

me manifestei pelo indeferimento da prova pericial na decisão de f. 8199/8256 

e ratifiquei tal negativa na decisão de f. 9483/9492: 



Processo nº 0001193-60.2015.4.05.8500 
 

Telma Maria Santos Machado 
Juíza Federal 

 

255 

(...) Em relação aos pedidos de prova pericial (contábil e de 

engenharia), entendo que, através dos elementos contidos nos 

autos (inquirições pela Polícia Federal, medidas de busca e 

apreensão, quebras de sigilo, interceptações telefônicas, 

defesas por escrito dos acusados), além dos relatórios dos 

Órgãos de controle (CGU/TCU), que a matéria já foi 

exaustivamente abordada, tendo em vista, inclusive, que as 

investigações se iniciaram no ano de 2004, sendo 

desnecessárias tais provas para aferimento de sobrepreço ou 

reajustamento de contratos. Além disso, na instrução serão 

inquiridas as testemunhas arroladas pelo Ministério Público e 

pela defesa dos acusados e realizados os interrogatórios dos 

réus e serão apresentadas as alegações finais pelas partes. 

Tal decisão encontra fundamento no art. 400, §1º do CPP: As 

provas serão produzidas numa só audiência, podendo o juiz 

indeferir as consideradas irrelevantes, impertinentes ou 

protelatórias. Destaco que, ao final da oitiva das testemunhas, 

caso reste algum ponto que necessite de esclarecimento, esta 

Magistrada poderá determinar a realização de diligências a fim 

de formar o seu convencimento. 

Neste sentido os julgados: 

EMEN: HABEAS CORPUS IMPETRADO EM SUBSTITUIÇÃO AO 

RECURSO PREVISTO NO ORDENAMENTO JURÍDICO. 1. NÃO 

CABIMENTO. MODIFICAÇÃO DE ENTENDIMENTO 

JURISPRUDENCIAL. RESTRIÇÃO DO REMÉDIO 

CONSTITUCIONAL. EXAME EXCEPCIONAL QUE VISA 

PRIVILEGIAR A AMPLA DEFESA E O DEVIDO PROCESSO 

LEGAL. 2. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O 

TRÁFICO DE DROGAS. NULIDADE. INDEFERIMENTO DE 

PERÍCIA. INEXISTÊNCIA. JUIZ DESTINATÁRIO DA PROVA. 3. 

TRANSCRIÇÃO DA INTEGRALIDADE DAS ESCUTAS 

TELEFÔNICAS. PRESCINDIBILIDADE. 4. HABEAS CORPUS 
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NÃO CONHECIDO. 1. A jurisprudência do Superior Tribunal de 

Justiça, buscando a racionalidade do ordenamento jurídico e a 

funcionalidade do sistema recursal, vinha se firmando, mais 

recentemente, no sentido de ser imperiosa a restrição do 

cabimento do remédio constitucional às hipóteses previstas na 

Constituição Federal e no Código de Processo Penal. Nessa linha 

de evolução hermenêutica, o Supremo Tribunal Federal passou a 

não mais admitir habeas corpus que tenha por objetivo substituir o 

recurso ordinariamente cabível para a espécie. Precedentes. 

Contudo, devem ser analisadas as questões suscitadas na inicial 

no intuito de verificar a existência de constrangimento ilegal 

evidente - a ser sanado mediante a concessão de habeas corpus 

de ofício -, evitando-se prejuízos à ampla defesa e ao devido 

processo legal. 2. Compete ao juiz, destinatário da prova, aferir 
a pertinência e a necessidade de realização das diligências 
para a formação de seu convencimento. Não constitui 
constrangimento ilegal o indeferimento daquelas que, ao 
exame do conjunto probatório que se lhe apresenta, forem 
entendidas como indevidas, em decisão fundamentada, 
quando as julgar protelatórias ou desnecessárias à instrução 
criminal. 3. A jurisprudência desta Corte Superior é firme no 
sentido de ser prescindível a realização de perícia para a 
identificação das vozes captadas nas interceptações 
telefônicas, especialmente quando pode ser aferida por outros 
meios de provas e diante da ausência de previsão na Lei n. 
9.296/1996. 4. É prescindível a transcrição integral das 

interceptações telefônicas, sendo imperioso, tão somente, a fim de 

assegurar o amplo exercício da defesa, a degravação dos trechos 

das escutas que embasaram a peça acusatória. Precedentes do 

STF. 5. Habeas corpus não conhecido.14 

 

                                                        
14 STJ. HC 201302542016. Rel. MARCO AURÉLIO BELLIZZE. 5ª T. DJE DATA:23/04/2014. 
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EMEN: RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL PENAL. 

ATENTADO VIOLENTO AO PUDOR, COM VIOLÊNCIA 

PRESUMIA. SUPOSTA OFENSA AO ART. 619 DO CÓDIGO DE 

PROCESSO PENAL. OMISSÃO NÃO CONFIGURADA. 

VIOLAÇÃO AO ARTIGO 381, INCISO III, DO CÓDIGO DE 

PROCESSO PENAL, PELA NÃO APRECIAÇÃO DE TODAS AS 

PROVAS TRAZIDAS PELA DEFESA. MERA TESE DE 

INOCÊNCIA. DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL. SÚMULA N.º 

83 DO STJ. OFENSA AO ART. 571, INCISO II, DO CÓDIGO DE 

PROCESSO PENAL. INEXISTÊNCIA. PRECLUSÃO QUE NÃO 

FOI RECONHECIDA. TESES ANALISADAS EM DECISÕES 

INTERLOCUTÓRIAS. EXAME DE CORPO DE DELITO. 

DESCONSTITUIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA N.º 07 DO 

STJ. LAUDO DE AVALIAÇÃO PSICOLÓGICA DA VÍTIMA NA 

FASE INVESTIGATÓRIA. IRRELEVÂNCIA PARA O 

RECONHECIMENTO DA RESPONSABILIDADE PENAL DO 

RECORRENTE. LEGALIDADE. INDEFERIMENTO DE OITIVA DE 

TESTEMUNHA E DE PERÍCIA NO ÓRGÃO GENITAL DO RÉU. 

DESNECESSIDADE DEMONSTRADA. CERCEAMENTO DE 

DEFESA. INOCORRÊNCIA. RETIRADA DO ACUSADO DA SALA 

DE AUDIÊNCIA A PEDIDO DE TESTEMUNHA DE ACUSAÇÃO. 

FALTA DE PROVA DO PREJUÍZO. PAS DE NULITÉ SANS 

GRIEF. PLEITO DE ACAREAÇÃO INDEFERIDO. AVALIAÇÃO 
DA CONVENIÊNCIA E NECESSIDADE DAS DILIGÊNCIAS. 
EXAME INVIÁVEL NA VIA. DEGRAVAÇÃO DO ÁUDIO DAS 
MÍDIAS DA AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO E JULGAMENTO. 
DESNECESSIDADE. CARÁTER PROTELATÓRIO. NEGATIVA 
DOS PEDIDOS EM DECISÕES FUNDAMENTADAS. VIOLAÇÃO 
AO PRINCÍPIO DO CONTRADITÓRIO. AUSÊNCIA DE 
DEMONSTRAÇÃO. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E 

DESPROVIDO. 1. A suposta afronta ao art. 619 do Código de 

Processo Penal não subsiste, porquanto o acórdão hostilizado 
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solucionou a quaestio juris de maneira clara e coerente, 

apresentando todas as razões que firmaram o seu convencimento. 

Com efeito, a pretensão de utilizar- se do instrumento aclaratório 

para rediscutir matéria devidamente analisada e decidida, apoiado 

no inconformismo com a condenação e claro intento de reverter o 

resultado que lhe foi desfavorável, é medida inaceitável na via dos 

embargos de declaração. 2. Diante da motivação apresentada pelo 

acórdão, não subsiste a arguida contrariedade ao art. 381, inciso 

III, do Código de Processo Penal, pois que a sentença e o acórdão 

que a manteve indicaram os motivos de fato e de direito em que se 

fundou a decisão condenatória. 3. Nos termos da jurisprudência 

desta Corte Superior, os julgadores não são obrigados a responder 

todas as questões e teses deduzidas em juízo, sendo suficiente 

que exponham os fundamentos que embasam a decisão, como 

ocorreu na espécie. Súmula n.º 83 do STJ. O Recorrente, ademais, 

sequer especifica quais seriam as provas da Defesa que não foram 

apreciadas durante a instrução, deixando claro que pretende mero 

reexame de provas, com o objetivo de ser absolvido. 4. No caso, o 

Juiz do processo afirmou que os teses de nulidade foram 

examinadas e afastadas no decorrer da ação penal, motivo pelo 

qual não haveria propósito em reproduzir os argumentos 

expendidos na sentença condenatória. E inexistindo 

reconhecimento de preclusão, não se vislumbra ofensa ao art. 571, 

inciso II, do Código de Processo Penal. 5. O recurso especial não 

se destina à revisão dos critérios e da metodologia utilizados no 

exame de corpo de delito, sobretudo em se tratando da apuração 

da prática de atos libidinosos, que nem sempre deixam vestígios. 

Ademais, o fato de a Defesa ter apresentado um laudo 

questionando a perícia médica oficial não tem o condão de 

desconstituir as conclusões da laudo do Instituto Médico Legal que, 

face o princípio do livre convencimento motivado, sequer vincula o 

Magistrado. Observância aos preceitos dos arts. 168, parágrafo 1.º, 
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e 181 do Código de Processo Penal. 6. Não há necessidade de 

que a avaliação psicológica da vítima seja firmada por dois peritos 

oficiais, nos termos da antiga redação do art. 159 do Código de 

Processo Penal. E, de qualquer modo, a decretação da nulidade 

dessa prova inquisitorial em nada aproveita ao Recorrente, já que a 

sentença de primeiro grau e o acórdão recorrido consideraram 

vários outros elementos probatórios colhidos sob o crivo do 

contraditório para reconhecer a prática do abuso sexual. 7. O fato 
de a lei facultar às partes a apresentação de um número 
determinado de testemunhas não significa que todas aquelas 
que venham a ser arroladas serão, obrigatoriamente, ouvidas 
no deslinde da instrução. O cotejo das provas relevantes à 
elucidação da verdade real inclui-se na esfera de 
discricionariedade mitigada do juiz do processo, o qual, 
vislumbrando a existência de diligências lato sensu 
protelatórias, desnecessárias ou impertinentes aos autos, 
poderá indeferi-las mediante decisão fundamentada. Exegese 

do art. 411, § 2.º, do Código de Processo Penal. 8. Entendendo o 

julgador que há elementos suficientes para o julgamento da causa, 

em razão das provas já produzidas no processo, não há que se 

falar em cerceamento de defesa, pelo indeferimento da produção 

de prova pericial claramente desnecessária para apurar a 

consumação do crime. 9. A retirada do réu da sala de audiências, 

durante o depoimento de testemunha de acusação, é procedimento 

autorizado pelo art. 217 do Código de Processo Penal, que não 

implica em cerceamento de defesa. 10. O magistrado indeferiu a 

acareação entre o réu e testemunhas de acusação 

fundamentadamente e o recurso especial não é o instrumento 

adequado para a análise da pertinência, ou não, das diligências 

requeridas no curso da ação penal, porquanto tal providência 

demanda aprofundada análise do acervo probatório produzido. 11. 

O registro dos interrogatórios dos réus e dos depoimentos das 
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testemunhas mediante sistema de gravação de voz e imagem é 

providência permitida pelo art. 405 do Código de Processo Penal, 

com a redação atribuída pela Lei n.º 11.719/2008, para acelerar o 

andamento dos trabalhos. Portanto, tendo em vista a 

desnecessidade da redução a termo da audiência face ao registro 

fiel da íntegra do ato, não há nulidade a ser sanada. 12. Em que 

pese a possibilidade de nomear assistente técnico para 

acompanhar elaboração de laudo, como tal providência não era 

obrigatória, não se configura violação ao contraditório o simples 

fato de a Defesa não ter acompanhado um dos exames 

psicológicos a que se submeteu a vítima, após o crime. E, como 

dito, o juízo condenatório está firmado em outros elementos 

colhidos durante a instrução criminal. 13. Recurso especial 

parcialmente conhecido e desprovido.15 

 

 

EMEN: CRIMINAL. RHC. PREFEITO. CONTRATOS SEM PRÉVIA 

LICITAÇÃO. DESPESAS IRREGULARES. 

SUPERFATURAMENTO. REQUERIMENTO DE PERÍCIA 
CONTÁBIL E TÉCNICA EM TODOS OS CONTRATOS. 
INDEFERIMENTO DA DILIGÊNCIA. CERCEAMENTO DE 
DEFESA. INOCORRÊNCIA. CARÁTER PROTELATÓRIO. 
PRINCÍPIO DO LIVRE CONVENCIMENTO DO JUIZ. 
FUNDAMENTAÇÃO SUFICIENTE. RECURSO DESPROVIDO. 

Hipótese em que o paciente, ex-Prefeito Municipal, foi condenado 

pela prática de delitos relacionados à contratação de emissora de 

rádio para divulgação de matéria pública, com despesas 

irregulares, sem procedimento licitatório e com superfaturamento. 

Não se reconhece o apontado constrangimento ilegal por 
cerceamento de defesa, devido ao indeferimento de realização 
de perícia contábil e técnica em todos os contratos e 

                                                        
15 STJ. RESP 201103113128. Rel. LAURITA VAZ. DJE DATA:28/02/2014. 
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empreitadas realizados pelo Município, se o Magistrado 
fundamenta suficientemente a sua desnecessidade para a 
elucidação dos fatos, com base nos elementos do processo. 
Caráter meramente protelatório da diligência requerida que 
resta evidenciado, pois a defesa não logrou demonstrar a real 
necessidade da perícia, permanecendo inerte ao longo da 
instrução, ainda mais em se tratando de feito em que o próprio 
Tribunal de Contas Municipal realizou perícia técnica, a qual 
foi corroborada pelas demais provas dos autos. O Julgador 
pode indeferir, motivadamente, diligências que considere 
protelatórias ou desnecessárias. Precedente. Recurso 

desprovido.16 

 

EMEN: HABEAS CORPUS. FALSIDADE DE DOCUMENTO 

PÚBLICO. EXAME PERICIAL REALIZADO DURANTE O 
INQUÉRITO POLICIAL. NULIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. CPC, 

ART. 184. EMBARGOS DECLARATÓRIOS. 1. O Juiz tem o poder 
de ordenar a produção das provas que julgar convenientes e 
necessárias, indeferindo, fundamentadamente, as que 
considere inconvenientes ou protelatórias. 2. As provas, em 

"Habeas Corpus", devem ser incontroversas, e os fatos, 

convergentes. 3. Os Embargos de Declaração não têm como 

objetivo o rejulgamento da causa. Ausentes os seus pressupostos, 

deve ser prestigiada a decisão embargada, por seus próprios 

fundamentos. 4. Embargos de Declaração rejeitados.17 

 

EMEN: PROCESSUAL PENAL. RECURSO ORDINÁRIO EM 

HABEAS CORPUS. ALEGAÇÃO DE NULIDADE. PRODUÇÃO DE 
PROVA PERICIAL CONTÁBIL. PLEITO INDEFERIDO PELO 
MAGISTRADO. DECISÃO MOTIVADA. EXISTÊNCIA DE 
OUTROS ELEMENTOS APTOS A SUBSTITUIR A PROVA 

                                                        
16 STJ. RHC 200201695415. Rel. GILSON DIPP. 5ª T. DJ DATA:03/06/2002. 
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PERICIAL. PRESCINDIBILIDADE DE SUA FEITURA. PREJUÍZO 
NÃO DEMONSTRADO. PRINCÍPIO DO PAS DE NULLITÉ SANS 

GRIEF. CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AUSÊNCIA. RECURSO 

ORDINÁRIO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. O não 
acolhimento do pedido de produção de prova pericial contábil 
formulado pela Defesa não acarreta nulidade, porquanto não é 
o magistrado obrigado, se não provocado por fundamentos 
necessários, a realizar todo e qualquer tipo de prova para a 
averiguação da materialidade e autoria do delito, em especial 
se os demais elementos carreados aos autos puderem 
substituir a perícia requerida. 2. É assente neste Tribunal 
Superior o entendimento de que "o indeferimento de produção 
de provas é ato norteado pela discricionariedade regrada do 
julgador, podendo ele, portanto, soberano que é na análise 
dos fatos e das provas, indeferir, motivadamente, as 
diligências que considerar protelatórias e/ou desnecessárias, 
nos termos preconizados pelo § 1º do art. 400 do Código de 
Processo Penal" (HC 180.249/SP, Rel. Min. MARCO AURÉLIO 

BELLIZZE, QUINTA TURMA, DJe 04/12/2012). 3. Com base na 

discricionariedade motivada, o Magistrado de primeiro grau, de 

forma fundamentada, negou a produção de prova tida como 

desnecessária para o deslinde da ação penal, tendo em vista a 

existência de documentos e informações no processo que 

poderiam perfeitamente substituir a prova pericial contábil, 

mostrando-se despicienda a providência vindicada. 4. Recurso 

ordinário em habeas corpus a que se nega provimento.18 

 

 

HABEAS CORPUS. CONSTRUÇÃO DO TRIBUNAL REGIONAL 

DO TRABALHO DO ESTADO DE SÃO PAULO. CONDENAÇÃO. 

INDEFERIMENTO DE REALIZAÇÃO DE PERÍCIA CONTÁBIL, DE 
                                                                                                                                                                             
17 STJ. EDHC 200001367021. Rel. EDSON VIDIGAL. 5ªT. DJ DATA:25/02/2002. 
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ENGENHARIA E IMOBILIÁRIA. CERCEAMENTO DE DEFESA. 

PRETENSÃO A SER APURADA POR COGNIÇÃO PLENA. 

ORDEM DENEGADA. 1. O habeas corpus não é infenso a que 

nele se faça exame de provas. Ao que cuido, seria de todo 

desastroso se criássemos a proibição ou se dificultássemos que o 

exame fosse feito. Há, no entanto, alguns limites. 2. O magistrado 

de primeiro grau e o Tribunal Regional Federal reputaram ser 

desnecessária a realização da perícia, tendo em vista o amplo 

arcabouço probatório já produzido nos autos, consistente nos 

trabalhos realizados pelo Tribunal de Contas da União e pelo 

Fundo de Construção da Universidade de São Paulo, bem como 

nos laudos técnicos apresentados pela DESUP e Falcão Bauer, 

além dos depoimentos das testemunhas. 3. Nos limites do habeas 

corpus, não ficou demonstrada pela Defesa a necessidade da 

realização das diligências solicitadas. Além disso, a perícia não 

contribuiria para o deslinde da controvérsia, tendo em vista que a 

condenação se baseou em diversos outros elementos de prova. 4. 

Segundo o princípio da persuasão racional, cabe ao magistrado 

verificar a necessidade da realização da diligência requerida e a 

sua efetiva conveniência, não configurando constrangimento ilegal 

o indeferimento de produção de provas que se apresentam 

meramente protelatórias ou desnecessárias para o deslinde da 

causa, como na hipótese dos autos. 5. Os trabalhos realizados pelo 

Tribunal de Contas da União e pelo Fundo de Construção da 

Universidade de São Paulo, bem como os laudos técnicos 

apresentados pela DUNDUSP e Falcão Bauer foram devidamente 

submetidos ao contraditório. Assim, não há falar em condenação 

baseada em prova produzida unilateralmente pela acusação. 6. A 

prova da materialidade e da autoria dos crimes não está embasada 

somente na prova testemunhal, porquanto os laudos técnicos, a 

perícia realizada pela Polícia Federal, o relatório apresentado pelo 

                                                                                                                                                                             
18 STJ. RHC 201401208040. Rel. MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA. 6ª T. DJE DATA:03/02/2015 
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Tribunal de Contas da União, bem assim as conclusões da 

Comissão Parlamentar de Inquérito do Judiciário concluiriam, 

todos, pela existência dos delitos imputados ao paciente. Dessa 

forma, inexiste dúvida sobre a materialidade e autoria dos fatos 

apta a determinar a aplicação do princípio do in dubio pro reo. 7. O 

exame da alegada utilidade das perícias realizadas nas Ações 

Civis Públicas nº 1998.0036590-7 e nº 2000.61.00.012254-5 não se 

coaduna com a via processual eleita, sendo essa análise reservada 

aos processos de conhecimento, nos quais a dilação probatória 

tem espaço garantido. 8. Ordem denegada.19 

186. Acrescento que, segundo já exposto, das perguntas indeferidas 

pelo Juízo Deprecado não se infere circunstância que enseje a necessidade 

de perícia, posto que a averiguação de questões tal como "se a atualização foi 

realizada segundo os índices da Fundação Getúlio Vargas - FGV" pode ser 

facilmente identificada sem prova técnica. 

187. Quanto à obra, mesmo relativamente ao argumento de 

necessidade de perícia no que se à "realização de medições fraudulentas", 

observo que tal prova é desnecessária: primeiramente, porque a obra foi 

realizada há bastante tempo, havendo, naturalmente, alteração na situação da 

empreitada; segundo, porque, como informou em depoimento em Juízo o 

servidor da CGU que compôs a equipe de campo, Victor Raymond Stytler, 

arrolado como testemunha pela acusação e pela defesa de FLÁVIO 

CONCEIÇÃO DE OLIVEIRA NETO, "medir isso em campo, essa adutora tem 

96 km de extensão. Ela tá enterrada, em alguns casos, a até 2 metros de 

profundidade, eu acredito. Parece ser um trabalho inviável para uma 

divergência. Agora, existindo divergência, é praxe nossa usar aquilo que 
é mais favorável ao auditado, a quem executou a obra." 

                                                        
19 STJ. HC 200901089758. Rel. CELSO LIMONGI. 6ª T. DJE DATA:07/02/2011. 
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188. Esclareço, ainda, que a não realização da perícia também será 

analisada mais à frente no que toca às supostas medições fraudulentas. 

189. Saliento que um laudo emitido por profissional especializado 

atestando que a obra cumpriu a sua finalidade e funciona a contento não teria 

o condão de infirmar os fatos investigados nesta ação, eis que o perfeito 

funcionamento da empreitada contratada não exime os agentes de zelar pela 

legalidade e moralidade administrativas. 

190. Em relação à ausência dos "apontamentos em papéis de 

trabalho" utilizados como evidências para a elaboração do relatório da CGU, 

já me manifestei (fl. 9.856/9.859): 
Não obstante tal requerimento não ter sido reiterado na 

audiência seguinte, analiso neste momento, e esclareço que 

compete à defesa diligenciar sobre as provas que pretende 

produzir, requerendo a juntada dos documentos aos autos, até 

mesmo devido à estratégia defensiva adotada, caso considere 

as mesmas indispensáveis para provar suas alegações. 

Além disso, pontuo que: 1) o advogado do réu não comprovou 

nos autos que diligenciou e obteve a negativa do órgão quanto 

ao fornecimento das informações requeridas; 2) quando da 

última audiência, em que foi feita a abertura de prazo para 

alegações finais, não foi requerida que tal diligência fosse 

implementada e as partes informaram que nada tinham a 
requerer; 3) após a realização de longa instrução probatória no 

feito (com a produção de prova testemunhal e documental), já 

há elementos nos autos que tornam o prlocesso apto a 

julgamento, após a apresentação dos memoriais da defesa, 

tanto que o MPF já apresentou suas alegações finais; 4) o juiz 

pode indeferir o pedido de diligências que entender 
protelatórias ou desnecessárias, dentro de um juízo de 
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conveniência, que é próprio do seu regular poder 
discricionário. 
Neste sentido: 
CPP, Art. 402. Produzidas as provas, ao final da audiência, o 

Ministério Público, o querelante e o assistente e, a seguir, o 

acusado poderão requerer diligências cuja necessidade se 
origine de circunstâncias ou fatos apurados na instrução. 

(Redação dada pela Lei nº 11.719, de 2008). 

RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. 

PROCESSUAL PENAL. ART. 168-A, § 1º, INCISO I, DO 

CÓDIGO PENAL. INDEFERIMENTO DOS PEDIDOS DA 
DEFESA, NA FASE DO ART. 402 DO CÓDIGO DE 
PROCESSO PENAL. ALEGAÇÃO DE CERCEAMENTO DE 
DEFESA. INEXISTÊNCIA. DILIGÊNCIAS INDEFERIDAS DE 
FORMA MOTIVADA PELO JUÍZO PROCESSANTE. 
RECURSO DESPROVIDO. 1. O Magistrado condutor da 
ação penal pode indeferir, desde que em decisão 
devidamente fundamentada, as diligências que entender 
protelatórias ou desnecessárias, dentro de um juízo de 
conveniência, que é próprio do seu regular poder 
discricionário. 2. No caso, o Juiz do feito, nos exatos 
termos do art. 402 do Código de Processo Penal, refutou 
fundamentadamente os pedidos de diligências 
complementares, porque os considerou protelatórios. 
Ressaltou o Magistrado que a documentação que se 
pretendia juntar era irrelevante ao desfecho do processo e 
poderia ser facilmente obtida pelo Advogado constituído 
do réu, mostrando-se desnecessária a intervenção judicial 
para a produção das provas. 3. Não se afigura 
demonstrado, assim, o alegado constrangimento ilegal por 
cerceamento de defesa, sobretudo na augusta via do 
habeas corpus, inadequada para a análise da pertinência, 
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ou não, das diligências requeridas e indeferidas no curso 
da ação penal. Precedentes. 4. Recurso desprovido. (STJ - 

RHC: 33155 SC 2012/0125883-5, Relator: Ministra LAURITA 

VAZ, Data de Julgamento: 22/10/2013, T5 - QUINTA TURMA, 

Data de Publicação: DJe 05/11/2013) 

HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. COFEN. 

PECULATO, LAVAGEM DEDINHEIRO, INTERCEPTAÇÃO 

CLANDESTINA DE CONVERSAS TELEFÔNICAS E 

QUADRILHA. INDEFERIMENTO DOS PEDIDOS DA DEFESA, 
NA FASE DO ART. 402 DO CÓDIGO DE PROCESSO 
PENAL. ALEGAÇÃO DE CERCEAMENTO DE DEFESA. 
INEXISTÊNCIA. DILIGÊNCIAS INDEFERIDAS DE FORMA 
MOTIVADA PELO JUÍZOPROCESSANTE. ORDEM 
DENEGADA. 1. O Magistrado condutor da ação penal pode 
indeferir, desde que em decisão devidamente 
fundamentada, as diligências que entender protelatórias ou 
desnecessárias, dentro de um juízo de conveniência, que é 
próprio do seu regular poder discricionário. 2. No caso, o 
Juiz do feito, nos exatos termos do art. 402 do Código de 
Processo Penal, refutou fundamentadamente vinte e um 
dos vinte e três pedidos de diligências complementares da 
Defesa, porque considerou que se referiam às conclusões 
do inquérito e que não foram veiculados na defesa prévia, 
não se tratando de circunstâncias ou fatos apurados na 
instrução. 3. As eventuais nulidades decorrentes de decisões 

interlocutórias podem ser veiculadas na alegações finais, para 

apreciação do Juiz da causa quando do julgamento. 4. Não se 

afigura demonstrado, assim, o alegado constrangimento ilegal 

por cerceamento de defesa, sobretudo na augusta via do 

habeas corpus, inadequada para a análise da pertinência, ou 

não, das diligências requeridas e indeferidas no curso da ação 

penal. Precedentes. 5. Ordem denegada. 
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(STJ - HC: 170902 RJ 2010/0077803-1, Relator: Ministra 

LAURITA VAZ, Data de Julgamento: 05/04/2011, T5 - QUINTA 

TURMA, Data de Publicação: DJe 25/04/2011).  

Assim, indefiro o pedido formulado de expedição de ofício à 

CGU. 

191. Acrescento que referidos papeis de trabalho foram requeridos 

tanto pela acusação como pela defesa, e poderiam servir como mais um 

elemento de prova do crime ou da sua ausência. Ocorre que, segundo 

explanado, as próprias partes poderiam ter diligenciado perante a CGU e 

juntado referidos documentos ao longo deste processo, mormente diante da 

Lei nº 12.527/2011, que regula o acesso a informações e documentos não 

sigilosos constantes nos arquivos dos órgãos e entidades públicas. 

192. Nesse sentido, a própria testemunha de defesa, Daniel Castro 

Duarte, servidor da CGU que compôs a equipe de campo, afirmou em 

audiência realizada por meio de Carta Precatória expedida à Justiça Federal 

de Santa Catarina, quando questionado sobre esta controvérsia, que: 

(...) esse nosso relatório, ele é suportado por evidências, se 

chamam papeis de trabalho. Esses papeis ficam arquivados 
e não acompanham esse relatório, uma vez que seria  um 
volume exagerado de documentos, mas eles, sendo 
solicitados, eles serão disponibilizados e estão em poder 
da CGU. 
(...) 

Hoje em dia eles podem ser solicitados, por conta da lei de 

acesso à informação, pode ser peticionado diretamente à CGU, 

e se não houver sigilo ele será disponibilizado. 
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193. Ademais, os aludidos papeis não são essenciais para a análise 

desta ação, posto que não constituem a única prova produzida, e o relatório 

da CGU esclarece suficientemente a situação objeto desta análise. 

194. Não merece prosperar a tese da defesa de que o relatório está 

contaminado por influência da Polícia Federal, tendo em vista que o trabalho 

foi realizado em conformidade com o disposto no Acordo de Cooperação 

Administrativa nº 01, de 27 de maio de 2004, firmado entre a CGU e o 

Ministério da Justiça, com interveniência do Departamento de Polícia Federal, 

no qual foi previsto o intercâmbio de informações estratégicas entre a 

Diretoria de Inteligência Policial - DIP/DPF/MJ e a Diretoria de Informações 

Estratégicas da Secretaria de Prevenção da Corrupção e Informações 

Estratégicas da Controladoria Geral da União - DIE/SPCI/CGU. 

195. O fato de haver compartilhamento de informações emanadas 

da Polícia Federal não é capaz de contaminar o trabalho da CGU que, ao 

contrário do que afirma a defesa, não optou por uma via de informação, mas 

fez o seu próprio trabalho independentemente. 

196. Ressalto, ainda, que consta nos autos, apenso 234, Relatório 

de Análise de Dados emitido pela CGU referente aos primeiros levantamentos 

(fase de planejamento) da Operação Navalha.  

197. Já quanto à tese da defesa de que o relatório não oportunizou 

o contraditório e a ampla defesa, violando a Instrução Normativa da própria 

CGU, que regula e disciplina a forma como deverão ser realizados os 

trabalhos de auditoria, verifico que não se fundamenta. 

198. É que a defesa sustenta que não foi cumprido o item 1 previsto 

na Seção V do Manual do Sistema de Controle Interno do Poder Executivo 

Federal, que assim dispõe: 
Seção V – Normas relativas à audiência do auditado 
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1. Os servidores designados para a realização dos trabalhos de 

auditoria deverão, obrigatoriamente, durante os trabalhos de 

campo, dar conhecimento das ocorrências identificadas, aos 
responsáveis pelas áreas auditadas, solicitando destes os 

devidos esclarecimentos e manifestações formais sobre as 

constatações preliminares,  considerando a necessidade dos 

gestores públicos de terem assegurada, em tempo hábil, a 

oportunidade de apresentar suas avaliações a respeito dos 

trabalhos realizados pelo Sistema de Controle Interno do Poder 

Executivo, bem como de apresentar esclarecimentos adicionais 

ou justificativas a respeito dos atos e fatos administrativos sob 

sua responsabilidade, no pleno exercício de seu direito de 

defesa, conforme o caso. 

199. Ocorre que da análise das provas produzidas, foi respeitada a 

referida regra, eis que constam nos autos informações de que a CGU, no 

período de trabalho para a confecção do relatório, manteve várias 

comunicações com os diretores e funcionários da DESO, responsáveis pelas 

áreas auditadas, exatamente conforme preconiza o Manual do Sistema de 

Controle Interno. 

200. A propósito, segue trecho do depoimento da testemunha da 

acusação e da defesa de FLÁVIO CONCEIÇÃO, Victor Raymond Stytler, 

servidor da CGU responsável pelas comunicações da Controladoria no âmbito 

da Operação Navalha: 

Minha participação era de coordenador de equipes de 

auditorias, ou seja, meu trabalho era basicamente emitir 

documentos, emitir as solicitações que me eram passadas pela 

equipe, então eu assinava os documentos para entregar a 
Deso ou a outra entidade, agendava as reuniões, com a 
Deso, Ministério Público ou quem fosse necessário; eu 

organizava as reuniões internas, dividia a equipe para 
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trabalhos distintos que fossem acontecer simultaneamente, 

opinava na escalação da equipe que fosse fazer uma auditoria 

em campo, opinava na escalação da equipe que fosse cuidar 

de cada assunto, até para evitar retrabalho, falta de 

produtividade. E eu participei da revisão do relatório: fui a 

primeira das 4 instâncias revisoras do relatório. O objetivo 

nessa revisão era simplesmente uniformizar a linguagem, evitar 

redundância, isso é feito em conjunto com a equipe, é mais um 

trabalho de organização mesmo do processo de auditoria. 

(...) 

O trabalho da CGU é um procedimento administrativo, nós 
fazemos isso sem... nós perguntamos... porque na verdade 
a auditoria foi feita sobre a Companhia de Saneamento de 
Sergipe e ouve contraditório. Nós emitíamos solicitações 
de auditoria, e a Companhia de Saneamento nos 
informava. Muitas vezes as informações não eram 
satisfatórias. Nós reiterávamos, agendamos reuniões, 
fizemos reuniões com Presidente, Diretoria, Assessoria 
Jurídica, Fiscal da Obra... 
(...) Para esclarecer alguns fatos que estão obscuros nesse 
processo até hoje. 
Nós tivemos acesso a parte daquilo que nós solicitamos, 
grande parte do que queríamos ver no processo não 
existia, ou eram cópias ou eram documentos apócrifos que 
não têm validade para auditoria. Por exemplo, o edital 
original nunca foi encontrado. 
(...) 

Reiteradas vezes solicitávamos esses documentos à Deso 
e a Deso apresentava respostas evasivas. Me lembro de 
uma que foi reiteradas vezes, como era eu que fazia a 
solicitação, nós solicitamos o edital original e a Deso 
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respondia que o edital não foi elaborado pelo 
Departamento Jurídico da Deso. 

201. Assim, constata-se que a Deso comunicou devidamente aos 

responsáveis pelas áreas auditadas, tais como Presidente, Diretoria, 

Assessoria Jurídica, Fiscal da Obra, solicitando deles os devidos 

esclarecimentos e manifestações sobre as constatações preliminares, 

consoante o Manual do Sistema de Controle Interno. 

202. De mais a mais, não há o que se falar em abertura de 

contraditório, conforme se extrai da ementa de julgado do STJ já colacionado 

nesta sentença: 

PENAL  E  PROCESSO  PENAL. RECURSO EM HABEAS 

CORPUS. 1. OPERAÇÃO MÃO DUPLA.  ILICITUDE  DA  

DENÚNCIA.  RELATÓRIO  DA  CGU. SUBSCRIÇÃO POR 
PESSOA   SEM   CAPACITAÇÃO  TÉCNICA.  SERVIDOR  
DO  QUADRO  DA  CGU. INFORMAÇÕES    FORNECIDAS    
POR   EQUIPE   TÉCNICA.   AUSÊNCIA   DE 
IRREGULARIDADE.  2.  USURPAÇÃO  DA FUNÇÃO DE 

POLÍCIA JUDICIÁRIA PELA CGU.  NÃO VERIFICAÇÃO. 

INQUÉRITO POLICIAL INSTAURADO PELA AUTORIDADE 

POLICIAL. 3. CONTRADITÓRIO NÃO OBSERVADO. 
PROCEDIMENTO INTERNO. FASE PRÉ-PROCESSUAL. 
AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE. IRRESIGNAÇÃO QUE 
DEVE SER FORMULADA  DURANTE  A  INSTRUÇÃO  
PROCESSUAL.  4.  RECURSO EM HABEAS CORPUS 

IMPROVIDO. 

(...) 

3.    Tratando-se    de   procedimento   interno   de   
fiscalização administrativa, desnecessária   abertura de  
contraditório.  Seus questionamentos são, a rigor, próprios 
da esfera da Administração ou do Juízo Cível. Ainda que se 
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tratasse de verdadeiro inquérito, o que não é a hipótese, 
igualmente não haveria se falar em contraditório, uma vez 
que tal procedimento tem natureza inquisitória. Dessa 
forma, a irresignação dos recorrentes com relação às 
informações constantes do mencionado relatório, bem 
como quanto aos inúmeros documentos que não foram  
anexados,  deve  ser  apresentada  durante  a  instrução 
criminal    e   não   durante   a   produção   do   relatório   
pela Controladoria-Geral  da  União. De fato, os recorrentes 
terão toda a instrução processual,  caso  queiram, para 
desqualificar o conteúdo trazido no relatório apresentado 
pela Controladoria-Geral da União. 

4. Recurso em habeas corpus a que se nega provimento. 

(RHC 45.725/CE, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA 

FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 07/03/2017, DJe 

10/03/2017) 

  

2.3.2. Zuleido Soares de Veras e Ricardo Magalhães da 
Silva 

2.3.2.1. Interceptação telefônica 

203. A defesa de ZULEIDO SOARES DE VERAS e RICARDO 

MAGALHÃES DA SILVA aduziram a ilicitude das interceptações pelos 

seguintes fundamentos: a) Reconhecimento pelo STF da ilicitude das 

interceptações, o que gera a nulidade de toda prova delas decorrente; b) 

ausência de degravação; c) ausência de áudio das interceptações telefônicas; 

c) ausência de outros diálogos que não interessavam à acusação; d) ausência 

do apensamento do procedimento de interceptação telefônica aos autos do 

inquérito; e) ausência dos requisitos básicos fumus boni juris e periculum in 
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mora; f) encontro fortuito de outros fatos; g) utilização do uso de interceptação 

para crimes punidos com pena de detenção; h) possibilidade de utilização de 

outros mecanismos disponíveis no ordenamento jurídico; i) ausência de 

fundamentação no despacho inicial de interceptação telefônica; g) ausência 

de fundamentação para a prorrogação das interceptações telefônicas; h) 

extrapolação do prazo máximo para a interceptação telefônica; i) nulidade de 

toda a prova decorrente da interceptação telefônica; j) impossibilidade de 

utilização da Lei 9.034/95 no caso concreto. 

204. Quanto ao argumento de que as provas são ilícitas diante de 

decisão unânime proferida pela Segunda Turma do STF no Inquérito nº 

3732/DF que, seguindo o voto da Ministra Relatora Carmen Lúcia, declarou 

como ilícitas a prova de toda a acusação, reescrevo os argumentos utilizados 

na apreciação da mesma preliminar referente ao réu FLÁVIO CONCEIÇÃO: 

(...) 

Como se nota, o Inquérito 3.732/DF tinha como investigado 

pessoa estranha à presente ação, o Deputado Federal pela 

Bahia Paulo Sérgio Paranhos de Magalhães, e a decisão 

proferida naqueles autos pelo STF possui efeitos apenas "inter 

partes". 

Além disso, na parte final do item 18 da decisão alhures 

transcrita, a relatora do caso promoveu um distinguishing 

(distinção) entre a deliberação adotada naquele feito - Inquérito 

3732/DF e o idêntico pedido formulado em favor do próprio réu 

FLÁVIO CONCEIÇÃO na medida cautelar interposta no HC n. 

113.145/BA, sob o fundamento de que "naquele caso, do 

habeas corpus, a medida cautelar foi indeferida, porque o 

paciente tinha foro justamente no Superior Tribunal de Justiça, 

que conduzia o inquérito àquela altura, por ser Conselheiro do 

Tribunal de Contas do Estado de Sergipe." 
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Assim, extrai-se do inteiro teor do mencionado acórdão que o 

fundamento utilizado no Inquérito 3732/DF para anulação da 

interceptação não subsistiu nestes autos, eis que o principal 

motivo para referida tomada de decisão foi que, em relação ao 

investigado Deputado Federal, quando o juiz declinou da sua 

competência, nas palavras do STF, "o fez remetendo os autos 

para o Superior Tribunal de Justiça, sendo este Inquérito 

distribuído neste Supremo Tribunal apenas em 5.8.2013." 

(...) 

Acrescento que é possível aplicar ao caso a Teoria do Juízo 

Aparente consagrada pelo brilhante voto do Ministro Sepúlveda 

Pertence no julgamento pelo STF do HC 81.260/ES, 

consistente na flexibilização da regra de competência fixada no 

artigo 1º da Lei 9.296/96 - "ordem do juiz competente da ação 

principal" - para que, quando no curso das investigações 

criminais, referida norma seja entendida e aplicada com 

temperamentos, com a finalidade de não resultar em absurdos 

patentes causando uma impunidade generalizada mesmo 

quando as autoridades são conhecedoras dos possíveis 

delitos.  

Assim, conforme exarado no HC 81.260/ES, nos casos que a 

interceptação telefônica constituir medida cautelar preventiva, 

ainda no curso das investigações criminais, como foi na 

presente ação, a fixação da competência deve ser auferida em 

razão do objeto dos procedimentos investigatórios em curso 

(fato suspeitado) e não por meio do fato imputado, que 

somente a denúncia, eventual e futura, abordará de forma mais 

precisa. 

(...). 

205. A defesa alegou que "até mesmo algumas das interceptações 

utilizadas pelo Ministério Público em sua denúncia não tiveram sua 
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transcrição realizadas, como por exemplo as realizadas nas seguintes datas e 

horários: 05/09/2006 às 16h13m31s, 16/02/2007 às 17h47m39s, 22/02/2007 

às 16h41m01s, 26/02/2007 às 17h55m54s, 28/02/2007 às 17h22m43s, 

27/03/2007 às 16h0103s, 29/03/2007 às 14h32m11s, 27/03/2007 às 

10h26m33s, 29/03/07 às 09h09m16s." 

206. Analisando detidamente os autos, verifica-se que referidas 

interceptações não se referem ao Evento Sergipe e, ao contrário do que 

afirma a defesa, encontram-se transcritas, conforme se pode verificar nos 

CD's dos apensos 4, 5, 6 e 8, a exemplo da constante no Volume 1/ 

Transcrições/6181110046_20070327160103_1_1122638, de 27/03/2007, às 

16h01m03s: 
TELEFONE              NOME DO ALVO 
6181110046            ZULEIDO SOARES DE VERAS 
 
INTERLOCUTORES/COMENTÁRIO 
ZULEIDO X ABELARDO @ 
 
DATA/HORA INICIAL     DATA/HORA FINAL       DURAÇÃO 
27/03/2007 16:01:03   27/03/2007 16:04:34   00:03:31 
 
ALVO                  INTERLOCUTOR          ORIGEM DA LIGAÇÃO     TIPO 
6181110046            8232418608                                  A 
 
RESUMO 
ALAGOAS: PRATAGY - ENGENHEIRA - SILVIA?/ PAGAMENTO DE 1 MILHÃO AO INVÉS DE 1.8 
MILHÕES EM COMUM ACORDO COM O PESSOAL DA SEINFRA - adiantamento 
ALAGOAS: BR 101 (DNIT) 
 
DIÁLOGO 

ABELARDO pergunta se o Secretário já ligou pra ELE. ZULEIDO fala que não. ABELARDO fala sobre 

o trabalho que foi feito com a engenheira aqui e levado para CRISPIM, diz que eles ficaram com 

muito receio de fazer aquele volume todo... fala que foi pro Secretário e depois voltou, no final ficou 

resolvido que em vez de fazer "1.8", fazer "1", daquela parte dos pré-furos... então fariam um de pré-

furo e o restante no mês que vem, pra não botar tudo de uma vez só, "porque eles acharam que a 

gente ficava muito desvestidos... poderia complicar". Diz que a engenheira deve assinar e o CRISPIM 

ficou de ligar pra cara da COHIDRO pra ver se ele vai pra lá, pois só tá faltando a parte da 

COHIDRO... ABELARDO diz que vai passar um fax pra ZULEIDO no escritório da GAUTAMA (BSB), 

fala que o negócio lá do DNIT recebeu um termo de paralisação por conta do Meio Ambiente... só 

estão liberando 40 quilômetro de estrada pra trabalhar... diz que falou com a coordenadora, ela falou 

que amanhã ia ter outra reunião, mas é o problema do "TAC" (Termo de Acordo de Conduta)... 
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ABELARDO fala que tem de dar um aperto no Chefe... ZULEIDO diz que FÁTIMA tem reunião com 

eles 5ª feira... fala que se não liberar a questão do meio ambiente o PAC não vale de nada... diz que 

já mexeram em 45 quilômetros... ZULEIDO fala que não tem sentido isso que eles estão querendo. 

ABELARDO fala que o problema é que até hoje o DNIT não regularizou o negócio da licença e agora 

eles só querem liberar os 40 quilômetros. Diz que não podem nem falar que mexeram em mais de 40, 

porque se não vão querer cobra multas... ZULEIDO pergunta pelo negócio da medição. ABELARDO 

diz que está forçando a barra pra ver se chega nos "4". ZULEIDO pergunta pelo negócio da Adutora. 

ABELARDO fala que vai arrematar agora pela tare, mas já está 80 % certo. ZULEIDO fala "aquele é 

um?". ABELARDO diz que ainda precisa saber se é um... ZULEIDO fala "um... dois". ABELARDO 

concorda de diz que o resto mediria adiantamento. ZULEIDO fala "não... faça pelo menos três 

ABELARDO, fazer pelo menos cinco...". ABELARDO diz que não tem como, ficam muito expostos... 

diz que reduziram lá os "800". ZULEIDO fala pois é nos temos que fazer uns cinco pelo menos, 

manda ABELARDO dar um jeito. ABELARDO fala que é difícil... 

 

207. A defesa também apontou inconsistências nas transcrições 

realizadas. Entretanto somente indicou fatos não correspondentes à presente 

ação. Ademais, a ministra relatora do processo no momento do recebimento 

da denúncia, de forma bem fundamentada, rejeitou a arguição de que teria 

havido manipulação nos diálogos, razão pela qual adoto os mesmos 

fundamentos adiante transcritos como razão de decidir: 

O diálogo interceptado às 16:44h do dia 19/03/2007 (transcrito 

às fl. 57/58 do apenso n° 03) guardava relação com suposta 

vantagem indevida a ser repassada ao então Prefeito do 

Município de Camaçari/BA, investigado no Inq. n° 544/BA. 

Ocorre que o MPF (e não a Polícia Federal) cometeu um 

lapso ao fazer menção ao referido diálogo no pedido de prisão 

preventiva de fl. 239/306. 

Neste ponto, o MPF (fl. 290 - item 167), para fundamentar o 

pedido de prisão do então Prefeito do Município de 

Camaçari/BA, fez menção aos 02 (dois) diálogos que 

constavam do relatório policial de fl. 57/58 e que demonstravam 

a suposta ligação do Prefeito com a quadrilha formada pelos 
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ora denunciados. Ocorre que, após narrar a conduta 

supostamente criminosa do então Prefeito de Camaçari/BA, 

transcreveu diálogo envolvendo Antonio Calmon, Prefeito do 

Município de São Francisco do Conde, também investigado, 

mas contra o qual não houve pedido de prisão. 

Verifica-se, portanto, que o lapso apontado pelo acusado foi 

cometido pelo MPF e não pela Polícia Federal e não tem o 

condão de macular a prova colhida. 

 

208. A defesa afirmou em alegações finais (fl. 11064) que "a própria 

sentença apelada, do juízo da 13ª Vara Federal de Alagoas, defende a 

ausência de necessidade dos áudios das interceptações por completo, sob o 

argumento de que (...)". 

209. Ora, este feito não se trata de recurso, razão pela qual se leva 

a crer que a defesa do acusado arguiu referidas preliminares apenas 

genericamente, referindo-se a outra fase processual de outro processo 

(provavelmente recurso da sentença proferida pelo Juízo da 13ª Vara Federal 

de Alagoas). 

210. Argumentou, também nesse ponto, que "não se encontram 

entre o material disponibilizado pela defesa diálogos dos réus ou de qualquer 

outro envolvido falando sobre amenidades ou assuntos familiares, como se 

toda sua vida se resumisse a negócios." 

211. Nesse tópico, a defesa afirmou ainda que "a Sentença não 

merece prosperar quanto ao argumento de que não é necessário 'trazer aos 

autos da ação penal toda sorte de diálogos captados pelas escutas da Polícia 

Federal, quando apenas parte deles é do interesse da investigação e da 

superveniente ação penal' ". 
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212. Mais uma vez, percebe-se que a defesa transcreveu 

genericamente os argumentos utilizados provavelmente em seu recurso da 

sentença proferida pelo Juízo da 13ª Vara Federal de Alagoas. 

213. Dessa feita, não constam nos autos elementos mínimos 

capazes de corroborar a tese defensiva de que não houve a transcrição de 

todas as conversas captadas, nem que não foram disponibilizados os áudios 

das interceptações por completo. Mas, mesmo que essas situações tivessem 

ocorrido, perfilho do entendimento de que não é necessária a transcrição e 

disponibilização do áudio de todas as conversas captadas pela interceptação, 

mas somente aquelas essenciais e que possibilitem a contextualização do 

diálogo, até mesmo para proteger a privacidade dos envolvidos. Nesse 

sentido: "Não é necessária a transcrição de todas as conversas captadas pela 

interceptação telefônica, bastando a transcrição das partes essenciais. STF - 

Tribunal Pleno - Inq 2774 - Rel. Min. Gilmar Mendes - DJe 06/09/2011. STJ - 

Quinta Turma - Rel. Jorge Mussi - DJe 16/10/2013." 

214. A defesa sustentou em alegações finais que "o que se tem 

quanto à 1ª fase da operação, quando esta era dirigida pelo Juiz Durval 

Carneiro Neto na Bahia, são apenas alguns de seus despachos, por ele 

próprio anexados ao processo, com o objetivo de informar a Sra. ministra 

relatora quanto às acusações contra ele formuladas, não tendo sido juntada 
sequer a primeira ordem de interceptação". 

215. Asseverou também que apesar de o Ministério Público ter 

acostado um HD contendo informações deste processo, ele não contém as 

decisões que autorizaram as interceptações telefônicas da primeira fase da 

operação. 

216. Contudo, analisando os autos, verifica-se que esses 

argumentos não procedem, tendo em vista que constam nos apensos de nº 

222/232 da presente ação penal os relatórios da polícia federal, os pareceres 
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do órgão acusatório, as decisões devidamente fundamentadas do magistrado 

que autorizou as interceptações, os ofícios expedidos para que essas se 

concretizassem etc. 

217. Saliento, ainda, que não merece prosperar a alegação de que a 

primeira autorização para interceptação do telefone de Zuleido Veras não foi 

acostada aos autos, eis que ela consta no processo no apenso 224, fl. 

591/597. 

218. A defesa afirmou que "a decisão tomada pelo magistrado que 

deferiu as interceptações foi fortemente influenciada pelas interceptações 

realizadas pela própria Polícia Federal que, no momento de navalhar a 

própria carne, num ato de auto-preservação, acabou direcionando as 
investigações para terceiros que não eram objeto do inquérito." 

219. Nesse ponto, necessário transcrever o voto da Ministra relatora 

Eliana Calmon, no momento do recebimento da denúncia, que afastou 

cabalmente a aludida arguição, razão pela qual adoto os referidos 

fundamentos como razão de decidir: 

O denunciado, objetivando desviar o foco dos indícios de 
prática delituosa contra si reunidos no Inq. n° 544/BA (e 

que serão oportunamente expostos neste voto), alega que a 

Polícia Federal, de forma deliberada, alterou o rumo das 

investigações com o fim de salvaguardar integrantes do 

referido órgão, incriminando funcionários da empresa Gautama 

por crimes contra a Administração Pública. 

Conforme será oportunamente exposto quando examinado o 

mérito, foram reunidos elementos indiciários de prática de 
conduta delituosa que, num juízo perfunctório de 
admissibilidade da exordial acusatória, autorizam seja 
recebida a denúncia contra o acusado ZULEIDO VERAS, 
não lhe socorrendo vazia alegação de mudança no foco 
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das apurações. Afinal, não há óbice para o Estado de, 
tomando ciência nos autos de Inquérito, da prática de 
crime diversos daqueles inicialmente investigados, iniciar 

nova investigação para esclarecer a autoria e materialidade do 

crime praticado, ainda que tal delito seja punido com pena de 

detenção. 

Confira-se o entendimento do STF e do STJ sobre a matéria: 

AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. 

INTERCEPTAÇÃO TELEFÔNICA LICITAMENTE 

CONDUZIDA. ENCONTRO FORTUITO DE PROVA DA 

PRÁTICA DE CRIME PUNIDO COM DETENÇÃO. 

LEGITIMIDADE DO USO COMO JUSTA CAUSA PARA 

OFERECIMENTO DE DENÚNCIA. AGRAVO REGIMENTAL 

DESPROVIDO. 

1. O Supremo Tribunal Federal, como intérprete maior da 
Constituição da República, considerou compatível com o 
art. 5º, XII e LVI, o uso de prova obtida fortuitamente 
através de interceptação telefônica licitamente conduzida, 
ainda que o crime descoberto, conexo ao que foi objeto da 
interceptação, seja punido com detenção. 

2. Agravo Regimental desprovido. 

(AI 626214 AgR, Relator(a): Min. JOAQUIM BARBOSA, 

Segunda Turma, julgado em 21/09/2010) 

PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS 

SUBSTITUTIVO DE RECURSO ORDINÁRIO. ART. 288 DO 

CÓDIGO PENAL. INÉPCIA DA DENÚNCIA OFERECIDA EM 

DESFAVOR DOS PACIENTES BASEADA EM MATERIAL 

COLHIDO DURANTE A REALIZAÇÃO DE INTERCEPTAÇÃO 

TELEFÔNICA PARA APURAR A PRÁTICA DE CRIME 

DIVERSO. ENCONTRO FORTUITO. NECESSIDADE DE 

DEMONSTRAÇÃO DA CONEXÃO ENTRE O CRIME 
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INICIALMENTE INVESTIGADO E AQUELE FORTUITAMENTE 

DESCOBERTO. 

I - Em princípio, havendo o encontro fortuito de notícia da 
prática futura de conduta delituosa, durante a realização de 
interceptação telefônica devidamente autorizada pela 
autoridade competente, não se deve exigir a demonstração 
da conexão entre o fato investigado e aquele descoberto, a 
uma, porque a própria Lei nº 9.296/96 não a exige, a duas, 
pois o Estado não pode se quedar inerte diante da ciência 
de que um crime vai ser praticado e, a três, tendo em vista 
que se por um lado o Estado, por seus órgãos 
investigatórios, violou a intimidade de alguém, o fez com 
respaldo constitucional e legal, motivo pelo qual a prova se 
consolidou lícita. 
(...) 
Habeas corpus denegado. 

(HC 69.552/PR, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA 

TURMA, julgado em 06/02/2007, DJ 14/05/2007, p. 347) 

 

Sobre o tema, confira-se lição de Eugenio Pacelli de Oliveira: 

Assim, por exemplo, quando, no curso de determinada 

investigação criminal, é autorizada judicialmente a 

interceptação telefônica em certo local, com a consequente 

violação da intimidade das pessoas que ali se encontram, não 

vemos por que recursar a prova ou a informação relativa a 

outro crime ali obtida. 

(...) 

Ora, não é a conexão que justifica a licitude da prova. O 
fato, de todo relevante, é que, uma vez franqueada a 
violação dos direitos à privacidade e à intimidade dos 
moradores da residência, não haveria razão alguma para a 
recusa de provas de quaisquer outros delitos, punidos ou 
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não com reclusão. Isso porque uma coisa é a justificação 
para a autorização da quebra de sigilo; tratando-se de 
violação à intimidade, haveria mesmo de se acenar com a 
gravidade do crime. Entretanto, outra coisa é o 
aproveitamento do conteúdo da intervenção autorizada; 
tratando-se de material relativo à prova de crime (qualquer 
crime), não se pode mais argumentar com a justificação da 
medida (interceptação telefônica), mas, sim, com a 
aplicação da lei. 
(Curso de Processo Penal. 16. Ed. P. 357/358) 

(...). 

220. Os réus aduziram que as primeiras interceptações deferidas 

tiveram finalidade específica de investigar a suposta prática do crime de 

fraude à licitação, mas referido delito é punido com pena de detenção, 

enquanto a Lei 9.296 não admite a interceptação quando o fato investigado 

constituir infração penal punida, no máximo, com pena de detenção. 

221. Conforme afirma a defesa dos próprios denunciados, o 

magistrado deferiu as escutas telefônicas diante do fato de que "Zuleido 

passaria a manter contato com assessores dos respectivos prefeitos a fim de 

barganhar a construção de obras pela Gautama, supostamente com fraudes 
em licitações." 

222. Todavia, constata-se que tanto a investigação como a denúncia 

tratam, na verdade, de associação criminosa, peculato e corrupção ativa, 

todos punidos com pena de reclusão, sendo que o crime de fraude à licitação 

poderia configurar apenas crime meio. Entretanto, mesmo que não tivesse 

sido considerado crime meio, o Supremo Tribunal Federal entende que nas 

situações em que diversos crimes são investigados conjuntamente, a 

existência, por si só, de fato típico apenado com reclusão permite a 

interceptação telefônica. Segue trecho do referido julgado: 
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Constato, todavia, que a investigação e a denúncia tratam de 

dois crimes: um deles, o de fraude a licitação, apenado 

abstratamente com detenção, e o segundo, formação de 

quadrilha, apenado, em tese, com reclusão. 

Nessas situações, em que diversos crimes são investigados 

conjuntamente, em virtude de conexão ou continência, é 

impossível uma coleta de prova seletiva, e a existência, por si 

só, de fato típico apenado com reclusão permite, em tese, a 

utilização do monitoramento telefônico como meio de prova 

para se chegar à verdade real acerca do conjunto dos fatos. 

O que deseja o comando normativo é que o magistrado não 

defira escutas telefônicas quando for o caso de se investigar 

tão somente crimes apenados por detenção, haja vista a menor 

reprovabilidade abstratamente atribuída à conduta. 

(Inq 2266, Relator(a):  Min. GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, 

julgado em 26/05/2011, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-052 

DIVULG 12-03-2012 PUBLIC 13-03-2012) 

223. Em relação ao argumento da defesa de possibilidade de 

utilização de outros mecanismos disponíveis no ordenamento jurídico para se 

investigar, de fato, a interceptação telefônica possui caráter subsidiário. 

Contudo, sabe-se que investigações que tratam de associação criminosa, 

peculato, corrupção e fraude à licitação são complexas e de difícil apuração 

por outros meios, o que evidencia a imprescindibilidade de tal medida para a 

busca da verdade real. Nesse sentido, destacou a Ministra Eliana Calmon na 

decisão de recebimento da denúncia: "Ademais, friso que a medida 

excepcional se fazia necessária à luz da natureza dos delitos sob apuração, 

quais sejam, crimes contra a Administração Pública, infrações cujo iter 

criminis não é feito às escâncaras, mas, sim, de forma velada." 

224. No que toca à alegação de ausência de fundamentação no 

despacho inicial e nas prorrogações das escutas realizadas pelo STJ, verifico 
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que as decisões que determinaram as interceptações telefônicas, inclusive a 

do STJ, bem assim as respectivas renovações, foram fundamentadas de 

forma adequada, ainda mais diante das jurisprudências do STF e do STJ, as 

quais indicam que mesmo repetidos os fundamentos na decisão de 

prorrogação e se utilizem da técnica de motivação "per relationem", isso não 

representa falta de fundamentação legal, consoante jurisprudência já 

colacionada na análise das preliminares do réu FLÁVIO CONCEIÇÃO. 

225. Saliento que é assente na jurisprudência das Cortes 

Superiores, inclusive no STF, que a interceptação telefônica pode ser 

renovada por 15 dias sem restrição ao número de vezes de tal renovação. 

(STF. 2ª Turma. HC 133148/ES, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, julgado em 

21/2/2017 - Info 855) 

226. Já quanto à alegação de impossibilidade de utilização da Lei 

9.034/95 no caso concreto, referido argumento já foi rechaçado na decisão 

que recebeu a denúncia, nos termos adiante transcritos (fl. 6566/6567), razão 

pela qual os adoto também como razão de decidir: 

No que tange à aplicação da Lei 9.034/95, pela leitura da 

decisão de fl. 104/105, verifica-se não haver mácula prova 

obtida posteriormente. 

Primeiro porque a denúncia oferecida contra os acusados 
está lastreada estritamente em indícios coletados por meio 
de prova documental e interceptações telefônicas colhidas 
por meio de decisões proferidas com base na Lei 9.296/96; 
segundo porque apesar de fazer menção à ação controlada 

(instituto previsto no art. 2°, II, da Lei 9.034/95), não houve, 
com a prolação da decisão de fl. 104/105, o implemento das 
medidas mencionadas nos incisos II (retardo na interdição 
policial) e V (infiltração de agentes) tampouco o afastamento 

de qualquer direito constitucional de patamar diverso daquele 

que já não houvesse sido excepcionado pelas anteriores 
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decisões de quebra de sigilo telefônico proferidas nos estritos 

limites da Lei 9.296/96. 

Na hipótese, o MPF ofereceu denúncia imputando aos 
acusados a prática, dentre outros delitos, do crime de 
formação de quadrilha (art. 288 do Código Penal). 

Vê-se, portanto, que a eventual falta de definição do conceito 

de organização criminosa não impede que os institutos 

previstos no art. 2° da Lei 9.034/95 sejam utilizados no 

presente feito, nos termos do art. 1° do referido diploma legal. 

Nesse sentido, colho as palavras de Rômulo de Andrade 

Moreira, Procurador de Justiça do Estado da Bahia: 

Com efeito, e à guisa de conclusão, resta-nos uma pergunta: 

após a decisão proferida pela Primeira Turma do Supremo 

Tribunal Federal, poderíamos ainda aplicar os dispositivos da 

Lei nº. 9.034/95? Para nós a resposta é positiva, tratando-se 
apenas de ações praticadas por quadrilha ou bando (art. 
288, Código Penal) ou associações criminosas voltadas para o 

fim de praticar, reiteradamente ou não, qualquer dos crimes 

previstos nos arts. 33, caput e parágrafo primeiro, e 34 da Lei 

de Drogas – Lei nº. 11.343/06, por força do seu art. 35). 

(MOREIRA, Rômulo de Andrade. O Supremo Tribunal Federal 

decidiu que no Brasil não há organização criminosa: e agora?. 

Jus Navigandi, Teresina, ano 17, n. 3271, 15 jun. 2012 . 

Disponível em: <http://jus.com.br/revista/texto/22025>. Acesso 

em: 17 set. 3912) 

Confira-se, ainda, comentário de Guilherme de Souza Nucci ao 

art. 1° da Lei 9.034/95: 

A Lei 9.034/95 não fez diferença, ao contrário, deixou bem 

clara a sua aplicabilidade não somente às organizações 

criminosas e associações criminosas – que não definiu – como 

também às infrações penais decorrentes de ações praticadas 
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por qualquer quadrilha ou bando. (Leis Penais e Processuais 

Penais comentadas. 4. Ed. P. 280) 

 

227. Rejeitada, portanto, em todos os pontos arguidos, referida 

preliminar. 

2.3.3. João Alves Neto 

2.3.3.1 Incompetência da Justiça Federal 

228. O réu argui a incompetência desta Justiça Federal para 

processar e julgar a demanda, alegando, em suma, que os recursos federais 

foram adequadamente aplicados e que, diante da inocorrência de peculato 

com recursos federais, devem os autos serem remetidos à Justiça Estadual.  

229. Inicialmente, observo que a presente ação penal visa a apurar 

possíveis condutas praticadas pelo réu, tipificadas criminalmente pelo nosso 

ordenamento jurídico (formação de quadrilha ou bando e corrupção passiva), 

a partir da sua atuação relacionada com a 2ª fase da 2ª etapa da duplicação 

da adutora do Rio São Francisco, desde a sua fase licitatória (Concorrência 

Pública n. 005/2000, passando pela assinatura do Contrato n. 110/2001 com a 

empresa vencedora do certame (CONSTRUTORA GAUTAMA LTDA.) e a 

respectiva execução. 

230. O objeto de tal procedimento foi parcialmente custeado por 

verbas oriundas de convênios federais (n. 200/99-MI e 006/05-MI) e o 

Relatório de Ação de Controle da CGU que embasa a denúncia oferecida, ao 

analisar a concorrência pública realizada, apontou a existência de 

antieconomicidade, de restrição do caráter competitivo, de direcionamento da 

licitação, de possibilidade de alteração e manipulação do orçamento diante da 

falta de detalhamento e ausência de pesquisas de preço ou fontes de 

referência, de dificuldade de atuação do sistemas de controle, além de outras 
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irregularidades, a exemplo de ausência de peças, documentos e assinaturas. 

Indicou também irregularidades na execução do Contrato n. 110/01 firmado 

com a empresa vencedora, a exemplo de sobrepreço nas obras, pagamento 

indevido de reajustes, pagamentos antecipados, irregularidade na alteração 

contratual favorecendo a empresa contratada, fiscalização deficiente da 

execução da obra, deficiência no plano de trabalho do convênio (n. 006/05-

MI), subcontratação, desvio de recursos públicos para pagamento de 

propinas. 

231. Analisando especificadamente cada um dos convênios, o 

Relatório da CGU apontou que, em relação ao Convênio n. 006/05-MI, houve 

antieconomicidade no pagamento de transporte de areia por distâncias 

inconsistentes, prejuízo por inconsistências entre memorial de cubação de 

vala e sondagens, transferência dos recursos da conta específica para conta 

corrente estranha ao convênio. 

232. Apontou ainda a existência de prejuízos referentes ao Contrato 

n. 110/2001, inclusive separando-os por fonte de recursos, indicando 

especificamente a apuração de prejuízos relativos aos Convênios n. 200/99-

MI e 006/05-MI (pg.139 do relatório – Anexo 97). 

233. Nesse contexto, a denúncia afirma que a licitação foi 

induvidosamente direcionada para favorecer a GAUTAMA e possibilitar o 

desvio dos recursos públicos durante a execução do contrato, o que teria de 

fato ocorrido. Defende que o contrato foi firmado em bases extremamente 

desfavoráveis à DESO, com significativas modificações nas planilhas licitadas 

em relação ao fornecimento de materiais e ao dimensionamento dos serviços 

contratados, e com prorrogações de prazo que visaram a possibilitar a 

execução de serviços diversos daqueles inicialmente licitados e com as 

mesmas bases de preços superfaturados. Aduziu que as tabelas do Relatório 

da CGU apontam um desvio de aproximadamente R$ 178 mil reais em favor 
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da empresa, que dos custos indiretos do contrato, correspondentes a 59% do 

seu valor, 37% referem-se a "despesas extras", que envolvem o pagamento 

de parceiros e TDO, calculadas sobre o total faturado, as quais restaram 

comprovadas ser, na verdade, as propinas. 

234. O MPF destacou ainda na peça acusatória que um dos réus 

integrante da apontada quadrilha (IVAN PAIXÃO) era suplente de Deputado 

Federal que foi nomeado Secretário de Estado para possibilitar a sua ida ao 

Congresso Nacional, com a missão específica de solucionar as pendências 

que impediam a liberação das verbas federais para o Estado de Sergipe, 

tendo se empenhado para a liberação da verba pelo Ministério da Integração, 

mediante solicitação e recebimento de vantagens indevidas. 

235. Destaque-se, ademais, incidir, na espécie, o entendimento 

sumulado pelo STJ no enunciado n. 208: 
Súmula 208: Compete a Justiça Federal processar e julgar 

prefeito municipal por desvio de verba sujeita a prestação de 

contas perante órgão federal. 

236. Portanto, é notório o interesse da União no caso dos autos, 

sendo a Justiça Federal competente para processar e julgar os crimes de 

formação de quadrilha ou bando e de corrupção passiva que são imputados 

ao réu. 

237. Demais disso, ainda que na denúncia constem também crimes 

cuja prática não digam com o interesse federal, sendo teoricamente de 

competência da Justiça Estadual, a competência para um dos crimes nesta 

Justiça Federal atrai a competência para processar e julgar todos os demais 

que lhe forem conexos, nos termos da Súmula n. 122 do STJ: 
Compete a Justiça Federal o processo e julgamento unificado 

dos crimes conexos de competência Federal e Estadual, não 
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se aplicando a regra do art. 78, II, 'a', do Código de Processo 

Penal. 

238. Ressalto, por fim, que esta análise de preliminar processual, 

relativa à competência desta Justiça Federal para processar e julgar a 

demanda, não comporta o enfrentamento da afirmação trazida pela defesa de 

que os recursos transferidos pela União foram adequadamente aplicados, eis 

que a adequada aplicação ou não de tais verbas é matéria atinente ao mérito 

da demanda, mais especificamente à materialidade dos delitos imputados aos 

réus, e será analisada no momento oportuno.  

239. Rejeito, pois, a preliminar. 

2.3.3.2. Interceptação telefônica 

240. No que tange às interceptações telefônicas realizadas, o réu 

afirmou a sua ilegalidade, em suma, pelas seguintes razões: a) excesso de 

prazo; b) ausência de demonstração da indispensabilidade da medida; c) 

terem sido praticadas sob supervisão de autoridade judiciária não 

incompetente (foro por prerrogativa de função); d) declaração de nulidade da 

prova a partir de 19/05/2006, já pelo STF no Inquérito 3732/DF 

241. Observo, contudo, segundo já exposto em tópicos 

antecedentes, especialmente os de números 2.3.1.1 e 2.3.2.1, quando 

analisadas e decididas as preliminares suscitadas pelos réus FLÁVIO 

CONCEIÇÃO DE OLIVEIRA NETO, ZULEIDO SOARES DE VERAS e 

RICARDO MAGALHÃES DA SILVA, que já foi rechaçada a existência de 

qualquer ilegalidade nas interceptações telefônicas levadas a efeito no caso 

em análise, havendo manifestação de inexistência de vício por excesso de 

prazo e/ou de prorrogações das medidas, por ausência de demonstração da 

sua indispensabilidade e/ou falta de fundamentação específica para seu 

deferimento, por falta de competência jurisdicional das autoridades 
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autorizadoras da colheita, bem assim de que a decisão proferida no Inquérito 

3732/DF possui efeitos inter partes, não subsistindo nestes autos.  

242. Desnecessário repetir, nesse momento, os argumentos ali já 

lançados, os quais adoto como razão de decidir também para rejeitar a 

preliminar ora em análise. 

2.3.3.3. Requerimento de condenação além do que foi 
admitido no ato da denúnica 

243. Afirma o denunciado que o MPF requereu a sua condenação 

em crime em relação ao qual a denúncia já havia sido rejeitada (peculato – 

art. 312, do CP) e em relação ao qual sequer foi denunciado (corrupção ativa 

– art. 333, do CP). 

244. Com efeito, observando-se a conclusão das alegações finais 

apresentadas pelo MPF, observa-se, no seu item 5, o seguinte requerimento 

em face do réu: 

5) a condenação de JOÃO ALVES NETO nas penas do art. 

288 do Código Penal, na sua redação original; também nas 

penas do art. 312, caput, e 333, parágrafo único do Código 

Penal em regime de concurso de crimes (art. 69), a partir de 

agosto de 2006. 

245. Contudo, analisando mais detidamente os memoriais em 

questão, especialmente o item 1.7, referente ao réu JOÃO ALVES NETO (fls. 

9766/9784), verifico que o MPF discorre sobre a sua atuação enquanto 

praticante de condutas enquadradas como crimes de quadrilha e corrupção 

passiva. Naquele texto, afirma claramente que os denunciados associaram-

se, de forma estável e permanente, com o fim específico de cometer crimes 

contra a Administração Publica, estando incursos nas penas do art. 288, 

caput, do CP, bem assim que as provas são conclusivas e resta evidente que 

o réu incorreu, por 09 (nove) vezes, na prática do tipo penal previsto no art. 
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317, § 1º, do CP. Ressaltou, inclusive, que a denúncia somente foi recebida 

em relação a 09 (nove) dos 16 (dezesseis) fatos delituosos de corrupção 

passiva (art. 317, § 1º, do CP) imputados, e que foi rejeitada em relação ao 

delito de peculato-desvio (art. 312, caput, do CP). 

246. Constata-se, portanto, que o MPF, aparentemente cometeu 

erro material ao fezer constar na parte final de suas alegações finais o 

requerimento de condenação nas penas dos art. 288, 312, caput e 333, 

parágrafo único, todos do CP, em desacordo com a narrativa e alegações 

trazidas no corpo daquela mesma peça processual. 

247. Tal vício, contudo, não traz qualquer prejuízo para a defesa do 

réu, uma vez que durante toda a tramitação do feito, desde o recebimento da 

denúncia apenas em relação aos crimes de quadrilha ou bando (art. 288) e 

(parcialmente) de corrupção passiva (art. 317, § 1º), até o desenvolvimento 

das alegações finais, restaram claros os fatos a ele imputados, enquadrados 

como tais crimes, em relação aos quais, destaque-se, ele apresentou sua 

defesa, processual e material, e foi desenvolvida toda a instrução processual.  

248. Note-se que nas suas próprias alegações finais, o réu afirma  

(destaques nossos) que "o MPF requereu – certamente por engano – a 

condenação do ora Defendente em crime par ao qual a denúncia já havia 

rejeitado a acusação, no caso peculato (art. 312 do CP), e para o qual sequer 

foi denunciado – corrupção ativa (art. 333 do CP)... Logo o pedido ministerial 

mostra-se, claramente, errôneo (ou abusivo)". 

249. Tal equívoco, portanto, claramente percebido, foi apenas 

destacado na preliminar ora analisada, tendo sido desconsiderado nas suas 

alegações derradeiras, tendo o réu apresentado todos os seus argumentos 

contrários à imputação dos fatos contidos na denúncia, enquadrados como 

crimes de formação de quadrilha (art. 288) e corrupção passiva (art. 217, § 1º) 

não trazendo qualquer repercussão negativa ou prejuízo para a sua defesa.  
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2.3.4. José Ivan de Carvalho Paixão 

2.3.4.1. Aditamento ex-ofício da denúncia 

250. Aponta o denunciado a nulidade do recebimento da ação de 

forma diferente do que foi proposto na denúncia, diante da alteração de 

tipicidade ali realizada, fazendo incluir, inclusive, o crime de formação de 

quadrilha na imputação, ofendendo o que preceitua o art. 384 do CPP e, de 

tal modo, ao devido processo legal e a ampla defesa, insculpidos no art. 5º, 

incisos LIV e LV da Constituição Federal.  

251. Tal preliminar não merece prosperar.  

252. A matéria já foi apreciada e rejeitada pelo Superior Tribunal de 

Justiça, por ocasião do julgamento dos Embargos de Declaração opostos por 

JOSÉ IVAN DE CARVALHO PAIXÃO e por outros réus em face da decisão 

que recebeu a denúncia, assim se pronunciando: 

Rejeito a alegação deduzida pelos denunciados. 

Conforme consta da exordial acusatória, houve sim, a 

imputação da prática do crime de formação de quadrilha por 

parte dos agentes denunciados no denominado "Evento 

Sergipe". Nesse ponto, transcrevo trechos da denúncia:  
DA QUADRILHA  

A análise das condutas dos investigados demonstra a 

existência de um sofisticado grupo criminoso, comandado 

pelo denunciado ZULEIDO SOARES VERAS e integrado por 

empregados da construtora GAUTAMA e por lobistas, que se 

aliaram de forma permanente e estável para a perpetração da 

prática delituosa: o direcionamento de recursos públicos, 

federais e estaduais, para obras a serem executadas pela 

Construtora GAUTAMA; o vencimento de processos de 

licitação; e a liberação de pagamentos de obras 
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superfaturadas, executadas irregularmente, ou mesmo 

inexistentes, mediante a corrupção de servidores públicos e 

agentes políticos.  

(...)  

Identificou-se, também, que nos Estados em que a 

GAUTAMA tinha interesse em executar obras públicas 

formaram-se outras quadrilhas, integradas por servidores 

públicos e agentes políticos, que se organizaram de forma 

estável e permanente para atender aos propósitos ilícitos do 

grupo comandado por ZULEIDO, condutas que serão 

descritas quando da narração dos eventos.  

(fl. 2.613 do vol. 10).  

(...)  

EVENTO SERGIPE  

(...)  

Os diálogos monitorados, notadamente nos períodos 

de abri a setembro de 2006 e fevereiro a maio de 2007, 

mostram que, para alcançar seus objetivos ilícitos, ZULEIDO 

VERAS manteve no Estado de Sergipe um esquema do qual 

participaram os seguintes integrantes da sua quadrilha: 

MARIA DE FÁTIMA CÉSAR APLMEIRA, RICARDO 

MAGALHÃES DA SILVA, GIL JACÓ, FLORÊNCIO VIEIRA e 

HUMBERTO RIOS.  

Por outros lado, verificou-se que o Ex-Governador 

daquele Estado JOÃO ALVES FILHO, o ex- Secretário da 

Casa Civil e atual Conselheiro do Tribunal de Contas do 

Estado FLÁVIO CONCEIÇÃO DE OLIVEIRA NETO; o ex-

Secretário de Fazenda MAX JOSÉ VASCONCELOS DE 

ANDRADE; o ex-Presidente da DESO e ex-Secretário de 

Fazenda GILMAR D EMELO MENDES; o ex-Presidente da 

DESO VICTOR FONSECA MANDARINO; os ex-Diretores 

Técnicos da DESO roberto leite E kleber curvelo fontes; o 

sócio-administrador da ENPRO SÉRGIO DUARTE LEITE; o 

engenheiro fiscal da obra RENATO CONDE GARCIA; o ex-

Deputado Federal e ex-Secretário de Administração JOSÉ 
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IVAN DE CARVALHO PAIXÃO; e JOÃO ALVES NETO, filho 

do então Governador do Estado JOAÕ ALVES FILHO, 

associaram-se de forma estável e permanente para 
promover o desvio dos recursos públicos destinados ao 
pagamento das obras de ampliação da adutora do Rio 
São Francisco, tendo efetivamente proporcionado tal 
desvio em favor da empresa GAUTAMA, mediante o 
recebimento de vantagens indevidas.  

A participação de cada um dos membros das 

quadrilhas foi determinante para a concretização do programa 

delituoso. A estabilidade e a permanência das alianças se 

revelaram eficientes na perpetração de vários crimes, que 

resultaram em verdadeira sangria nos cofres públicos, como 

adiante será demonstrado.  

(fl. 2.689/2.690 do vol. 10)  

(...)  

Como se vê, a função de cada um dos integrantes 
das quadrilhas que agiram no Estado de Sergipe é bem 
delimitada, com a finalidade preestabelecida da prática 

reiterada de crimes contra a Administração Pública, que 

culminaram com o desvio de R$ 178.708.458,81 em favor da 

empresa.  

(fl. 2.708 do vol. 10)  

Vê-se, portanto, ter o MPF imputado aos embargantes a 

prática do crime de formação de quadrilha, expondo de forma 

suficiente (conforme restou constatado pelo aresto impugnado), 

a atuação de cada um dos acusados, autorizando o 

recebimento da denúncia e o consequente início da instrução 

criminal.  

Não é empecilho ao recebimento da exordial acusatória 

não ter o MPF indicado, no tópico da denúncia denominado 

"Evento Sergipe", o dispositivo em que se encontra previsto o 

tipo do crime de formação de quadrilha. Importa nesta fase ter 

o órgão de acusação narrado a conduta delituosa imputada ao 
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acusado, pois a consequência jurídica que dele se extrai é 

tarefa imposta ao Poder Judiciário.  

Sobre o tema, confira-se a lição de Eugenio Pacelli de 

Oliveira:  
Evidentemente, se na narrativa do fato, com suas 

circunstâncias, se esclarecer que as ações teriam sido 

praticadas na situação, por exemplo, do art. 71 (aproveitando-

se o agente das mesmas condições de tempo, lugar e 

maneira de execução), faltando apenas a referência ao art. 71 

do CP, não se poderá falar em inépcia e nem em prejuízo à 

atividade defensiva. Não por outra razão se exige a 

participação de defensor técnico - advogado regularmente 

habilitado - em todas as fases do processo.  

(Curso de processo penal. 16. Ed. São Paulo: Atlas, 

2012. P. 170) 

253. Ainda naquela decisão sobre os embargos declaratórios, o 

STJ, decidiu que a "as imputações da prática dos crimes de peculato-desvio e 

de corrupção passiva restaram devidamente examinadas pelo aresto 

impugnado (fl. 9.806/9.832), demonstrados os indícios de autoria e 

materialidade que subsidiaram o recebimento da denúncia neste ponto". 

254. O requerido reiterou os argumentos já lançados, sem trazer 

qualquer elemento novo capaz de infirmar a tese já decidida por aquela Corte 

Superior.  

255. Assim sendo, adoto tais fundamentos como razão de decidir e 

rejeito a preliminar suscitada.  

2.3.4.2. Interceptação telefônica 

256. No que tange às interceptações telefônicas realizadas, o réu 

argumentou, em suma, que: a) inexistência da integralidade das gravações 
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realizadas; b) ausência de degravação integral dos áudios; e c) excesso de 

prazo.  

257. Observo, contudo, segundo exposto em tópicos antecedentes, 

especialmente os de números 2.3.1.1, 2.3.2.1 e 2.3.3.2 quando analisadas e 

decididas as preliminares suscitadas pelos réus FLÁVIO CONCEIÇÃO DE 

OLIVEIRA NETO, ZULEIDO SOARES DE VERAS, RICARDO MAGALHÃES 

DA SILVA e JOÃO ALVES NETO, que já foi rechaçada a existência de 

qualquer ilegalidade nas interceptações telefônicas levadas a efeito no caso 

em análise, havendo manifestação de inexistência de vício por ausência da 

integralidade dos áudios da medida e/ou de outros diálogos que não 

interessavam à acusação, por ausência de degravação integral dos áudios, 

bem assim por excesso de prazo e/ou de prorrogações das medidas. 

258. Desnecessário repetir, nesse momento, os argumentos ali já 

lançados, os quais adoto como razão de decidir também para rejeitar a 

preliminar ora em análise. 

 

2.3.5. Max José Vasconcelos Andrade 

2.3.5.1. Aditamento ex-ofício da denúncia 

259. Aponta o réu a nulidade do recebimento da ação de forma 

diferente do que foi proposto na denúncia, diante da alteração de tipicidade ali 

prevista, fazendo incluir, inclusive, o crime de formação de quadrilha na 

imputação, ofendendo o que preceitua o art. 384 do CPP e, de tal modo, ao 

devido processo legal e a ampla defesa, insculpidos no art. 5º, incisos LIV e 

LV da Constituição Federal.  

260. Observo, contudo, segundo exposto em tópico antecedente, 

especialmente o de número 2.3.4.1, quando analisada e decidida essa 
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mesma preliminar suscitada pelo réu JOSÉ IVAN DE CARVALHO PAIXÃO, 

que já foi rechaçada a existência de qualquer ilegalidade do recebimento da 

denuncia por alteração de tipicidade ou mesmo inclusão de crime não 

imputado na peça acusatória. 

261. Desnecessário repetir, nesse momento, os argumentos ali já 

lançados, os quais adoto como razão de decidir também para rejeitar a 

preliminar ora em análise. 

2.3.5.2. Interceptação telefônica 

262. No que tange às interceptações telefônicas realizadas, o réu 

argumentou, em suma, que: a) inexistência da integralidade das gravações 

realizadas; b) ausência de degravação integral dos áudios; e c) excesso de 

prazo.  

263. Observo, contudo, consoante exposto em tópicos 

antecedentes, especialmente os de números 2.3.1.1, 2.3.2.1, 2.3.3.2 e 

2.3.4.2, quando analisadas e decididas as preliminares suscitadas pelos réus 

FLÁVIO CONCEIÇÃO DE OLIVEIRA NETO, ZULEIDO SOARES DE VERAS, 

RICARDO MAGALHÃES DA SILVA, JOÃO ALVES NETO e JOSÉ IVAN DE 

CARVALHO PAIXÃO, que já foi rechaçada a existência de qualquer 

ilegalidade nas interceptações telefônicas levadas a efeito no caso em 

análise, havendo manifestação de inexistência de vício por ausência da 

integralidade dos áudios da medida e/ou de outros diálogos que não 

interessavam à acusação, por ausência de degravação integral dos áudios, 

bem assim por excesso de prazo e/ou de prorrogações das medidas. 

264. Desnecessário repetir, nesse momento, os argumentos ali já 

lançados, os quais adoto como razão de decidir também para rejeitar a 

preliminar ora em análise. 
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2.3.6. Sérgio Duarte Leite 

2.3.6.1. Aditamento ex-ofício da denúncia 

265. Aponta o réu a nulidade do recebimento da ação de forma 

diferente do que foi proposto na denúncia, diante da alteração de tipicidade ali 

prevista, fazendo incluir, inclusive, o crime de formação de quadrilha na 

imputação, ofendendo o que preceitua o art. 384 do CPP e, de tal modo, ao 

devido processo legal e a ampla defesa, insculpidos no art. 5º, incisos LIV e 

LV da Constituição Federal.  

266. Observo, contudo, consoante exposto em tópico antecedente, 

especialmente o de número 2.3.4.1, quando analisada e decidida essa 

mesma preliminar, suscitada pelo réu JOSÉ IVAN DE CARVALHO PAIXÃO, 

que já foi rechaçada a existência de qualquer ilegalidade do recebimento da 

denuncia por alteração de tipicidade ou mesmo inclusão de crime não 

imputado na peça acusatória. 

267. Desnecessário repetir, nesse momento, os argumentos ali já 

lançados, os quais adoto como razão de decidir também para rejeitar a 

preliminar ora em análise. 

2.3.6.2. Interceptação telefônica 

268. No que tange às interceptações telefônicas realizadas, o réu 

argumentou, em suma, que: a) inexistência da integralidade das gravações 

realizadas; b) ausência de degravação integral dos áudios; e c) excesso de 

prazo.  

269. Observo, contudo, segundo exposto em tópicos antecedentes, 

especialmente os de números 2.3.1.1, 2.3.2.1, 2.3.3.2, 2.3.4.2 e 2.3.5.2, 

quando analisadas e decididas as preliminares suscitadas pelos réus FLÁVIO 

CONCEIÇÃO DE OLIVEIRA NETO, ZULEIDO SOARES DE VERAS, 
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RICARDO MAGALHÃES DA SILVA, JOÃO ALVES NETO, JOSÉ IVAN DE 

CARVALHO PAIXÃO e MAX JOSÉ VASCONCELOS ANDRADE, que já foi 

rechaçada a existência de qualquer ilegalidade nas interceptações telefônicas 

levadas a efeito no caso em análise, havendo manifestação de inexistência de 

vício por ausência da integralidade dos áudios da medida e/ou de outros 

diálogos que não interessavam à acusação, por ausência de degravação 

integral dos áudios, bem assim por excesso de prazo e/ou de prorrogações 

das medidas. 

270. Desnecessário repetir, nesse momento, os argumentos ali já 

lançados, os quais adoto como razão de decidir também para rejeitar a 

preliminar ora em análise. 

271. Inexistindo outras preliminares a resolver, passo ao exame do 

mérito. 

 

2.4. MÉRITO  

272. Segundo a denúncia: 

 (...)  

Investigações iniciadas no Estado da Bahia conduziram à 

descoberta de grupo organizado voltado para a obtenção ilícita 

de lucros através da contratação e execução de obras públicas, 

praticando, para tanto, diversos crimes autônomos, como 

fraudes a licitações, peculato, corrupção ativa e passiva, crimes 

contra o sistema financeiro nacional, dentre outros delitos.  

Durante o curso das investigações foi autorizada a 

interceptação telefônica dos envolvidos, tendo-se revelado 

esquemas ilícitos de desvios de recursos públicos, nos Estados 
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de Alagoas, Maranhão, Piauí e Sergipe, protagonizados pelo 

sócio-diretor da GAUTAMA, ZULEIDO SOARES DE VERAS, e 

por seus empregados, com o envolvimento de empresários, 

servidores públicos e agentes políticos, esquemas que se 

iniciavam nos Ministérios, onde era obtido, mediante o 

oferecimento de vantagem indevida, o direcionamento de 

verbas da União para obras nos Estados e Municípios nos 

quais a Construtora GAUTGAMA atuava, e que englobava todo 

o processo de destinação e aplicação dos recursos, desde a 

apresentação e aprovação dos projetos pelos entes políticos – 

que eram elaborados pelo grupo criminoso – passando pelas 

fraudes nos processos de licitação e o desvio de vultosos 

valores por obras não executadas ou executadas 

irregularmente. 

(...) 

A análise das condutas dos investigados demonstra a 

existência de um sofisticado grupo criminoso, comandado pelo 

denunciado ZULEIDO SOARES VERAS e integrado por 

empregados da construtora GAUTAMA e por lobistas, que se 

aliaram de forma permanente e estável para a perpetração da 

prática delituosa: o direcionamento de recursos públicos, 

federais e estaduais, para obras a serem executadas 

irregularmente, ou mesmo inexistentes, mediante a corrupção 

de servidores públicos e agentes políticos. 

O conjunto probatório produzido no âmbito do presente 

inquérito aponta que o grupo liderado por ZULEIDO VERAS 

constituía o núcleo central de toda a atividade delituosa, que se 

estruturou profissionalmente para a prática de crimes como 

peculato, fraude à licitação e corrupção passiva. 
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Identificou-se, também, que nos Estados em que a GAUTAMA 

tinha interesse em executar obras públicas formaram-se outras 

quadrilhas, integradas por servidores públicos e agentes 

políticos, que se organizaram de forma estável e permanente 

para atender aos propósitos ilícitos do grupo comandado por 

ZULEIDO, condutas estas que serão descritas quando da 

narração dos eventos. 

273. Ao discorrer sobre o "EVENTO SERGIPE", objeto da presente 

ação após os desmembramentos promovidos, o Ministério Público aponta que 

a Companhia de Saneamento de Sergipe, sociedade de economia mista que 

tem por principal acionista o Estado de Sergipe (99% do seu capital), após 

realizar licitação, contratou a empresa GAUTAMA, liderada por ZULEIDO 

VERAS (Contrato n. 100/01), em 27/08/2001, para a execução das obras e 

serviços de construção civil e montagens da 2ª Fase, da 2ª Etapa, do Sistema 

da Adutora do Rio São Francisco, no valor total, com aditivos, de R$ 

128.432.160,59, e que pelo referido contrato foram pagos à GAUTAMA a 

quantia de R$ 224.620.790,59, em razão dos reajustes efetivados (R$ 

26.661.060,32 com base no Convênio 200/99 MI; R$ 7.665.844,52, com base 

no Convênio nº 006/05 MI; R$ 113.827.509,97, mediante financiamento da 

CAIXA; e R$ 76.466.375,78 com recursos do Estado de Sergipe). 

274. Diz que houve direcionamento na licitação para a contratação 

da empresa GAUTAMA, com elementos que restringiram o caráter 

competitivo do certame, a exemplo de inclusão de requisitos de habilitação 

técnica, não detalhamento de itens nas planilhas orçamentárias, exorbitância 

no preço de aquisição do edital, exigência de índices econômico-financeiros 

não habituais e de difícil consecução e prazo para a apresentação de 

garantia, com cláusulas abusivas, consistentes na exigência de comprovação 

de capacidade técnica para itens irrelevantes e não representativos para a 

execução da obra, bem assim na proibição de somatório de quantidades 
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apresentadas  em atestados diferentes, de maneira que, conforme se apurou, 

das quatro empresas participantes do certame, apenas a Construtora 

GAUTAMA atingiu todos os índices relativos à habilitação técnica exigidos 

pelo edital. 

275. Além disso, indica a existência de superfaturamento no 

contrato, por meio do qual foi viabilizado o esquema de vantagens ilícitas para 

os diversos agentes públicos que atuariam na alocação dos recursos, na 

execução das obras e nos respectivos pagamentos. 

276. Pois bem. As ilicitudes apontadas pelo MPF estão devidamente 

provadas nos autos.  

2.4.1. As irregularidades constatadas no procedimento 
licitatório da Concorrência n. 005/2000 e na execução 
do Contrato 110/2001. 

277. O Relatório de Ação de Controle n. 00190.020334/2007-94, 

elaborado pela Secretaria Federal de Controle Interno da Controladoria-Geral 

da União (apenso 97) corroborou a existência de irregularidades no processo 

licitatório e na execução do contrato, além de vícios na execução dos 

convênios que custearam parte dela. 

278. O Tribunal de Contas da União igualmente constatou a 

existência de irregularidades na execução do convênio e na execução do 

contrato, consoante se infere dos Acórdãos n. 584/2003-TCU-Plenário, 

257/2004-TCU-Plenário, 993/2009-TCU-Plenário e 1743/2011-TCU-Plenário). 

279.  Além disso, as demais provas produzidas durante a fase 

inquisitorial e também na instrução da presente Ação Penal corroboram a 

ocorrência dos fatos apontados pela MPF na sua denúncia.  
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280. O Analista de Finanças e Controle da CGU que coordenou os 

trabalhos de análise neste Estado de Sergipe, Victor Raymond Stytler, em seu 

depoimento perante o juízo disse que: 

- participou dos trabalhos de auditoria dos contratos da 

empresa GAUTAMA, mais efetivamente em relação ao trabalho 

em Sergipe, da adutora do Rio São Francisco, e em alguns 

trabalhos de apoio no Piauí; 

- as principais constatações foram irregularidades no processo 

licitatório, as quais permitiram a ocorrência das demais 

irregularidades verificadas; 

- houve antieconomicidade na aplicação da BDI (bonificação de 

despesas indiretas) com elementos no cálculo que não 

deveriam estar ali, alguns serviços de engenharia não 

detalhados, direcionamento do processo para a Construtora 

GAUTAMA, origem indeterminada do edital de licitação, várias 

falhas na realização do processo licitatório, sobrepreço na 

aquisição de tubos, o que levou também a um pagamento 

indevido de reajustes, porque se o tudo está com sobrepreço, 

quando você aplica o reajuste contratual aplica sobre o 

sobrepreço também, existência de pagamentos antecipados, 

com pagamento de escavação, assentamento de tubos e 

reaterro antes de os tubos terem sido adquiridos, além de uma 

série de problemas, como ausência de diário de obra 

dificultando o acompanhamento da execução da obra; 

281. O também Analista de Finanças e Controle da CGU que atuou nos 

trabalhos realizados neste Estado, Leonardo Teixeira Ramos, apontou que: 

- é formado em Engenharia Civil, então boa parte das 

atividades que exerceu foram relativas às obras que a empresa 

executou. 
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- atuou principalmente em relação à obra da adutora do Rio 

São Francisco. 

- várias irregularidades foram verificadas, como 

sobrepreço/superfaturamento, tanto valores acima dos 

praticados no mercado quanto por utilização indevida de taxas 

de BDI. 

- na execução da obra foram verificados serviços que estavam 

sendo especificados de forma errônea, como serviços mais 

caros que estavam sendo cobrados e alguns outros problemas 

processuais na licitação, nos pareceres, falta de assinatura etc. 

- foi apontado direcionamento de licitação para a empresa 

GAUTAMA. 

Corroborando tais assertivas, o Auditor do TCU Marcus 

Vinícius de Castro Reis afirmou que: 

- é Auditor do TCU, atualmente trabalha na Secretaria do TCU 

na Bahia e os fatos se referem a um processo em que 

trabalhou quando atuava na Secretaria do TCU em Sergipe de 

1999 a 2004; 

- o TCU, à época, realizava auditorias em grandes obras 

patrocinadas com recursos federais e tratava-se de uma 

auditoria regular, não havendo suspeitas de irregularidades 

quando do seu início; 

- nessa primeira etapa fez trabalho de escavação porque 

estava suspeitando que havia uma forma de ganhar recursos 

indevidos não realizando aquilo que teria sido pago.  

- verificou que o material que estava recobrindo a adutora era 

proveniente do próprio solo, quando deveria ser material 

arenoso que teria um custo mais alto, o qual teria sido objeto 

de pagamento;  

- em outro processo, que seria da 2ª etapa da adutora, que 

estava ainda em projeto, fizeram auditoria no processo de 

licitação e descobriram falhas muito graves, tendo a empresa 
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GAUTAMA ganhado a licitação basicamente sem concorrência, 

uma vez eu tinha itens do edital que fazia com que outras 

empresa fossem excluídas do certame,  

- constataram que havia requisitos de habilitação que só a 

empresa GAUTAMA poderia apresentar; 

- quando foram fazer a fiscalização perceberam que uma obra 

daquela envergadura deveria ter uma concorrência mais 

acirrada, mas só uma empresa conseguiu se qualificar 

adequadamente; 

- viram que uma cláusula específica do edital exigia que 

empresas tivessem atestado de ter feito tubulação de 1500mm 

de ferro fundido; 

- que fora do processo mandaram cartas para empresas de 

água do Brasil inteiro para ver se ela tinha adutoras com 

aquelas características e nenhuma tinha, que tinha até adutora 

de maior porte, mas de aço carbono e não de ferro fundido; 

- e que exatamente a adutora da primeira etapa, que a 

GAUTAMA tinha feito, era de ferro fundido, ou seja, a empresa 

ganhou a 2ª etapa com base no edital feito na primeira, que 

não tinha sido exigido isso; 

- começaram a ver outros itens, como o projeto, que era antigo, 

existente há mais de 10 anos, e tinha sido adaptado para fazer 

essa obra, sendo que algumas características da região tinham 

mudado; 

- percorreram o futuro trecho da adutora e verificaram que 

alguns locais que tinha indicação de ter água, solo mole, 

algumas características que na realidade não tinha, então a 

empresa ao realizar a obra iria se deparar com situação 

diferente do que teria licitado; 

Passo então a examinar detalhadamente as irregularidades 

verificadas.  
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2.4.1.1. Antieconomicidade decorrente da não 
separação dos objetos licitados (fornecimento de 
materiais e execução de serviços). 

282. Naquela análise da CGU que resultou no Relatório de Ação de 

Controle n. 00190.020334/2007-94 constatou-se que a realização da 

Concorrência Pública n. 005/2000-DT/DESO, para seleção de proposta 

referente à execução de serviços e fornecimento de materiais para a 

implantação das obras da 2ª Fase da 2ª Etapa do Sistema de Adutora do São 

Francisco, sem separação dos objetos "fornecimento de materiais" e 

"execução de obras e serviços", em desacordo com a Lei de Licitações e 

Contratos (Lei n. 8.666/93 – Art. 23, §§ 1º e 2º), propiciou a admissão do 

percentual de bonificação e Despesas Indiretas – BDI de 35% em ambas as 

parcelas licitadas, quando deveria incidir apenas sobre a execução de obras e 

serviços, não incidindo sobre a compra de materiais, uma vez que tal fato não 

ocorreria se o item "fornecimento" fosse objeto de licitação distinta. 

283. Tal fato ocasionou um impacto antieconômico no valor de R$ 

16.954.969,03 (dezesseis milhões, novecentos e cinquenta e quatro mil, 

novecentos e sessenta e novo reais três centavos). 

284. Corroborando tal assertiva, o Analista de Finanças e Controle 

da CGU Victor Raymond Sytler, em seu depoimento perante o juízo disse 

que: 

- tem definições do TCU sobre essa diferença de BDI, sobre o 

que é aceitável para a execução de obras e para o 

fornecimento de materiais. 

- o fornecimento de materiais é só um repasse, a execução das 

obras envolve uma quantidade maior de elementos que 

agregam uma despesa indireta para a construtora, as quais 

podem ser incluídas na BDI. 
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- as definições do TCU são uma referência utilizada e que 

desconhece se existe regramento interno da CGU sobre essa 

diferença. 

- por exemplo, tem na composição da BDI o imposto sobre 

serviços, que no entendimento da CGU não se aplica sobre o 

fornecimento de materiais, estando zerado na tabela 

formulada. 

- é correto afirmar que a BDI é composta pelo custo da obra 

mais essas taxas e impostos. 

- que há alteração nos custos indiretos da obra se houver a 

segmentação da BDI para materiais e para serviços, uma vez 

que os itens equipamentos, ferramentas, EPI, controles 

tecnológicos, sondagens e projetos complementares, por 

exemplo, são ligadas à execução da obra, não a compra de 

material. 

- a CGU fez um cálculo separado, um cálculo da BDI para 

execução da obra e um cálculo para a aquisição dos materiais. 

- A CGU entendeu que não era pertinente estudar o BDI de 

serviços com mais profundidade. 

- o cálculo da BDI foi feito por um servidor da CGU do Ceará, 

Leonardo, e ele é que poderia explicar melhor como foi 

realizado. 

 

2.4.1.2. Direcionamento da licitação para a 
GAUTAMA. 

285. Evidenciou-se ainda o direcionamento da licitação à empresa 

CONSTRUTORA GAUTAMA LTDA., que tem por sócio-diretor o réu 

ZULEIDO SOARES DE VERAS, por meio de adoção de cláusulas editalícias 

que restringiram o caráter competitivo do certame, dificultando a participação 

de outras empresas no procedimento licitatório e direcionando os requisitos 
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exigidos de habilitação técnica de modo que pudessem ser atendidos pela 

GAUTAMA em detrimento de outras empresas que participassem do certame. 

2.4.1.2.1. Da restrição do caráter 
competitivo do certame - cláusulas 
abusivas que dificultaram a participação 
de outras empresas. 

286. Corroborando esse entendimento, verificou-se as seguintes 

ocorrências que restringiram o caráter competitivo da licitação:  

a) preço de aquisição do edital exorbitante (subitem 2.1.4): 

- Verificou-se que apesar de exigir o recolhimento da 

importância de R$ 2.000,00 para o fornecimento do edital, a 

DESO informou que não dispunha de documentos que 

comprovassem o custo de sua reprodução, caracterizando o 

descumprimento do disposto no art. 32, § 5º da Lei de 

Licitações. Há destaque inclusive que tal item foi objeto de 

recurso por uma das licitantes, contudo foi indeferido com 

fundamento de intempestividade. 

b) exigência aos licitantes de apresentação de índices 

econômico-financeiros não habituais e de difícil consecução 

(subitens 2.3.1.4.1.1 e 2.3.1.4.1.2);  

- Verificou-se a inexistência de justificativas por meio de cálculos 

ou parâmetros para exigência de tão elevados índices 

econômico-financeiros requisitados no edital, em especial o que 

se refere ao Índice de Liquidez Geral igual ao superior a 3,0, não 

usualmente adotado pela DESO para serviços de mesma 

natureza, conforme observado em outras concorrências 
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realizadas entre os anos de 1997 e 2000, nas quais foram 

exigidas LG maior ou igual a 1,1, 1,5 e 2,0. 

Há de se destacar a licitação da Primeira Fase da Segunda 

Etapa da Adutora do Rio São Francisco, cujo índice exigido foi 

de 1,5, metade daquele constate no edital da Segunda Fase da 

Segunda etapa do mesmo sistema adutor, objeto daquela 

análise. As diferenças entre os dois editais fizeram com que 

quatro empresas pudessem apresentar propostas de preço 

naquela primeira concorrência, enquanto na concorrência 

analisada, das treze empresas que adquiriram o edital, apenas 

quatro apresentaram balanço patrimonial que atendeu a essa 

exigência editalícia, sendo que, destas, apenas uma, a 

GAUTAMA, foi habilitada para apresentar proposta de preços. A 

título de exemplo para reforçar esse entendimento, apontou que 

duas das maiores empresas de engenharia do país à época, a 

ANDRADE GUTIERRREZ (capital social de R$ 

2.094.125000.00) e NORBERTO ODEBRECHT (capital social 

de R 1.252.705.000,00) não poderiam se habilitar ao certame 

com os índices exigidos. 

c) prazo para apresentação de garantia que implicou em 

limitação temporal à participação no certame;  

- Verificou-se a exigência de recolhimento de garantia (no valor 

de R$ 1.100.134,00) até cinco dias antes da apresentação dos 

documentos de habilitação e proposta comercial, restringindo o 

caráter competitivo e sem embasamento legal, tendo em vista 

que a sua finalidade é garantir a execução do contrato, e, ainda, 

impossibilitando que novos licitantes interessados pudessem 

participar do certame entre os dias 23/12/2000 e 27/12/2000 
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(data da apresentação dos documentos de habilitação e 

proposta comercial), por não terem recolhido o valor da garantia 

no prazo. 

d) ausência de detalhamento dos custos unitários dos itens 

constantes da planilha orçamentária; 

- Também se constatou que não houve detalhamento dos custos 

unitários de itens constantes da planilha orçamentária elaborada 

pela DESO, contrariando o disposto na Lei de Licitações (art. 7º, 

§ 2º, II).  

Tal fato importou na restrição do caráter competitivo do certame, 

em função da dificuldade na apropriação dos reais custos de 

execução dos serviços propostos, bem assim deu margem a 

possíveis alterações e manipulações posteriores além de ter 

dificultado a atuação dos sistemas de controle sobre o processo.  

2.4.1.2.2. Da restrição do caráter 
competitivo do certame – cláusulas 
abusivas referentes à habilitação técnica. 

287. Constou no Edital também as seguintes ocorrências 

caracterizadas como cláusulas abusivas referente às exigências de 

habilitação técnica:  

a) comprovação de capacitação técnica para itens irrelevantes e 

não representativos para a realização da obra (cláusula 

2.3.1.3.2.1); 

- As exigências constantes das alíneas "b", "d", "f" e "l" da 

cláusula do subitem 2.3.1.3.2.1 do edital (dragagem – 2.5000m³; 

escoragem de valas – 4.000m²; revestimento com Coaltar Epóxi 
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e/ou Coaltar Enamel – 7.000m² e esgotamento por 

bombeamento direto – 3.500m) atentam contra o princípio da 

isonomia previsto no art. 3º da Lei de Licitações, restringindo o 

universo de competidores. 

As exigências acima listadas se mostram irrelevantes frente ao 

objeto da licitação, representando 0,68%, 0,24%, 0,17% e 0,07% 

do total do objeto licitado, sem respaldo do art. 30, § 1º, da Lei 

de Licitações. 

b) proibição de somatório de quantidades apresentadas em 

atestados diferentes; 

- A proibição de somatório das quantidades exigidas de mais de 

um atestado (subitem 2.3.1.3.2.2) para a comprovação dos 

números exigidos no edital não encontra respaldo na legislação 

e atentam contra o princípio da isonomia previsto no art. 3º da 

Lei de Licitações, restringindo o universo de competidores. 

288. Além disso, conforme se observa no resultado final da fase de 

qualificação técnica, consignada na Ata de Divulgação do resultado de 

Habilitação da Concorrência, das quatro empresas participantes, apenas a 

CONSTRUTORA GAUTAMA LTDA. atingiu todos os índices exigidos na 

cláusula do subitem 2.3.1.3.2.1 do edital (habilitação técnica), sendo que: 

a) o acervo técnico apresentado pela GAUTAMA foi atestado 

pela própria DESO (responsável pela elaboração do 

procedimento licitatório em questão, que tem por objeto a 2ª 

Fase da 2ª Etapa do Sistema "Adutora do Rio São Francisco" no 

Estado de Sergipe), referente à execução do Contrato 

700.139/97, firmado junto à mesma companhia de saneamento, 
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para realização de serviços da 1ª Fase da 2ª Etapa do Sistema 

"Adutora do São Francisco" no Estado de Sergipe;  

b) a comparação entre as quantidades mínimas exigidas no 

edital de licitação e aquelas apresentadas pelas empresas 

qualificadas para a fase de habilitação econômico-financeira 

demonstra a existência de quantitativos muito próximos entre os 

serviços exigidos e aqueles apresentados pela empresa 

GAUTAMA. 

- O edital previu as seguintes quantidades mínimas, comparadas 

com os números apresentados pela GAUTAMA e pelas demais 

empresas licitantes:  
QUANTIDADES EMPREAS ALÍNEA SERVIÇOS 

EXECUTADOS UND QUANT 
EDITAL GAUTAMA CELI COSIL OAS 

A Escavação mecânica de 
valas 

M³ 140.000 147.516,51 172.000 62.893,54 393.407 

B Drragagem M³ 2.500 2.689,63 12.300 0 358.669,19 
C Reaterro Compactado a 

95% PN 
M³ 130.000 160.549,18 32.734,47 29.301,73 163.210 

D Escoramento de  valas M² 4.000 7.043,58 14.917,23 396 19.474,69 
E Assentamento de 

tubulação aço carbono 
D>= 600mm 

M 14.000 28.600 6.000 0 24.005 

F Revestimento com 
Coaltar Epóxi e/ou 
Coaltar Enamel 

M² 7.000 61.344 0 0 46.576,60 

G Assentamento de  tubos 
Fº.Fº. D>=1.200mm 

M 10.000 12.412 0 0 0 

H Travessia subaquática c/ 
tubulação D>=800mm 

M 200 253 0 0 419 

I Travessia subterrânea 
sob rodovia/ferrovia, pro 
processo não destrutível, 
D>=800mm 

M 50 80 186 0 100,85 

J Travessia aérrea com 
tubulação D>=800mm 

M 1.000 1.019 0 0 4.000 

L Esgotamento por 
bombeamento direto 

M 3.500 3.613 3.267,74 0 3.799,41 

- Infere-se de tais dados que as quantidades mínimas exigidas 

no instrumento de abertura da licitação foram fixados, em sua 

grande maioria, pouco abaixo daqueles números que a 

GAUTAMA poderia apresentar, garantindo a sua habilitação e 
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aumentando a dificuldade de habilitação de outras empresas. 

Em verdade, no final do resultado da habilitação para a 

concorrência, tal prática resultou na desclassificação de todas as 

demais empresas interessadas em participar do certame, 

mantendo como habilitada tão somente a GAUTAMA.  

c) o item exigido na alínea G da cláusula 2.3.1.3.2.1 do edital 

somente foi atendido pela GAUTAMA, desclassificando-se 

outras empresas, mas foi posteriormente substituído e não 

executado. 

- O referido item previsto na alínea G da cláusula 2.3.1.3.2.1 do 

edital, qual seja o "assentamento de tubos Fº.Fº. D>=1.200mm", 

somente foi atendido pela GAUTAMA, não o sendo por mais 

nenhuma outra empresa licitante, tendo sido inclusive o único 

item responsável pela desclassificação da empresa OAS, mas 

que foi posteriormente suprimido antes da sua execução no 

Contrato n. 110/0 e substituído pelo item "assentamento de 

tubulação ação carbono D>=600mm (foi utilizado, enfim, o tudo 

de 1200mm), para o qual a OAS estaria tecnicamente habilitada. 

Tal item, trocado após a assinatura do contrato era o mais 

relevante entre os licitados e sua não utilização era previsível, 

uma vez que o Diretor Técnico da DESO, no Relatório Técnico 

n. AEP 01/01/DT, de 02/07/2001, sinalizou a substituição de 

tubos de ferro fundido por tubos de Aço, que foi ratificada pelo 

Relatório Técnico Especial – Estudo de Alternativas e materiais 

de Tubulações, de dezembro de 2002, elaborado pela empresa 

ENPRO. 

- O Auditor do TCU Marcus Vinícius de Castro Reis em seu 

depoimento em Juízo afirmou que: em outro processo analisado, 
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que seria da 2ª etapa da adutora, que estava ainda em projeto, 

fizeram auditoria no processo de licitação e descobriram falhas 

muito graves, tendo a empresa GAUTAMA ganho a licitação 

basicamente sem concorrência, uma vez eu tinha itens do edital 

que fazia com que outras empresa fossem excluídas do 

certame; constataram que  havia requisitos de habilitação que só 

a empresa GAUTAMA poderia apresentar; quando foram fazer a 

fiscalização perceberam que uma obra daquela envergadura 

deveria ter uma concorrência mais acirrada, mas só uma 

empresa conseguiu se qualificar adequadamente; viram que 

uma cláusula específica do edital exigia que empresas tivessem 

atestado de terem feito tubulação de 1500mm de ferro fundido; 

mandaram cartas para empresas de água do Brasil inteiro para 

ver se ela tinha adutoras com aquelas características e 

nenhuma tinha, que tinha até adutora de maior porte, mas de 

aço carbono e não de ferro fundido; e que exatamente a adutora 

da primeira etapa, que a GAUTAMA tinha feito, era de ferro 

fundido, ou seja, a empresa ganhou a 2ª etapa com base no 

edital feito na primeira, que não tinha exigido isso. 

- Tal manobra, contrária à legislação de regência, desvirtuou o 

objeto do processo seletivo em seu item mais relevante, 

resultando na escolha de licitante habilitada para determinado 

objeto, mas contratada para execução de objeto diverso. Demais 

disso, além de ter dificultado a participação de outras empresas 

na licitação, a manobra perpetrada foi fundamental para a 

desclassificação da Construtora OAS, que havia atingido todos 

os demais índices exigidos para a habilitação técnica. Não fosse 

a mesma, a OAS poderia ter apresentado sua proposta de 

preços e, caso fosse mais vantajosa do que a da GAUTAMA 
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(que, segundo se verá abaixo, encontrava-se superfaturada), 

inviabilizaria todo o esquema montado pelo grupo denunciado 

pelo MPF. 

- Destaco que o Engenheiro da GAUTAMA responsável pela 

obra, RICARDO MAGALHÃES DA SILVA, réu nesta ação, em 

seu interrogatório afirmou que não conhecia nenhuma outra 

adutora de grande porte e grande pressão que tenha sido feita 

com tubulação de ferro fundido, porque não seria adequado, 

gerando mais vazamentos.  

2.4.1.3. Irregularidades na operacionalização do 
processo licitatório. 

289. Restou comprovada também a existência de irregularidades na 

operacionalização do procedimento da Concorrência Pública n. 

005/2000/DT/DESO: 

a) o edital disponibilizado não está devidamente assinado pelo 

agente responsável pelo procedimento, o Presidente da 

comissão Permanente de Licitação, e não há parecer jurídico 

acerca das minutas e contrato; 

- Solicitadas informações e documentos à DESO, ela informou 

que o Edital da Concorrência Pública n. 005/2000/DT/DESO não 

foi elaborado pela Assessoria Jurídica da empresa, motivo pelo 

qual não consta assinatura das advogadas em parecer jurídico 

sobre o referido edital e os seus gestores sequer souberam 

identificar o responsável pela sua elaboração, assim como do 

projeto básico e do documento que embasou tecnicamente a 

adoção dos índices contábeis estabelecidos como critério para a 
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qualificação econômico-financeira do Edital da referida 

Concorrência (Ofício n . 531/2007). 

- É de se registrar que, na sistemática adotada pela DESO para 

realização de seus procedimentos licitatórios, consoante se 

manifestaram os gestores no Ofício n. 567/2007-PR, competia à 

Assessoria Jurídica a elaboração dos editais de licitação, 

contudo o edital em referência não foi elaborado por ela e os 

seus gestores sequer souberam identificar o responsável pela 

sua elaboração (assim como do projeto básico e do documento 

que embasou tecnicamente a adoção dos índices contábeis 

estabelecidos como critério para a qualificação econômico-

financeira do Edital), adotando-se procedimento excepcional, 

discrepante da rotina da DESO, sem elaboração ou mesmo 

análise da Assessoria Jurídica, sem identificação da origem ou 

responsabilidade pela sua elaboração. 

b) houve falha na instrução do procedimento licitatório, quais 

sejam, o Edital, o Projeto Básico, a Planilha do valor orçado e as 

especificações dos itens de serviço sem assinatura do 

responsável; o comprovante de publicação do edital do Diário 

Oficial da União, o Parecer da Assessoria Jurídica sobre o Edital 

e sobre a Minuta do Contrato, o Comprovante de Publicação do 

Resultado Final, a Composição de Preços Unitários da proposta 

da empresa vencedora (GAUTAMA) referente aos itens de 

fornecimento de materiais (tubulação, válvulas e acessórios) e a 

Fonte de Pesquisa Orçamentária da DESO para o 

embasamento do preço unitário dos itens de fornecimento de 

materiais (tubulação, válvulas e acessórios) não foram 

encontrados; o Relatório de Análise de Propostas da comissão 

julgadora, a Adjudicação e a Homologação da Licitação n. 
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005/2000 e as Medições Contratuais não foram apresentados 

em documentos originais; a documentação está disposta 

aleatoriamente nos processos, sem atender a uma sequência 

cronológica e sem haver numeração e rubrica nas páginas, 

afetando, inclusive a confiabilidade de tais documentos; 

c) a DESO delegou a elaboração da orçamentação a empresa 

privada; 

- Em atendimento à exigência legal da Lei de Licitações, faz-se 

necessária a elaboração de orçamentação prévia para a 

deflagração dos procedimentos licitatórios, visando a inferir o 

volume necessário de recursos para suportar as despesas 

decorrentes da contratação e balizar a adequação dos preços 

contratados, o que, na Concorrência n. 005/2000, foi delegada 

pela DESO à empresa ENPRO – Engenharia de Projetos e 

Obras Ltda, que apresentou orçamento com sobrepreço nas 

aquisições de tubos para a obra, os quais, destaque-se, apesar 

da irregularidade ora indicada, assemelhavam-se com aqueles 

constantes da proposta apresentada pela GAUTAMA. 

- Registre-se a apuração dos fatos pela Polícia Federal indicou a 

existência de relação entre a GAUTAMA, a ENPRO e a 

execução do contrato, observando-se que o réu SEGIO 

DUARTE LEITE, sócio-administrador da ENPRO, é casado com 

uma funcionária da área comercial da DESO e é pessoa próxima 

ao réu GILMAR MENDES, então Diretor-presidente da referida 

companhia, e manteve-se em contato com o réu ZULEIDO 

VERAS durante o desenvolvimento dos fatos narrados na 

denúncia. 



Processo nº 0001193-60.2015.4.05.8500 
 

Telma Maria Santos Machado 
Juíza Federal 

 

319 

290. Além das irregularidades no procedimento licitatório e 

contratação da GAUTAMA, restou comprovada igualmente a existência de 

irregularidades na execução do Contrato n. 110/01, assinado entre a DESO e 

a citada empreiteira, após a adjudicação do objeto da Concorrência n. 

005/2000/DT/DESO. 

2.4.1.4. Superfaturamento na execução das obras 
contratadas. 

291. Uma dessas irregularidades indicadas foi a constatação de 

sobrepreço no valor da obra da 2ª Fase da 2ª Etapa do Sistema de Adutora 

do São Francisco no Estado de Sergipe, decorrente da inserção de itens 

impertinentes na composição da BDI incidente sobre o fornecimento de 

materiais, da aquisição pela GAUTAMA da tubulação necessária para a 

realização da obra contratada por valor inferior ao efetivamente pago pela 

DESO e da cobrança de valores superiores aos que podem ser admitidos com 

referência no Sistema Nacional de Pesquisa de Custos e Índices da 

Construção Civil – SINAPI pela realização de serviços.  

292. Com efeito, após a análise dos itens de fornecimento de 

materiais e de serviços constantes da proposta da GAUTAMA e dos preços 

unitários reais calculados com base nas notas fiscais de aquisição dos 

materiais pela empreiteira, com a adequação do BID relativo ao fornecimento 

de materiais (24,42%) e a observâncias dos parâmetros para serviços de 

engenharia extraídos do SINAPI, a CGU chegou-se a um montante de R$ 

38.736.978,47 (trinta e oito milhões, setecentos e trinta e seis mil, novecentos 

e setenta e oito reais quarenta e sete centavos) superfaturado no Contrato n. 

110/01 (planilha de págs. 40/42 do Relatório da CGU – Anexo 97). 

293. O Tribunal de Contas da União, de seu turno, apontou a 

existência de dano ao erário de R$ 7.727.028,51 (sete milhões, setecentos e 

vinte e sete mil e vinte e oito reais cinquenta e um centavos) no fornecimento 
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de tubos de aço referente ao 6º Termo de Rerratificação ao Contrato n. 

110/01 (Acórdão n. 1743/2011-TCU-Plenário), constatando que os preços 

pagos pela construtora contratada na aquisição dos tubos para a adutora 

eram significativamente inferiores àqueles informados quando da composição 

unitária do serviço, lembrando ainda que o fornecimento de tubos era pago 

em separado do serviço de assentamento, devendo, por via de consequência, 

incidir, sobre o preço final de aquisição do produto, apenas o BDI. 

Quanto ao superfaturamento na execução das obras 

contratadas, os Auditores do TCU apontaram que: 

a) Victor Raymod Stytler: 

- houve antieconomicidade na aplicação da BDI (bonificação de 

despesas indiretas) com elementos no cálculo que não deveriam 

estar ali, alguns serviços de engenharia não detalhados, 

direcionamento do processo para a Construtora GAUTAMA, 

origem indeterminada do edital de licitação, várias falhas na 

realização do processo licitatório, sobrepreço na aquisição de 

tubos, o que levou também a um pagamento indevido de 

reajustes, porque se o tudo está com sobrepreço, quando você 

aplica o reajuste contratual aplica sobre o sobrepreço também, 

existência de pagamentos antecipados, com pagamento de 

escavação, assentamento de tubos e reaterro antes de os tubos 

terem sido adquiridos, além de uma série de problemas, como 

ausência de diário de obra dificultando o acompanhamento da 

execução da obra. 

- o valor do superfaturamento está lançado no relatório da CGU; 

- os principais valores são o sobrepreço dos tubos foi de cerca 

de R$ 38 milhões, em valores históricos e o de pagamento 

indevidos de reajustes foi cerca de 37 milhões; 
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- verificaram os valores das notas fiscais de aquisição dos tubos, 

a margem de lucro da empresa, BDI, todos os custos e o valor 

efetivamente cobrado e a diferença deu aproximadamente R$ 38 

milhões em valores históricos; 

- lembra que a GAUTAMA utilizou uma BDI exagerado, uma vez 

que não poderia ter colocado na BDI alguns itens na sua 

composição, que foram inclusive conservadores para não 

reduzir a BDI a um patamar que pudesse suscitar dúvidas, 

embasados em acórdãos do TCU, e refizeram o cálculo; 

- o sobrepreço não foi dado exclusivamente pela diferença da 

BDI, mas sim do valor que a GUATAMA ocultou que havia pago 

pelos tubos e aquele que ela pagou; 

- a construtora apresenta a proposta dela com base no preço de 

mercado, que no caso quem apresentou o orçamento foi só uma 

empresa que fabricava esse produto e que na verdade esse 

orçamento já estava com preço superestimado, exemplificando a 

situação em que ela indica que o tubo vai custar R$ 200,00 e aí 

aplica o BDI, que sendo de 10%, vai dar R$ 220,00, mas na 

verdade ela estava ocultando que iria adquirir o produto por 

R$100,00 e estava aplicando a BDI sobre R$ 200,00; 

- a construtora apresenta a proposta dela com base no preço de 

mercado, que no caso quem apresentou o orçamento foi só uma 

empresa que fabricava esse produto e que na verdade esse 

orçamento já estava com preço superestimado, exemplificando a 

situação em que ela indica que o tubo vai custar R$ 200,00 e aí 

aplica o BDI, que sendo de 10%, vai dar R$ 220,00, mas na 

verdade ela estava ocultando que iria adquirir o produto por 

R$100,00 e estava aplicando a BDI sobre R$ 200,00; 
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que tem definições do TCU sobre essa diferença de BDI, sobre 

o que é aceitável para a execução de obras e para o 

fornecimento de materiais; 

- o fornecimento de materiais é só um repasse, a execução das 

obras envolve uma quantidade maior de elementos que 

agregam uma despesa indiretas para a construtora, as quais 

podem ser incluídas na BDI; 

- as definições do TCU são uma referência utilizada e que 

desconhece se existe regramento interno da CGU sobre essa 

diferença; 

- por exemplo, tem na composição da BDI o imposto sobre 

serviços, que no entendimento da CGU não se aplica sobre o 

fornecimento de materiais, estando zerado na tabela formulada; 

- é correto afirmar que a BDI é composta pelo custo da obra 

mais essas taxas e impostos; 

- que há alteração nos custos indiretos da obra se houver a 

segmentação da BDI para materiais e para serviços, uma vez 

que os itens equipamentos, ferramentas, EPI, controles 

tecnológicos, sondagens e projetos complementares, por 

exemplo, são ligadas à execução da obra, não a compra de 

material; 

- a CGU fez um cálculo separado, um cálculo da BDI para 

execução da obra e um cálculo para a aquisição dos materiais; 

- A CGU entendeu que não era pertinente estudar o BDI de 

serviços com mais profundidade; 

- acredita que a CGU tenha considerado no preço dos tubos as 

despesas naturais de transporte, carregamento etc, que isso 

geralmente é trabalho do pessoal de engenharia, que 

normalmente se verifica se isso já está previsto na nota fiscal de 

quem vendeu e se não está eles acrescentam os valores 
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correspondentes, além do BDI, mas não tem essa informação 

precisamente; 

- a quantidade de tubos não foi calculada somente pelas notas 

fiscais que a CGU tinha em mãos, mas também pelos boletins 

de medição, que eram os documentos usados pela GAUTAMA 

para cobrar a escavação, o assentamento e o reaterro, uma vez 

que a adutora tem 96km de extensão, está enterrada em até 2m 

de profundidade, mostrando-se inviável fazer esse trabalho para 

uma divergências, e que, em havendo alguma divergência, a 

praxe é usar aquilo que é mais favorável ao auditado, que 

executou a obra; 

- a diferença dos tubos que a DESO pagou à GAUTAMA e não 

foram adquiridos por ela foram considerados como material pré-

existente no estoque da empresa; 

- há uma divergência, mas a CGU não a considerou, uma vez 

que não tinham como verificar se existia um estoque pré-

existente, se houve uma medição que não foi executada; 

- o objetivo do processo licitatório é obter a proposta mais 

vantajosa para o poder público e pelo que lhe consta só existe 

um fornecedor para esse tubos no Brasil, que foi efetivamente 

quem forneceu; 

- a partir do momento que a empresa apresenta o orçamento 

para participação de uma concorrência e depois ela consegue 

reduzir esse valor absurdamente, existe alguma vantagem 

prévia; 

- o valor que teria sido desviado na execução da obra está no 

relatório de várias formas, como na Tabela 42, com a apuração 

do prejuízo total, e na Tabela 43, com a distribuição do prejuízo 

por contrato e por fonte de recursos, sendo o prejuízo total no 
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valor de R$ 78.462.195,25 em valores históricos e R$ 

178.000.000,00 atualizados até a data da conclusão do relatório; 

- a obra poderia ter sido concluída sem os R$ 78.000.000,00 

apurados de prejuízo, que representa, a grosso modo, 1/3 (um 

terço) do valor total de R$ 224 milhões. 

b) Leonardo Teixeira Ramos: 

- várias irregularidades foram verificadas, como 

sobrepreço/superfaturamento, tanto valores acima dos 

praticados no mercado quanto por utilização indevida de taxas 

de BDI; 

atuam de forma conservadora, para não colocar impropriedades 

ou indícios que não possam ser comprovados e nesse relatório 

conseguiram chegar a conclusões que indicam o direcionamento 

da licitação; 

- houve reajuste indevido no contrato, pagamento indevido de 

correção monetária, pagamento antecipado em face de 

incompatibilidade de datas de medição, falhas na instrução 

processual, a questão do BDI etc; 
 

Analiso, então, detalhadamente, os apontamentos de 

superfaturamento na execução das obras.  

2.4.1.4.1. Sobrepreço na composição da BID. 

294. Conforme já narrado anteriormente, a Concorrência Pública n. 

005/2000-DT/DESO, para seleção de proposta referente à execução de 

serviços e fornecimento de materiais para a implantação das obras da 2ª Fase 

da 2ª Etapa do Sistema de Adutora do São Francisco, foi realizada sem a 

separação dos objetos "fornecimento de materiais" e "execução de obras e 

serviços", em desacordo com a Lei de Licitações e Contratos (Lei n. 8.666/93 
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– Art. 23, §§ 1º e 2º), propiciando a admissão do percentual de bonificação e 

Despesas Indiretas – BDI de 35% em ambas as parcelas licitadas, quando 

deveria incidir apenas sobre a execução de obras e serviços, não incidindo 

sobre a compra de materiais. 

295. Registro que para o contrato em questão a previsão de custos 

diretos era de R$ 83.705.620,42 (oitenta e três milhões, setecentos e cinco 

mil, seiscentos e vinte reais quarenta e dois centavos), dos quais 40% (R$ 

35.262.857,50) relativos a aos serviços e 60% (R$ 48.442.762,92) relativos ao 

fornecimento de materiais. 

296. Na análise realizada, manteve-se o percentual de 35% para a 

BDI relativa à execução de serviços, consoante a previsão contratual, 

verificando-se a composição analítica da BDI relativa ao fornecimento de 

materiais.  

297. Observa-se de tal análise que na composição analítica da BDI 

referente ao fornecimento de materiais foram inseridos itens incabíveis, que 

não poderiam ter sido ali observados, por não serem ligados aos custos 

suportados pela contratada para a execução dessa parcela contratual. 

298. A partir da planilha de composição da BDI constante na 

proposta inicial da empresa vencedora do certame, eliminando-se os item que 

não poderiam ser ali atribuídos e mantendo-se tão somente os itens que 

incidem indiretamente no fornecimento de materiais, constata-se uma redução 

no custo de "administração da obra" de R$ 6.903.295,00 para R$ 666.121,39, 

consoante detalhamento elaborado pela CGU (págs. 31/32 do Relatório da 

CGU – Anexo 97). 

299. Ademais, não poderiam ter sido incluídos outros itens não 

incidentes sobre o fornecimento de materiais, como equipamentos, 

ferramentas, EPIs e EPCs, controle tecnológico, sondagens e projetos 
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complementares, despesas permanentes da obra e seguros e Imposto sobre 

Serviços de Qualquer Natureza (ISS), devendo, portanto, ser excluídos da 

composição da BDI, bem assim dever ser calculado de forma proporcional o 

custo indireto referente às despesas financeiras. 

300. Nesse contexto, com base na própria planilha de composição 

analítica da BDI apresentada na proposta inicial da empresa contratada, a 

bonificação máxima que poderia ser prevista para o Contrato n. 110/01, 

voltado ao fornecimento de materiais fica limitada a 24,42%, não podendo ser 

aplicada no percentual de 35% como previsto naquele instrumento. 

301. Destaque-se que está sendo considerado o percentual máximo 

de BDI possível para contrato de fornecimento de materiais, o qual pode ainda 

estar superestimado, uma vez que sequer foi analisada a propriedade dos 

valores ali apostos, restringindo-se o estudo a demonstrar apenas a 

impropriedade na composição da BDI. 

302. Quanto a este ponto, registro apenas por oportuno e para que 

se reconheça que ainda está sendo considerado um percentual de BDI 

favorável à empresa, que a fiscalização da CGU consignou que o TCU tem 

limitado a BDI para a aquisição de materiais e equipamentos fornecidos por 

terceiros em 10%, como se deu, por exemplo, nos Acórdãos 159/2003 – 

Plenário e 1020/2007 – Plenário. 

2.4.1.4.2. Sobrepreço no fornecimento de 
tubulação. 

303. Além da majoração da BDI referente ao fornecimento de 

materiais, a análise da execução do Contrato n. 110/01 aponta para 

majoração nos preços unitários do fornecimento de tubos de aço. 

304. Analisando-se as notas fiscais de aquisição de tubos pela 

GAUTAMA no período de vigência do Contrato n. 110/01, aplicando-se o 
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índice de reajuste contratual e o percentual de BDI (24,42%), chega-se ao 

preço unitário (m) equivalente a R$ 553,09 (quinhentos e cinquenta e três 

reais nove centavos) para o item Fornecimento de Tubos de Aço com DN de 

1000mm e Espessura de 5/16" (0,312 pol.), sendo o valor pago à GAUTAMA 

(R$ 1.298,42) 2,347 vezes maior, R$ 597,27 (quinhentos e noventa e sete 

reais vinte e sete centavos) para o item fornecimento de Tubos de Aço com 

DN de 1200mm e Espessura de 9/32" (0,281 pol.), sendo o valor pago à 

GAUTAMA (R$ 1.272,79) 2,131 vezes maior e R$ 649,48 (seiscentos e 

quarenta e nove reais quarenta e oito centavos), sendo o valor pago à 

GAUTAMA (R$ 1.539,69) 2,370 vezes maior. 

305. Quanto a esse tema, não se pode deixar de registrar que, 

mesmo já tendo o TCU detectado o sobrepreço no fornecimento da tubulação 

e determinado que a DESO condicionasse a execução do Contrato n. 110/01 

à celebração de termo aditivo prevendo que futuras alterações contratuais em 

que constassem acréscimos de quantitativos deviam tomar como base os 

preços de mercado, tendo por parâmetro os elementos comprobatórios dos 

custos efetivamente despendidos pela construtora na aquisição dos produtos 

(Acórdão n. 257/2004-TCU-Plenário), o que foi inicialmente atendido em seu 

aspecto formal por meio do 4º Termo de Rerratificação do contrato em 

questão, encaminhado ao TCU e reconhecido no Acórdão n. 719/2005-TCU-

Plenário, na prática a DESO desprezou a determinação da Corte de Contas (e 

também a cláusula do Contrato n. 110/01 inserida em atendimento a tal 

determinação) e, quando do 6º Termo de Rerratificação, que acresceu à 2ª 

Fase da 2ª Etapa da construção do Sistema Adutor do Rio São Francisco 

mais 9.530 metros de adutora, inicialmente previstos para serem executados 

quando da 3ª Fase da 2ª Etapa, não observou os preços pelos quais a 

construtora contratada pagava pelos tubos utilizados na adutora, consoante 

determinado pelo TCU para aferir (elementos comprobatórios) os custos 
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efetivamente despendidos nas aquisições de tubos, resultando em 

superfaturamento no fornecimento de tal item. 

2.4.1.4.3. Sobrepreço na execução de serviços. 

306. Também se constata a existência de sobrepreço em parte dos 

serviços contratados. 

307. Ao se cotejar as composições de preços unitários da 

GAUTAMA com as composições extraídas do Sistema Nacional de Pesquisa 

de Custos e Índices da Construção Civil – SINAPI, com referência para o mês 

de setembro de 2000, verifica-se que muitos deles estão em valores não 

condizentes com os parâmetros que deveriam ser observados, chegando-se 

até a constar valores 2,4 vezes superior à referência do SINAPI. 

308. Registro que o SINAPI é um sistema mantido pela Caixa 

Econômica Federal, segundo definições técnicas de engenharia da própria 

CAIXA e de pesquisa de preço do Instituto Brasileiro de Geografia e 

Estatística – IBGE, que deverá servir de referência para o orçamento de obras 

e serviços de engenharia contratados e executados com recursos do 

orçamento da União, com o custo global de referência de obras e serviços de 

engenharia, exceto os serviços e obras de infraestrutura de transporte, sendo 

obtido a partir das composições dos custos unitários previstas no projeto que 

integra o edital de licitação, menores ou iguais à mediana de seus 

correspondentes nos custos unitários de referência do sistema. 

309. Na análise dos serviços constantes da proposta da Construtora 

GAUTAMA, verifica-se os seguintes  itens com sobrepreço em relação ao 

SINPI: "Fechamento de Valas – Reaterro de vala sem controle do grau de 

compactação", com preço unitário (m³) no Contrato n. 110/01 com BDI de 

35% fixado em R$ 7,35, enquanto o preço de referência no SINAPI com BDI 

de 35% consta em R$ 3,20; "Abertura de Valas – Escavação mecânica de 



Processo nº 0001193-60.2015.4.05.8500 
 

Telma Maria Santos Machado 
Juíza Federal 

 

329 

valas em material 1ª categoria, s/ transporte até 2,00m de profundidade", com 

preço unitário (m³) no contrato de R$ 4,15 e no SINAPI de R$ 2,32; 

"Fechamento de Valas – Carga, transporte de material p/ bota-fora c/ 

caminhão basculante, DMT 3km", com preço no contrato de R$ 4,65 e preço 

no SINAPI de R$ 3,79; "Escavação em jazida, carga, transporte DMT = 10 Km 

e descarga de material de 1ª categoria para aterro", com preço unitário (m³) 

de R$ 16,24 e no SINAPI de R$ 10,27; "Carga, transporte DMT até 1 Km e 

descarga", com preço unitário (m³) de R$ 2,53 e preço no SINAPI R$ 1,05; e 

Lastro de areia, e = 20 cm, compactado, mecanicamente, com preço unitário 

(m³) de R$ 29,46 e no SINAPI R$ 29,23. 

310. Em relação aos demais itens de serviços, devem ser admitidas 

as composições da planilha de preços unitário da GAUTAMA, diante da sua 

não avaliação, em função da inexistência de parâmetros para tanto. 

2.4.1.4.4. Pagamento de reajustes indevidos 

311. Outra irregularidade verificada diz respeito ao pagamento 

indevido nos reajustes realizados, por terem os mesmos incidido, de igual 

forma, no sobrepreço acima apontado, implicando um prejuízo no valor de R$ 

37.057.815,15 (trinta e sete milhões, cinquenta e sete mil, oitocentos e quinze 

reais quinze centavos), em valores da base contratual. 

312. Tal constatação se deu na análise do fornecimento de tubos de 

aço nos diâmetros 1000 e 1200mm, por serem os itens mais significativos no 

contrato em questão. 

313. Analisando-se as notas fiscais de aquisição desses tubos por 

parte da GAUTAMA, dos preços reais calculados de tal material e dos preços 

constantes do orçamento da empreiteira, constatou-se um sobrepreço no 

custo unitário de R$ 745,33 para o tubo de aço com diâmetro nominal de 

1000mm e espessura 5/16", de R$ 675,52 para o tubo de aço com diâmetro 
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nominal de 1200mm e espessura 9/32" e R$ 890,21 para o tubo de aço com 

diâmetro nominal de 1200mm e espessura 11/32", o que, aplicando-se no 

levantamento dos quantitativos das tubulações medidas segundo os boletins 

de medição do Contrato n. 101/01, obtém-se os valores de prejuízo relativo 

aos reajustes de R$ 2.887.504,52 (dois milhões, oitocentos e oitenta e sete 

mil, quinhentos e quatro reais cinquenta e dois centavos) referente ao 

fornecimento do tubo de aço 1000mm e 5/16", R$ 31.602.334,31 (trinta e um 

milhões, seiscentos e dois mil, trezentos trinta e quatro reais e trinta e um 

centavos) referente do tubo de aço 1200mm e 9/32" e R$2.567.976,32 

referente ao tubo de aço 1200mm e 11/32", totalizando, assim, um prejuízo de 

R$ 37.057.815,51 (trinta e sete milhões, cinquenta e sete mil, oitocentos e 

quinze reais cinquenta e um centavos) para o reajuste no fornecimento dos 

três tipos de tubos empregados na obra. 

2.4.1.5. Pagamentos antecipados à empreiteira. 

314. Mais uma irregularidade constatada na execução do Contrato 

n. 110/2001 se deu com pagamentos antecipados da DESO para a 

GAUTAMA pelo fornecimento de tubos em aço em contrariedade aos artigos 

62 e 63 da Lei n. 4.320/64, art. 65, II, "c", da Lei n. 8.666/93 e art. 38 do 

Decreto n. 93.872/86, representando prejuízos financeiros ao órgão.  

315. Comparando-se as datas dos pagamentos realizados com os 

documentos fiscais de aquisição de tubos pela GAUTAMA verificou-se que a 

DESO pagou pelo fornecimento desses tubos antes mesmo de a empreiteira 

tê-los adquirido junto aos fornecedores. 

316. Nessa análise, restou demonstrado também que as 

quantidades observadas nas notas fiscais de aquisição pela GAUTAMA junto 

aos fornecedores são menores do que a quantidade de tubos medida na 

execução da obra, apresentando uma diferença de 1.899,14m referentes ao 
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tubo de ação 1000mm, 2.3321,04m referentes aos tubos de aço 1200mm e 

9/32" e 699,66m referentes ao tubo de aço 1200mm e 11/32". 

2.4.1.6. Alteração contratual favorável à 
GAUTAMA. 

317. Uma outra irregularidade se deu na realização de alteração do 

contrato com favorecimento à GAUTAMA. 

318. Inicialmente, a licitação para a realização das obras da 2ª Fase 

da 2ª Etapa da Adutora do Rio São Francisco previa fosse realizada utilizando 

tubulações de ferro fundido no trecho de gravidade II. 

319. Destaque-se, segundo já dito anteriormente, que devido a tal 

previsão, foi exigido atestado de capacidade técnica (item 2.3.1.3.2.1, "g", do 

Edital) para assentamento de tubos dessa natureza e que somente a 

GAUTAMA atendeu tal exigência, ocasionando a desclassificação de todas as 

demais empresas licitantes, tendo sido este o único motivo para a 

desclassificação da OAS no certame, impedindo-a de apresentar sua 

proposta de preços como já reportado, acima.  

320. Contudo, posteriormente, em 25/09/2003, foi assinado o 2º 

Termo de Rerratificação do contrato, substituindo a tubulação de ferro fundido 

por tubulação de aço carbono. 

321. Abro aqui mais um parêntese, para reafirmar que a Construtora 

OAS, desclassificada pela não apresentação de comprovante de habilitação 

técnica para o assentamento de tubulação de ferro fundido, havia 

apresentado atestado de qualificação técnica para assentamento de 

tubulação de aço suficiente para a sua habilitação, inclusive em valores 

próximos aos da própria GAUTAMA. 
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322. Tal modificação era previsível, demonstrando falha no 

planejamento e análise prévia dos diversos elementos necessários ao projeto 

básico, em relação ao qual, segundo já demonstrado anteriormente, a DESO 

sequer sabe quem foi o responsável pela sua elaboração.  

323. Antes mesmo da homologação da Concorrência n. 005/2000 

(em 19/07/2001) já existia a sinalização para a mudança desse material, como 

se infere do Relatório Técnico n. AEP 01/01/DT, de 02/07/2001, da Diretoria 

Técnica da DESO (Eng. Roberto Leite), segundo o qual a companhia de 

saneamento solicitaria a elaboração de estudos conclusivos a respeito da 

melhor solução técnica e econômica para o trecho Gravidade II (no qual havia 

a previsão de assentamento de tubulação de ferro fundido). 

324. E o resultado de tais estudos, elaborado pela empresa ENPRO 

e apresentados no Relatório Técnico Especial – Estudos de alternativas de 

materiais de tubulações", não apontou a melhor solução técnica e econômica 

para a questão, apenas atestando a viabilidade técnica de utilização dos 

tubos de aço carbono, sem indicá-la como melhor alternativa, e apontando 

que a tubulação de aço carbono apresenta custo inferior, mas que necessita 

de investimentos na adutora já existente (proteção catódica), sem mensurar o 

seu custo. 

325. O Projeto Básico deve ser elaborado seguindo as exigências 

dos art. 6º, IX, e 12 da Lei de Licitações e passa a fazer parte do Edital de 

convocação da licitação, sendo que a não observância de sua adequada 

elaboração possibilita a existência de aditivos contratuais desnecessários e 

que podem impactar financeiramente de forma negativa ao órgão licitante ou 

com favorecimento ilegítimo para o contratado.  

326. No caso específico em análise, tal falha, que, registre-se, deu-

se justamente no item mais significativo do objeto licitado, a tubulação a ser 

fornecida, que representa 55% do valor da obra, não somente acarretou 
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oneração dos cofres públicos, como também restringiu efetivamente a 

competitividade do certame, resultando na desclassificação de todas as 

demais empresas licitantes, mantendo na competição apenas a GAUTAMA, 

possibilitando assim que a mesma apresentasse sua proposta de preços bem 

acima dos valores pelos quais adquiriu a tubulação que utilizou na execução 

da obra, consoante acima já demonstrado. 

2.4.1.7. Deficiência na fiscalização das obras. 

327. Também foi constatada irregularidade na fiscalização das obras 

do Contrato n. 110/01. 

328. Apesar do grande volume de recursos empregados no contrato 

e da extensão física da obra, atingindo cerca de 90km, com trabalhos sendo 

executados em várias frentes de serviço, a DESO não definiu uma equipe 

suficiente para a fiscalização da execução contratual, atribuindo a supervisão 

e fiscalização da obra, em sua maior parte, a apenas um único fiscal, que não 

contou com equipe de campo para acompanhar a realização dos serviços 

para confirmar os quantitativos executados, propiciando a falta de controle na 

execução do contrato e os consequentes prejuízos financeiros. 

329. Um exemplo dessa deficiência na fiscalização da execução do 

contrato é claramente visível no pagamento pela DESO pelo fornecimento de 

tubulação antes mesmo de a empreiteira tê-los adquirido junto aos 

fornecedores e também pelo pagamento de medição no fornecimento de 

tubulação superior à quantidade efetivamente adquirida pela empreiteira, 

conforme já exposto.  

330. Também não houve o registro das ocorrências relacionadas 

com a execução do contrato, como determina o art. 67, § 1º, da Lei n. 

8.666/93, tendo os gestores da DESO informado que "não foi encontrado 

diário para registro de todas as ocorrências relacionadas com a obra, objeto 



Processo nº 0001193-60.2015.4.05.8500 
 

Telma Maria Santos Machado 
Juíza Federal 

 

334 

do Contrato n. 110/2001, de 27/08/2001; após verificações necessárias, não 

foi evidenciada a prática da confecção dos referidos relatórios" (Ofício n. 

5867/2007, de 10/09/2007). 

331. O diário de obra é documento importante para atestar a 

regularidade nas medições da execução das obras, possibilitando o regular 

pagamento à empreiteira, e a sua ausência importa na impossibilidade de 

confirmação da regularidade das medições e na possibilidade de pagamento 

de serviços ainda não executados e de materiais não fornecidos, o que 

efetivamente ocorreu, como já verificado anteriormente. 

332. Apesar de conferida a regular prática da DESO de elaboração 

de diário de obra, segundo constatado na execução do Contrato n. 111/2001, 

no caso específico do Contrato n. 110/2001 em análise, referente às obras do 

Sistema Adutor do Rio São Francisco, a sua ausência, juntamente com a 

inexistência de equipe suficiente para a fiscalização da execução contratual, 

contribuiu para que ocorressem as irregularidades já apontadas na execução 

contratual. 

2.4.1.8. Outras irregularidades verificadas. 

333. Demais disso tudo, a CGU encontrou ainda algumas outras 

irregularidades a saber: 

a) deficiência no plano de trabalho do Convênio n. 006/05- MIT; 

b) ausência de procedimento licitatório para execução de nova 

fase da duplicação da adutora, seguida de celebração de 

aditivo contratual motivada em emergência (6º Termo de 

Reratificação), acrescentando novo trecho (anteriormente 

previsto para a 3ª fase da 2ª Etapa) ao Contrato n. 110/01; e 
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c) subcontratação de empresa para a realização de serviço 

indefinido e sem respaldo contratual; 

334. O TCU igualmente verificou as seguintes irregularidades na 

gestão do Contrato n. 110/01 (Acórdão 993/2209-TCU-Plenário): 

a) alteração do plano de trabalho do convênio após a 

conclusão das obras, em desacordo com o parágrafo único do 

art. 60, c/c o art. 116, caput e § 1º, da Lei nº 8.666/1993, e art. 

115 da Instrução Normativa STN nº 1/1997 (Irregularidade nº 3 

do RLA); 

b) licença de instalação com prazo de validade expirado e 

licença de operação inexistente, configurando inobservância à 

Resolução Conama nº 23/1997 (Irregularidade nº 4 do RLA) ; 

c) rendimentos de aplicação financeira dos recursos do 

convênio em patamares inferiores aos praticados no mercado, 

contrariando os princípios da eficiência e da economicidade 

(Irregularidade nº 5 do RLA); 

d) movimentação dos recursos do convênio da conta bancária 

específica (400.435-9, ag. 029, Banese) para conta corrente de 

titularidade da Deso (500.250-3, ag. 029) , em desacordo com 

a determinação dirigida ao Governo do Estado de Sergipe por 

meio do subitem 9.1.1 do Acórdão nº 1.769/2006-Plenário – 

prolatado no âmbito do Fiscobras 2006 (Irregularidade nº 6 do 

RLA); 

e) alocação dos recursos da contrapartida de forma 

extemporânea aos repasses da concedente, em descompasso 

com a determinação disposta no subitem 9.1.2 do Acórdão nº 

1.769/2006-Plenário (Irregularidade nº 7 do RLA). 



Processo nº 0001193-60.2015.4.05.8500 
 

Telma Maria Santos Machado 
Juíza Federal 

 

336 

335. Observa-se assim, que os fatos acima narrados demonstram 

elementos suficientes para comprovar que o procedimento licitatório da 

Concorrência n. 005/2000/DT/DESO foi realizado com diversas 

irregularidades, objetivando a restrição do seu caráter competitivo e o 

direcionamento do processo licitatório para a empresa GAUTAMA, de 

propriedade do réu ZULEIDO VERAS, o estabelecimento de situações 

passíveis de manipulação para favorecer interesses ilegítimos e para dificultar 

a atuação de órgãos de controle, o que efetivamente ocorreu durante a 

execução contratual. 

336. Com isso, e em especial com o superfaturamento da obra, foi 

viabilizado um esquema de pagamento de vantagens ilícitas para os diversos 

agentes públicos que atuariam desde a alocação dos recursos, passando pela 

condução da licitação para a escolha da empreiteira a ser contratada, pela 

execução (e fiscalização) das obras e pelo pagamento das correspondentes 

medições realizadas.  

337.  Conforme ressaltaram os responsáveis pela elaboração do 

Relatório de Ação de Controle da CGU, as falhas encontradas não podem ser 

interpretadas como sendo erros de mera formalidade, estando demonstrado 

que o procedimento licitatório e a posterior contratação da GAUTAMA foram 

contaminados por diversos vícios, desde a sua origem, ligados a atos e 

omissões dos gestores da DESO e do Estado de Sergipe. 

2.4.2. Da destinação dos recursos relativos ao prejuízo 
apurado aos cofres públicos. 

338. Os trabalhos realizados pela CGU conseguiram apontar que os 

prejuízos aos cofres públicos apurados se aproximam muito dos resultados 

excedentes contabilizados pela própria GAUTAMA em documentos 

apreendidos pela Polícia Federal na sede da empreiteira.  



Processo nº 0001193-60.2015.4.05.8500 
 

Telma Maria Santos Machado 
Juíza Federal 

 

337 

339. A análise da planilha eletrônica (Microsoft Excel) intitulada "OS 

FINAL ADITIVO GII", composta de várias fichas e representando o resumo da 

contabilidade da empresa para a obra relativa ao Contrato n. 110/01, de 

duplicação da adutora do Rio São Francisco, aponta o valor acumulado até 

31/03/2006 de R$ 205.933.433,00 e a previsão de evolução financeira até o 

final da execução contratual de R$ 224.539.640,62, o que geraria um 

resultado de R$ 38.531.059,73 (equivalente a 17,16%) a favor da empreiteira. 

340. Aqueles valores indicados até 31/03/2006 são precisos e já 

efetivados, e os valores finais, apesar de serem uma estimativa realizada pela 

empresa, são bem realistas, considerando que o valor final realmente 

efetivado foi de R$ 224.620.790,59. 

341. Analisando ainda uma das fichas que compõem a referida 

tabela, denominada "ACOMPANHAMENTO", é possível extrair o 

detalhamento dos custos da empreiteira para a execução do referido contrato 

já realizados até 31/03/2006, referente a 91% da execução do objeto do 

contrato, tantos os diretos quanto os indiretos, incluídos, nestes últimos, a 

indicação de "DESPESAS EXTRAS" no valor de R$ 62.183.241,00, 

correspondentes a 37% dos gastos totais da empreiteira. 

342. Essas despesas extras são referentes a dois custos da 

empresa, a saber, os gastos com "PARCEIROS" (em percentuais de 10,4% a 

12%) e "TDO" (em percentuais de 20,78% a 22,7%), ambos incidentes sobre 

o total faturado para o contrato. 

343. Demais disso, das diligências e análises realizadas pela Polícia 

Federal, é possível se apurar a destinação de tais pagamentos que compõem 

as despesas extras da empresa. 
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344. Escutas telefônicas realizadas com autorização judicial 

captaram diálogos indicando que tais pagamento são realizados a terceiros 

que os recebem a título de propina: 

Auto Circunstanciado 006-07: Escuta telefônica de 30/04/2007 

17:38:28. Alvo: Abelardo: 

"(...) ABELARDO fala para BOLIVAR avaliar o início dessas obras 

porque: "a gente não paga os parceiros, não paga a TODO, não 

paga nada bicho. Como é que vai começar outra obra assim (...)" 

Auto Circunstanciado 006-07: Escuta telefônica de 25/04/2007 

17:43:20 – Alvo: Gil – Gautama: 

"(...) um tal de FERNANDO, um tal de ALFREDO DA TELEVIVO, um 

tal de JUBICHUCHOA, que são os parceiros que recebem aquele 

percentualzinho (...)" 

345. Também a análise de documentos apreendidos pela 

Polícia Federal traz a mesma indicação: 

AUTO DE ANÁLISE AL 01 (GAUTAMA) 

"Item 11: Caixa de Papel A4 Report, contendo em seu interior 27 

(vinte e sete) pastas plásticas contendo documentos referentes a 

contratos, orçamentos, convênios e afins (selados com o lacre n. 

734). 

11.1 – Pasta com Posição econômica das obras: Agreste III e IV, 

Sertão V e Usos múltiplos." 

Análise da PF:  

"Na referida pasta, podemos ver provavelmente a contabilização do 

pagamento de propina. Na posição econômica de 30/06/2004 tem-se 

o valor de R$ 11.063.751,06 como valor de faturas emitidas e não 
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recebidas, o que provavelmente é o valor da medição, referente à 

obra da adutora do SÃO FRANCISCO (SE). No desmembramento 

das contas, tem-se no anexo B página B5 a descrição despesas com 

TODO referente a 20,65% sobre o valor de R$ 11.063.751,06 que é 

o valor citado provavelmente como o valor da medição. 

 

AUTO DE ANÁLISE BA 06 (ITENS 31-45) 

"ITEM 15 – UMA AGENDA CAPA PRETA – 2007, MARCA 

GAUTAMA 

Uma agenda em nome de Gil Jacó de Carvalho." 

Página 03 de fevereiro, o que consta de importante nesta página é o 

valor de 200.000 para Pontes – TODO, valor remessa possivelmente 

para pagamento de propinas no Maranhão. 

 

AUTO DE ANÁLISE BSB 01 SALAS 602 a 604 

Análises da PF: 

"VICENTE CONI era o responsável pelas obras das PONTES no 

Maranhão (v. evento PONTES). Pode-se verificar menção à 

expressão "TODO" que, segundo depoimento do próprio VICENTE, 

significa "transferência de dinheiro para obra", ou seja, dinheiro em 

espécie enviado ao local da obra. De acordo com o monitoramente 

telefônico, as remessas de dinheiro em espécie eram destinadas ao 

pagamento de propina". 

"Segue abaixo a digitalização do bilhete de Vicente Coni 

acompanhada de seus cálculos" 

(...) 
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Análise da PF: 

"Pode-se verificar acima que o "TDO" é calculado sobre o valor de 

recebimento de medição (3 milhões), oq eu converge para a 

afirmação de que se trata de dinheiro para pagamento de vantagem 

indevida a agentes políticos locais, tendo em vista que se fossem 

despesas para obra, os custos já estariam pré-determinados e não 

incidiriam sobre o valor de recebimento de medição pela Secretaria 

de Infra-Estrutura". 

 

AUTO DE ANÁLISE SP (PRISÃO DE ZULEIDO) 

"ITEM 20 – Um documento composto de 04 fotocópias de anotações 

manuscritas, iniciando com os manuscritos "De: VICENTI Para: 

ZULEIDO, data: 10/05/07 e terminando com o valor "579.411,63"." 

(...) 

Análise da PF: 

"Provavlemente TODO refere-se a pagamento de propina para 

funcionários públicos para que auxiliem na liberação de verba 

pública para pagamento de supostas medições realizadas pela 

GAUTAMA, recebendo, assim, porcentagens dos valores das 

medições de acordo com a sua participação na liberação do 

dinheiro. Os valores citados coincidem com os dados obtidos por 

meio da interceptação telefônica, conforme narrado no EVENTO 

PONTES/MA". 

346. Alerto que apesar de algumas dessas diligências não se 

referirem especificamente ao Evento Sergipe, o modo de operação nos 

diversos eventos envolvendo contratos da GAUTAMA com o Poder Público 

era muito similar, segundo descrito na denúncia e ratificado pelos 
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testemunhos de servidores da CGU e da Polícia Federal, a exemplo do Perito 

Criminal Gotran Gifoni Neto, que, ouvido em juízo, afirmou que esteve lotado 

no Instituto Nacional de Criminalista em Brasília e por ordem de missão 

policial foi deslocado ao Maranhão, para realizar um trabalho relacionado a 

contrato para construção de pontes, elaborando, como perito criminal, quatro 

laudos referentes a obras de pontes no Maranhão, executadas pela 

Construtora Gautama, nas quais foram encontrados sobrepreço desde a 

origem, superfaturamento com medições a maior do que o realizado, bem 

assim que apesar de não ter participado da análise de eventos em outros 

Estados, era de seu conhecimento que o mesmo modus operandi estava 

acontecendo neles também. 

347. Os elementos apurados pela CGU apontam ainda que o 

prejuízo calculado na execução do Contrato n. 100/01 para uma análise de 

83,96% dos seus itens (R$ 76.180,447,31), representando 40,39% de seu 

total, aproxima-se muito do resultado excedente de receita para a execução 

de 91,68% do contrato (R$ 91.054.130,36), formado pela soma dos valores 

relativos a pagamentos a PARCEIROS e como TDO e ao lucro acima do 

previsto contratualmente na BDI (8%), que representa 44,21% de seu total.  

348. Tal percentual poderia ser ainda mais próximo se fossem 

consideradas algumas questões relativas à análise realizada pela CGU, como 

a impossibilidade de se comparar parte dos itens da curva ABC utilizada, 

superestimação do BDI para o fornecimento de materiais, eventuais prejuízos 

não apurados por delimitação do escopo e prejuízos minimizados pela 

aplicação do princípio da prudência. 

349. Com base em tais análise, concluiu a CGU que: 

"De outra forma, se forem excluídos do total de valores pagos à 

GAUTAMA a parcela referente à soma do Lucro acima do previsto 

contratualmente (I) + TODO + Parceiros, encontra-se um valor muito 
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próximo ao do indicado pela CGU como o de preço efetivo dos 

serviços executados (cálculo obtido por meio da eliminação do 

prejuízo apurado). Tal fato ratifica a adequação dos valores de 

referência utilizados pela CGU nas análises efetuadas e a 

inadequação da parcela excedente, quer seja por superar os 

percentuais estabelecidos (lucro de 18%), quer seja por tratar-se de 

custo incerto e sem respaldo técnico (TDO e Parceiros). 

Finalmente, tem-se que a análise dos dados apresentados 

encaminha à equação: 

Lucro acima do previsto contratualmente + TDO + Parceiros = 

Prejuízo aos cofres públicos". 

350. Constata-se assim, que o valor superfaturado no Contrato n. 

100/01, pagos em prejuízo aos cofres públicos, foi destinado a majorar o lucro 

da GAUTAMA acima do que contratualmente estava previsto e para 

pagamento de propina a parceiros, que agiram de forma a viabilizar a 

liberação dos recursos em favor da empreiteira. 

351. Os documentos apreendidos e as interceptações telefônicas 

realizadas pela Polícia Federal com autorização judicial apontaram ainda que 

parte desse valor era direcionado a custear a campanha do então Governador 

JOÃO ALVES FILHO, desviando-se os recursos público por meio dos 

pagamentos realizados à empresa GAUTAMA na execução das obras 

contratadas. 

352. Os diálogos reproduzidos abaixo, entre os réus ZULEIDO 

VERAS e FLÁVIO CONCEIÇÃO e entre ZULEIDO VERAS e RICARDO 

MAGALHÃES demonstram tal fato: 

"ZULEIDO: "...e eles tem dinheiro Flávio?" 

FLÁVIO: "Quem?" 

ZULEIDO: "O governo, que possa pagar a gente em cinco milhões?" 
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FLAVIO: " Tem não. Acho que não tem não." 

ZULEIDO: "Então eles não estão com necessidade. Se tiver 

necessidade arrumam". 

FLAVIO: "eles vão focar isso, tá entendendo?"(...) 

(16/06/06, às 10h58min45s)" " 

 

ZULEIDO: "... não, até 3ª feira, a operação, dinheiro em caixa ... 

RICARDO: "... é .,. exato, eles estão na frente, mas durante a 

campanha tem que sustentar isso, né? 

ZULEIDO: "é, mas não sustenta sem grana não, viu meu amigo? 

RICARDO: "exatamente. " 

ZULEIDO: " eles vão ter que dar a solução deles." 

RICARDO: " é.. tem que sustentar durante a campanha. Para isso 

precisa do recurso. " 

ZULEIDO: " E para isso precisa pagar também, senão não tem... " 

(13/07/2006, às 11h39min05s) 

 

D139. 27/06. Flavio e Zuleido. Flávio dá o retorno de uma reunião 

ocorrida no dia anterior com o Governador. Diz que ele está sem 

cabeça, pois está tratando das convenções partidárias. Que na 

semana que vem vão sentar com Gilmar, sobre o empréstimo. Que o 

Governador é interessado no empréstimo porque as atuais 

conversas, com os partidos, dependem de dinheiro. PV é “alto” e 

PMDB também. F diz que vai “responsabilizar” o filho, porque quer 

ele também dentro do negócio, utilizando o “127” e mais 120. 

353. Além disso, as provas colhidas também demonstram as 

articulações entre ZULEIDO VERAS e JOÃO ALVES NETO, filho do então 

Governador JOÃO ALVES FILHO, para repasse de valores, inclusive através 

da Construtora Habitacional, de sua propriedade.  
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354. Consoante o Relatório de Inteligência Policial n. 27/006, a 

Polícia Federal acompanhou uma saída de ZULEIDO VERAS do Hotel Celi 

para a empresa HABITACIONAL, dirigida por JOÃO ALVES NETO (f. – 

131/132 - Anexo 96).  

355. As interceptações telefônicas igualmente comprovam a estreita 

relação entre ZULEIDO VERAS e JOÃO ALVES NETO: 
D84. 10/08. Zuleido e João Alves Neto. Zuleido diz que “aquele 

negocio do pessoal so ta chegando amanha”. Zuleido diz que as 

coisas não estão andando e João discorda. João termina dizendo 

“veja aí, viu?”. 

JOÃO NETO:“ ... como está as coisas? 

ZULEIDO: “ rapaz, não está andando aí não. 

JOÃO NETO: “ meu amigo, está sim...”  

ZULEIDO: “ é, eu não estou sabendo não” 

JOÃO NETO: “agora, veja aí, viu? 

ZULEIDO: “ Não, amanhã com certeza.”   

(10/08/2006, às 17h24min28s) 

 

ZULEIDO: " ...É eu queria saber como foi a reunião hoje, se aquele 

negócio daquela operação, se está saindo, não tá, como é que. 

JOAO NETO: "a gente conversa depois, viu?" 

(04/07/2006, às 16h24min41s) 

 

RICARDO: "O senhor teve notícia sobre a reunião, sobre recurso?" 

ZULEIDO: "Olhe, me disseram... e Sérgio vai onze e meia ter uma 

reunião com Gilmar... que seria essa operação... que estaria 

concluída na 6ª feira, certo?... 

ZULEIDO: "... E Vitor sabe? Vitor é quem tem nos orientado, né? ... 

ZULEIDO: "... e ontem eu fiquei certo que eu botava a mão nesse 

dinheiro na sexta-feira, entendeu? ...inclusive eu tô indo para a 

reunião com Flávio e João Neto na 6ª feira tratando deste dinheiro... 



Processo nº 0001193-60.2015.4.05.8500 
 

Telma Maria Santos Machado 
Juíza Federal 

 

345 

(05/07/2006, às 9h34min11s) 

 

D85. 10/08. Zuleido e Gil. Gil pergunta se é importante ligar para 

aquele nosso amigo? Zuleido diz que falou com o Neto mas é bom 

vc ligar dizendo que tá indo amanhã...   

GIL: “ ...é importante ligar pra aquele nosso amigo lá” 

ZULEIDO: “ é, eu falei agora com o João Neto, mas é bom você ligar 

dizendo que está indo amanhã , tá? 

GIL: “ eu vou falar com ele lá...” 

(10/08/2006, às 17h52min53s)  

 

D87. Zuleido e Flavio. Flavio diz que teve com o filho. Diz que filho é 

um apavorado. O assunto de um retorno, que Gil está fazendo isso. 

Flavio pergunta se tem posição hoje. Zuleido diz que vc tem 

amanhã. F pergunta: e o pessoal... Zuleido diz que vai ter amanha. 

FLÁVIO: “ ...o filho é um apavorado...disse que era um assunto hoje, 

quer que eu mande até Salvador.” 

ZULEIDO: “ que é o assunto de quê?” 

FLÁVIO: “assunto de...deixa eu ver...do retorno.” 

ZULEIDO: “tá, Gil está fazendo isso, Flávio, nem se preocupe...” 

FLÁVIO: “...deixa eu fazer uma colocação:alguma posição hoje ou 

não?” 

ZULEIDO: “você tem amanhã, tá? Hoje tá tudo sendo produzido pra 

aí , tá?...” 

(30/08/2006, às 11h28min47s)   

356. Documentos apreendidos pela Polícia Federal, a exemplo da 

agenda apreendida na sala de GIL JACÓ DE CARVALHO, na sede da 

empresa GAUTAMA, em Salvador, demonstram que foram registrados 

diversos pagamentos ao filho do então governador em valores de R$ 

100.000,00 (cem mil reais) no dia 14/10/2005, R$ 100.000,00 (cem mil reais) 

no dia 20/10/2005 e R$ 200.000,00 (duzentos mil reais) no dia 10/11/2005, de 
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R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) no dia 08/06/2006, de R$ 50.000,00 

(cinquenta mil reais) no dia 07/09/2006, de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) 

no dia 12/09/2006 e de 02 parcelas de R$ 75.000,00 (setenta e cinco mil 

reais) no dia 19/10/2006 e de R$ 80.000,00 (oitenta mil reais) no dia 

25/12/2006 (fls. 22-v, 31, 38-v, 40, 42-v e 47-v – 42, 57, 71, 74, 79 e 89 em 

numeração do STJ, do Anexo 45). 

357. Os mesmos documentos indicam também o pagamento de 

valores a MAX ANDRADE, coordenador financeiro da campanha de JOÃO 

ALVES FILHO, que já tinha sido Secretário de Estado da Fazenda naquele 

governo e que já não exercia qualquer cargo público que justificasse o 

pagamento de propinas a ele, de maneira que se destinavam à campanha em 

questão: pagamento de R$ 350.000,00 (trezentos e cinquenta mil reais) em 

22/08/2006, R$ 163.000,00 (cento e sessenta e três mil) em 14/09/2006, R$ 

300.000,00 (trezentos mil) em 22/09/2006 e R$ 20.000,00 (vinte mil reais) em 

25/12/2006 (f. 37-v, 40, 41 e 47-v – 69, 74, 76 e 89 em numeração do SJT – 

do Anexo 45). 

358. Os pagamentos feitos pelo réu ZULEIDO VERAS a 

autoridades, muitas das vezes, estão devidamente correlacionados com as 

informações obtidas por meio das escutas telefônicas referentes a 

transferências de valores da GAUTAMA para Aracaju. 
DIÁLOGO 54 

“GIL diz que vai ter de fazer aporte para a MANDALA em torno 

de R$ 230.000,00 e com dinheiro de LIMA vai ter que fazer 

esse aporte hoje para voltar amanhã e fazer o negócio de 

ARACAJU amanhã… ZULEIDO pede para fazer pelo menos 

“cem” para Aracaju ainda hoje. GIL diz que está indo para a 

CAIXA agora e pergunto se ZULEIDO está indo para 

ARACAJU. ZULEIDO confirma a ida a ARACAJU por causa do 
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dinheiro que saiu lá. ZULEIDO diz para fazer o que puder para 

ARACAJU e pegar uma ajuda da ECOSAMA se necessário 

 (08/08/2006, 11:12:37) 

 

D111. 08/08. Zuleido e Gil. Gil diz que ta mandando 100 para aí 

(Aracaju). Zuleido diz que amanhã (dia 09) tem que fazer 400 

daqui! Gil corrige: 300!   

 

D112. 08/08. Zuleido e Ricardo. Liberação de 7 milhões. Z diz 

que liberaram hoje 07(sete). Ricardo diz que vai fazer a fatura 

completa, com 10(dez), ao que Zuleido assente, dizendo que 

eles vão pagar o resto até o final do mês.  

 

D113. 08/08. Zuleido e Ricardo. Propina do Careca, o 

“atrasado”, 62 mil, mas Zuleido diz pra pagar só 30. 

 

D114. 08/08. Gil pergunta se pode mandar os 100, Zuleido diz 

que aquele mesmo esquema e a mesma pessoa. E amanhã 

manda os 300. Zuleido diz que saíram 7 e até o final do mês 

sai o resto.  

 

FLÁVIO: “ ...o filho é um apavorado...disse que era um assunto 

hoje, quer que eu mande até Salvador.” 

ZULEIDO: “ que é o assunto de quê?” 

FLÁVIO: “assunto de...deixa eu ver... do retorno.” 

ZULEIDO: “tá, Gil está fazendo isso, Flávio, nem se 

preocupe...” 

FLÁVIO: “...deixa eu fazer uma colocação: alguma posição hoje 

ou não?” 

ZULEIDO: “você tem amanhã, tá? Hoje tá tudo sendo 

produzido pra aí , tá?...” 

(30/08/2006, às 11h28min47s) 
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ZULEIDO: " Olha, eu tô aqui em Sergipe, tá? Por aquela 

operação tá? Tá prometido pra terça -feira... " 

FÁTIMA: " terça-feira, né? 

ZULEIDO: " É então pra você tomar conhecimento. Agora... eu 

disse a Ricardo o seguinte. Olhe, que Ricardo normalmente 

recebe quatro. Eu disse não, porque a guerra em cima desse 

dinheiro vai ser grande, então tem que tá com todos os 

quatorze e cem faturados, entendeu Fátima? 

(13/07/2006, às 12h18min43s) 

 

D32. 06/09. (quarta) Zuleido e Flavio. Flavio diz que falou com 

o “filho” agora e que ele pediu pra ver se sexta-feira... ao que 

Zuleido responde de imediato “faço”. Flavio diz que pode 

acionar o meu rapaz. Zuleido pergunta o que esta acontecendo 

e Flavio diz que Max não quer mais. Flavio diz que disse a 

João hoje que ele checasse os dados porque tinha aquele “oito 

quatro” (84). Flavio manda acionar o seu rapaz, o anjo negro. 

Zuleido diz que faz sexta e que coloca os 84 junto e resolve a 

parte de Flavio. Zuleido fala das eleições com pessimismo... 

Flavio diz que a situação é difícil e Zuleido diz que não está 

revertendo...   

 

D33. 08/09. Zuleido e Flavio. Flavio diz que ta tudo ok, que 

chegou depois que ele viajou. 

 

D34. 08/09. Zuleido e Flavio. Zuleido pergunta pra quem 

entregar o de hoje, do “menino”... Flavio diz que ele quer que 

entregue a ele (Flavio)... Flavio pergunta se Zuleido “fecha 

posição” e ele diz que não, que vão só 216 e que fica faltando 

84... 
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2.4.3. Da participação de cada um dos réus nos eventos 
acima narrados. 

359. Por questão didática, será analisada individualmente a 

participação de cada um dos réus no evento narrado pelo MPF, bem assim a 

materialidade, a autoria e a constatação da presença ou não de dolo 

relativamente aos crimes a eles imputados, bem assim definida a parte 

dispostiva da sentença, inclusive com a dosimetria da(s) pena(s) caso a 

denúncia seja julgada procedente quanto a quaisquer deles. 

2.4.3.1. Renato Conde Garcia: 

360. Segundo a denúncia: 

RENATO GARCIA, na qualidade de engenheiro fiscal da obra, 

concordou com os pedidos de prorrogação de prazo e de 

alterações contratuais formulados pela GAUTAMA, atestou as 

medições fraudulentas, inclusive as relativas aos fornecimentos 

dos tubos, além dos cálculos de reajustes, tendo sido o fiscal 

da obra desde o início do contrato, atestando as medições 

desde aquela época, sem providenciar os relatórios de 

fiscalização, o material fotográfico e sequer os diários de obras. 

Por outro lado, tinha pleno conhecimento de que no processo 

Iicitatório havia sido especificado o assentamento de tubulação 

de ferro fundido, e que tal fato havia motivado a 

desclassificação de todas as demais concorrentes, mesmo 

assim, elaborou parecer técnico para justificar a substituição de 

tal tubulação por aço carbonado, dando ensejo ao 2° Termo de 

Rerratificação anteriormente referido. 

Da mesma forma, como engenheiro do "Projeto da Adutora do 

São Francisco", tinha o dever de fiscalizar as condições do 

local das obras propostas para a 2a fase, da 2a etapa, e 

apontar as deficiências da tubulação antiga, que viabilizariam a 
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continuidade dos trabalhos no momento das interligações das 

tubulações. No entanto, quedou-se inerte e participou da 

celebração do 6° Termo de Rerratificação do contrato, firmado 

a título de obra emergencial, nas mesmas bases 

superfaturadas do contrato original. 

361. Durante a instrução processual desta Ação Penal, o órgão 

acusatório serviu-se, exclusivamente, do interrogatório do denunciado e do 

depoimento de testemunhas por ele arroladas. 

362. Por sua vez, ao ser interrogado em Juízo, o denunciado 

Renato Conde Garcia contrapôs-se, veementemente, aos termos da denúncia 

e apresentou a sua versão dos fatos (vide interrogatório gravado em áudio e 

vídeo em mídia digital - f. 9661/9662). 

363. Por outro lado, o depoimento das testemunhas arroladas na 

denúncia não possui condições de alterar a versão do denunciado, conforme 

reconhece o próprio órgão acusatório, através da exposição de f. 9826/9829, 

que culminou na seguinte conclusão: 

(...). 

Diante do exposto o MPF requer: 

(...). 

9) a absolvição integral de RENATO CONDE GARCIA, pelos 

fatos imputados; 

364. Assim, verifico que as provas produzidas em juízo, sobre o 

crivo do contraditório, não confirmaram as acusações constante na denúncia, 

relativas ao acusado Renato Conde Garcia, uma vez que o depoimento das 

testemunhas não estão em sintonia com os fatos articulados na denúncia e o 

referido denunciado negou as acusações feitas na exordial. 
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365. À luz das ponderações acima, observo, em suma, que um 

decreto condenatório não encontra respaldo no acervo probatório trazido aos 

autos, em face da fragilidade dos seus elementos. 

366. Em corroboração, reporto-me ao aresto jurisprudencial a 

seguir, extraído do ementário da egrégia Suprema Corte, que, mutatis 

mutandis, aplica-se ao presente caso: 

(...). - Nenhuma acusação penal se presume provada. Não 

compete, ao réu, demonstrar a sua inocência. Cabe, ao 

contrário, ao Ministério Público, comprovar, de forma 

inequívoca, para além de qualquer dúvida razoável, a 

culpabilidade do acusado. Já não mais prevalece, em nosso 

sistema de direito positivo, a regra, que, em dado momento 

histórico do processo político brasileiro (Estado Novo), criou, 

para o réu, com a falta de pudor que caracteriza os regimes 

autoritários, a obrigação de o acusado provar a sua própria 

inocência (Decreto-lei nº 88, de 20/12/37, art. 20, n. 5). 

Precedentes. (...). - Em matéria de responsabilidade penal, não 

se registra, no modelo constitucional brasileiro, qualquer 

possibilidade de o Judiciário, por simples presunção ou com 

fundamento em meras suspeitas, reconhecer a culpa do réu. 

Os princípios democráticos que informam o sistema jurídico 

nacional repelem qualquer ato estatal que transgrida o dogma 

de que não haverá culpa penal por presunção nem 

responsabilidade criminal por mera suspeita.20 

367. Por sinal, trago a lume extrato do voto condutor do acórdão 

acima, da lavra do eminente relator Ministro Celso de Mello, o qual foi 

acompanhado por seus pares unanimemente, in verbis: 

(...). Não custa enfatizar que, no sistema jurídico brasileiro, não 

existe qualquer possibilidade de o Poder Judiciário, por simples 
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presunção ou com fundamento em meras suspeitas, 

reconhecer, em sede penal, a culpa de alguém. 

Na realidade, os princípios democráticos que informam o 

modelo constitucional consagrado na Carta Política de 1988 

repelem qualquer ato estatal que transgrida o dogma de que 

não haverá culpa penal por presunção nem responsabilidade 

criminal por mera suspeita. 

Meras conjecturas sequer podem conferir suporte material a 

qualquer acusação estatal. É que, sem base probatória 

consistente, dados conjecturais não se revestem, em sede 

penal, de idoneidade jurídica, quer para efeito de formulação 

de imputação penal, quer, com maior razão, para fins de 

prolação de juízo condenatório. 

Torna-se essencial insistir, portanto, na asserção de que, “Por 

exclusão, suspeita ou presunção, ninguém pode ser 

condenado em nosso sistema jurídico-penal”, consoante 

proclamou, em lapidar decisão, o E. Tribunal de Justiça do 

Estado de São Paulo (RT 165/596, Rel. Des. VICENTE DE 

AZEVEDO). (...). 

368. Colaciono, ainda, sobre o tema, o julgado do Superior Tribunal 

de Justiça: 

“HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. SISTEMA 
ACUSATÓRIO. INTELIGÊNCIA DO ART. 156 DO CÓDIGO 
DE PROCESSO PENAL. DECISÃO CONDENATÓRIA. 
FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE. INVERSÃO DO ÔNUS DA 
PROVA. IMPOSSIBILIDADE. DOCUMENTO APRESENTADO 

PELA DEFESA IGNORADO PELO ÓRGÃO JULGADOR. 

VIOLAÇÃO DO DEVIDO PROCESSO PENAL E 

INFRINGÊNCIA AOS ARTIGOS 231 E 400 DO CÓDIGO DE 

                                                                                                                                                                             
20 - STF. T2. HC 84580/SP. Rel. Ministro Celso de Mello. DJe 176 – 18/09/2009. 
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PROCESSO PENAL. CONSTRANGIMENTO EVIDENCIADO. 

ORDEM CONCEDIDA. 1. O órgão acusador tem a obrigação 
jurídica de provar o alegado e não o réu demonstrar sua 
inocência. 2. É característica inafastável do sistema 
processual penal acusatório o ônus da prova da acusação, 
sendo vedado, nessa linha de raciocínio, a inversão do 
ônus da prova, nos termos do art. 156 do Código de 
Processo Penal. 3. Carece de fundamentação idônea a 

decisão condenatória que impõe ao acusado a prova de sua 

inocência, bem como ignora documento apresentado pela 

Defesa a teor dos artigos 231 e 400 do Código de Processo 

Penal. 4. ORDEM CONCEDIDA para anular a decisão 

condenatória, para que outro julgamento seja proferido, 

apreciando-se, inclusive, a prova documental ignorada”. (HC 

200300488230. Rel.: Paulo Medina. Publicado em: 

09/04/2007). 

369. Pois bem, durante a fase investigativa, os elementos 

probatórios, traduzidos em indícios mínimos de autoria e materialidade, 

operam como lastro na formação da opinio delicti a ser exercida pelo 

Ministério Público, justificando a formulação de denúncia. Contudo, na fase 

judicial, após sua renovação mediante o contraditório e a ampla defesa, 

devem revestir-se de um grau de certeza maior, balizando o convencimento 

do juízo acerca da materialidade e da autoria apontadas. 

370. Desta forma, vejo que o MPF não produziu provas em sede 

judicial aptas a um decreto condenatório, em relação ao denunciado Renato 

Conde Garcia, não podendo este juízo julgar procedente a denúncia somente 

com base nas provas produzidas no inquérito policial, sob pena de afronta ao 

artigo 155 do Código de Processo Penal: 

Art. 155. O juiz formará sua convicção pela livre apreciação da 

prova produzida em contraditório judicial, não podendo 
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fundamentar sua decisão exclusivamente nos elementos 

informativos colhidos na investigação, ressalvadas as provas 

cautelares, não repetíveis e antecipadas. (Redação dada pela 

Lei nº 11.690, de 2008) 

Parágrafo único. Somente quanto ao estado das pessoas serão 

observadas as restrições estabelecidas na lei civil. (Incluído 

pela Lei nº 11.690, de 2008) 

371. No mesmo sentido, os julgados a seguir: 

PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. 

ESTELIONATO. MATERIALIDADE E AUTORIA BASEADAS EM 

PEÇAS DE INQUÉRITO. AUSÊNCIA DE PROVAS 

PRODUZIDAS EM JUÍZO. DOLO ESPECÍFICO NÃO 

COMPROVADO. ABSOLVIÇÃO MANTIDA. 1.Materialidade e 

autoria delitivas apuradas com base nas peças de inquérito. 

2.Ausência de prova produzida em Juízo sob o crivo do 

contraditório. Impossibilidade de condenação. Entendimento 

diverso está expressamente vedado pelo disposto no artigo 155, 

do Código de ProcessoPenal, cuja redação foi dada pela Lei nº 

11.690/2008, o qual dispõe que: "O juiz formará sua convicção 

pela livre apreciação da prova produzida em contraditório 

judicial, não podendo fundamentar sua decisão exclusivamente 

nos elementos informativos colhidos na investigação, 

ressalvadas as provascautelares, não repetíveis e antecipadas". 

3. Tratando-se o estelionato de crime material, pois se faz 

necessária para a sua consumação a produção de um dano 

efetivo, e considerando-se a exigência do dolo específico 

consistente na vontade de fraudar com a obtenção de lucro para 

si ou para outrem, exige-se do agente, conforme ensinamento 

de Nelson Hungria (in Comentários ao Código Penal, vol. 7, pág. 

246), o animus lucri faciendi, uma vez que a consumação do 

delito realiza-se com a obtenção da vantagem ilícita em prejuízo 
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alheio. 4. O elemento subjetivo, por residir apenas na mente do 

agente, não pode ser demonstrado diretamente, devendo ser 

analisados os elementos colhidos nos autos como um todo, de 

forma a demonstrar a vontade da apelada em praticar as 

condutas descritas no tipo penal pelo qual é acusada. 5. No 

caso, não há prova do dolo nos autos. Não se sabe se a 

apelada agiu ou não com a finalidade específica de obter lucro 

de maneira indevida, uma vez que não há testemunho prestado 

nos autos ou outras provas de que se possa valer o julgador 

para, com segurança, decretar a condenação. 6. Absolvição 

mantida. 7. Apelação desprovida.21 

PENAL. AÇÃO PENAL PÚBLICA. PECULATO. DIÁRIAS 

RECEBIDAS PARA PARTICIPAÇÃO EM EQUIPES DE 

CORREIÇÃO. AUSÊNCIA DE PROVA. IMPOSSIBILIDADE DE 

CONDENAÇÃO FUNDAMENTADA APENAS EM ELEMENTOS 

INFORMATIVOS DO INQUÉRITO E PROCESSO 

ADMINISTRATIVO. ABSOLVIÇÃO. APELAÇÃO NÃO 

PROVIDA. 1. Os apelados foram denunciados, na condição de 

servidores públicos integrantes de comissões regularmente 

designadas pelo TRT 13ª Região, entre os anos de 1994 e 

1995, de apropriarem-se de dinheiro público em razão dos 

cargos ocupados, na forma de pagamento de diárias 

sabidamente indevidas, uma vez que teriam sido designados 

para participarem de correições no referido período, contudo 

não teriam efetivamente exercido o trabalho. 2. O delito de 

peculato, previsto no art. 312, do Código Penal, configura-se 

quando o funcionário público se apropria, em proveito próprio ou 

alheio, de dinheiro, valor ou qualquer outro bem móvel. 3. Não 

há elementos nos autos que demonstrem terem os Apelados 

recebido verba pública, decorrente de diárias, sem a efetiva 

prestação do serviço, ao contrário, diversos depoimento colhidos 
                                                        
21 - TRF3.T5. ACR - 32602. Rel. Desembargador Federal Antônio Cedenho, 23/10/2013. 
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na fase judicial confirmam a presença dos mesmos nas 

correições para as quais foram designados. 4. Não se pode 

levar em consideração depoimentos prestados na fase pré-

processual, que não foram confirmados em juízo, quando 

submetidos ao crivo do contraditório e da ampla defesa. Os 

testemunhos prestados na fase do inquérito e do procedimento 

administrativo devem ser considerados pelo magistrado, 

contudo, dependem de confirmação por outros elementos 

probatórios colhidos na instrução processual, onde se garante o 

direito constitucional do devido processo legal. 5. "Os elementos 

do inquérito podem influir na formação do livre convencimento 

do juiz para a decisão da causa quando complementam outros 

indícios e provas que passam pelo crivo do contraditório em 

juízo". (STF, RE 425734 AgR, Rel. Min. Ellen Gracie, 2ªTurma, 

julgado em 04/10/2005, DJU de 28/10/2005, p. 57) 6. Apelação 

não provida para manter o decreto absolutório.22 

EMEN:PENAL E PROCESSO PENAL. RECURSO ESPECIAL. 

NEGATIVA DE VIGÊNCIA AO ART. 155 DO CPP. 

OCORRÊNCIA. CONDENAÇÃO FUNDAMENTADA 

EXCLUSIVAMENTE EM ELEMENTOS DO INQUÉRITO 

POLICIAL. IMPOSSIBILIDADE. OFENSA À GARANTIA DO 

DEVIDO PROCESSO LEGAL, DO CONTRADITÓRIO E DA 

AMPLA DEFESA. VIOLAÇÃO AO ART. 386, VII, DO CPP. 

OCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DEPROVA SUFICIENTE PARA A 

CONDENAÇÃO. RECURSO ESPECIAL A QUE SE DÁ 

PROVIMENTO. 1. Segundo entendimento desta Corte, a prova 

idônea para arrimar sentença condenatória deverá ser produzida 

em juízo, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, de 

modo que se mostra impossível invocar para a condenação, 

somente elementos colhidos no inquérito,se estes não forem 

confirmados durante o curso da instrução criminal. 2. Não 
                                                        
22 - TRF5. T2. ACR - 8154. Rel. Desembargador Federal Francisco Barros Dias, 07/06/2012. 
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existindo, nos autos, prova judicializada suficiente para a 

condenação, nos termos do que reza o artigo 386, inciso VII, do 

Código de Processo Penal, impõe-se a absolvição do 

recorrente. 3. Recurso especial provido para, reconhecendo a 

violação aos artigos 155 e 386, inciso VII, ambos do Código de 

Processo Penal, absolver o recorrente.23 

372. Inclusive, vale ressaltar que, ao fim da instrução, o próprio 

Ministério Público Federal pediu a absolvição do denunciado Renato Conde 

Garcia, sob o argumento de que “Conclui-se, portanto, quanto à imputação 

alusiva ao delito de peculato, que os elementos de convicção reunidos 

recomendam a absolvição de RENATO CONDE GARCIA, não há evidências 

de que ele tenha deliberadamente favorecido a empresa GAUTAMA de 

alguma forma. Ele também não consta na agenda de pagamentos da 

GAUTAMA, tal como outros réus.”. 

373. Nessa toada, ressente-se a acusação de prova suficiente, 

mormente em face do princípio da presunção de inocência. 

 

2.4.3.2. Zuleido Soares Veras: 

374. Segundo a denúncia: 

A análise das condutas dos investigados demonstra a 

existência de um sofisticado grupo criminoso, comandado pelo 

denunciado ZULEIDO SOARES VERAS e integrado por 

empregados da construtora GAUTAMA e por lobistas, que se 

aliaram de forma permanente e estável para a perpetração da 

prática delituosa: o direcionamento de recursos públicos, 

federais e estaduais, para obras a serem executadas pela 

Construtora GAUTAMA; o vencimento de processos de licitação; 

                                                        
23 - STJ. T6. REsp - 1253537. Rel. Ministra Maria Thereza de Assis Moura, 19/10/2011. 
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e a liberação de pagamentos de obras superfaturadas, 

executadas irregularmente, ou mesmo inexistentes, mediante a 

corrupção de servidores públicos e agentes políticos. 

O conjunto probatório produzido no âmbito do presente 

inquérito aponta que o grupo liderado por ZULEIDO VERAS 

constituía o núcleo central da atividade delituosa, que se 

estruturou profissionalmente para a prática de crimes como 

peculato, fraude à licitação e corrupção ativa. 

Identificou-se, também, que nos Estados em que a 

GAUTAMA tinha interesse em executar obras públicas 

formaram-se outras quadrilhas, integradas por servidores 

públicos e agentes políticos, que se organizaram de forma 

estável e permanente para atender aos propósitos ilícitos do 

grupo comandado por ZULEIDO, condutas estas que serão 

descritas quando da narração dos eventos. 

Apurou-se que a quadrilha liderada por ZULEIDO 

VERAS era composta por funcionários da GAUTAMA que 

atuavam nos diversos Estados em que o grupo exercia as suas 

atividades, mantendo com ele relação direta de subordinação, 

acatando as ordens e determinações, conscientes do caráter 

ilícito de suas condutas: (...) 

DOS INTEGRANTES DA QUADRILHA LIDERADA POR ZULEIDO 

1) ZULEIDO SOARES VERAS, sócio-diretor da 

Construtora GAUTAMA, era o líder do grupo criminoso. 

Estabelecia as diretrizes de atuação da quadrilha, coordenava e 

controlava as ações dos demais agentes, funcionários da 

empresa e intermediários. Dirigia todo o esquema delituoso, 

articulando todos os episódios descritos nesta peça acusatória. 

(...) 
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Assim procedendo, de modo livre e consciente, 

ZULEIDO SOARES DE VERAS (...) estão incursos nas penas 

do art. 288 do Código Penal.  

DOS EVENTOS 

A seguir serão relatadas as atuações das quadrilhas nas 

diversas situações identificadas, descritas como eventos 

específicos, de acordo com as obras irregularmente executadas 

em cada Estado. 

Excetuando-se as situações em que a quadrilha de 

ZULEIDO atuava diretamente nos Ministérios para obter o 

repasse de recursos públicos para Estados e Municípios onde 

as obras já estavam previamente direcionadas para a 

GAUTAMA, o modo de agir do grupo nos vários eventos foi bem 

semelhante. Na maioria deles foram flagrados os integrantes da 

organização criminosa negociando, mediante o pagamento de 

propinas, o direcionamento das licitações, o superfaturamento 

das obras, a aprovação e o pagamento das medições 

irregulares, por obras não executadas ou executadas fora dos 

padrões previstos. 

De acordo com o relatório elaborado pela CGU, 

especialmente em relação ao processo de pagamento de obras 

públicas, a empreiteira deveria seguir basicamente o seguinte 

esquema: "1º) Apresentação das notas fiscais comprobatórias 

da aplicação dos recursos por parte da contratada, indicando 

precisamente o cálculo das quantidades de serviços executados 

e dos materiais empregados na obra (medição); 2º) Verificação 

da observância da execução da obra em relação ao plano de 

trabalho, ao projeto básico e executivo e ao cronograma físico e 

financeiro, através de fiscalização realizada pelo contratante ou 

por empresa gerenciadora do contrato. Tais peças discriminadas 

são exigências da Lei nº 8.666/93; 3º) Emissão de Parecer 
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Técnico, por parte do contratante, sobre a legalidade e 

adequação da execução da obra, subsidiando o pagamento das 

medições à empresa contratada". 

Nos Estados onde a GAUTAMA executava obras 

públicas, a organização criminosa burlava este procedimento, 

mediante a corrupção de servidores públicos, fazendo com que 

as perícias e os pareceres técnicos e jurídicos atestassem que 

as obras foram executadas de acordo com o plano de trabalho e 

o cronograma físico e financeiro previsto e que os valores 

adequavam-se ao que fora efetivamente executado pela 

construtora, quando, na verdade, as medições não 

correspondiam à realidade, o que implicou em vultoso desvio de 

recursos públicos. Tratavam-se de medições fraudadas e, 

muitas vezes, as obras que não havia sido sequer iniciadas 

foram efetivamente pagas.  

375. Ao tratar do "Evento Sergipe", o  MPF afirma que o grupo 

liderado por ZULEIRDO VERAS atuou na execução das obras e serviços de 

construção civil e montagens da 2ª Fase, da 2ª Etapa, do Sistema da Adutora 

do Rio São Francisco, para a qual a Construtora GAUTAMA foi contratada 

pela Companhia de Saneamento de Sergipe – DESO (Contrato n. 110/01), 

depois de sagrar-se vencedora da Concorrência Pública n. 005/2000-

DT/DESO, cujo valor total previsto, com aditivos, foi de R$ 128.432.160,59, 

mas que foram pagos à GAUTAMA o montante de R$ 224.620.790,59, em 

razão dos reajustes efetivados, com recursos oriundos do Ministério da 

Integração Nacional, referente aos Convênios n. 200/99 e 006/05, com 

recursos próprios do Estado de Sergipe e com recursos obtidos pelo Estado 

por meio do Contrato de Financiamento e Repasse nº 156453-64/03, firmado 

com a CAIXA. 

376. Ainda segundo o MPF, para garantir a consecução dos 

objetivos do grupo criminoso, ZULEIDO VERAS estabeleceu relações 
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espúrias com agentes políticos (Deputados, Senadores, Governadores e 

Prefeitos), servidores públicos e lobistas, com a finalidade de direcionar 

recursos para obras em Estados de interesse da sua construtora, a 

GAUTAMA. Após garantida a obra, os recursos eram desviados para a 

empresa do réu, mediante o pagamento de propina a agentes públicos e 

lobistas.  

377. ZULEIDO VERAS atuava diretamente, oferecendo vantagem 

indevida a agentes públicos (latu sensu) que tinham relação com as obras nos 

Estados, e indiretamente através dos seus funcionários, pessoas de confiança 

e que tinham algum relacionamento prévio com os agentes públicos das 

instituições envolvidas na região de interesse da construtora, as quais 

competiam manter contato, fazer gestões e acompanhar as negociações 

envolvendo a liberação irregular de valores para a construtora GAUTAMA e, 

em alguns casos, até mesmo transportar a propina aos destinatários. 

378. Acrescenta o MPF que: 

Os diálogos monitorados, notadamente nos períodos de 

abril a setembro de ~~006 e fevereiro a maio de 2007, mostram 

que, para alcançar seus objetivos ilícitos, ZULEIDO VERAS 

manteve no Estado de Sergipe um esquema do qual 

participaram os seguintes integrantes da sua quadrilha: MARIA 

DE FATIMA PALMEIRA, RICARDO MAGALHAES DA SILVA, 

GIL JACÓ, FLORÊNCIO VIEIRA e HUMBERTO RIOS. 

Por outro lado, verificou-se que o ex-Governador 

daquele Estado JOÃO ALVES FILHO; o ex-Secretário da Casa 

Civil e atual Conselheiro do Tribunal de Contas do Estado, 

FLÁVIO CONCEIÇÃO DE OLIVEIRA NETO; o ex- Secretário de 

Fazenda, MAX JOSÉ VASCONCELOS DE ANDRADE; o ex-

Presidente da DESO e ex-Secretário de Fazenda GILMAR DE 

MELO MENDES; o ex-·Presidente da DESO VICTOR 
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FONSECA MANDARINO; os ex-Diretores- técnicos da OESO 

ROBERTO LEITE e KLEBER CURVELO FONTES; o sócio-

administrador da ENPRO SERGIO DUARTE LEITE; o 

engenheiro fiscal da obra RENATO CONDE GARCIA; o ex-

Deputado Federal e ex-Secretário de Administração, JOSE 

IVAN DE CARVALHO PAIXAO; e JOAO ALVES NETO, filho do 

então Governador do Estado JOAO ALVES FILHO, associaram-

se de forma estável e permanente para promover o desvio dos 

recursos públicos destinados ao pagamento das obras de 

ampliação da adutora do Rio São Francisco, tendo efetivamente 

proporcionado tal desvio em favor da empresa GAUTAMA, 

mediante o recebimento de vantagens indevidas. 

379. Finaliza a denúncia (em relação ao Evento Sergipe) 

asseverando que: 

Assim procedendo, de modo livre e consciente: 

a) ZULEIDO VERAS (...) estão incursos nas penas do 

art. 312 do Código Penal;  

b) ZULEIDO VERAS (46 vezes) (...) estão incursos nas 

penas do art. 333, parágrafo único, do Código Penal; 

380. A denúncia foi recebida pelo Superior Tribunal de Justiça 

(Acórdão de fls. 2.188/2.319), da seguinte maneira em relação ao referido réu: 

E) CONCLUSÃO 

Assim vistos e examinados os autos e devidamente 

analisadas as provas colhidas na fase de Inquérito, concluo da 

seguinte forma: 

1) CRIME DE PECULATO-DESVIO 

RECEBO A DENÚNCIA quanto ao delito de peculato-

desvio, tipificado no art. 312, caput , do Código Penal, em 
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relação aos acusados (...) ZULEIDO SOARES VERAS (...), nos 

termos do art. 29 do referido diploma legal. 

(...) 

3) CRIME DE CORRUPÇÃO ATIVA 

RECEBO A DENÚNCIA quanto ao delito de corrupção 

ativa, tipificado no art. 333, parágrafo único, do Código Penal, 

em relação aos acusados ZULEIDO SOARES VERAS (por 36 

vezes) (...), nos termos do art. 29 do referido diploma legal. 

4) CRIME DE FORMAÇÃO DE QUADRILHA 

RECEBO A DENÚNCIA quanto ao delito tipificado no 

art. 288, caput , do Código Penal, em relação aos acusados (...) 

ZULEIDO SOARES VERAS (...). 

381. Em sua defesa, ZULEIDO SOARES VERAS atacou o relatório 

de ação de controle elaborado pela CGU, afirmando que não poderia estar 

desacompanhado de documentação que dê suporte às suas conclusões, que 

somente um profissional com conhecimento técnico em engenharia poderia 

emitir as conclusões nele constantes, que o trabalho estava sob suspeição 

por ter sido realizado por órgão ligado à Presidência da República e que 

busca incriminar declarado inimigo pessoal do então presidente, além de 

contrariar diversas decisões proferidas pelo TCU que teria atestado a 

regularidade da obra. 

382. Arrolou um total de 44 testemunhas e juntou diversos 

documentos. 

383. Em suas alegações finais (fls. 10.359/10.579), além de reiterar 

questões preliminares, já rechaçadas, defendeu a regularidade na execução 

das obras da 2ª Fase da 2ª Etapa do Sistema da Adutora do Rio São 

Francisco, na qual o trabalho teria sido realizado dentro dos padrões e 
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seguindo as melhores técnicas, tanto que foi testada e está em perfeito 

funcionamento há mais de 10 anos. 

384. Sobre a execução da obra, asseverou: 

a) a inexistência de superfaturamento por meio de correções 

indevidas, uma vez que o próprio edital de licitação 

estabeleceu a data-base dos reajustes de preços unitários a 

serem apresentados nas propostas, os quais devem 

permanecer fixos por 12 meses por previsão legal, após o que 

são automaticamente atualizados para recompor a corrosão do 

processo inflacionário. Tratou-se, portanto, de um mero cálculo 

matemático, cujos termos o réu não tinha ingerência para 

modificar, ou seja, cumpriu o que estava definido do contrato. 

b) a inexistência de prorrogações indevidas do contrato, uma 

vez que os 1º, 2º e 3º Termos Aditivos tiveram como única 

motivação a obtenção do tempo necessário para a conclusão 

da obra, que enfrentou dificuldades com problemas de 

execução, causados, dentre outros, por achados  no campo de 

obras ou por fatores de ordem financeira (ausência de 

recursos, por exemplo) que não poderiam ser antecipados. 

c) a existência de inconsistências no Relatório da CGU quanto 

a medição relativa aos tubos, apontando versões diferentes 

das quantidades de tubos medidos e das quantidades de tubos 

constantes das notas fiscais apuradas e o MPF produziu ainda 

outras versões diferentes, padecendo de credibilidade as 

afirmações feitas pela acusação. Além disso, as notas fiscais 

levantadas pela auditoria não estão completas, tendo admitido 

a possibilidade de a diferença ser referente a estoque, a 
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inspeção física das obras pela CGU constatou que os tubos 

medidos foram devidamente instalados. 

d) a inexistência de superfaturamento e correções indevidas 

pelo fornecimento de tubos, sendo tal conclusão contrária 

àquela assacada pelo TCU ao fiscalizar a obra (Acórdão 

257/2004), o reajuste dos preços, a data-base e os índices a 

serem utilizados todos determinados pelo contrato, os preços 

contratados fixos pelo prazo de 12 meses, que houve redução 

do preço do fornecimento dos tubos de DN 1.200mm a partir do 

6º Termo de Rerratificação (06/06/2005) e que a retirada de 

itens da composição do BDI incidente sobre o fornecimento de 

materiais não pode ser considerada já que o custo indireto da 

obra não deixa de existir, devendo-se então colocar todo o 

restante deste custo no BDI dos serviços, com o que se obteria 

um resultado ainda maior para o total do preço de venda. 

e) as alterações contratuais foram devidamente motivadas:  

- o 1º Termo de Rerratificação foi motivado por 

determinação do TCU (Acórdão 1270/2002-Plenário) de 

correção de critérios de medição da obra, com a retirada 

dos empolamentos apurados nas medições realizadas;  

- o 2º Termo de Rerratificação foi motivado pela 

adequação da planilha, em função de novas estimativas 

para as quantidades definidas pelo projeto executivo, que 

havia ficado pronto (mudanças de travessias 

subaquáticas de algumas lagoas para travessias aéreas, 

com a introdução de nova metodologia construtiva);  
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- o 3º Termo de Rerratificação foi motivado por 

adequação da planilha contratual devido a discrepâncias 

observadas nas quantidades levantadas no projeto 

executivo e as quantidades previstas inicialmente pelo 

contrato;  

- o 4º Termo de Rerratificação foi realizado para atender 

determinação do TCU (Acórdão n. 257/2004-Plenário) a 

fim de condicionar a continuidade da execução do 

Contrato n. 110/01 à celebração de termo aditivo no qual 

se previsse que as futuras alterações contratuais em que 

constassem acréscimos de quantitativos deviam tomar 

como base os preços de mercado, tomando como 

parâmetro os elementos comprobatórios dos custos 

efetivamente despendidos pela construtora para a 

aquisição de produtos;  

- o 5º Termo de Rerratificação foi justificado diante da 

necessidade de adequação final da planilha do projeto 

executivo, modificada devido às variações de 

quantidades ocorridas durante a execução dos serviços, 

para mais ou para menos, e a introdução de alguns itens 

indispensáveis às condições que permitiam a 

consolidação do objetivo contratado, especialmente 

instalação de equipamentos que permitissem o 

funcionamento do 6º conjunto moto-bomba, de 

motorização nas válvulas de bloqueio do sistema de 

capitação e de retificador da proteção catódica; e 

- o 6º Termo de Rerratificação foi motivado diante do 

grave problema detectado nas tubulações da 1ª Etapa do 
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Trecho de Gravidade II do Sistema da Adutora do Rio 

São Francisco, relativo a corrosão da tubulação 

existente, colocando em risco todo o sistema e foi 

observado o percentual de 25% de variação no objeto 

licitado permitido legalmente (equivaleu a 22,16% do 

valor contratual). 

f) a inexistência de pagamento superior ao devido pelo serviço 

de escavações, uma vez que as sondagens apresentadas 

foram feitas por amostragem, com um espaçamento de 100m 

uma da outra, servindo apenas como referência no 

levantamento de quantitativos do Projeto Executivo. E disse 

que foi constituída uma comissão para realizar a Tomada de 

Contas Especial do Convênio n. 06/2005, por meio do Decreto 

n. 27.306/2010, do Governador do Estado de Sergipe, que 

concluiu não terem respaldo técnico as medições havidas, 

feitas por amostragem, e que não retratam, de forma objetiva, 

as especificidades da rocha, impossibilitando que qualquer 

responsabilidade seja imputada a quem quer que seja. 

g) a ocorrência do acompanhamento da obra, tendo juntado 

aos autos DATA BOOK da ADUTORA DO SÃO FRANCISCO – 

II ETAPA, produzido pela empresa POLOTEXT, contratada 

pela GAUTAMA justamente para efetuar o controle da 

qualidade da obra.  

h) a inexistência de medições independentemente da 

quantidade e da qualidade dos serviços realizados, tendo a 

obra sido fiscalizada à época em que se registraram as 

interceptações telefônicas citadas na denúncia, e os resultados 
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podem ser observados no Acórdão n. 1769/2006-TCU Plenário, 

que afirma não existir irregularidades na mesma. 

i) a inexistência de superfaturamento e medições fraudulentas, 

dizendo que, em síntese, a referida tese se lastreia na 

diferença do preço contratual dos tubos comparado ao preço 

das notas fiscais, de alguns preços de serviços que compara 

com a tabela SINAPI e o percentual referente ao BDI aplicado 

sobre o fornecimento de materiais. Aduz que por se tratar de 

execução de serviços sob o regime de empreitada por preços 

unitários, não é possível a comparação dos preços de nota 

fiscal dos tubos com os preços constantes do contrato, 

tampouco admitir superfaturamento baseado nessa 

comparação, como concluiu o TCU no Acórdão n. 257/2004; 

que o TCU reafirmou a legalidade do BDI no Acórdão n. 

1743/2011; e que a matéria foi julgada regular e aprovadas as 

contas pelo TCU (Acórdão n. 2358/2013) e TCE (Decisão TCE 

– 27037 – Segunda Câmara, Processo TC – 000609/2005) 

bem assim a CAIXA concluiu pela inexistência de 

irregularidades. 

j) a inexistência de irregularidade no custo unitário da obra, o 

qual foi ao final reduzido em 4% do valor original previsto.  

385. Relativamente aos delitos que lhe são imputados, disse que a 

acusação de corrupção ativa não prospera, uma vez que nunca procurou as 

pessoas apontadas pelo MPF, ou qualquer outra, para atuarem em favor de 

sua empresa de modo ilícito, nem foi procurado por elas para procederem a 

doações de campanha ou congêneres. Que não há uma só prova ou mesmo 

descrição de conduta no sentido de que tenha oferecido ou prometido 

vantagem a quem quer que seja. Que apenas conhece o Sr. JOÃO ALVES 
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FILHO e com ele manteve poucos diálogos, na condição de administrador da 

construtora que tocava a maior obra do Estado e que nunca condicionou, ou 

teve condicionado, o recebimento de receitas legítimas de sua empresa por 

qualquer autoridade sergipana. Que JOÃO ALVES NETO, que sequer é 

agente público, somente foi procurado para tratar de assunto de natureza 

pessoal, uma vez que seu filho, RODOLPHO VERAS, firmou com ele 

sociedade comercial de propósitos específicos, limitada à edificação de um 

prédio em Salvador/BA: o Residencial Palma de Mallorca. Que FLÁVIO 

CONCEIÇÃO é amigo íntimo desde muitos anos e com ele manteve intenso 

diálogo para tratar de diversos temas, dentre eles a obra da adutora, mas 

nenhum deles direcionado a causar prejuízo à coisa pública. Que jamais teve 

trato pessoal com MAX ANDRADE, tendo apenas encaminhado a ele 

documentos técnicos da obra para serem utilizados na campanha eleitoral do 

Governador JOÃO ALVES FILHO. Que somente manteve com GILMAR 

MENDES E VITOR MANDARINO diálogos limitados a questões relacionadas 

ao seu direito de receber pelos serviços prestados por sua empresa, não 

havendo qualquer solicitação ou oferecimento de propina. Que com IVAN 

PAIXÃO manteve não mais que dois ou três diálogos, e que a ele coube a 

missão – "cívica e não venal" – de tentar viabilizar que a obra não ficasse sem 

conclusão, por inércia do Poder Público Federal, e que somente com seu 

esforço as pendências foram resolvidas e Sergipe passou a poder receber 

novamente repasses federais. Que não houve qualquer relação irregular com 

VITOR MANDARINO, nem nada entre KLEBER CURVELO, RENATO 

GARCIA E SÉRGIO LEITE que justificasse a presença deles junto com o 

acusado nesta ação penal. 

386. Pois bem.  

387. Tal como já exposto anteriormente (item 2.4.1 e subitens), 

restou demonstrada nos autos a ocorrência de irregularidades no 

procedimento licitatório da Concorrência n. 005/2000 e na execução do 
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contrato dela decorrente, Contrato n. 110/2001, através de manobras que, em 

suma, direcionaram o certame para a GUATAMA, da qual o réu ZULEIDO 

VERAS é sócio-diretor, e possibilitaram a aferição de recursos 

superestimados, os quais restaram desviados para abastecer o esquema de 

propinas engendrado pelo grupo, a exemplo do pagamento a FLÁVIO 

CONCEIÇÃO de R$ 100.000,00 (cem mil reais) no dia 30/09/2005 (f. 40 do 

Apenso 45), a JOÃO ALVES NETO dos valores de R$100.000,00, no dia 

14/10/2005, R$100.000,00, no dia 20/10/05, e R$200.000,00, no dia 

10/11/2005 (f. 42 do Apenso 45), dentre outros. 

388. E a defesa não conseguiu infirmar tal conclusão advinda dos 

elementos probatórios dos autos. 

389. Inicialmente, quanto à alegação de ilegalidade do Relatório da 

Ação de Controle da CGU, que não traria elementos suficientes para a 

caracterização dos ilícitos apontados pelo MPF, tese mais uma vez levantada 

pela defesa do réu ZULEIDO VERAS, lembro que o STJ, na decisão de 

recebimento da denúncia, já a rechaçou, nos seguintes termos: 

Não há falar em ilegalidade do relatório elaborado pela Chefe da 

Controladoria-Regional da União no Estado de Sergipe. Chego a 

essa conclusão pelos seguintes fundamentos: 

1) o relatório da CGU, ao contrário do sustentado pelo acusado, 

examinou pontos da execução do contrato n° 110/01 que em nada 

guardam pertinência com a formação do profissional da engenharia; 

2) a Controladoria Geral da União, em minucioso relatório de 167 

páginas (assinado por Analista de Finanças e Controle, servidora 

com formação específica na área de ciências econômicas) constatou 

fundados indícios de irregularidades na execução financeira do 

referido pacto (tais como antieconomicidade na realização dos 

serviços prestados; transferência de recursos da conta específica 
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para conta estranha ao Convênio n° 06/2005 (dificultando o 

controle); e desnecessidade de realização do 6° Termo de 

Rerratificação ao contrato n° 110/01, em razão da suficiência da 

verba encaminhada pela União); 

3) nos termos da Lei nº 8.112, de 11/12/1990 (DOU de 12/12/1990), 

do Decreto-Lei n. 2.346, de 23 de julho de 1987 (DOU 24/07/1987), 

da Lei n. 10.180, de 06/02/2001 (DOU de 07/02/2001), da Medida 

Provisória n. 2.229-43, de 06/9/2001 (DOU de 10/09/2001), da Lei n. 

10.769, de 19/11/2003, (DOU de 20/11/2003), da Lei n. 11.094, de 

13/01/2005 (DOU de 17/01/2005),da Lei nº 11.890, de 24/12/2008 

(DOU de 26/12/2008), do Decreto nº 4.321, de 05/08/2002 (DOU de 

06/08/2002), do Decreto nº 6.944, de 21/8/2009 (DOU de 

24/8/2009), o cargo de Analista de Finanças e Controle (ocupado 

pela servidora que subscreveu o relatório da CGU) tem por 

atribuições a supervisão, coordenação, direção e execução de 

trabalhos especializados sobre gestão orçamentária, financeira e 

patrimonial, análise contábil, auditoria contábil e de programas; 

assessoramento especializado em todos os níveis funcionais do 

Sistema de Controle Interno; orientação e supervisão de auxiliares; 

análise, pesquisa e perícia dos atos e fatos da administração 

orçamentária, financeira e patrimonial; interpretação da legislação 

econômico-fiscal, financeira, de pessoal e trabalhista; supervisão, 

coordenação e execução dos trabalhos referentes à programação 

financeira anual e plurianual da União e de acompanhamento e 

avaliação dos recursos alcançados pelos gestores públicos; 

modernização e informatização da administração financeira do 

Governo Federal; atuar no aprimoramento e fortalecimento das 

ações correicionais no Poder Executivo Federal; acompanhar o 

andamento dos processos administrativos disciplinares em órgãos 

ou entidades da Administração Pública Federal; zelar pela integral 

fiscalização do patrimônio público; e proceder ao andamento das 

representações e denúncias recebidas pela Controladoria-Geral da 



Processo nº 0001193-60.2015.4.05.8500 
 

Telma Maria Santos Machado 
Juíza Federal 

 

372 

União, com objetivo de combater condutas e práticas referentes à 

lesão ou ameaça de lesão ao patrimônio público; 

4) a servidora que subscreveu o citado relatório observou 

estritamente as atribuições do seu cargo e a competência da 

Secretaria Federal de Controle Interno da CGU de fiscalizar e  

avaliar a execução de programas de governo, inclusive ações 

descentralizadas com recursos dos orçamentos da União, realizar 

auditorias e avaliar os resultados da gestão dos administradores 

públicos, apurar denúncias e executar atividades de apoio ao 

controle externo. 

390. A imprestabilidade do Relatório de Ação de Controle da CGU 

para a comprovação das irregularidades nele apontadas também já foi 

rechaçada no item 2.3.4.2. deste sentença, por ocasião da análise de 

preliminar suscitada pelo réu FLÁVIO CONCEIÇÃO DE OLIVEIRA NETO. 

391. Além disso, a testemunha Maria Esmeralda Rodrigues 

(arrolada pela defesa do réu ZULEIDO - f. 9361), da CGU, esclareceu eu seu 

depoimento que: 

- De novo, vou repetir: a equipe tinha engenheiros. A Justiça 

Federal, inclusive, pediu a relação dos servidores e foi informado 

que não é a equipe que é responsável pelo relatório, mas apenas a 

controladoria para não deixar eles expostos. Os engenheiros não 

têm os nomes deles aí para não deixar eles expostos. Mas foi feito 

com a equipe de engenheiros. 

- O que é que você tem que me perguntar: como esse relatório foi 

feito, como a equipe foi designada, como os trabalhos foram feitos, 

que é planejamento e execução dos trabalhos. A parte técnica de ir 

medir, de ir verificar os materiais, foi feita pela equipe de 

engenheiros e não eram do Estado de vocês, não era do Estado de 

Sergipe. 
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- Porque os engenheiros vêm de outros estados. A gente faz esse 

tipo de trabalho e nunca leva alguém do local, do Estado. Vai 

alguém de outro Estado para fazer aquele trabalho, para não expor 

os técnicos. 

- Teriam risco. 

- O risco de ser uma pessoa pressionada, se você conhece as 

pessoas você vai ficar, vai ter um melindre em fiscalizar, se você não 

é de lá e não conhece ninguém, isso daí… 

- Você como controladora de um Estado, como chefe como aqui da 

Paraíba e de todos os 26 Estados, você coordena todos os 

trabalhos, é responsável por coordenar, recebia as ordens do órgão 

e distribuía as equipes pra fazer. Nesses trabalhos que a gente 

chama lá de Núcleo de Ações Especiais, que são trabalhos 

especiais que a gente faz com a Polícia Federal ou com o Ministério 

Público Federal, a gente designa uma equipe multidisciplinar e eles 

coordenam um núcleo de ações de ações de controle especiais em 

Brasília e lá eles montam a equipe. (...) 

392. Prescindível assim tecer maiores argumentações sobre o tema, 

não havendo que se falar em ilegalidade de tal relatório. 

393.  De igual forma, a tese defensiva de que o TCU teria analisado 

a execução do Contrato n. 110/01 e afastado a existência de qualquer 

irregularidade nas obras também não se sustenta, o que inclusive já foi 

reconhecido pelo STJ naquela mesma decisão de recebimento da denúncia, 

ocasião em que, muito didaticamente, afirmou-se: 

Feitas essas considerações, entendo necessário expor os fatos 

constatados pelo TCU quando da análise do contrato n° 110/01 que, 

somados aos graves indícios de irregularidade constatados pela 

CGU e aos dados obtidos na fase inquisitorial (e que serão 
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detalhadamente examinados neste voto) autorizam o início da ação 

penal. 

Conforme já exposto, a obra decorrente do contrato n° 110/01 foi 

financiada por recursos federais e estaduais, tendo o Tribunal de 

Contas da União, nos limites de sua esfera de atribuição, atentado-

se, prioritariamente, para a fiscalizado da aplicação dos recursos 

federais. 

Conforme se depreende da decisão n° 913/2002 - Plenário (fl. 31/32 

do apenso n° 150), o TCU, em sessão 24/07/2002, constatou 

irregularidades nas obras da adutora do rio São Francisco, tais como 

incompatibilidade entre a planilha licitada e os critérios de medição, 

ocorrências de superfaturamento, falhas na administração do 

contrato, sendo determinado a suspensão cautelar de envio de 

recursos federais decorrentes do convênio n° 200/99, até que 

fossem sanadas as irregularidades. 

Apesar do TCU ter, em data posterior, autorizado o prosseguimento 

da obra (fl. 47/48 do referido apenso), houve a constatação 

preliminar de irregularidades na aplicação de recursos federais no 

contrato. 

Em nova oportunidade, o TCU constatou a presença de 

irregularidades na execução do mesmo contrato (acórdão 584/2003 - 

fl. 50/57 do apenso n° 150), determinando a intimação do 

denunciado GILMAR DE MELO MENDES (ex-Presidente da DESO) 

para prestar informações sobre os indícios de prática de sobrepreço 

praticado na compra de tubos, abertura da ordem de serviço com 

valor inferior àquele obtido na aplicação financeira de recursos do 

Convênio n° 200/99. 

No acórdão n° 1710/2005 (fl. 85/87 do apenso n° 150), o TCU, 

apesar de reconhecer a falta de competência para fiscalizar a 
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aplicação de recursos estaduais, constatou indícios de 

irregularidades na aplicação de verbas do Governo do Estado, 

determinando examinasse o TCE a planilha de preços do 5º Termo 

de Rerratificação, pagamento de tubos à GAUTAMA por preço bem 

superior ao praticado pelo mercado. 

Por fim, tem-se que o TCU, no acórdão n° 2.293/2005 (fl. 132/168 do 

citado apenso) alertou à DESO de que a liberação de recursos 

federais para a realização da 3ª fase da 2ª etapa da adutora do rio 

São Francisco estaria condicionada à realização de licitação, 

consignando que a aplicação de recursos com fundamento em 

novas emergências não seriam admitidas pela Corte, irregularidade 

também constatada no Relatório da CGU, já exposto em tópico 

anterior deste voto. 

Portanto, o TCU constatou a presença de indícios de irregularidades 

na execução do contrato n° 110/01, fato que, somado aos demais 

elementos de prova presentes nos autos, autorizam seja dado início 

à instrução criminal, momento em que as partes terão a 

oportunidade de produzir provas com o fim de demonstrar a 

subsistência dos seus argumentos.  

394. Além disso, o Auditor do TCU Marcus Vinícius de Castro Reis, 

em seu depoimento em Juízo, afirmou que: 
- é Auditor do TCU, atualmente trabalha na Secretaria do TCU na 

Bahia e os fatos se referem a um processo em que trabalhou 

quando atuava na Secretaria do TCU em Sergipe de 1999 a 2004; 

- o TCU, à época, realizava auditorias em grandes obras 

patrocinadas com recursos federais e tratava-se de uma auditoria 

regular, não havendo suspeitas de irregularidades quando do seu 

início; 

- em outro processo, que seria da 2ª etapa da adutora, que estava 

ainda em projeto, fizeram auditoria no processo de licitação e 
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descobriram falhas muito graves, tendo a empresa GAUTAMA 

ganhado a licitação basicamente sem concorrência, uma vez eu 

tinha itens do edital que fazia com que outras empresa fossem 

excluídas do certame,  

- na época o processo já havia sido concluído, restando apenas a 

homologação pela contratante, a DESO; 

- constataram que  havia requisitos de habilitação que só a empresa 

GAUTAMA poderia apresentar; 

- quando foram fazer a fiscalização perceberam que uma obra 

daquela envergadura deveria ter uma concorrência mais acirrada, 

mas só uma empresa conseguiu se qualificar adequadamente; 

- viram que uma cláusula específica do edital exigia que empresas 

tenham atestado de ter feito tubulação de 1500mm de ferro fundido; 

- que fora do processo mandaram cartas para empresas de água do 

Brasil inteiro para ver se ela tinha adutoras com aquelas 

características e nenhuma tinha, que tinha até adutora de maior 

porte, mas de aço carbono e não de ferro fundido; 

- e que exatamente a adutora da primeira etapa, que a GAUTAMA 

tinha feito, era de ferro fundido, ou seja, a empresa ganhou a 2ª 

etapa com base no edital feito na primeira, que não tinha sido 

exigido isso; 

- começaram a ver outro itens, como o projeto, que era antigo, 

existente há mais de 10 anos, e tinha sido adaptado para fazer essa 

obra, sendo que algumas características da região tinham mudado; 

- percorreram o futuro trecho da adutora e verificaram que alguns 

locais que tinha indicação de ter água, solo mole, algumas 

características que na realidade não tinha, então a empresa ao 

realizar a obra iria se deparar com situação diferente do que teria 

licitado. 

395. O Analista da CGU Daniel Castro Duarte também afirmou em 

depoimento que as constatações que estão no relatório têm evidências, 
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suporte em papéis de trabalho, inclusive algumas informações que 

provavelmente o TCU não teve acesso, relativas a documentação 

disponibilizada à CGU pela Polícia Federal. 

Por fim, observo que, por meio do Acórdão n. 1710/2005, o 

Tribunal de Contas da União determinou a remessa dos autos ao Tribunal de 

Contas do Estado de Sergipe e ao Ministério Público do Estado de Sergipe 

para adoção das medidas julgadas cabíveis, por entender que lhe fugia 

competência para apreciar as questões envolvidas naquele julgamento e por 

considerar que "o 5º Termo de Rerratificação ao Contrato nº 110/01-DESO, 

firmado com a Construtora Gautama Ltda., do qual resultaram pagamentos 

com recursos próprios do Estado de Sergipe ou provenientes do Contrato nº 

156453-64/03, assinado com a Caixa Econômica Federal, contrariou o 

parágrafo único da Cláusula Oitava do referido Contrato, com fortes indícios 

de ocorrência de dano ao erário estadual" (sublinhado). Determinou ainda à 

DESO que se abstivesse de aplicar recursos públicos federais, repassados 

mediante convênio ou instrumento congênere, para pagamento de insumos e 

serviços incluídos ou majorados no Contrato nº 110/01-DESO, firmado com a 

Construtora Gautama Ltda., a partir do 5º Termo de Rerratificação, inclusive, 

que não atendessem às determinações contidas nos subitens 9.3.1 e 9.3.2 do 

Acórdão 257/2004. 

396. Observa-se, portanto, que a análise do TCU expressada nos 

vários acórdãos publicados referente à análise das obras de duplicação do 

Sistema Adutor do Rio São Francisco, ao contrário do que quer fazer crer a 

defesa do réu, é incapaz, por si só, de infirmar as conclusões da CGU, 

expostas no seu relatório da Ação de Controle e de atestar a efetiva 

regularidade das obras em questão, a qual, destaque-se, foi mais abrangente 

do que a análise do TCU, e envolveu todo o procedimento licitatório, 

contratação e execução relativos ao contrato em questão.  
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397. Ao contrário, aquela Corte de Contas apontou a existência de 

irregularidades que causaram prejuízos ao erário, a exemplo do 

reconhecimento de preços unitários no fornecimento de tubos acima daqueles 

praticados no mercado, determinando que se condicionasse a continuidade 

da execução do Contrato nº 110/01 à celebração de termo aditivo no qual se 

previsse que as futuras alterações contratuais em que constassem 

acréscimos de quantitativos deveriam tomar como base os preços de 

mercado, adotando como parâmetro os elementos comprobatórios dos custos 

efetivamente despendidos pela construtora na aquisição dos produtos, o que 

foi, ao menos formalmente, observado pela DESO, com a apresentação do 4º 

Termo de Rerratificação ao Contrato n. 110/01, ainda que na prática tenha 

mantido os mesmos preços previstos inicialmente no referido pacto. 

398. Quanto aos argumentos trazidos pela defesa para atestar a 

regularidade da execução da obra, que teria sido realizada dentro dos 

padrões e seguindo as melhores técnicas, estando inclusive em perfeito 

funcionamento há muitos anos, verifico que a acusação não afirma que ela 

não tenha sido realizada ou que tenha sido feita de maneira tecnicamente 

deficiente. 

399. Os graves problemas apontados pelo MPF são relativos à 

programação e execução financeira da obra, desde a elaboração de um 

procedimento licitatório prejudicial ao órgão licitante e direcionado a favorecer 

uma empresa em particular, passando pelo superfaturamento da obra e o 

posterior desvio dos recursos despendidos (a maior) com pagamento dos 

serviços prestados e materiais fornecidos para agentes públicos e/ou 

particulares que com eles atuaram para viabilizar todo esse esquema. 

400. O Analista da CGU Daniel Castro Duarte, que atuou nos 

trabalhos que serviram de base para elaboração do Relatório daquele órgão, 

em seu depoimento prestado em Juízo informou que não se recorda se foi 
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feita uma análise da qualidade técnica da obra e que não há no referido 

documento nenhum apontamento quanto a isso.  

401. Assim é que o fato de as obras do sistema adutor estarem 

devidamente concluídas (na parte que era objeto do contrato) e em pleno 

funcionamento não afasta as irregularidades trazidas na denúncia. 

402. Como também não as afasta a alegação de que as obras foram 

executadas e pagas segundo os estritos termos do contrato e seus aditivos, 

uma vez que, consoante demonstrado, as irregularidades constam desde a 

elaboração do edital da licitação, como, por exemplo, a prática antieconômica 

de ausência de separação dos objetos licitados, a adoção de cláusulas que 

evitaram a participação e/ou eliminaram outras empresas licitantes impedindo 

a existência de real concorrência no certame e a existência de irregularidades 

na orçamentação do objeto licitado, passando pela própria contratação, como, 

por exemplo, irregularidades nos preços unitários (superfaturados) constantes 

do contrato etc, e finalizando com o desvio de recursos durante a fase de 

execução contratual. 

403. Por igual razão, ainda que os reajustes de preços praticados 

tenham sido realizados em consonância com o estabelecido no edital de 

abertura da licitação, não afasta a irregularidade apontada pelo MPF, 

especialmente quando considerado que os mesmos incidiram sobre a parcela 

de sobrepreço dos materiais e serviços relativos à obra, majorando ainda 

mais o superfaturamento verificado. 

404. A existência de alterações contratuais, por meio de aditivos e 

termos de rerratificação contratual, em bases desfavoráveis à DESO e/ou em 

claro benefício à empresa GAUTAMA restou devidamente evidenciada. Elas 

decorrem, em parte, das deficiências de planejamento e de elementos que 

compõe a fase licitatória, intencionalmente ocorridas para possibilitar a 

satisfação de interesses escusos, e possibilitaram, por exemplo, a eliminação 
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de outras concorrentes no processo licitatório, com a manobra utilizada de se 

prever inicialmente o fornecimento de tubulação de ferro fundido – cujo índice 

de habilitação técnica apenas a GAUTAMA atingiu – e posteriormente 

substituí-los, por meio do 2º Termo de Rerratificação, por tubulação de ação 

carbono; possibilitaram também a execução de serviços que deveriam ter sido 

licitados separadamente, por estarem previstos para a 3ª Fase da 2ª etapa da 

duplicação da adutora do Rio São Francisco, por meio do 6º Termo de 

Rerratificação, favorecendo a empresa GAUTAMA em violação ao princípio 

da isonomia e assegurando o seu pagamento com os valores superfaturados 

previsto no Contrato n. 110/01. 

405. Ressalte-se que, dos termos de rerratificação celebrados, o 4º 

Termo se deu em atendimento a determinação do TCU, por meio do Acórdão 

n. 257/2004-Plenário, que determinou que se condicionasse a continuidade da 

execução do Contrato n. 110/01 à celebração de termo aditivo no qual se 

previsse que as futuras alterações contratuais em que constassem 

acréscimos de quantitativos deviam tomar como base os preços de mercado, 

adotando como parâmetro os elementos comprobatórios dos custos 

efetivamente despendidos pela construtora para a aquisição de produtos, o 

que, apesar de formalmente realizado pelos contratantes, não se colocou em 

prática após a sua assinatura, mantendo-se os preços já previstos nas 

alterações subsequentes. 

406. Quanto às supostas inconsistências no Relatório de Ação de 

Controle da CGU sobre medições relativas aos tubos, verifico que a essência 

do superfaturamento apontado pela CGU e pelo MPF diz com o sobrepreço 

praticado no fornecimento de tubos e não com a sua não entrega pela 

empreiteira, de forma que ainda que existentes não afastam a irregularidade 

constatada. 
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407. Tal superfaturamento restou devidamente comprovado nos 

autos, segundo já explicitado no item 2.4.1.4.2., tendo sido pago pelos tubos 

fornecidos valores muito superiores aos preços de mercado e com adição de 

BDI composta de itens não relativos a fornecimento de mercadoria, diante da 

não separação dos objetos licitados, destacando-se que a CGU, por 

prudência, considerou ainda uma BDI de 24,42%, muito acima do parâmetro 

recomendado pelo TCU (10%), por não ter realizado qualquer análise sobre a 

pertinência dos montantes indicados pela construtora para cada item que a 

compõe. 

408. Ainda que não se possa exigir exatidão dos preços de nota 

fiscal dos tubos fornecidos com os preços constantes do contrato, os valores 

praticados destoam excessivamente daquela previsão, sendo estes 

superiores em mais de duas vezes o valor daqueles, relativamente a um item 

não disponível no mercado de forma diversificada, havendo indicação de 

existência de um único fornecedor desse material, consoante afirmado pelo 

Analista da CGU Victor Raymond Stytler em seu depoimento. 

409. E, demais disso, o trabalho realizado evidenciou que o prejuízo 

(apurado) aos cofres públicos assemelha-se muito com o resultado excedente 

contabilizado pela GAUTAMA em documentos apreendidos pela Polícia 

Federal, confirmando o fato de que o sobrepreço praticado no fornecimento 

de tubos se deu tal como apontado pela CGU. 

410. Da mesma forma, o sobrepreço encontrado na prestação de 

serviços está relacionada com a divergência dos valores praticados nas 

composições tomadas por parâmetro, extraídas do Sistema Nacional de 

Preços – SINAPI, consoante item 2.3.1.5. do Relatório da CGU, destacando-

se que os itens de serviços em relação aos quais não foram encontrados 

parâmetros não foram analisados pelos auditores, e que foram adotadas as 
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quantidades acumuladas segundos os boletins de medição, conforme planilha 

do item 2.3.1.6 do mesmo documento.  

411. No que toca à irregularidade no acompanhamento da obra, a 

contratação de empresa pela GAUTAMA para efetuar o controle da qualidade 

da obra não afasta a necessidade de a DESO ter o seu próprio 

acompanhamento e controle, qualitativo e quantitativo da execução do 

contrato, o que restou apurado que efetivamente não houve. 

412. Por fim, a apontada redução em 4% no custo unitário da obra 

foi calculada com base no valor previsto inicialmente no contrato, que, 

segundo amplamente demonstrado, já previa valores muito acima do que 

deveriam ter sido praticados, em decorrências das diversas irregularidades 

implementadas, não afastando o superfaturamento na sua execução. 

413. As testemunhas arroladas, de seu turno, em que pese terem 

demonstrado a importância da realização da obra, também não trouxeram 

informações relevantes para afastar as irregularidades já apontadas acima. 

2.4.3.2.1. Crime de peculato-desvio (artigo 
312, caput do Código Penal). 

MATERIALIDADE 

414. In casu, constatei a materialidade delitiva através das provas 

produzidas durante o inquérito policial e perante o Juízo, em especial o 

Relatório de Ação de Controle elaborado pela CGU, bem assim das escutas 

telefônicas e dos depoimentos das testemunhas colhidos. 

415. Os elementos probatórios demonstram, indubitavelmente, que 

durante a execução do Contrato n. 110/01 foram realizados desvios de 

recursos públicos em favor da empresa GAUTAMA, mediante o 

superfaturamento das obras da 2ª etapa da 2ª fase da obra da Adutora do Rio 
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São Francisco, com a intervenção de funcionários públicos, a exemplo de 

secretários estaduais e funcionários da companhia de saneamento, que 

agiram, em razão dos cargos, de forma a possibilitar a liberação de recursos 

monetários disponibilizados para a empreitada, superiores ao necessários 

para a consecução da obra, consoante amplamente já exposto no item 2.4.1. 

desta sentença, cujos fundamentos adoto aqui também como razões de 

decidir. 

416. Consoante apurado pela CGU, o edital da licitação, direcionada 

à empresa GAUTAMA, e o contrato firmado entre ela e a DESO possibilitaram 

um superfaturamento da obra em valores apurados de R$ 78.462.195,25 em 

valores históricos (R$ 178.708.458,91 em valores atualizados até a conclusão 

do relatório da CGU, em 2007). 

417. De fato, tal como afirma o Ministério Público Federal, o 

superfaturamento usualmente é utilizado para desvio de recursos públicos, 

incluindo no custo da obra o valor da propina a ser paga aos agentes públicos 

envolvidos. 

418. E, no caso específico, segundo já exposto no item 2.4.2 supra, 

restou demonstrado que o prejuízo aferido aos cofres públicos com o 

sobrepreço no Contrato n. 110/01 se apresentou como resultado excedente 

da GAUTAMA na execução das obras contratadas, ou seja, como valores 

desviados em seu favor, os quais foram convertidos em lucro acima do 

contratado para a empreiteira e também distribuídos em forma de propina 

para agentes públicos e particulares que com estes atuaram. 

419. Tal fato foi igualmente corroborado pelas testemunhas 

arroladas na denúncia, especialmente pelos auditores da CGU que 

trabalharam na ação de controle realizada aqui no Estado de Sergipe, 

estando em total sintonia com as assertivas do órgão acusatório. 



Processo nº 0001193-60.2015.4.05.8500 
 

Telma Maria Santos Machado 
Juíza Federal 

 

384 

420. Cito a testemunha, Analista da CGU, Victor Raymod Stytler, 

que afirmou: 

- o valor que teria sido desviado na execução da obra está no 

relatório de várias formas, como na Tabela 42, com a apuração 

do prejuízo total, e na Tabela 43, com a distribuição do prejuízo 

por contrato e por fonte de recursos, sendo o prejuízo total no 

valor de R$ 78.462.195,25 em valores históricos e R$ 178 

milhões atualizados até a data da conclusão do relatório. 

- a obra poderia ter sido concluída sem os R$ 78 milhões 

apurados de prejuízo, que representa, a grosso modo, 1/3 (um 

terço) do valor total de R$ 224 milhões. 

421. As interceptações telefônicas realizadas pela Polícia Federal 

também captaram diálogos que demonstram que a entrega de valores a 

autoridades era feito condicionada à liberação dos recursos para a GAUTAMA 

pela realização das obras da adutora: 

“ZULEIDO: “...e eles tem dinheiro Flávio?” 

FLÁVIO: “ Quem?” 

ZULEIDO: “ O governo, que possa pagar a gente em cinco 

milhões?”  

FLÁVIO: “ Tem não. Acho que não tem não.” 

ZULEIDO: “ Então eles não estão com necessidade. Se tiver 

necessidade arrumam”. 

FLÁVIO: “eles vão focar isso, tá entendendo?”(...) 

(16/06/06, às 10h58min45s)” 

 

ZULEIDO: "... não, até 3 a feira , a operação, dinheiro em caixa 

... 

RICARDO: "... é .,. exato, eles estão na frente, mas durante a 

campanha tem que sustentar isso, né? 

ZULEIDO: "é, mas não sustenta sem grana não ,viu meu 

amigo? 
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RICARDO: "exatamente." 

ZULEIDO: " eles vão ter que dar a solução deles." 

RICARDO: " é.. tem que sustentar durante a campanha. Para 

isso precisa do recurso. " 

ZULEIDO: " E para isso precisa pagar também, senão não 

tem... " 

(13/07/2006, às llh39min05s) 

 

D141. 05/09. Zuleido e Flavio (12:49:48). Ele (Victor) pediu pra 

levar na casa que ele assina. Ele não foi nem pra DESO 

porque está chateado. Zuleido pergunta chateado com o quê. F 

diz chateado com tudo... até comigo porque acha que tá 

pagando tudo e não tá tendo nada. Vão tirar valor da DESO... 

Policia Militar e SAMU Estadual, que Dr. João quer passar com 

o SAMU Estadual. João Neto garantiu... quer pagar 4,1 de 

Zuleido, Fuad etc... Z pergunta com que dinheiro. F diz que ele 

falou que garante... Flavio diz que ele precisa ter, que ele flavio 

não pode dizer nem por telefone, mas ele precisa cinco dias 

antes um valor alto para correr de novo... Zuleido pergunta 

como tá a situação, Flavio diz que há um crescimento no 

interior mas que a situação é difícil e vai ser decidida no 

fotochart. 

 

D16. 05/09. Zuleido agradece a Flavio porque o dinheiro saiu e 

fala também com Victor. Victor diz que ele tem um grande 

amigo (Flavio)... 

 

422. Conclui-se, portanto, a ocorrência de desvio de valores 

públicos em favor do réu ZULEIRO SOARES VERAS, através da empreiteira 

GAUTAMA, no montante de R$ 78.462.185,25 (setenta e oito milhões, 

quatrocentos e sessenta e dois mil, cento e oitenta e cinco reais vinte e cinco 
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centavos) consoante apurado pela CGU, em valores históricos, 

correspondendo a R$ 178.708.458,81 (cento e setenta e oito milhões, 

setecentos e oito mil, quatrocentos e cinquenta e oito reais oitenta e um 

centavos) em valores atualizados até a conclusão do relatório, em 2007. 

AUTORIA 

423. Igualmente, não existe dúvida sobre a autoria da conduta 

delituosa atribuída ao denunciado Zuleido Soares Veras, conforme se pode 

observar da robusta prova carreada aos autos. 

424. O réu ZULEIDO SOARES VERAS era o sócio-diretor da 

empresa GUATAMA e agiu pessoal e diretamente para o desvio dos recursos 

públicos, e através de seus empregados, mais especificamente RICARDO 

MAGALHÃES no caso do Evento Sergipe ora analisado, atuando desde o 

início junto com agentes públicos para viabilizar a liberação de recursos 

públicos a serem destinados a custear as obras da 2ª fase da 2ª etapa da 

adutora do Rio São Francisco, bem assim para direcionar o procedimento 

licitatório em favor de sua empresa, possibilitando o desvio de parte desses 

recursos durante a execução contratual e a posteriormente distribuição para 

os demais integrantes do esquema delituoso. 

425. As anotações apreendidas pele Polícia Federal na sede da 

GAUTAMA, do réu ZULEIRO VERAS, especialmente a planilha eletrônica 

(Microsoft Excel) intitulada "OS FINAL ADITIVO GII", composta de várias 

fichas e representando o resumo da contabilidade da empresa para a obra 

relativa ao Contrato n. 110/01, de duplicação da adutora do Rio São 

Francisco, apontam a existência de um resultado excedente contabilizado 

pela empreiteira a título de despesas extras com Parceiros e TDO, que ao 

final restou apurado ser, em verdade, propina paga a agentes públicos 

responsáveis por viabilizar o desvio, e que, somado ao lucro superior ao 
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previsto no contrato, também contabilizado, aproxima-se muito dos valores 

desviados dos cofres públicos. 

426. Os diálogos obtidos por meio das interceptações telefônicas 

indicam precisamente que o réu ZULEIDO VERAS participou ativamente para 

a ocorrência dos desvios de recursos, consoante se infere de alguns deles 

abaixo transcrito: 

"ZULEIDO: "...e eles tem dinheiro Flávio?" 

FLÁVIO: "Quem?" 

ZULEIDO: "O governo, que possa pagar a gente em cinco 

milhões?" 

FLAVIO: " Tem não. Acho que não tem não." 

ZULEIDO: "Então eles não estão com necessidade. Se tiver 

necessidade arrumam". 

FLAVIO: "eles vão focar isso, tá entendendo?"(...) 

(16/06/06, às 10h58min45s)" " 

 

ZULEIDO: " ...É eu queria saber como foi a reunião hoje, se 

aquele negócio daquela operação, se está saindo, não tá, 

como é que. 

JOAO NETO: "a gente conversa depois, viu?" 

(04/07/2006, às 16h24min41s) 

 

“ZULEIDO pergunta a FLAVINHO se está tudo em ordem, ele 

diz que está caminhando…  ZULEIDO fala “aquele material seu 

só vai segunda e terça”, FLAVINHO diz “3a. Tá combinado de 

chegar lá...tá entendendo?…. Tanto que VICTOR já tá avisado 

que a prioridade máxima, tão logo chegue...” VICTOR fala 

“cinco...pode deixar comigo, eu já falei com ele, mas amanhã 

falo com ele...”, ZULEIDO “ele disse que não tinha falado”, 

FLAVIO diz que falou várias vezes ... que amanhã 07h30min 

ele vai está com ele em sua casa (FLAVINHO)….ZULEIDO fala 
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pra FLAVINHO não se preocupar….FLAVINHO diz que já sabe 

mais ou menos o que é...”aquele assunto no ZYMLER, eu 

esqueci de falar com você.. tá bem dominado..” ZULEIDO diz 

que está “absolutamente dominado...”, FLAVINHO fala “matéria 

de jornal hoje..”, ZULEIDO “ontem eu lhe avisei… antes de sair 

eu lhe avisei, porque foi combinado com ele...” FAVIO perfeito 

então… agente se fala segunda… amanhã eu falo com 

VICTOR, eu pedi cinco.. ligo para ele agora até… apensar de 

que amanhã ele vai tá as 07h30min lá em casa”, ZULEIDO 

“mas dê uma ligada para ele….”, FLAVINHO diz que vai ligar… 

ZULEIDO fala que ele é malandro…. FLAVINHO  “o que 

chega...chega no… em torno de 60 mais 300...”, ZULEIDO diz 

é isso aí… FLAVINHO diz que vai ver como já administra aqui 

amanha… “amanhã falo com FILHO…. O filho tá atrás de 

mim...”, pergunta se filho já ligou de novo… ZULEIDO diz que 

já ligou várias vezes, mas ele não está atendendo… hoje está 

ocupado… FLAVINHO diz que ele está ligando por outra 

coisa… ZULEIDO diz que talvez… fala que ele estava tentando 

localizar FLAVINHO… FLAVINHO fica de ligar amanhã e 

pergunta se ZULEIDO vai descer hoje a noite…. FLAVINHO 

fala que esteve em Brasília… ZULEIDO pergunta o que ele 

estava fazendo…  FLAVINHO “eu não fui entregar aquele 

documento…. Não fizeram eu ir aí….aquele documento que eu 

pedi a TEREZA… me fizera ir ai rapaz…. Pra você ver o que 

esse Dr. CARLOS não faz comigo...” ZULEIDO pergunta e 

como é que está se animaram…  FLAVINHO diz que vai ter 

uma posição no final da semana, fala que se animaram… 

ZULEIDO falta que está OK. FLAVINHO diz que depois liga.  

(05/05/2006) 

  

JOÃO NETO:“ ... como está as coisas? 

ZULEIDO: “ rapaz, não está andando aí não. 
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JOÃO NETO: “ meu amigo, está sim...”  

ZULEIDO: “ é, eu não estou sabendo não” 

JOÃO NETO: “agora, veja aí, viu? 

ZULEIDO: “ Não, amanhã com certeza.”   

(10/08/2006, às 17h24min28s) 

 

D87. Zuleido e Flavio. Flavio diz que teve com o filho. Diz que 

filho é um apavorado. O assunto de um retorno, que Gil está 

fazendo isso. Flavio pergunta se tem posição hoje. Zuleido diz 

que vc tem amanhã. F pergunta: e o pessoal... Zuleido diz que 

vai ter amanha. 

FLÁVIO: “ ...o filho é um apavorado...disse que era um assunto 

hoje, quer que eu mande até Salvador.” 

ZULEIDO: “ que é o assunto de quê?” 

FLÁVIO: “assunto de...deixa eu ver...do retorno.” 

ZULEIDO: “tá, Gil está fazendo isso, Flávio, nem se 

preocupe...” 

FLÁVIO: “...deixa eu fazer uma colocação:alguma posição hoje 

ou não?” 

ZULEIDO: “você tem amanhã, tá? Hoje tá tudo sendo 

produzido pra aí , tá?...” 

(30/08/2006, às 11h28min47s)   

 

ZULEIDO: "... não, até 3 a feira ,a operação, dinheiro em caixa 

... 

RICARDO: "... é .,. exato, eles estão na frente, mas durante a 

campanha tem que sustentar isso, né? 

ZULEIDO: "é, mas não sustenta sem grana não ,viu meu 

amigo? 

RICARDO: "exatamente." 

ZULEIDO: " eles vão ter que dar a solução deles." 
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RICARDO: " é.. tem que sustentar durante a campanha. Para 

isso precisa do recurso. " 

ZULEIDO: " E para isso precisa pagar também, senão não 

tem... " 

(13/07/2006, às llh39min05s) 

 

ZULEIDO: " Olha, eu tô aqui em Sergipe, tá? Por aquela 

operação tá? Tá prometido pra terça -feira... " 

FÁTIMA: " terça-feira, né? 

ZULEIDO: " É então pra você tomar conhecimento. Agora... eu 

disse a Ricardo o seguinte. Olhe, que Ricardo normalmente 

recebe quatro. Eu disse não, porque a guerra em cima desse 

dinheiro vai ser grande, então tem que tá com todos os 

quatorze e cem faturados, entendeu Fátima? 

(13/07/2006, às 12h18min43s) 

427. Os depoimentos das testemunhas arroladas pela defesa e 

interrogatório o réu, que se manteve silente, não trouxeram qualquer elemento 

que servisse para afastar a alegação, sustentada por provas, das ações de 

ZULEIDO VERAS que resvalaram no delito em comento. 

428. Ressalto, como bem destacou a eminente Ministra Relatora 

Eliana Calmon quando do recebimento da denúncia, ainda em um juízo 

perfunctório – e que restou corroborado durante a instrução do feito – alguns 

acusados não seriam capazes de, isoladamente, propiciar o desvio de verba 

pública para a empresa GAUTAMA, de modo que a consumação do crime de 

peculato desvio somente foi possível em razão da atuação precedente de 

outros denunciados que, agindo mediante união de propósitos, viabilizaram a 

majoração da verba pública com o fim de desviá-la para a GAUTAMA, dentre 

os quais o réu ZULEIDO VERAS, sócio-diretor da referida empreiteira, que 

esteve à frente de todas as negociatas necessárias para viabilizar a 

majoração do valor do Contrato n. 110/01 e o posterior desvio de tal 
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excedente, além de alguns funcionários públicos, integrantes de Secretarias 

de Estado e da DESO. 

429. Além disso, a circunstância elementar contida no tipo peculato, 

qual seja, a qualidade de funcionário público do agente, comunica-se aos 

demais co-autores ou partícipes do delito, nos termos do art. 30, segunda 

parte, do Código Penal. 

430. Nesse sentido, o STJ já decidiu que, "em se tratando de 

elementar do crime de peculato, é perfeitamente admissível, segundo o texto 

do art. 30 do Código Penal, a comunicação da circunstância da função pública 

aos co-autores e partícipes do crime, inclusive quanto àquele estranho ao 

serviço público" (HC 30.832/PB, Rel. Min. LAURITA VAZ, QUINTA TURMA, 

DJ 19/04/2004, p. 219), 

431. À luz da fundamentação expendida, torna-se incontestável o 

reconhecimento da autoria atribuída ao réu ZULEIDO SOARES VERAS.  

432. Percebo, assim, que o réu ZULEIDO SOARES VERAS praticou 

a conduta penalmente tipificada no art. 312, caput, do Código Penal. 

433. Quanto ao dolo, segundo os ensinamentos doutrinários, 

consubstancia-se na livre e consciente vontade de realizar o tipo objetivo, 

tendo-se conhecimento dos seus elementos no caso concreto. 

434. Assim, extrai-se que o elemento subjetivo geral do tipo (dolo) 

compõe-se de dois aspectos: a) o aspecto de conhecimento ou aspecto 

cognoscitivo do dolo; e b) o aspecto do querer ou aspecto volitivo do dolo. 

435. Por constituir um elemento subjetivo, interno ao agente 

delituoso, a sua aferição deve ocorrer a partir do exame das circunstâncias 

exteriores do delito, observando as provas contidas nos autos e as regras 
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normais da experiência. Do contrário, bastaria negar a existência do elemento 

anímico do crime durante o interrogatório para se afastar a ocorrência do dolo. 

436. O dolo não se confunde com o efetivo conhecimento do ilícito 

penal – dolo normativo –, já que o dolo foi despido de qualquer elemento 

valorativo, sendo que a potencial consciência da ilicitude foi deslocada para a 

culpabilidade. Assim, basta que o acusado tenha conhecimento de que a 

conduta praticada é errada. 

437. No caso em exame, constato que os elementos probatórios 

contidos nos autos demonstram que o denunciado, livre e conscientemente, 

praticou a conduta delituosa descrita na denúncia. 

438. Dessarte, verifico, enfim, que o denunciado praticou uma 

conduta típica, antijurídica e culpável, uma vez que estão ausentes quaisquer 

causas de justificação e de exculpação do delito, merecendo receber a 

censura penal pelo ato levado a cabo. 

2.4.3.2.2. Crime de corrupção ativa 
qualificada (artigo 333, parágrafo único do 
Código Penal), por 36 vezes. 

MATERIALIDADE 

439. Constatei a materialidade delitiva através das provas 

produzidas durante o inquérito policial e perante o Juízo, em especial pelas 

interceptações telefônicas realizadas pela Polícia Federal com autorização 

judicial, bem assim pelo depoimento de testemunhas ouvidas em Juízo. 

440.  Os elementos probatórios demonstram indubitavelmente que, 

para que a empresa GAUTAMA saísse vencedora da Concorrência Pública n. 

005/2000 e firmasse o Contrato n. 110/01 com a DESO, o réu ZULEIDO 

VERAS ofereceu e deu vantagem indevida a agentes públicos, a fim de, no 
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exercício de suas funções, viabilizarem o direcionamento da licitação para a 

sua empreiteira, moldassem o contrato de forma a favorecer o 

superfaturamento e atuassem para a liberação de pagamentos à empresa, o 

que, de fato, aconteceu, segundo já demonstrado anteriormente nesta 

sentença, especialmente nos itens 2.4.1. e 2.4.2, qualificando o delito em 

questão. 

441. A corrupção ativa praticada resta configurada pelos elementos 

de prova colhidos, inclusive a análise das anotações das agendas 

apreendidas na sede da Construtora GAUTAMA, onde constam anotações 

das propinas pagas a autoridades de todo o país, incluindo algumas de 

Sergipe, como FLÁVIO CONCEIÇÃO, JOÃO ALVES NETO, MAX ANDRADE 

dentre outras, sempre ao lado das cifras que lhes eram pagas, além dos 

diálogos captados em escutas telefônicas que revelaram igualmente tais 

pagamentos. 

442. Em uma das ocasiões da remessa de dinheiro da empresa 

GAUTAMA para Aracaju, realizada através de HUMBERTO RIOS, a Polícia 

Rodoviária Federal abordou o veículo que transportava o valor em espécie, só 

o liberando após contato com FLORENCIO, no setor financeiro da sede da 

empresa, que alegou ser o recurso destinado a pagamento de funcionários da 

GAUTAMA na obra que estava sendo realizada.  

443. As interceptações telefônicas realizadas, porém, demonstram 

que era comum o transporte de dinheiro em espécie de Salvador para 

Aracaju, para pagamentos a autoridades e particulares a elas ligados, que 

atuaram para o favorecimento da empresa: 

 
DIÁLOGO 54 

“GIL diz que vai ter de fazer aporte para a MANDALA em torno 

de R$ 230.000,00 e com dinheiro de LIMA vai ter que fazer 

esse aporte hoje para voltar amanhã e fazer o negócio de 
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ARACAJU amanhã… ZULEIDO pede para fazer pelo menos 

“cem” para Aracaju ainda hoje. GIL diz que está indo para a 

CAIXA agora e pergunto se ZULEIDO está indo para 

ARACAJU. ZULEIDO confirma a ida a ARACAJU por causa do 

dinheiro que saiu lá. ZULEIDO diz para fazer o que puder para 

ARACAJU e pegar uma ajuda da ECOSAMA se necessário 

 (08/08/2006, 11:12:37) 

 

D87. Zuleido e Flavio. Flavio diz que teve com o filho. Diz que 

filho é um apavorado. O assunto de um retorno, que Gil está 

fazendo isso. Flavio pergunta se tem posição hoje. Zuleido diz 

que vc tem amanhã. F pergunta: e o pessoal... Zuleido diz que 

vai ter amanha. 

FLÁVIO: “ ...o filho é um apavorado...disse que era um assunto 

hoje, quer que eu mande até Salvador.” 

ZULEIDO: “ que é o assunto de quê?” 

FLÁVIO: “assunto de...deixa eu ver...do retorno.” 

ZULEIDO: “tá, Gil está fazendo isso, Flávio, nem se 

preocupe...” 

FLÁVIO: “...deixa eu fazer uma colocação:alguma posição hoje 

ou não?” 

ZULEIDO: “você tem amanhã, tá? Hoje tá tudo sendo 

produzido pra aí , tá?...” 

(30/08/2006, às 11h28min47s) 

 

ZULEIDO: " Olha, eu tô aqui em Sergipe, tá? Por aquela 

operação tá? Tá prometido pra terça -feira... " 

FÁTIMA: " terça-feira, né? 

ZULEIDO: " É então pra você tomar conhecimento. Agora... eu 

disse a Ricardo o seguinte. Olhe, que Ricardo normalmente 

recebe quatro. Eu disse não, porque a guerra em cima desse 
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dinheiro vai ser grande, então tem que tá com todos os 

quatorze e cem faturados, entendeu Fátima? 

(13/07/2006, às 12h18min43s) 

 

D32. 06/09. (quarta) Zuleido e Flavio. Flavio diz que falou com 

o “filho” agora e que ele pediu pra ver se sexta-feira... ao que 

Zuleido responde de imediato “faço”. Flavio diz que pode 

acionar o meu rapaz. Zuleido pergunta o que esta acontecendo 

e Flavio diz que Max não quer mais. Flavio diz que disse a 

João hoje que ele checasse os dados porque tinha aquele “oito 

quatro” (84). Flavio manda acionar o seu rapaz, o anjo negro. 

Zuleido diz que faz sexta e que coloca os 84 junto e resolve a 

parte de Flavio. Zuleido fala das eleições com pessimismo... 

Flavio diz que a situação é difícil e Zuleido diz que não está 

revertendo...   

 

D33. 08/09. Zuleido e Flavio. Flavio diz que ta tudo ok, que 

chegou depois que ele viajou. 

 

D34. 08/09. Zuleido e Flavio. Zuleido pergunta pra quem 

entregar o de hoje, do “menino”... Flavio diz que ele quer que 

entregue a ele (Flavio)... Flavio pergunta se Zuleido “fecha 

posição” e ele diz que não, que vão só 216 e que fica faltando 

84... 

 

D141. 05/09. Zuleido e Flavio (12:49:48). Ele (Victor) pediu pra 

levar na casa que ele assina. Ele não foi nem pra DESO 

porque está chateado. Zuleido pergunta chateado com o quê. F 

diz chateado com tudo... até comigo porque acha que tá 

pagando tudo e não tá tendo nada. Vão tirar valor da deso... 

policia militar e samu estadual, que dr. João quer passar com o 

samu estadual. João Neto garantiu... quer pagar 4,1 de zuleido, 
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fuad etc... Z pergunta com que dinheiro. F diz que ele falou que 

garante... Flavio diz que ele precisa ter, que ele flavio não pode 

dizer nem por telefone, mas ele precisa cinco dias antes um 

valor alto para correr de novo... Zuleido pergunta como tá a 

situação, Flavio diz que há um crescimento no interior mas que 

a situação é difícil e vai ser decidida no fotochart. 

444. O Delegado de Polícia Federal Antônio de Pádua Vieira 

Cavalcanti ao depor também corrobora essa assertiva, ao afirmar que foram 

interceptadas algumas ligações dando a entender que haveria pagamentos a 

um dos denunciados, FLÁVIO CONCEIÇÃO, e que, nesse episódio, 

funcionários da empresa teriam comentado que haveria um pagamento que 

sairia de Salvador em automóvel e seria realizado em Aracaju, tendo uma 

equipe policial acompanhado essa chegada do automóvel, que, salvo engano 

do depoente, era conduzido pelo funcionário da GAUTAMA de nome 

HUMBERTO, o qual colocou o pacote dentro do veículo de FLÁVIO 

CONCEIÇÃO quando se encontraram. 

445. Tal assertiva é confirmada pela Informação Policial n. 005/2007 

(fls. 34/34-v do Apenso 02), dando conta de que foi feita uma vigilância com o 

objetivo de localizar, acompanhar e registrar movimentação e contatos 

realizados por ocupantes do veículo VW/FOX, placa HFG-1837, pertencente à 

Localiza Rent a Car SA, proveniente de Salvador, o qual foi localizado quando 

entrava em Aracaju (no Posto da Polícia Rodoviária Federal), identificando-se 

duas pessoas no interior, sendo o motorista identificado como sendo 

HUMBERTO RIOS DE OLIVEIRA, a partir de onde foi seguido pela autoridade 

policial até estacionar na Rua Riachuelo, Bairro São José. E que naquela 

localidade condutor e passageiro desembarcaram e ficaram próximos ao 

veículo e, em seguida aproximou-se um veículo TOYOTA/COROLLA, Placa 

IAA-5555, identificado como pertencente a FLÁVIO CONCEIÇÃO DE 

OLIVEIRA NETO, que parou ao lado (paralelamente) do veículo VW/FOX e 
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abriu o porta-malas. Então, HUMBERTO dirigiu-se rapidamente ao porta-

malas do referido veículo colocando algo em seu interior. 

446. Ressalto que, consoante apurado, apesar de alguns 

pagamentos terem sido realizados a particulares, como a JOÃO ALVES 

NETO e a MAX JOSÉ VASCONCELOS DE ANDRADE, que eram, 

respectivamente, filho e coordenador financeiro da campanha (além de ex-

Secretário de Estado da Fazenda) do Governador JOÃO ALVES FILHO, 

tinham este (e sua campanha eleitoral) também como destinatário, além de 

ter por objetivo influenciar a atuação do próprio Governador, que era o 

responsável maior pelas finanças do Estado, pela obtenção do empréstimo 

junto à CAIXA para financiamento das obras e pela determinação de liberação 

de valores para a GAUTAMA. 

447. O diálogo interceptado entre ZULEIDO VERAS e RICARDO 

MAGALHÃES abaixo transcrito comprova as tratativas junto ao Governador 

JOÃO ALVES FILHO para a resolução de questões relativas ao empréstimo 

que seria destinado a custear as obras e viabilizar o desvio dos recursos 

públicos: 
D146. 28/06: Zuleido e Ricardo: Ricardo diz que o empréstimo 

não saiu ainda mas Flávio vai ter uma reunião com o 

Governador. Tratam também de um aditivo e de alguém que 

está “catando” os preços. Vai levar para Zuleido um aditivo de 

prazo (90 dias), para dar tempo de fazer o outro aditivo. Zuleido 

diz que Flavio se reuniu com o governador e os dois marcaram 

outra reunião, dessa feita com Gilmar.  

448. A tabela apresentada pelo MPF em suas alegações finais 

esclarece detalhadamente os pagamentos realizados e a sua relação com a 

liberação de recursos para a GAUTAMA: 

Quem deu Quem recebeu Quando Quanto 
Motivo da 

propina/Observação 
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ZULEIDO 
(fl. 60, Ap. 45) 

IVAN PAIXÃO 02.08.2006 R$ 240.000,00 

ZULEIDO 
(interceptação 
telefônica dos 

dias 02, 05, 06 e 
08 de setembro 

de 2006) 

IVAN PAIXÃO 06.09.2006 R$ 50.000,00 

Liberação da DESO à 
GAUTAMA de R$ 

6.800.001,00, no dia 
29.12.05 

ZULEIDO MAX 
08.08.2006 
30.08.2006 

Não identificado 
Dados obtidos via 

interceptação telefônica 

ZULEIDO 
(fl. 40, Ap. 45) 

FLÁVIO 30.09.2005 R$ 100.000,00 

Liberação da DESO à 
GAUTAMA, nos dias 19 e 
22 de agosto de 2005, do 
valor de R$ 4.998,672,75 
(Relatório da CGU, Anexo 

11) 

ZULEIDO 
(fl. 42, Ap. 45) 

JOÃO A. NETO 
14.10.2005 
20.10.2005 
10.11.2005 

R$ 100.000,00 
R$ 100.000,00 
R$ 200.000,00 

Liberação da DESO à 
GAUTAMA, nos dias 11, 
19 e 21 de outubro de 

2005 de R$ 5.000.000,00 
ZULEIDO 

(fl. 46, Ap. 45) 
“membros da 

quadrilha” 
16.01.2006 R$ 300.000,00 

ZULEIDO 
(fl. 46, Ap. 45) 

FLÁVIO 
08.02.06 
09.02.06 
13.02.06 

R$ 250.000,00 
R$ 250.000,00 
R$ 250.000,00 

ZULEIDO 
(fl. 47, Ap. 45) 

“pessoal da 
DESO” 

13.02.06 R$ 50.000,00 

ZULEIDO 
(fl. 48. Ap. 45) 

“pessoal da 
DESO” 

14.02.06 R$ 50.000,00 

Liberação de R$ 
7.995.167,70, nos dias 15 

e 26 de dezembro de 
2005 (mediante onze 
ordens de saques) e 

liberação de R$ 
4.156,599,50 (mediante 
quatro documentos de 
créditos e duas ordens 

de saque), no dia 1º e no 
dia 15 de fevereiro de 

2006. 

ZULEIDO 
(fls. 48, 50 e 53 

do Ap. 45) 
FLÁVIO 

08.03.06 
10.03.06 
10.04.06 
02.05.06 

R$ 200.000,00 
R$ 200.000,00 
R$ 77.000,00 
R$ 276.000,00 

ZULEIDO 
(fls. 48, 50 e 53 

do Ap. 45) 

“pessoal da 
DESO” 

10.04.06 R$ 100.000,00 

A DESO pagou à 
GAUTAMA, nos dias 02, 
13, 14 e 27 de março de 

2006 (mediante seis 
ordens de saque e dois 

documentos de créditos) 
o valor de R$ 

4.696.280,50. Nos dias 
07, 11 e 26 de abril de 

2006 foi liberado o valor 
de R$ 3.498.916,83 (por 
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meio de três ordens de 
saque e dois documentos 

de créditos). 

ZULEIDO 
(fls. 55 e 56, Ap. 

45) 
FLÁVIO 

29.05.06 
02.06.06 

R$ 100.000,00 
R$ 50.000,00 

Em maio, nos dias 10 e 
25, a DESO pagou à 

GAUTAMA o valor de R$ 
1.829.716,22 (por meio 
de dois documentos de 

créditos e uma ordem de 
saque) 

ZULEIDO 
(fl. 57, Ap. 45) 

JOÃO A. NETO 08.06.2006 R$ 50.000,00 

A DESO pagou à 
GAUTAMA o valor de R$ 
700.413,90 (por meio de 

dois documentos de 
créditos), no dia 14 de 

junho de 2006 

ZULEIDO 
(fl. 58, Ap. 45) 

FLÁVIO 14.07.06 R$ 50.000,00 

GAUTAMA recebeu mais 
R$ 600.000,00 (por meio 

de duas ordens de 
saque), no dia 22 de 

junho de 2006. 

ZULEIDO 
(fl. 56, Ap. 45) 

SÉRGIO 

30.05.06 
(promessa 

de 
pagamento) 

R$ 50.000,00 

SERGIO deveria 
acompanhar os 

interesses de ZULEIDO 
junto a GILMAR e a 

DESO. 

ZULEIDO 
(fl. 59, Ap. 45) 

FLÁVIO 28.07.06 R$ 50.000,00 

A GAUTAMA recebeu o 
valor de R$ 419.427,71, 

pagos no dia 20 de julho 
de 2006. 

    

No dia 02 de agosto de 
2006 a DESO pagou à 
GAUTAMA mais R$ 

1.500.000,00. 

ZULEIDO 
– interceptação 

 

“mandou para 
Aracaju” 

(Visando a 
liberação de 
outra ordem 

bancária.) 

08.08.06 
09.08.06 

R$ 100.000,00 
R$ 300.000,00 

No dia 11.08.06 foram 
liberados R$ 3.297.733,56  
e no dia 15.08.06 foram 

liberados R$ 3.843.924,44 

ZULEIDO 
(interceptação) JOÃO. A. NETO 

10.08.06 (dia 
que João 
cobrou a 
propina) 

R$ 330.000,00 
(promessa de 
pagamento) 

No dia 11.08.06 foram 
liberados R$ 3.297.733,56 
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ZULEIDO 
(f. 61, Ap. 45) FLÁVIO 14.08.06 R$ 50.000,00 

ZULEIDO 
(f. 61, Ap. 45) JOÃO A. NETO 14.08.06 R$ 100.000,00 

Liberação do valor de R$ 
3.843.924,44, no dia 15 

de agosto de 2006. 

ZULEIDO 
(f. 69, Ap. 45, os 

pagamentos 
programados 

para MAX) 

JOÃO. A. FILHO 30.08.06 

R$ 650.000,00 
(por meio de MAX, 

que era o 
coordenador de 

campanha 
eleitoral) 

Liberação de R$ 
8.641.658,00, entre os 
dias 02 e 15 de agosto 
de 2006, mediante a 
intermediação de J.A. 

NETOe FLÁVIO 

ZULEIDO FLÁVIO 08.09.06 
R$ 216.000,00 

(propina solicitada 
por J.A. NETO) 

ZULEIDO 
(fls. 74 e 75 do 

Ap. 45) 
FLÁVIO 

12.09.06 
12.09.06 

(foram dois 
recebimento
s diversos do 
mesmo dia) 

19.09.06 

R$ 84.000,00 
R$ 86.000,00 
R$ 50.000,00 

ZULEIDO 
(fls. 71 e 74 do 

Ap. 45) 
J.A.NETO 07.09.06 

12.09.06 
R$ 50.000,00 
R$ 50.000,00 

ZULEIDO 
(fls. 74 e 76 do 

Ap. 45) 

MAX ANDRADE 
(para o ex-

governador) 

14.09.06 
22.09.06 

 

R$ 163.000,00 
R$ 300.000,00 

 
 

No dia 05.09.06, a 
GAUTAMA recebeu R$ 
1.500.000,00 (conforme 
relatório da CGU, anexo 

11), sendo tal 
pagamento, autorizado 

pelo ex-governador, 
através de J.A. NETO e 

intermediado por 
FLÁVIO, e, entre os dias 
11 e 28 de setembro de 

2006, recebeu R$ 
4.252.924,60. 

ZULEIDO 
(fls. 112 e 89 do 

Ap. 45) 
FLÁVIO 

02.10.06 
23.10.06 
25.12.06 

R$ 115.800,00 
R$ 250.000,00 
R$ 30.000,00 

ZULEIDO 
(fls. 79 e 89 do 

Ap. 45) 
J.A. NETO 19.10.06 

25.12.06 

R$ 150.000,00 
R$ 80.000,00 

 

ZULEIDO 
(f. 89 do Ap. 45) MAX ANDRADE 25.12.06 R$ 20.000,00 

No dia 27.10.06, a 
GAUTAMA recebeu R$ 
465.307,70 (mediante 

quatro documentos de 
créditos). No dia 

24.11.06, R$ 154.292,41 
(mediante dois 

documentos de créditos) 
e, no dia 19.12.06, na 

data de encerramento do 
contrato, mais R$ 

400.000,00 

ZULEIDO 
(interceptação) FLÁVIO 

O diálogo no 
dia 

28.02.2007 
confirma o 

recebimento 
da propina 

Não identificado 

A GAUTAMA recebeu, no 
dia 10.05.2007 o saldo 

remanescente do 
contrato findo em 

dezembro de 2006, no 
montante de R$ 

585.426,75 (por meio de 
nove documentos de 

créditos) 
TOTAL   R$ 6.217.000,00 R$ 178.708.458,81 
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449. Assim sendo, restou demonstrado nos autos a existência de 

oferta de vantagem indevida e entrega de valores a diversas autoridades 

públicas em Sergipe ou a particulares a elas ligados, e também das liberações 

de pagamentos à empreiteira concomitantes ou subsequentes ao pagamento 

da propina. 

AUTORIA 

450. Igualmente, inexiste dúvida sobre a autoria da conduta 

delituosa atribuída ao denunciado, conforme se pode observar nas provas 

carreadas aos autos (documentos apreendidos e interceptações telefônicas já 

reportados acima, quando da configuração da materialidade delitiva). 

451. Restou demonstrado na instrução que o réu ZULEIDO 

SOARES VERAS definia os valores e as datas em que seriam entregues às 

autoridades sergipanas, de acordo com a liberação de recursos pela DESO 

para pagamento de faturas relativas ao Contrato n. 110/01, determinando a 

funcionários de sua empresa como RICARDO MAGALHÃES, GIL JACÓ e 

FÁTIMA, que providenciassem a remessa do numerário para Aracaju para ser 

a elas entregue. 

452. As anotações apreendidas em agendas na sede da empresa 

do réu, bem assim as interceptações telefônicas realizadas, já transcritas 

acima, quando da análise da materialidade do delito, demonstram que o réu 

ZULEIDO VERAS agia pessoalmente no pagamento de valores a funcionários 

públicos. 

453. A tabela apresentada pelo MPF em suas alegações finais, 

igualmente já citada acima, indica detalhadamente 29 pagamentos realizados 

pelo réu ZULEIDO VERAS a autoridades públicas de Sergipe, e a sua relação 

com a liberação de recursos para a GAUTAMA, as quais encontram 
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fundamento nas anotações das agendas apreendidas, nas escutas telefônicas 

e nas Informações Policiais realizadas pela Polícia Federal.  

454. Assim, restou provado que o réu ZULEIDO VERAS praticou a 

conduta penalmente tipificada no art. 333, parágrafo único, do Código Penal, 

por vinte e nove vezes. 

455. Quanto ao dolo, segundo os ensinamentos doutrinários, 

consubstancia-se na livre e consciente vontade de realizar o tipo objetivo, 

tendo-se conhecimento dos seus elementos no caso concreto. 

456. Assim, extrai-se que o elemento subjetivo geral do tipo (dolo) 

compõe-se de dois aspectos: a) o aspecto de conhecimento ou aspecto 

cognoscitivo do dolo; e b) o aspecto do querer ou aspecto volitivo do dolo. 

457. Por constituir um elemento subjetivo, interno ao agente 

delituoso, a sua aferição deve ocorrer a partir do exame das circunstâncias 

exteriores do delito, observando as provas contidas nos autos e as regras 

normais da experiência. Do contrário, bastaria negar a existência do elemento 

anímico do crime durante o interrogatório para se afastar a ocorrência do dolo. 

458. O dolo não se confunde com o efetivo conhecimento do ilícito 

penal – dolo normativo –, já que o dolo foi despido de qualquer elemento 

valorativo, sendo que a potencial consciência da ilicitude foi deslocada para a 

culpabilidade. Assim, basta que o acusado tenha conhecimento de que a 

conduta praticada é errada. 

459. No caso em exame, constato que os elementos probatórios 

contidos nos autos demonstram que o denunciado, livre e conscientemente, 

praticou a conduta delituosa descrita na denúncia. 

460. No mais, verifico que o denunciado praticou uma conduta 

típica, antijurídica e culpável, uma vez que estão ausentes quaisquer causas 
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de justificação e de exculpação do delito, merecendo receber a censura penal 

pelo ato levado a cabo. 

CONTINUIDADE DELITIVA 

A acusação afirma que o as condutas delitivas foram prativadas 

ao longo de vários anos, em tempos distintos, além de mostrar a prática 

habitual, não se podendo reconhecer o seu caráter continuado, requerendo, 

assim, sejam consideradas em como praticadas em concurso material de 

crimes, consoante previsto no art. 69 do Códio Penal. 

Vejamos. 

O art. 71 do Código Penal assim dispõe: 
        Crime continuado 

        Art. 71 - Quando o agente, mediante mais de uma ação ou 

omissão, pratica dois ou mais crimes da mesma espécie e, 

pelas condições de tempo, lugar, maneira de execução e 

outras semelhantes, devem os subseqüentes ser havidos como 

continuação do primeiro, aplica-se-lhe a pena de um só dos 

crimes, se idênticas, ou a mais grave, se diversas, aumentada, 

em qualquer caso, de um sexto a dois terços.   

        Parágrafo único - Nos crimes dolosos, contra vítimas 

diferentes, cometidos com violência ou grave ameaça à 

pessoa, poderá o juiz, considerando a culpabilidade, os 

antecedentes, a conduta social e a personalidade do agente, 

bem como os motivos e as circunstâncias, aumentar a pena de 

um só dos crimes, se idênticas, ou a mais grave, se diversas, 

até o triplo, observadas as regras do parágrafo único do art. 70 

e do art. 75 deste Código. 
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A leitura do art. 71 do Código Penal, alhures transcrito, leva-

nos à ilação de que o reconhecimento da continuidade delitiva depende do 

preenchimento dos requisitos exigidos na norma. 

O Supremo Tribunal Federal já se manifestou sobre a matéria, 

fazendo-o nos seguintes termos: 

“Crime – Continuidade delitiva. A continuidade delitiva 

pressupõe a demonstração inequívoca dos pressupostos 

previstos no art. 71 do Código Penal, a respaldar a exceção ao 

concurso material. (...)”.24 

461. Considerando-se o caso concreto delineado e a reiteração do 

crime, comprovadamente nestes autos por aproximadamente 02 (dois) anos, 

em condições semelhantes, ou seja, as circunstâncias objetivas de tempo 

(conexão temporal lógica e aceitável), lugar (conexão espacial compatível), 

maneira de execução (modus operandi), há que se admitir a continuidade 

delitiva, aplicando-se o disposto no artigo 71, caput, do Código Penal, quando 

da aplicação da pena. 

462. A própria acusação aponta que os elementos probatórios 

demonstram que foi promovido o direcionamento da licitação para a 

GAUTAMA, foram moldados os orçamentos, projetos, contrato e seus 

aditivos, de forma a favorecer o sobrepreço e, também, foram prometidas 

vantagens indevidas a autoridades públicas para a liberação de pagamentos à 

empresa, de forma a proporcionar, nessa fase de execução e pagamento do  

contrato, o desvio dos recursos públicos liberados para abastecer o esquema 

de propinas engendrado. Considerando que tais fases, de realização da 

licitação, de contratação da empresa, de execução do objeto e de pagamento 

dos valores correspondentes, logicamente se protraíram no tempo, não há 

como afastar a conexão temporal ínsita à continuidade delitiva. 

                                                        
24 - MIRABETE, Júlio Fabbrini. Código penal interpretado. 5. ed. São Paulo: Atlas. 2005, pág. 585. 
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463. Sobre a necessidade de reconhecimento da continuidade 

delitiva mesmo quando o cometimento das infrações penais se alonga no 

tempo, se presentes os seus requisitos legais, transcrevo o julgado abaixo do 

TRF da 5ª Região: 

PENAL. PROCESSUAL PENAL. OMISSÃO DE 

INFORMAÇÕES AO FISCO, GERANDO REDUÇÃO DE 

TRIBUTO DEVIDO. CONDENAÇÃO DO RÉU. AJUSTE NA 

DOSIMETRIA DA PENA. RECONHECIMENTO 

DA CONTINUIDADE DELITIVA EM TODO O PERÍODO 

APURADO, EXCLUINDO, ASSIM, O CONCURSO 

MATERIAL APLICADO EM SENTENÇA. APELAÇÃO DA 

DEFESA PARCIALMENTE PROVIDA. 1. Narra a denúncia que 

o acusado, administrador da TRANSPORTADORA 

OLINDENSE LTDA, teria -- durante período de janeiro/2008 a 

dezembro/2008; e em agosto/2011 --, omitido nas Guias de 

Recolhimento do FGTS e informações à Previdência Social 

(GFIP's) os valores dos salários de contribuição dos 

empregados em comparação aos constantes na RAIS (Relação 

Anual de Informações Sociais). Em decorrência, teria suprimido 

contribuições previdenciárias patronais e dos segurados e, 

consequentemente, reduzido as contribuições sociais 

destinadas ao FNDE, ao INCRA, ao SENAC, ao SESC e ao 

SEBRAE, no montante consolidado de R$808.779,76; 2. Foi, 

então, processado e condenado como incurso no Art. 337-A, I, 

do CP e Art. 1º, I, da Lei 8.137/90, c/c Arts. 69,70 e 71, todos 

do CP, pelo que restaram-lhe aplicadas as penas de (i) 04 anos 

e 02 meses de reclusão (crime cometido em 2008), mais (ii) 02 

anos e 06 meses de reclusão (crime cometido em agosto de 

2011), totalizando, por concurso material, 06 (seis) anos e 08 

(oito) meses de reclusão, mais 100 (cem) dias-multa, à fração 

de 1/4 (um quarto) do salário mínimo vigente à época do fato; 
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3. Em suas razões, o réu alega, preliminarmente, nulidade da 

sentença por suposto cerceamento do direito de defesa; no 

mérito, suscita inexigibilidade de conduta diversa diante das 

pretensas dificuldades pelas quais a empresa estaria 

passando. Pede, então, sua absolvição ou, subsidiariamente, a 

redução das sanções aplicadas (afastando-se a incidência 

de concurso material e diminuído o percentual relativo 

a continuidade delitiva); 4. Não há que se falar em cerceamento 

do direito de defesa quando as provas constantes nos autos 

são suficientes para análise da questão, cabendo ao juiz a 

aferição da necessidade da produção de outros elementos e, 

pois, precisando dispensar os que reputar supérfluos. Ademais, 

os documentos requeridos ao juízo poderiam ser obtidos 

facialmente na esfera administrativa e juntados aos autos 

processuais pelo réu; 5. Consoante assentado na 

jurisprudência, dificuldades financeiras, mesmo quando 

existentes, poderiam explicar o não pagamento dos tributos, 

jamais a omissão de dados que deveriam frequentar 

obrigações acessórias. Pune-se, aqui, então, o gesto de omitir 

as informações e de, por isso, suprimir tributos, não o mero 

inadimplemento das obrigações tributárias principais; 6. Tendo 

sido autoria e materialidade criminosas devidamente 

comprovadas, reconhecem-se ajustadas as penas cominadas, 

exceto no que concerne ao concurso material admitido em 

sentença; 7. É fato que foram 13 meses de omissão de 

informações e, pois, de tributos sonegados. É certo, do mesmo 

modo, que tais meses estão separados no tempo (12 meses de 

2008, mais agosto de 2011). Em termos, portanto, 

matemáticos, ter-se-ia, como quis a sentença, (i) crime 

continuado em 2008 mais (ii) crime não continuado em 2011, 

ambos em concurso material -- mas tal raciocínio não conduz à 

melhor solução jurídica; 8. Note-se: tivesse o acusado 
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persistido no cometido do crime durante 2009, 2010, até agosto 

de 2011 -- tornando, assim, induvidosa a continuidade até este 

último mês --, sua situação jurídica findaria mais benéfica do 

que acabou sendo reconhecida em sentença. Com efeito, neste 

cenário hipotético, o réu haveria cometido um só crime 

em continuidade delitiva, envolvendo muitos meses a mais, e 

não dois crimes em concurso material (como quis o juízo a 

quo). Não fez e não faria sentido. A situação é tanto mais grave 

quando se sabe que a fração pela continuidade já reconhecida 

(dos 12 meses de 2008) foi estipulada no máximo permitido 

(2/3); 9. Reconhece-se, portanto, a bem da Justiça material da 

decisão, continuidade delitiva em todo o período apurado (13 

meses), excluindo-se, logicamente, o concurso 

material consagrado na sentença; 10. A pena-final, então, feita 

esta correção, resta estipulada em 04 anos e 02 meses de 

reclusão, em regime inicial semiaberto. Sustenta-se incólume a 

pena de 100 dias-multa, cada um deles dosado em 1/4 do 

salário mínimo vigente à época dos fatos; 11. Apelação, nestes 

termos, parcialmente provida. 

(TRF 5ª Região – ACR 12835 – Segunda Turma, Rel. Des. 

FEd. Paulo Roberto de Oliveira Lima, j. 28/03/2017, pub. DJE 

03/04/2017, p. 76) 

464. In casu, a incidência do aumento de pena há de ser no grau 

máximo (2/3), em virtude da prática de mais de 7 (sete) condutas da mesma 

espécie (reiterações), consoante aresto abaixo transcrito, extraído do 

ementário do egrégio Superior Tribunal de Justiça: 

PENAL. CORRUPÇÃO PASSIVA. CONTINUIDADE DELITIVA. 

PERCENTUAL DE AUMENTO. CRITÉRIO. NÚMERO DE 

INFRAÇÕES. ACÓRDÃO EM DISSONÂNCIA COM 

JURISPRUDÊNCIA DESTE SUPERIOR TRIBUNAL DE 

JUSTIÇA. DECISÃO MONOCRÁTICA. VIABILIDADE. 1. Esta 
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Corte Superior de Justiça pacificou entendimento segundo o 

qual o aumento da pena pela continuidade delitiva, dentro do 

intervalo de 1/6 a 2/3, previsto no art. 71 do CPB, deve adotar o 

critério da quantidade de infrações praticadas. Assim, aplica-se 

o aumento de 1/6 pela prática de 2 infrações; 1/5, para 3 

infrações; 1/4, para 4 infrações; 1/3, para 5 infrações; 1/2, para 

6 infrações; e 2/3, para 7 ou mais infrações. (...).25 

2.4.3.2.3. Crime de quadrilha ou bando 
(artigo 288, caput do Código Penal). 

MATERIALIDADE 

465. No contexto da prática dos crimes antes analisados, é possível 

constatar a existência de associação de agentes, de forma estável e 

permanente, para o fim de cometer os crimes contra a Administração Pública 

já amplamente indicados nesta sentença. 

466. Com efeito, os elementos colhidos nestes autos indicam que o 

resultado final dos delitos cometidos somente foi possível graças a ações 

conjuntas e coordenadas de várias pessoas, atuando desde a liberação de 

valores por meio de convênio junto ao Ministério da Integração Nacional e de 

financiamento junto à Caixa Econômica Federal, na realização de 

procedimento licitatório repleto de irregularidades, possibilitando o seu 

direcionamento à GAUTAMA e o superfaturamento dos valores contidos no 

contrato, até a liberação dos recursos públicos para o pagamento das obras 

licitadas com sobrepreço, o qual restou ao final desviado para majorar o lucro 

da empresa para pagamento pessoal e para campanha de agentes públicos.  

467. As relações entre os vários denunciados restaram amplamente 

demonstradas nos autos, algumas sendo mais próximas, com intimidade até 

entre os agentes, outras nem tanto, valendo-se, por vezes, da intermediação 
                                                        
25 - STJ. T5. AgRg no REsp 1169484/RS. Rel. Ministro Jorge Mussi. DJe 16/11/2012. 
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de outros dos agentes envolvidos no esquema, tendo sempre o objetivo da 

obtenção do resultado dos delitos praticados. 

468. Conforme bem destacou a Min. Eliana Calmon na decisão de 

recebimento da denúncia, "um único agente público, de forma isolada, não 

seria capaz de viabilizar a liberação de verbas à GAUTAMA, sendo 

necessária e imprescindível que todos atuassem unidos, em liame subjetivo, 

com essa finalidade". 

469. A participação de cada um deles, cada qual com o seu papel 

na organização criminosa, foi fundamental para a ocorrência dos delitos 

praticados pelo bando.  

470. Destaco, nesse ponto, ser prescindível que todos os membros 

da quadrilha atuem sempre conjuntamente praticando delitos, sendo inclusive 

desnecessário que os delitos pretendidos sejam consumados, bastando para 

a configuração da quadrilha a associação em grupo com a finalidade 

específica de cometimento dos crimes. 

471. Os trechos das interceptações telefônicas abaixo transcritas 

demonstram a associação de vários integrantes do grupo com a finalidade de 

praticar os crimes imputados pelo MPF: 

“ZULEIDO: “...e eles tem dinheiro Flávio?” 

FLÁVIO: “ Quem?” 

ZULEIDO: “ O governo, que possa pagar a gente em cinco 

milhões?”  

FLÁVIO: “ Tem não. Acho que não tem não.” 

ZULEIDO: “ Então eles não estão com necessidade. Se tiver 

necessidade arrumam”. 

FLÁVIO: “eles vão focar isso, tá entendendo?”(...) 

(16/06/06, às 10h58min45s)” 
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Data 02/05/2006 19:35:45 

ZULEIDO pergunta se tem notícia do DESO... RICARDO diz 

que ele não conseguiu falar com o VITOR, que teve um evento 

com o GOVERNADOR e ficou tarde a tarde toda, que amanhã 

de manhã ele vai tentar falar... ZULEIDO pergunta se é o 

RENATO... ZULEIDO pergunta "Essa semana dá pra receber o 

que? Dá pra receber aquele um milhão e meio mais os 

oitocentos,certo?". RICARDO diz que não porque depende das 

certidões que o GILSON vai mandar… ZULEIDO diz que as 

certidões não é problema que ele (ZULEIDO) resolve com o 

FLÁVIO do mesmo jeito... RICARDO diz que precisa das 

certidões pra tramitar lá na... ZULEIDO diz que isso ele 

(ZULEIDO) consegue resolver e diz que a certidão só vai estar 

na sexta-feira... 

 

“ZULEIDO pergunta a FLAVINHO se está tudo em ordem, ele 

diz que está caminhando…  ZULEIDO fala “aquele material seu 

só vai segunda e terça”, FLAVINHO diz “3a. Tá combinado de 

chegar lá...tá entendendo?…. Tanto que VICTOR já tá avisado 

que a prioridade máxima, tão logo chegue...” VICTOR fala 

“cinco...pode deixar comigo, eu já falei com ele, mas amanhã 

falo com ele...”, ZULEIDO “ele disse que não tinha falado”, 

FLAVIO diz que falou várias vezes ... que amanhã 07h30min 

ele vai está com ele em sua casa (FLAVINHO)….ZULEIDO fala 

pra FLAVINHO não se preocupar….FLAVINHO diz que já sabe 

mais ou menos o que é...”aquele assunto no ZYMLER, eu 

esqueci de falar com você.. tá bem dominado..” ZULEIDO diz 

que está “absolutamente dominado...”, FLAVINHO fala “matéria 

de jornal hoje..”, ZULEIDO “ontem eu lhe avisei… antes de sair 

eu lhe avisei, porque foi combinado com ele...” FAVIO perfeito 

então… agente se fala segunda… amanhã eu falo com 

VICTOR, eu pedi cinco.. ligo para ele agora até… apensar de 
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que amanhã ele vai tá as 07h30min lá em casa”, ZULEIDO 

“mas dê uma ligada para ele….”, FLAVINHO diz que vai ligar… 

ZULEIDO fala que ele é malandro…. FLAVINHO  “o que 

chega...chega no… em torno de 60 mais 300...”, ZULEIDO diz 

é isso aí… FLAVINHO diz que vai ver como já administra aqui 

amanha… “amanhã falo com FILHO…. O filho tá atrás de 

mim...”, pergunta se filho já ligou de novo… ZULEIDO diz que 

já ligou várias vezes, mas ele não está atendendo… hoje está 

ocupado… FLAVINHO diz que ele está ligando por outra 

coisa… ZULEIDO diz que talvez… fala que ele estava tentando 

localizar FLAVINHO… FLAVINHO fica de ligar amanhã e 

pergunta se ZULEIDO vai descer hoje a noite…. FLAVINHO 

fala que esteve em Brasília… ZULEIDO pergunta o que ele 

estava fazendo…  FLAVINHO “eu não fui entregar aquele 

documento…. Não fizeram eu ir aí….aquele documento que eu 

pedi a TEREZA… me fizera ir ai rapaz…. Pra você ver o que 

esse Dr. CARLOS não faz comigo...” ZULEIDO pergunta e 

como é que está se animaram…  FLAVINHO diz que vai ter 

uma posição no final da semana, fala que se animaram… 

ZULEIDO falta que está OK. FLAVINHO diz que depois liga.  

dia 05/05/2006 (apenso 225, fl. 766) 

 

D87. Zuleido e Flavio. Flavio diz que teve com o filho. Diz que 

filho é um apavorado. O assunto de um retorno, que Gil está 

fazendo isso. Flavio pergunta se tem posição hoje. Zuleido diz 

que vc tem amanhã. F pergunta: e o pessoal... Zuleido diz que 

vai ter amanha. 

FLÁVIO: “ ...o filho é um apavorado...disse que era um assunto 

hoje, quer que eu mande até Salvador.” 

ZULEIDO: “ que é o assunto de quê?” 

FLÁVIO: “assunto de...deixa eu ver...do retorno.” 
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ZULEIDO: “tá, Gil está fazendo isso, Flávio, nem se 

preocupe...” 

FLÁVIO: “...deixa eu fazer uma colocação:alguma posição hoje 

ou não?” 

ZULEIDO: “você tem amanhã, tá? Hoje tá tudo sendo 

produzido pra aí , tá?...” 

(30/08/2006, às 11h28min47s)   

 

RICARDO:" ." O senhor teve notícia sobre a reunião, sobre 

recurso?" 

ZULEIDO:" Olhe, me disseram... e Sérgio vai onze e meia ter 

uma reunião com Gilmar .. ,que seria essa operação... que 

estaria concluída na 6a feira, certo?... 

ZULEIDO: "... E Vitor sabe? Vitor é quem tem nos orientado, 

né? ... 

ZULEIDO: " ... e ontem eu fiquei certo que eu botava a mão 

nesse dinheiro na sexta-feira, entendeu? ...inclusive eu tô indo 

para a reunião com Flávio e João Neto na 6 a-feira tratando 

deste dinheiro... 

(05/07/2006,às 9h34min11s) 

 

D151. 28/06: Zuleido e Ricardo: Ricardo diz que o empréstimo 

não saiu ainda mas Flávio vai ter uma reunião com o 

Governador. Tratam também de um aditivo e de alguém que 

está “catando” os preços. Vai levar para Zuleido um aditivo de 

prazo (90 dias), para dar tempo de fazer o outro aditivo. Zuleido 

diz que Flávio se reuniu com o governador e os dois marcaram 

outra reunião, dessa feita com Gilmar. 

 

D170. 07/07. Zuleido e Flavio. Zuleido diz que Sérgio está 

entregando hoje a Gilmar. Flávio pergunta se é o aditivo e 

Zuleido responde que sim. Zuleido diz que ele tem que mostrar 
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lá por que o camarada tem um acesso ao TC [tribunal de 

contas]. Flávio se mostra muito preocupado com a fonte do 

recurso 

 

D32. 06/09. (quarta) Zuleido e Flavio. Flavio diz que falou com 

o “filho” agora e que ele pediu pra ver se sexta-feira... ao que 

Zuleido responde de imediato “faço”. Flavio diz que pode 

acionar o meu rapaz. Zuleido pergunta o que esta acontecendo 

e Flavio diz que Max não quer mais [Max antes pegava o 

dinheiro pessoalmente, como se verá] Flavio diz que disse a 

João hoje que ele checasse os dados porque tinha aquele “oito 

quatro” (84). Flavio manda acionar o seu rapaz, o anjo negro. 

Zuleido diz que faz sexta e que coloca os 84 junto e resolve a 

parte de Flavio. Zuleido fala das eleições com pessimismo... 

Flavio diz que a situação é difícil e Zuleido diz que não está 

revertendo...   

 

D141. 05/09. Zuleido e Flavio (12:49:48). Ele (Victor) pediu pra 

levar na casa que ele assina. Ele não foi nem pra DESO 

porque está chateado. Zuleido pergunta chateado com o quê. F 

diz chateado com tudo... até comigo porque acha que tá 

pagando tudo e não tá tendo nada. Vão tirar valor da deso... 

policia militar e samu estadual, que dr. João quer passar com o 

samu estadual. João Neto garantiu... quer pagar 4,1 de zuleido, 

fuad etc... Z pergunta com que dinheiro. F diz que ele falou que 

garante... Flavio diz que ele precisa ter, que ele flavio não pode 

dizer nem por telefone, mas ele precisa cinco dias antes um 

valor alto para correr de novo... Zuleido pergunta como tá a 

situação, Flavio diz que há um crescimento no interior mas que 

a situação é difícil e vai ser decidida no fotochart. 
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D156. 31/08. Zuleido e Flavio. Zuleido pergunta se falou com 

Max, e Flavio diz que está tudo ok. Tudo no devido lugar. Flavio 

diz que o pai tirou Luiz Durval do processo e que só 

“ele”...(João Alves Neto) 

D156. 31/08. Zuleido e Flavio. Zuleido pergunta se falou com 

Max, e Flavio diz que está tudo ok. Tudo no devido lugar. Flavio 

diz que o pai tirou Luiz Durval do processo e que só 

“ele”...(João Alves Neto) 

 

D13. 22/06: Flávio conversa com Ricardo Magalhães [gerente 

de obras da Gautama em Sergipe] e diz que já falou com Victor 

e que ele vai pagar seiscentos naquele dia, que desviou de 

outro cara... 

472. Como se observa, as tratativas para a realização dos crimes 

deram-se no âmbito de um grupo formado por mais de três pessoas, 

conscientes e direcionadas a praticá-los, configurando assim o delito de 

quadrilha ou bando, previsto na redação original no art. 288, do Código Penal, 

vigente quando da ocorrência dos fatos e aplicável na espécie por ser mais 

favorável que a redação dada pela Lei n. 12.850/13 (associação criminosa). 

AUTORIA 

473. Também, desses mesmos diálogos interceptados já transcritos 

evidencia-se a participação do réu ZULEIDO SOARES VERAS no grupo 

formado para o cometimento dos delitos apontados na denúncia, 

especialmente o de peculato, cuja materialidade e autoria imputadas ao 

mesmo já restou acima reconhecida. 

474. Em verdade, as provas produzidas apontam que o réu 

ZULEIDO VERAS era quem comandava a quadrilha formada para a prática 

de tais crimes. 
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475.  Nesse aspecto, rechaço o argumento da defesa de que o réu 

ZULEIDO VERAS não poderia ser condenado pelo crime de quadrilha ou 

bando, porque a denúncia não foi recebida em relação aos demais 

funcionários da GAUTAMA, tendo-o sido tão somente em relação a ele e ao 

funcionário RICARDO MAGALHÃES, não havendo o número mínimo de 

agentes para a configuração de tal delito.  

476. Em que pese o MPF tenha apresentado na denúncia 

inicialmente um grupo liderado pelo réu ZULEIDO VERAS e composto por 

funcionários de sua empresa como uma quadrilha autônoma atuante em 

vários Estados da Federação, entendo que ao discorrer especificamente 

sobre cada um dos eventos, em especial sobre aquele que importa para a 

presente ação, o Evento Sergipe, o MPF apontou que parte dos seus 

integrantes, dentre os quais os réus ZULEIDO VERAS e RICARDO 

MAGALHÃES, cujas denúncias foram recebidas na ação em análise, 

associaram-se a uma quadrilha que se formou com agentes públicos deste 

Estado, com a finalidade preestabelecida de prática reiterada de crimes contra 

a administração pública, que culminaram no desvio de R$ 178.708.458,81 na 

contratação e execução das obras da adutora do Rio São Francisco. 

477. Segundo destacado na decisão de recebimento da denúncia: 

Segundo a denúncia, a análise das condutas dos investigados 

demonstra a existência de uma sofisticada quadrilha 

comandada pelo acusado ZULEIDO SOARES VERAS e 

integrado por empregados da construtora GAUTAMA e agentes 

públicos do Estado de Sergipe, que se aliaram de forma 

permanente e estável para a perpetração de práticas delituosas 

visando a liberação de pagamentos de obras superfaturadas 

por meio do repasse de vantagem indevida a servidores. 

(...) 
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O MPF alega, ainda, que restou apurado que nos Estados em 

que a GAUTAMA tinha interesse em executar obras públicas 

formaram-se outras quadrilhas, integradas por servidores 

públicos e agentes políticos, que se organizaram de forma 

estável e permanente para atender aos propósitos ilícitos do 

grupo comandado pelo denunciado ZULEIDO VERAS. 

478. Afirmou-se ainda naquela decisão: 

Verifica-se que, nos termos do que será devidamente exposto 

neste voto, um único agente público, de forma isolada, não 
seria capaz de viabilizar a liberação de verbas à GAUTAMA, 

sendo necessária e imprescindível que todos atuassem unidos, 

em liame subjetivo, com essa finalidade. 

Da mesma forma, o denunciado ZULEIDO VERAS, 
isoladamente, não conseguiria se aproximar de tantos 
agentes públicos (desde um engenheiro da obra até o 

Governador do Estado) e cooptá-los a atender os interesses 
da GAUTAMA. Tampouco conseguir se deslocar de forma tão 

intensa quanto foi verificada nestes autos, a fim de viabilizar o 

repasse das vantagens indevidas. (grifado no original) 

479. E ainda que: 
Em juízo perfunctório, as informações trocadas pelos 

denunciados nos diálogos transcritos neste voto encontram 

confirmação com o que foi apurados nos autos do Inquérito, 

tudo levando a crer que os agentes públicos do Estado de 
Sergipe, em liame subjetivo, uniram-se a funcionários da 
empresa GAUTAMA com o propósito de, mediante 
recebimento de vantagem indevida (corrupção passiva), 
propiciar o desvio de recursos públicos para a referida 
empresa (peculato-desvio) e garantir que a mencionada 
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construtora tivesse prioridade no recebimento das verbas 
repassadas pelo Estado. 

480. Os diálogos já transcritos acima corroboram esse 

entendimento. 

481. Ressalto que, ao final, o MPF expressamente requereu a 

condenação dos réus ZULEIDO VERAS, MARIA DE FÁTIMA PALMEIRA, 

RICARDO MAGALHÃES DA SILVA, GIL JACÓ, FLORÊNCIO VIEIRA, 

HUMBERTO RIOS, JOÃO ALVES FILHO, JOÃO ALVES NETO, FLÁVIO 

CONCEIÇÃO DE OLIVEIRA NETO, MAX JOSÉ VASCONCELOS DE 

ANDRADE, GILMAR DE MELO MENDES, VICTOR FONSECA MANDARINO; 

ROBERTO LEITE, KLEBER CURVELO FONTE, SERGIO DUARTE LEITE, 

RENATO CONDE GARCIA e JOSÉ IVAN DE CARVALHO PAIXÃO pela 

prática do crime de peculato, tipificado no art. 312, caput , do Código Penal, 

por terem todos eles, segundo o MPF, agido conjunta e conscientemente para 

a consumação daquele crime. 

482. Resta assim demonstrado que o réu ZULEIDO SOARES 

VERAS praticou a conduta penalmente tipificada no art. 288 do Código Penal, 

em sua redação original, não havendo que se falar em impossibilidade de sua 

condenação por falta de número mínimo de agentes para a configuração de 

tal delito.  

2.4.3.2.4. Da aplicação e dosimetria das 
penas. 

483. Passo à dosimetria da pena privativa de liberdade e da multa a 

serem aplicadas ao sentenciado ZULEIDO SOARES DE VERAS, em cada um 

dos crimes acima reconhecidos, atentando para as circunstâncias judiciais 

previstas nos artigos 59 e 60 do Código Penal. 
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DO CRIME DE PECULATO-DESVIO: 

484. A reprovabilidade da conduta é evidente e fortemente 

desfavorável ao réu. Para alcançar seus objetivos ilícitos, relativo à 

priorização de pagamentos de seus créditos junto ao Estado de Sergipe, bem 

assim ao desvio de expressivo montante de recursos públicos 

(aproximadamente R$ 178 milhões em valores de 2007) de obra de 

fundamental importância para o abastecimento de água para a Capital, o réu 

ZULEIDO VERAS corrompeu diversas autoridades públicas do Estado de 

Sergipe, inclusive aquelas ocupantes dos maiores cargos da Administração. 

485. Quanto aos antecedentes, não há informação nos autos que 

deponha contra o réu. 

486. No tocante à personalidade e conduta social, também nada há 

que o desabone. 

487. O motivo do delito também lhe é desfavorável. O réu 

corrompeu autoridades públicas, objetivando a prática de ato que lhe era 

favorável, com o pagamento das faturas de serviços executados e materiais 

entregues na obra contratada, com o intuito também de atuação das mesmas 

para liberação de pagamentos que resultaram no desvio milhões de reais dos 

cofres públicos, aumentando em muito a lucratividade de sua empresa. 

488. Com relação às circunstâncias e às consequências do crime, 

as mesmas devem ser valoradas negativamente, uma vez que o delito foi 

praticado num esquema criminoso envolvendo o pagamento de substanciosa 

quantia (acima de R$ 6 milhões de reais) em propinas às mais altas 

autoridades do Estado de Sergipe à época, ocupantes de cargos em diversos 

órgãos e esferas do Governo Estadual, realizado no âmbito da contratação e 

execução de obra de fundamental importância para o abastecimento de água 

de Aracaju, elemento essencial à vida digna de sua população, resultando 
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num volume ainda maior de verbas públicas desviadas (R$ 78 milhões em 

valores históricos, R$ 178 milhões atualizados até 2007, correspondendo a 

mais de 1/3 do volume de recursos destinados ao contrato), que poderiam ser 

aplicado em novas melhorias para estender o acesso da população à água 

tratada, ou mesmo em outras áreas de atuação do governo estadual, como 

educação, saúde, segurança etc., sendo as consequências do delito, portanto, 

efetivamente danosas para o Erário e para a população do Estado.  

489. Por fim, o comportamento da vítima, no caso, o Estado, é 

indiferente e deve ser considerado neutro. 

490. Assim considerando que quatro das oito circunstâncias 

previstas no art. 59 do CP são desfavoráveis ao réu, fixo a pena-base em 7 
anos de reclusão e 185 dias-multa. 

491. Incide na espécie a atenuante prevista no art. 65, I, do Código 

Penal, tendo em vista que o réu conta mais de 70 anos de idade, bem assim 

as agravantes previstas no art. 62, I e III, do Código Penal, tendo em vista que 

o réu era quem coordenava a realização dos atos voltados ao desvio de 

recursos públicos, através dos pagamentos realizados a sua empresa 

GAUTAMA, contratada pela DESO para a execução das obras da adutora do 

Rio São Francisco, e, ainda, determinando aos seus funcionários, incluindo o 

réu RICARDO MAGALHÃES, que lhes era subordinado, realizasse os atos 

necessários à sua consecução, razão pela qual compensando a atenuante 

com as duas agravantes, aumento em apenas 6 meses a pena de reclusão e 

em mais 20 dias-multa, resultando em 7 anos e 6 meses de reclusão e 205 
dias-multa. 

492. Por fim, não existem causas de diminuição ou de aumento de 

pena a serem mensuradas, razão pela qual estabeleço a pena em 7 anos e 6 
meses de reclusão e 205 dias-multa. 
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493. Ainda, considerando a condição econômica do réu, o valor do 

dia-multa será de um salário mínimo nacional vigente à época dos fatos, 

devendo ser recolhida em benefício do Fundo Penitenciário Nacional, 

atualizada monetariamente, consoante artigo 49, § 2º, do mesmo diploma 

legal. 

DO CRIME DE CORRUPÇÃO ATIVA: 

494. A reprovabilidade da conduta é evidente e fortemente 

desfavorável ao réu. Para alcançar seus objetivos ilícitos, relativo à 

priorização de pagamentos de seus créditos junto ao Estado de Sergipe, bem 

assim ao desvio de expressivo montante de recursos públicos 

(aproximadamente R$ 178 milhões em valores de 2007) de obra de 

fundamental importância para o abastecimento de água para a Capital, o réu 

ZULEIDO VERAS corrompeu diversas autoridades públicas do Estado de 

Sergipe, inclusive aquelas ocupantes dos maiores cargos da Administração, 

causando grave prejuízo aos cofres públicos ao alcançar o seu objetivo, 

inclusive influenciando no processo eleitoral, eis que nutriu com propina 

campanha a Governador do Estado de Sergipe de João Alves Filho. 

495. Quanto aos antecedentes, não há informação nos autos que 

deponha contra o réu. 

496. No tocante à personalidade e conduta social, também nada há 

que o desabone. 

497. O motivo do delito também lhe é desfavorável. O réu objetivou 

não apenas a prática de um ato legal que lhe era favorável, inerente ao delito, 

com o pagamento das faturas de serviços executados e materiais entregues 

na obra contratada, mas também para liberação de pagamentos que 

resultaram no desvio milhões de reais dos cofres públicos, aumentando em 

muito a lucratividade de sua empresa, de forma gananciosa.  



Processo nº 0001193-60.2015.4.05.8500 
 

Telma Maria Santos Machado 
Juíza Federal 

 

421 

498. Com relação às circunstâncias e às consequências do crime, 

as mesmas devem ser valoradas negativamente, uma vez que o delito foi 

praticado num esquema criminoso envolvendo o pagamento de substanciosa 

quantia (acima de R$ 6 milhões de reais) em propinas às mais altas 

autoridades do Estado de Sergipe à época, ocupantes de cargos em diversos 

órgãos e esferas do Governo Estadual, realizado no âmbito da contratação e 

execução de obra de fundamental importância para o abastecimento de água 

de Aracaju, elemento essencial à vida digna de sua população, resultando 

num volume ainda maior de verbas públicas desviadas (R$ 78 milhões em 

valores históricos, R$ 178 milhões atualizados até 2007, correspondendo a 

mais de 1/3 do volume de recursos destinados ao contrato), que poderiam ser 

aplicado em novas melhorias para estender o acesso da população à água 

tratada, ou mesmo em outras áreas de atuação do governo estadual, como 

educação, saúde, segurança etc., sendo as consequências do delito, portanto, 

efetivamente danosas para o Erário e para a população do Estado.  

499. Por fim, o comportamento da vítima, no caso, o Estado, é 

indiferente e deve ser considerado neutro.  

500. Assim considerando que quatro das oito circunstâncias 

previstas no art. 59 do CP são desfavoráveis ao réu, fixo a pena-base em 7 
anos de reclusão e 185 dias-multa. 

501. Incide na espécie a atenuante prevista no art. 65, I, do Código 

Penal, tendo em vista que o réu conta mais de 70 anos de idade, bem assim 

as agravantes previstas no art. 62, I e III, do Código Penal, tendo em vista que 

o réu era quem coordenava a corrupção dos agentes públicos,  definindo os 

valores e as datas em que as vantagens indevidas seriam entregues e, ainda, 

determinando aos funcionários de sua empresa, incluindo o réu RICARDO 

MAGALHÃES, que lhes era subordinado, que providenciassem o numerário e 

sua entrega nesta Capital, razão pela qual razão pela qual, compensando a 
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atenuante com as duas agravantes, aumento em apenas 6 meses a pena de 

reclusão e em mais 20 dias-multa, resultando em 7 anos e 6 meses de 
reclusão e 205 dias-multa. 

502. Por fim, não existe causa de diminuição de pena a ser 

mensurada. Incide na espécie, contudo, a causa especial de aumento de 

pena (1/3) prevista no art. 333, parágrafo único, do CP, tendo em vista que 

em razão da vantagem indevida foram praticados atos de ofício pelas 

autoridades corrompidas e, em virtude da caracterização da continuidade 

delitiva prevista no artigo 71, do CP, decorrente da reiteração das mais de 7 

(36) práticas delituosas, a pena privativa de liberdade deve ser aumentada em 

mais 2/3, estabelecendo-a em 16 anos e 8 meses de reclusão e 455 dias-
multa. 

503. Ainda, considerando a condição econômica do réu, o valor do 

dia-multa será de um salário mínimo nacional vigente à época dos fatos, 

devendo ser recolhida em benefício do Fundo Penitenciário Nacional, 

atualizada monetariamente, consoante artigo 49, § 2º, do mesmo diploma 

legal. 

DO CRIME DE QUADRILHA OU BANDO: 

504. A reprovabilidade da conduta é evidente e fortemente 

desfavorável ao réu. Para alcançar seus objetivos ilícitos, relativo à 

priorização de pagamentos de seus créditos junto ao Estado de Sergipe, bem 

assim ao desvio de expressivo montante de recursos públicos 

(aproximadamente R$ 178 milhões em valores de 2007) de obra de 

fundamental importância para o abastecimento de água para a Capital, o réu 

ZULEIDO VERAS associou-se  com mais de 3 pessoas para a prática de 

crimes como peculato e corrupção ativa de diversas autoridades públicas do 

Estado de Sergipe, inclusive aquelas ocupantes dos maiores cargos da 
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Administração, que, consumados, causaram grave prejuízo aos cofres 

públicos. 

505. Quanto aos antecedentes, não há informação nos autos que 

deponha contra o réu. 

506. No tocante à personalidade e conduta social, também nada há 

que o desabone. 

507. O motivo do delito também lhe é desfavorável. O réu visou a, 

mediante atividades criminosas, relativamente às quais foi, inclusive 

condenado, não apenas obter pagamento das faturas de serviços executados 

e materiais entregues na obra contratada, mas também liberação de 

pagamentos que resultaram no desvio milhões de reais dos cofres públicos, 

aumentando em muito a lucratividade de sua empresa, de forma injustificada, 

descabida e gananciosa.  

26. Com relação às circunstâncias e às consequências do 

crime, as mesmas devem ser valoradas negativamente, uma vez que o delito 

foi praticado para proporcionar, e realmente proporcionou, o pagamento de 

substanciosa quantia (acima de R$ 6 milhões de reais) em propinas às mais 

altas autoridades do Estado de Sergipe à época, ocupantes de cargos em 

diversos órgãos e esferas do Governo Estadual, realizado no âmbito da 

contratação e execução de obra de fundamental importância para o 

abastecimento de água de Aracaju, elemento essencial à vida digna de sua 

população, resultando num volume ainda maior de verbas públicas desviadas 

(R$ 78 milhões em valores históricos, R$ 178 milhões atualizados até 2007, 

correspondendo a mais de 1/3 do volume de recursos destinados ao 

contrato), que poderiam ser aplicado em novas melhorias para estender o 

acesso da população à água tratada, ou mesmo em outras áreas de atuação 

do governo estadual, como educação, saúde, segurança etc., sendo as 
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consequências do delito, portanto, efetivamente danosas para o Erário e para 

a população do Estado.  

508. Por fim, o comportamento da vítima, no caso, o Estado, é 

indiferente e deve ser considerado neutro. 

509. Assim considerando que quatro das oito circunstâncias 

previstas no art. 59 do CP são desfavoráveis ao réu, fixo a pena-base em 2 
anos de reclusão e 90 dias-multa. 

510. Incide na espécie a atenuante prevista no art. 65, I, do Código 

Penal, tendo em vista que o réu conta mais de 70 anos de idade, bem assim 

as agravantes previstas no art. 62, I e III, do Código Penal, tendo em vista que 

o réu era quem coordenava a quadrilha formada para cometer crimes durante 

a contratação e execução das obras da adutora do Rio São Francisco, 

definindo e coordenando os crimes cometidos pelo bando, formado, também, 

pelo réu RICARDO MAGALHÃES, que lhes era subordinado, razão pela qual 

compensando a atenuante com as duas agravantes, aumento em apenas 4 

meses a pena de reclusão e em mais 10 dias-multa, indo para 2 anos e 4 
meses de reclusão e 100 dias-multa. 

511. Por fim, não existem causas de diminuição ou de aumento de 

pena a serem mensuradas, razão pela qual estabeleço a pena em 2 anos e 4 
meses de reclusão e 100 dias-multa. 

512. Ainda, considerando a condição econômica do réu, o valor do 

dia-multa será de um salário mínimo nacional vigente à época dos fatos, 

devendo ser recolhida em benefício do Fundo Penitenciário Nacional, 

atualizada monetariamente, consoante artigo 49, § 2º, do mesmo diploma 

legal. 
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CONCURSO MATERIAL 

513. Os crimes de peculato-desvio, corrupção ativa qualificada em 

continuidade delitiva e formação de quadrilha ou bando foram praticados em 

concurso material. 

514. Não é o caso de se aplicar o princípio da consunção, com a 

absorção do crime de corrupção ativa pelo de peculato, como pretende a 

defesa.  

515. É que, para que reste possível a aplicação de tal princípio, com 

a absorção do crime-meio pelo crime-fim, é imprescindível que a 

potencialidade lesiva do primeiro se esgote na prática do segundo, de quem 

seria um mero meio de preparação ou de execução, ou seu mero 

exaurimento. 

516. Esse é também o entendimento do Superior Tribunal de 

Justiça, como se infere da sua Súmula n. 17: 

Súmula 17. Quando o falso se exaure no estelionato, sem mais 

potencialidade lesiva, é por este absorvido. 

517. No caso dos autos, contudo, a ofensividade da corrupção ativa 

praticada pelo réu não se limitou ao delito de peculato. 

518. Conforme se observa dos elementos existentes nos autos, o 

Estado de Sergipe não tinha recursos suficientes para o pagamento de todas 

os seus credores, tanto assim que recorreu a empréstimos junto a instituições 

financeiras para poder quitar suas obrigações com os mesmos.  

519. No diálogo interceptado entre ZULEIDO e FLÁVIO 

CONCEIÇÃO os próprios réus afirmam a falta de recursos do Estado: 

"ZULEIDO: "...e eles tem dinheiro Flávio?" 

FLÁVIO: "Quem?" 
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ZULEIDO: "O governo, que possa pagar a gente em cinco 

milhões?" 

FLAVIO: " Tem não. Acho que não tem não." 

ZULEIDO: "Então eles não estão com necessidade. Se tiver 

necessidade arrumam". 

FLAVIO: "eles vão focar isso, tá entendendo?"(...) 

(16/06/06, às 10h58min45s)" " 

520. E, depois de obtido o empréstimo bancário pelo Estado para 

pagar seus credores, o réu ZULEIDO VERAS se reuniu com o também réu 

JOÃO NETO para negociarem a prioridade de seus pagamentos em relação 

aos demais credores, uma vez que VICTOR não pretendia pagar todas as 

suas faturas, porque também precisaria pagar aos outros credores: 

RICARDO: "... é.. , estive com Vitor, né? Ele disse que tá 

chegando e que me avisa pra eu poder dar entrada com as 

faturas. Já chegou, tá? 

ZULEIDO:  Eu tô indo agora, tô chegando aí agora e tô indo 

falar com João Neto, porque a idéia de Vitor não é pagar tudo a 

gente. É pagar parte aos outros. 

(08/08/2006, às 13h47min21s) 

521. Assim, a corrupção ativa praticada pelo réu destinou-se 

também a priorizar, em detrimento aos demais credores, o pagamento dos 

créditos de sua empresa GAUTAMA junto ao Estado, mesmo aqueles 

legitimamente devidos em decorrência da obra executada, uma vez que, com 

a limitação de recursos existentes nos cofres estatais, tais faturas poderiam 

restar inadimplidas ou, pelo menos, ter seu pagamento atrasado até que os 

recursos necessários fossem levantados. 

522. Além disso, reforça tal entendimento o fato de que o réu 

corrompeu agentes que não praticaram o crime de peculato, a exemplo dos 
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corréus JOÃO NETO, IVAN PAIXÃO e MAX ANDRADE, como se verá 

adiante. 

523. Desta forma, diante da autonomia de tais crimes, os mesmos 

foram praticados em concurso material, como também o foi o crime de 

formação de quadrilha ou bando, devendo, nos termos do art. 69, do CP, as 

penas aplicadas serem somadas, de modo que restam fixadas, em definitivo, 

em 26 anos e 6 meses de reclusão e 760 dias-multa. 

524. A pena privativa de liberdade, superior a oito anos, será 

cumprida em regime fechado, nos termos do art. 59, inciso III, c/c o art. 33, § 

1º, alínea “a”, § 2º, alínea “a”, e § 3º e § 4º, e art. 34, todos do Código Penal. 

525. Não é o caso de aplicação do art. 44, do CP. 

526. Ausente qualquer das hipóteses de prisão cautelar previstas no 

art. 312 do CPP, permito que o sentenciado recorra em liberdade, se por outro 

motivo não estiver preso. 

 

2.4.3.3. Ricardo Magalhães da Silva 

527. Segundo a denúncia: 

A análise das condutas dos investigados demonstra a 

existência de um sofisticado grupo criminoso, comandado pelo 

denunciado ZULEIDO SOARES VERAS e integrado por 

empregados da construtora GAUTAMA e por lobistas, que se 

aliaram de forma permanente e estável para a perpetração da 

prática delituosa: o direcionamento de recursos públicos, 

federais e estaduais, para obras a serem executadas pela 

Construtora GAUTAMA; o vencimento de processos de licitação; 

e a liberação de pagamentos de obras superfaturadas, 
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executadas irregularmente, ou mesmo inexistentes, mediante a 

corrupção de servidores públicos e agentes políticos. 

O conjunto probatório produzido no âmbito do presente 

inquérito aponta que o grupo liderado por ZULEIDO VERAS 

constituía o núcleo central da atividade delituosa, que se 

estruturou profissionalmente para a prática de crimes como 

peculato, fraude à licitação e corrupção ativa. 

Identificou-se, também, que nos Estados em que a 

GAUTAMA tinha interesse em executar obras públicas 

formaram-se outras quadrilhas, integradas por servidores 

públicos e agentes políticos, que se organizaram de forma 

estável e permanente para atender aos propósitos ilícitos do 

grupo comandado por ZULEIDO, condutas estas que serão 

descritas quando da narração dos eventos. 

Apurou-se que a quadrilha liderada por ZULEIDO 

VERAS era composta por funcionários da GAUTAMA que 

atuavam nos diversos Estados em que o grupo exercia as suas 

atividades, mantendo com ele relação direta de subordinação, 

acatando as ordens e determinações, conscientes do caráter 

ilícito de suas condutas: (...) 

DOS INTEGRANTES DA QUADRILHA LIDERADA POR ZULEIDO 

13) RICARDO MAGALHÃES DA SILVA, engenheiro 

civil, representante da GAUTAMA no Estado de erigpe, era o 

responsa´vel pelo acompanhamento das obras executadas 

naquele Estado e pelos processos das medições. Teve 

destacada atuação nos fatos ilícitos ali ocorridos, mantendo 

contatos pessoais com os agentes públicos incumbidos da 

aprovação das medições irregulares apresentadas à Secretaria 

de Infra-Estrutura do Estado, intercedendo para que fossem 

efetuados os pagamentos respectivos. Participou, também, das 
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tratativas nos episódios designados por "Evento Maranhão" e 

"Evento Luz para Todos". 

 (...) 

Assim procedendo, de modo livre e consciente, (...) 

RICARDO MAGALHÃES DA SILVA (...) estão incursos nas 

penas do art. 288 do Código Penal.  

DOS EVENTOS 

A seguir serão relatadas as atuações das quadrilhas nas 

diversas situações identificadas, descritas como eventos 

específicos, de acordo com as obras irregularmente executadas 

em cada Estado. 

Excetuando-se as situações em que a quadrilha de 

ZULEIDO atuava diretamente nos Ministérios para obter o 

repasse de recursos públicos para Estados e Municípios onde 

as obras já estavam previamente direcionadas para a 

GAUTAMA, o modo de agir do grupo nos vários eventos foi bem 

semelhante. Na maioria deles foram flagrados os integrantes da 

organização criminosa negociando, mediante o pagamento de 

propinas, o direcionamento das licitações, o superfaturamento 

das obras, a aprovação e o pagamento das medições 

irregulares, por obras não executadas ou executadas fora dos 

padrões previstos. 

De acordo com o relatório elaborado pela CGU, 

especialmente em relação ao processo de pagamento de obras 

públicas, a empreiteira deveria seguir basicamente o seguinte 

esquema: "1º) Apresentação das notas fiscais comprobatórias 

da aplicação dos recursos por parte da contratada, indicando 

precisamente o cálculo das quantidades de serviços executados 

e dos materiais empregados na obra (medição); 2º) Verificação 

da observância da execução da obra em relação ao plano de 

trabalho, ao projeto básico e executivo e ao cronograma físico e 
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financeiro, através de fiscalização realizada pelo contratante ou 

por empresa gerenciadora do contrato. Tais peças discriminadas 

são exigências da Lei nº 8.666/93; 3º) Emissão de Parecer 

Técnico, por parte do contratante, sobre a legalidade e 

adequação da execução da obra, subsidiando o pagamento das 

medições à empresa contratada". 

Nos Estados onde a GAUTAMA executava obras 

públicas, a organização criminosa burlava este procedimento, 

mediante a corrupção de servidores públicos, fazendo com que 

as perícias e os pareceres técnicos e jurídicos atestassem que 

as obras foram executadas de acordo com o plano de trabalho e 

o cronograma físico e financeiro previsto e que os valores 

adequavam-se ao que fora efetivamente executado pela 

construtora, quando, na verdade, as medições não 

correspondiam à realidade, o que implicou em vultoso desvio de 

recursos públicos. Tratavam-se de medições fraudadas e, 

muitas vezes, as obras que não havia sido sequer iniciadas 

foram efetivamente pagas.  

528. Ao tratar do "Evento Sergipe", o  MPF afirma que o grupo 

liderado por ZULEIRDO VERAS e integrado por funcionários da GAUTAMA, 

dentre os quais o réu RICARDO MAGALHÃES DA SILVA, atuou na execução 

das obras e serviços de construção civil e montagens da 2ª Fase, da 2ª Etapa, 

do Sistema da Adutora do Rio São Francisco, para a qual a Construtora 

GAUTAMA foi contratada pelo Companhia de Saneamento de Sergipe – 

DESO (Contrato n. 110/01), depois de sagra-se vencedora da Concorrência 

Pública n. 005/2000-DT/DESO, cujo valor total previsto, com aditivos, foi de 

R$ 128.432.160,59, mas que foi pago à GAUTAMA o montante de R$ 

224.620.790,59, em razão dos reajustes efetivados, com recursos oriundos do 

Ministério da Integração Nacional, referente aos Convênios n. 200/99 e 

006/05, com recursos próprios do Estado de Sergipe e com recursos obtidos 
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pelo Estado por meio do Contrato de Financiamento e Repasse nº 156453-

64/03, firmado com a CAIXA. 

529. Ainda segundo o MPF, para garantir a consecução dos 

objetivos do grupo criminoso, o réu RICARDO MAGALHÃES DA SILVA, como 

representante da GAUTAMA e responsável pelo andamento das obras da 

adutora neste Estado de Sergipe, manteve frequentes contatos com agentes 

da DESO, apresentando boletins de medições fraudulentas, acompanhando 

as disponibilidades dos recursos e as liberações dos pagamentos indevidos 

pretendidos por ZULEIDO, subscreveu os pedidos de prorrogações de prazos 

do contrato e das alterações contratuais apresentando justificativas que não 

correspondiam à realidade dos fatos, além de acompanhar, junto a SERGIO 

LEITE, a formulação dos respectivos termos. 

530. Acrescenta o MPF que: 

Os diálogos monitorados, notadamente nos períodos de 

abril a setembro de 2006 e fevereiro a maio de 2007, mostram 

que, para alcançar seus objetivos ilícitos, ZULEIDO VERAS 

manteve no Estado de Sergipe um esquema do qual 

participaram os seguintes integrantes da sua quadrilha: MARIA 

DE FATIMA PALMEIRA, RICARDO MAGALHAES DA SILVA, 

GIL JACÓ, FLORÊNCIO VIEIRA e HUMBERTO RIOS. 

Por outro lado, verificou-se que o ex-Governador 

daquele Estado JOÃO ALVES FILHO; o ex-Secretário da Casa 

Civil e atual Conselheiro do Tribunal de Contas do Estado, 

FLÁVIO CONCEIÇÃO DE OLIVEIRA NETO; o ex- Secretário de 

Fazenda, MAX JOSÉ VASCONCELOS DE ANDRADE; o ex-

Presidente da DESO e ex-Secretário de Fazenda GILMAR DE 

MELO MENDES; o ex-·Presidente da DESO VICTOR 

FONSECA MANDARINO; os ex-Diretores- técnicos da OESO 

ROBERTO LEITE e KLEBER CURVELO FONTES; o sócio-
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administrador da ENPRO SERGIO DUARTE LEITE; o 

engenheiro fiscal da obra RENATO CONDE GARCIA; o ex-

Deputado Federal e ex-Secretário de Administração, JOSE 

IVAN DE CARVALHO PAIXAO; e JOAO ALVES NETO, filho do 

então Governador do Estado JOAO ALVES FILHO, associaram-

se de forma estável e permanente para promover o desvio dos 

recursos públicos destinados ao pagamento das obras de 

ampliação da adutora do Rio São Francisco, tendo efetivamente 

proporcionado tal desvio em favor da empresa GAUTAMA, 

mediante o recebimento de vantagens indevidas. 

531. Finaliza a denúncia (em relação ao Evento Sergipe) 

asseverando que: 

Assim procedendo, de modo livre e consciente: 

a) (...) RICARDO MAGALHÃES DA SILVA (...) estão 

incursos nas penas do art. 312 do Código Penal;  

b) (...) RICARDO MAGALHÃES (...) estão incursos nas 

penas do art. 333, parágrafo único, do Código Penal; 

532. A denúncia foi recebida pelo Superior Tribunal de Justiça 

(Acórdão de fls. 2.188/2.319), da seguinte maneira em relação ao referido réu: 

E) CONCLUSÃO 

Assim vistos e examinados os autos e devidamente 

analisadas as provas colhidas na fase de Inquérito, concluo da 

seguinte forma: 

1) CRIME DE PECULATO-DESVIO 

RECEBO A DENÚNCIA quanto ao delito de peculato-

desvio, tipificado no art. 312, caput , do Código Penal, em 

relação aos acusados (...) RICARDO MAGALHÃES DA SILVA 

(...), nos termos do art. 29 do referido diploma legal. 
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(...) 

3) CRIME DE CORRUPÇÃO ATIVA 

RECEBO A DENÚNCIA quanto ao delito de corrupção 

ativa, tipificado no art. 333, parágrafo único, do Código Penal, 

em relação aos acusados (...) e RICARDO MAGALHÃES DA 

SILVA (por 2 vezes) (...), nos termos do art. 29 do referido 

diploma legal. 

4) CRIME DE FORMAÇÃO DE QUADRILHA 

RECEBO A DENÚNCIA quanto ao delito tipificado no 

art. 288, caput , do Código Penal, em relação aos acusados (...) 

e RICARDO MAGALHÃES DA SILVA. 

533. Em sua defesa RICARDO MAGALHÃES DA SILVA atacou o 

relatório de ação de controle elaborado pela CGU, afirmando, em suma: 

a) existem inconsistência no relatório da CGU quanto às 
medições apresentadas relativas à obra da adutora; 

b) foram ignoradas as análises feitas pelo TCU atestando a 
regularidade do contrato, preços aditivos etc.; 

c) a CGU apresentou três versões diferentes para valores 
extraídos do mesmo banco de dados, ignorando o fato de a 
obra ter sido fiscalizada pelo TCU. 

d) alega, ainda, que a construção da 2ª fase da 2ª etapa do 
sistema da adutora do São Francisco, obra de inegável 
interesse público para o Estado de Sergipe, está em pleno 
funcionamento. 

e) foi elaborado sem levar em conta os problemas de execução 
causados, dentre outros, por achados no campo de obra ou 
fatores de ordem financeira, como por exemplo a substituição 
de todas as válvulas do trecho recalque somente autorizada 
pela DESO no mês de agosto de 2006, demandando tempo 
para a realização dos testes; 

f) a data base e os índices dos reajustes efetivados estavam 
previstos na Cláusula Sétima do contrato, não havendo 
supertafuramento por reajustes indevidos; 
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g) os termos aditivos e de rerratificação foram todos 
adequadamente motivados, alguns em cumprimento a 
determinação do TCU, então o MPF coloca em cheque as 
conclusões do próprio TCU e não da atuação do acusado; 

h) a CGU admitiu que a divergência encontrada entre as notas 
fiscais de aquisição de tubos e as medições de tubos 
realizadas pode ser decorrente de estoque anterior da 
empresa; 

i) as sondagens realizadas ao longo do eixo da adutora são 
menos precisas do que as medições realizadas dos serviços de 
escavações, servindo apenas como referência no levantamento 
de quantitativos do Projeto Executivo; 

j) as medições referentes aos meses de maio e junho de 2006 
já estavam executadas por ocasião da fiscalização do TCU 
(período 30/06 a 31/07/2006), mas o pagamento , conforme 
consta das faturas emitidas em maio e junho de 2006, só foi 
feito em agosto/2006, contrariando o alegado pelo MPF. 

l) a obra foi auditada pela BVQI, empresa de consultoria em 
certificação de qualidade com atuação globalizada, que 
conferiu à construtora GAUTAMA certificado de qualidade dos 
serviços prestados; 

m) a tese de superfaturamento, baseada na diferença de preço 
dos tubos e de alguns serviços que compara com a tabela 
SINAPI e no percentual referente à BDI aplicado sobre o 
fornecimentos de materiais não se sustenta, uma vez que 
foram objetos de controle do TCU, que reputou regulares todos 
os preços praticados na obra; 

n) o teor dos diálogos interceptados não correspondem às 
conclusões que o MPF pretende extrair deles, tendo a 
acusação pinçado frases para mudar o sentido do diálogo; 

534. Defendeu, ainda: 

a) a ausência de tipicidade do crime de peculato, uma vez que 
jamais teve a posse dos recursos supostamente desviados, 
não sendo possível aplicar a regra do art. 30 do Código Penal, 
mesmo porque não foi o dispositivo invocado pelo MPF; do 
crime de corrupção ativa, por não haver prova alguma ou 
descrição de conduta no sentido oferta ou promessa de 
vantagem a quem quer que seja, não sendo nenhuma das 
condutas atribuídas ao acusado típica, antijurídica e culpável;  
e do crime de formação de quadrilha, por não haver indicação 
de qualquer conduta associativa por parte do denunciado, nem 
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tampouco a existência de dolo, mostrando-se o MPF contumaz 
em imputar o crime de quadrilha sempre que, sob sua ótica, 
caracteriza concurso de pessoas. 

b) a inviabilidade de conjugar-se a imputação da prática do 
crime de corrupção ativa com o de peculato, sob o argumento 
de que tais delitos teriam sido cometidos a partir da mesma 
base fática, fato que implica em violação ao princípio do non bis 
in idem. 

535. Arrolou um total de 11 testemunhas e juntou diversos 

documentos. 

536. Em suas alegações finais (fls. 10.359/10.579 e 11.038/11.265), 

além de reiterar questões preliminares, já rechaçadas, discorreu sobre sua 

formação e atuação como funcionário contratado pela GAUTAMA, pela qual 

não participava da área comercial e muito menos dos processos licitatórios, 

atuando apenas após a emissão da ordem de serviço para a execução da 

obra, não tendo qualquer responsabilidade sobre os preços. 

537. Sobre a execução da obra, apresentou as mesmas 

argumentações trazidas pelo réu ZULEIDO VERAS, considerando inclusive 

que trouxeram aos autos alegações finais conjuntas, sobre as quais este 

Juízo já fez as devidas análises por ocasião do exame da defesa do referido 

réu. 

538. Discorreu sobre os diálogos colhidos por interceptação 

telefônica, afirmando que a interpretação foi realizada pelo MPF 

completamente fora do contexto dos fatos. 

539. Sobre os delitos que lhe são imputados, reiterou a ausência de 

tipicidade das condutas narradas na acusação e a impossibilidade de 

concurso entre os crimes de corrupção ativa e de peculato, por configurar bis 

in idem, tendo em vista que a acusação pretende a sua condenação a partir 

da mesma descrição fática. 
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540. Em relação ao crime de peculato, afirma que se trata de crime 

próprio que somente pode ser praticado por funcionário público, sendo que 

ele é engenheiro da GAUTAMA, não podendo ser sujeito ativo de tal delito; 

que o tipo penal exige que o agente tenha se apropriado ou desviado bem de 

que tinha posse em razão do cargo, mas que ele jamais teve posse dos 

recursos que, segundo a acusação, teriam sido desviados; que não é o caso 

de incidir a regra do art. 30, do Código Penal. 

541. No que diz respeito ao crime de corrupção ativa, afirma que 

não existe uma só prova ou mesmo descrição de conduta no sentido de que o 

réu tenha oferecido ou prometido vantagem a quem quer que seja; que a lei 

tipifica o ato de oferecer ou prometer; que mesmo que se diga que o réu 

recebia dinheiro para repassar a funcionários públicos, que se considera 

apenas para argumentar, a sua participação seria de meros atos de 

exaurimento do delito, não havendo tipicidade;  

542. E no que toca ao crime de quadrilha, o seu relacionamento 

com o corréu ZULEIDO VERAS, sócio proprietário da Construtora GAUTAMA, 

era de natureza profissional, não havendo qualquer conotação criminosa; a 

empresa funcionou de forma legalizada, registrada e cadastrada em todos os 

órgãos pertinentes ao seu seguimento de atividade, regular com todas as 

suas obrigações, executando 42 obras, sendo absurda a alegação de que a 

Construtora GAUTAMA fosse uma quadrilha; que não basta a vontade 

associativa, sendo necessária a presença do dolo específico, caracterizado 

pela finalidade criminosa da associação; que a denúncia afirma a existência 

de uma quadrilha liderada por ZULEIDO, composta de seis pessoas, e mais 

outras quatro quadrilhas independentes, para cada um dos eventos descritos, 

mas o objeto da ação ficou restrita ao Evento Sergipe e a denúncia não foi 

recebida em relação a quatro dos supostos integrantes da quadrilha de 

ZULEIDO, permanecendo apenas a acusação contra ZULEIDO VERAS e 
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RICARDO MAGALHÃES, não sendo possível falar em formação de quadrilha 

com apenas dois agentes. 

543. Pois bem. 

544. Consoante já exposto anteriormente (item 2.4.1 e subitens), 

restou demonstrada nos autos a ocorrência de irregularidades no 

procedimento licitatório da Concorrência n. 005/2000 e na execução do 

contrato dela decorrente, Contrato n. 110/2001, através de manobras que, em 

suma, direcionaram o certame para a GUATAMA, da qual o réu RICARDO 

MAGALHÃES DA SILVA era empregado, sendo o engenheiro responsável 

pelas obras em questão, e possibilitaram a aferição de recursos 

superestimados, os quais foram desviados para abastecer o esquema de 

propinas engendrado pelo grupo, a exemplo do pagamento a FLÁVIO 

CONCEIÇÃO de R$ 100.000,00 (cem mil reais) no dia 30/09/2005 (f. 40 do 

Apenso 45), a JOÃO ALVES NETO dos valores de R$100.000,00, no dia 

14/10/2005, R$100.000,00, no dia 20/10/05, e R$200.000,00, no dia 

10/11/2005 (f. 42 do Apenso 45), dentre outros. 

545. E a defesa não conseguiu infirmar as provas que levaram a 

essa conclusão. 

546. Inicialmente, quanto às alegações trazidas pela defesa do réu 

RICARDO MAGALHÃES DA SILVA relativas à existência de irregularidades 

do Relatório da Ação de Controle da CGU; à regularidade da obra e dos 

preços praticados atestada por controle executado pelo TCU; à necessidade 

de execução da obra e sua qualidade técnica e regular funcionamento; à 

existência de controle da obra pela GAUTAMA (ou empresa por ela 

contratada); ao fato de as obras terem sido executadas e pagas segundo os 

estritos termos do contrato e seus aditivos, inclusive no que diz respeito aos 

reajustes aplicados, bem assim a inconsistências no Relatório de Ação de 

Controle da CGU sobre medições relativas aos tubos e serviço de escavação 
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e sobre o superfaturamento praticado quanto a tais itens, esclareço que as 

referidas teses já foram devidamente rechaçadas quando da sua análise após 

terem sido suscitadas pelo réu ZULEIDO VERAS, no item 2.4.3.2 acima, cujos 

fundamentos ali lançados adoto como se aqui estivessem transcritos, sendo 

desnecessário reanalisar cada uma dessas alegações. 

547. Em relação às alterações contratuais, por meio de aditivos e 

termos de rerratificação contratual, também já restou demonstrado no item 

2.4.3.2 acima que foram feitos no mais das vezes em bases desfavoráveis à 

DESO e/ou em claro benefício à empresa GAUTAMA, e contaram com a 

participação do réu RICARDO MAGALHÃES DA SILVA, engenheiro da 

GAUTAMA responsável pela execução das obras. 

548. As testemunhas arroladas pelo réu também não trouxeram 

informações relevantes para afastar as irregularidades já apontadas acima. 

Em suma, a exemplo dos depoimentos de Bolívar Ribeiro Saback, Jorge 

Eduardo Dos Santos Barreto e Wenceslau Pinheiro Gonçalves, os depoentes 

confirmaram que o réu RICARDO MAGALHÃES, nas funções 

desempenhadas de Gerente de obra e Gerente de Contrato, somente atuava 

na execução da obra, não participando da fase de licitação.  

549. Ocorre, entretanto, que as condutas imputadas pelo MPF ao 

referido réu dizem com sua atuação justamente durante a execução do 

contrato e suas alterações, com a realização das obras e com pagamento dos 

serviços prestados e materiais entregues. 

550. Por fim, quanto às alegações de ausência de correspondência 

entre os diálogos interceptados e o contexto que o MPF pretende extrair 

deles, de ausência de tipicidade dos delitos apontados na denúncia, bem 

assim quanto à inviabilidade de se conjugar a imputação da prática do crime 

de corrupção ativa com o de peculato, por decorrerem da mesma base fática, 

configurando bis in idem, serão observadas, por ocasião do exame de cada 
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um dos delitos imputados ao réu, no que diz respeito à materialidade e à 

autoria. 

2.4.3.3.1. Crime de peculato-desvio (artigo 
312, caput do Código Penal). 

MATERIALIDADE 

551. A materialidade do delito de peculato-desvio já foi devidamente 

demonstrada na análise do item 2.4.3.2.1, relativa ao réu ZULEIDO SOARES 

VERAS, cuja fundamentação ora reitero, fazendo-se necessário tão somente 

analisar a participação ou não do denunciado no referido crime. 

AUTORIA 

552. No que diz respeito à autoria, não existe dúvida sobre a 

participação do réu RICARDO MAGALHÃES DA SILVA na conduta delituosa 

que lhe é atribuída, como se pode observar da robusta prova carreada aos 

autos. 

553. O réu RICARDO MAGALHÃES DA SILVA atuou efetivamente, 

enquanto engenheiro da GAUTAMA responsável pela obra, juntamente com o 

corréu ZULEIDO VERAS, sócio proprietário da referida empresa, para 

viabilizar a liberação de recursos públicos a serem destinados a custear as 

obras da 2ª fase da 2ª etapa da adutora do Rio São Francisco, possibilitando 

o desvio de parte desses recursos durante a execução contratual e a 

posteriormente distribuição para os demais integrantes do esquema delituoso. 

554. As anotações apreendidas pele Polícia Federal da sede da 

GAUTAMA, especialmente a planilha eletrônica (Microsoft Excel) intitulada 

"OS FINAL ADITIVO GII", composta de várias fichas e representando o 

resumo da contabilidade da empresa para a obra relativa ao Contrato n. 

110/01, de duplicação da adutora do Rio São Francisco, apontam a existência 
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de um resultado excedente contabilizado pela empreiteira a título de despesas 

extras com Parceiros e TDO, que ao final restou apurado serem, em verdade, 

propinas pagas a agentes públicos responsáveis por viabilizar o desvio, e que, 

somado ao lucro superior ao previsto no contrato, também contabilizado, se 

aproximam muito dos valores desviados dos cofres públicos. 

555. E os diálogos obtidos por meio das interceptações telefônicas 

indicam precisamente que o réu ZULEIDO VERAS, proprietário da 

GAUTAMA, atuou para a ocorrência dos desvios de recursos, inclusive 

utilizando de seus empregados, dentre os quais RICARDO MAGALHÃES DA 

SILVA, para tal finalidade, consoante se infere dos abaixo transcritos: 
 

Data 02/05/2006 19:35:45 

ZULEIDO pergunta se tem notícia do DESO... RICARDO diz 

que ele não conseguiu falar com o VITOR, que teve um evento 

com o GOVERNADOR e ficou tarde a tarde toda, que amanhã 

de manhã ele vai tentar falar... ZULEIDO pergunta se é o 

RENATO... ZULEIDO pergunta "Essa semana dá pra receber o 

que? Dá pra receber aquele um milhão e meio mais os 

oitocentos,certo?". RICARDO diz que não porque depende das 

certidões que o GILSON vai mandar… ZULEIDO diz que as 

certidões não é problema que ele (ZULEIDO) resolve com o 

FLÁVIO do mesmo jeito... RICARDO diz que precisa das 

certidões pra tramitar lá na... ZULEIDO diz que isso ele 

(ZULEIDO) consegue resolver e diz que a certidão só vai estar 

na sexta-feira... 

 

ZULEIDO: "... não, até 3 a feira, a operação, dinheiro em caixa 

... 

RICARDO: "... é, exato, eles estão na frente, mas durante a 

campanha tem que sustentar isso, né? 
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ZULEIDO: "é, mas não sustenta sem grana não, viu meu 

amigo? 

RICARDO: "exatamente." 

ZULEIDO: " eles vão ter que dar a solução deles." 

RICARDO: " é.. tem que sustentar durante a campanha. Para 

isso precisa do recurso. " 

ZULEIDO: " E para isso precisa pagar também, senão não 

tem... " 

(13/07/2006, às llh39min05s) 

 

ZULEIDO: " Olha, eu tô aqui em Sergipe, tá? Por aquela 

operação tá? Tá prometido pra terça -feira... " 

FÁTIMA: " terça-feira, né? 

ZULEIDO: " É então pra você tomar conhecimento. Agora... eu 

disse a Ricardo o seguinte. Olhe, que Ricardo normalmente 

recebe quatro. Eu disse não, porque a guerra em cima desse 

dinheiro vai ser grande, então tem que tá com todos os 

quatorze e cem faturados, entendeu Fátima? 

(13/07/2006, às 12h18min43s) 

 

RICARDO: "... é.. , estive com Vitor, né? Ele disse que tá 

chegando e que me avisa pra eu poder dar entrada com as 

faturas. Já chegou, tá? 

ZULEIDO:  Eu tô indo agora, tô chegando aí agora e tô indo 

falar com João Neto, porque a idéia de Vitor não é pagar tudo a 

gente. É pagar parte aos outros. 

(08/08/2006, às 13h47min21s) 

 

ZULEIDO: "Avisa a João Neto que eu tô chegando aí em 20 

minutos. " 

TEREZA: 11 Ok. Chegando lá na empresa dele? 

ZULEIDO: "sim"  
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(08/08/2006,às 14h55min56) 

 

ZULEIDO: "tá bom, eles liberaram os sete, tá? 

RICARDO: " Hum, certo, mas eu vou fazer uma fatura 

completa, tá?" 

ZULEIDO: "tá, mande bala." 

RICARDO: " Porque aí eu fico com os 3 guardados lá. 

ZULEIDO: " Eles querem pagar o resto até o final do mês tá?" 

RICARDO: " Então pronto, eu vou fazer com os 10 mesmo." 

ZULEIDO: "É pra amanhã tá?pra amanhã dar entrada... 

(08/08/2006, às 15h40min12s) 

 

D8. 01/09/06. Conversam Ricardo Magalhães e Maria de 

Fátima Palmeira, diretora da Gautama. Resumo: Ricardo diz 

que vão pagar 3 (milhões) e a Confab não dispensa nem multa 

nem juros. Gil disse que iria procurar outro fornecedor. Fátima 

escarnece: esse tubo não está na prateleira. Ricardo diz: esse 

tubo já foi faturado e pago, mas demora cinco meses para ficar 

pronto. O cliente já pagou. Ricardo diz que ele está na obra e 

ele é quem sabe das prioridades. Falam mal de Gil. Diz que 

Zuleido quer que fature na segunda, mas ele agora só tem 

serviços pra faturar e os tais serviços só iriam ficar prontos 

quando os tubos em questão chegassem. Faturar um serviço 

que só vai poder ser feito quando os tubos chegarem.   

 

D151. 28/06: Zuleido e Ricardo: Ricardo diz que o empréstimo 

não saiu ainda mas Flávio vai ter uma reunião com o 

Governador. Tratam também de um aditivo e de alguém que 

está “catando” os preços. Vai levar para Zuleido um aditivo de 

prazo (90 dias), para dar tempo de fazer o outro aditivo. Zuleido 

diz que Flávio se reuniu com o governador e os dois marcaram 

outra reunião, dessa feita com Gilmar. 
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D13. 22/06: Flávio conversa com Ricardo Magalhães e diz que 

já falou com Victor e que ele vai pagar seiscentos naquele dia, 

que desviou de outro cara...  

 

D.27. 05/09. Zuleido e Florêncio. Zuleido pergunta quem tá 

levando o material de Aracaju e Florêncio diz que não vai dar. 

Zuleido se preocupa.   

 

D28. 05/09. Zuleido e Gil.  Zuleido pergunta pelo negócio de 

Sergipe e Gil diz que (só) falhou os 150. Gil diz que tá 

mandando amanhã de manhã cedo... Zuleido mandou falar 

com Ricardo... e diz que ali é 50 pra aquele menino,   100 pra 

Ricardo e 50 pra Flavio... Zuleido manda avisar a Flavio que o 

rapaz vai ligar pra ele. 

 

D29. 05/09. Flavio e Gil. Gil diz que ia mandar o pessoal à 

noite, mas vai mandar amanhã no primeiro horário... Flavio 

pede que seja seis e meia da manhã... Gil diz que é em torno 

de meio dia... Flavio diz que dá tempo... Flavio diz que ajusta 

com o “anjo negro”... Flavio fala que é de um outro rapaz e se 

pode avisar a ele, que está ligando de manhã, de tarde e de 

noite... Gil diz que avise a ele (ao rapaz) e ao próprio pessoal 

de Flávio” 

 

D30. 06/09. Gil e Humberto. 100 (cem) pra Ricardo e 50 pra 

Pitu... Ricardo quer voltar com ele (para Salvador). 

 

D47. 05/07: Ricardo e Zuleido. Zuleido diz que Sergio vai ter 

uma reunião com Gilmar e que a operação vai sair até sexta. 

Ricardo diz que a informação está truncada, pois Victor lhe 

disse que só sai no final do mês. Victor disse que vai ter uma 
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reunião com Gilmar para tratar da operação. Ricardo diz que 

Flavio vai ter que arranjar outro recurso para pagar essa fatura.  

 

“(…) FLÁVIO CONCEIÇÃO utiliza o telefone de ZULEIDO. 

FLÁVIO CONCEIÇÃO informa que VÍTOR (VICTOR FONSECA 

MANDARINO) está em ITAPORANGA; diz que já falara com o 

mesmo; pede que RICARDO fale com o mesmo; diz que ‘ele 

vai pagar seiscentos a você de manhã, porque ele vai tirar de 

um outro cara’; ressalta que o assunto deve ser abordado 

apenas com VITOR e diz que o dinheiro já está disponível no 

órgão desde o dia anterior – 22/06/2006 08:29:18);” 

 

“ZULEIDO pergunta qual o valor mínimo que estão precisando 

até sexta-feira. GIL diz que precisam, no mínimo, quatrocentos 

(mil). ZULEIDO diz que está recebendo seiscentos (mil) hoje da 

DESO; pede que GIL ligue para RICARDO a fim de 

Conversarem sobre o assunto. ZULEIDO pergunta a respeito 

de FERRO, GIL diz que não conseguiufalar com o mesmo. 

ZULEIDO informa que conversara com ele na noite anterior e 

ele dissera que "0 negócio" que estava atrapalhando era 

(documentação) da Prefeitura. GIL diz que ele (FERRO) já 

tinha resolvido essa questâo e que dissera a mesma coisa a 

BOLIVAR; diz que este ligara para MESQUITA e este último 

dissera que já está tudo resolvido. ZULEIDO diz que já 

acertaram tudo com a Prefeitura e que "o pessoal" não faria 

"aquelas 48 horas" (avaliação), liberando de imediato; manda 

GIL ligar para RICARDO MAGALHAES, pois o mesmo está 

indo para a DESO fazer a parte burocrática. (22/06/2006 

08:59:30) 

 

D191. 08/08. Zuleido e Ricardo. Ricardo diz que o "Careca" tá 

pedindo o "atrasado", 62 mil, mas Zuleido diz pra pagar só 30. 
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D192. 01/09. Zuleido e Ricardo. Foi autorizado mas só vai 

pagar na segunda-feira. Zuleido vai levar na segundo o negócio 

do Careca. 

 

D193. Gil e Humberto. 100 (cem) para Ricardo e 50 para 

Pitú)... Ricardo quer voltar com ele (pra Salvador).. 

 

D194. 06/09. Ricardo e Fátima. Ricardo diz que recebeu a 

metade... 

 

D195. 06/09. Zuleido e Serjão. Zuleido pergunta se chegou e 

Sérgio diz que Ricardo disse que estaria chegando agora... 

Zuleido diz ok e que tá chegando... 

556. Observa-se, assim, que são vários os diálogos obtidos que 

demonstram que o réu RICARDO MAGALHÃES, durante a execução do 

contrato, mantinha contatos diretos com dirigentes da DESO, como VICTOR 

FONSECA MANDARINO, e com outras autoridades que atuaram para 

viabilizar a liberação dos recursos para a GAUTAMA, como FLÁVIO 

CONCEIÇÃO, para priorizar e viabilizar pagamentos, até mesmo por materiais 

e/ou serviços que tinham sido faturados apesar de não terem ainda sido 

entregues/executados, bem assim que ele tinha conhecimento de que parte 

desses recursos eram desviados para pagamento dessas autoridades, 

inclusive para custear campanha eleitoral, tendo plena ciência das remessas 

de numerário para Aracaju e sua destinação. 

557. Além disso, como defendido pelo MPF em suas alegações 

finais, as justificativas apresentadas para a remessa de dinheiro em espécie 

de Salvador para Aracaju, em regra, por meio do funcionário da GAUTAMA 

Humberto, mostraram-se contraditórias – RICARDO MAGALHÃES diz que 

decorrem do fato de a empresa estar sendo alvo de protestos e bloqueios 
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judiciais, já Humberto e Florêncio afirmaram que decorreria do fato de a 

empresa estar atuando há pouco tempo em SERGIPE, sendo mais fácil sacar 

o dinheiro em Salvador – e, ademais, restou demonstrado que os valores 

eram entregues a autoridades como FLAVIO CONCEIÇÃO, JOÃO ALVES 

NETO e MAX ANDRADE, dentre outros, consoante acima já demonstrado, 

por exemplo, por meio da Informação Policial n. 005/2007, corroborada por 

interceptações telefônicas, dando conta de que HUMBERTO dirigiu-se a 

Aracaju, em carro alugado da empresa "Localiza", levando o dinheiro 

entregue pessoalmente a FLÁVIO CONCEIÇÃO. 

558. Ficou demonstrado também que RICARGO MAGALHÃES 

atuou pessoalmente na formulação de pedidos das prorrogações de prazos 

do contrato e das alterações contratuais, apresentando justificativas que nem 

sempre correspondiam à realidade dos fatos e/ou foram propiciadas pelas 

irregularidades já verificadas no processo licitatório e no contrato, tratando 

diretamente com o corréu SERGIO LEITE na elaboração e tais termos, 

viabilizando o pagamento de faturas com sobrepreço e por serviços antes não 

previstos no contrato, como se infere, por exemplo, do diálogo abaixo: 

D151. 28/06: Zuleido e Ricardo: Ricardo diz que o empréstimo 

não saiu ainda mas Flávio vai ter uma reunião com o 

Governador. Tratam também de um aditivo e de alguém que 

está “catando” os preços. Vai levar para Zuleido um aditivo de 

prazo (90 dias), para dar tempo de fazer o outro aditivo. Zuleido 

diz que Flávio se reuniu com o governador e os dois marcaram 

outra reunião, dessa feita com Gilmar. 

 

ZULEIDO: "... E cadê o aditivo?" 

RICARDO: " o aditivo, SERGIO ainda está trabalhando nos 

preços. Ontem à tarde teve mais alguns preços que a gente 

ajustou." 

(28/06/2006, 13h34min00s) 
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559. E, segundo já exposto anteriormente, restou demonstrado (item 

2.4.3.2 acima) que os aditivos e termos de rerratificação contratual feitos no 

mais das vezes em bases desfavoráveis à DESO e/ou em claro benefício à 

empresa GAUTAMA, contando com a participação do réu RICARDO 

MAGALHÃES DA SILVA, engenheiro da GAUTAMA responsável pela 

execução das obras. 

560. Comprovou-se assim que, como engenheiro principal da 

GAUTAMA no Estado de Sergipe na execução da obra da duplicação da 

adutora do Rio São Francisco, RICARDO MAGALHÃES era o homem de 

confiança do réu ZULEIDO VERAS, proprietário da empresa, atuando 

juntamente com ele para a consumação no crime de peculato. 

561. Os depoimentos das testemunhas arroladas pela defesa e 

mesmo o interrogatório do réu não trouxeram qualquer elemento que servisse 

para afastar os elementos de convicção que levam à conclusão da 

participação de RICARDO MAGLHÃES NETO no delito em comento. 

562. Conforme já dito, algumas delas não trouxeram nenhuma 

informação de grande relevância para esclarecimento quanto à prática das 

condutas ilícitas apontadas pelo MPF, enquanto outras limitaram-se 

basicamente a demonstrar que RICARDO MAGALHÃES, enquanto 

engenheiro de obra e engenheiro de contrato, somente atuava na parte da 

execução das obras, não participando das fase anteriores como licitação e 

assinatura do contrato, o que não afasta as assertivas da acusação, que 

apontam para a sua atuação exatamente nesta fase. 

563. Além disso, segundo já destacado, quando da análise do 

referido delito em relação ao réu ZULEIDO VERAS, a circunstância elementar 

contida no tipo peculato, qual seja, a qualidade de funcionário público do 

agente, comunica-se aos demais co-autores ou partícipes do delito, nos 

termos do art. 30, segunda parte, do Código Penal. 
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564. À luz da fundamentação expendida, torna-se incontestável a 

autoria atribuída ao réu RICARDO MAGALHÃES DA SILVA. 

565. Assim, considero que o réu RICARDO MAGALHÃES DA SILVA 

praticou a conduta penalmente tipificada no art. 312, caput, do Código Penal. 

566. Quanto ao dolo, segundo os ensinamentos doutrinários, 

consubstancia-se na livre e consciente vontade de realizar o tipo objetivo, 

tendo-se conhecimento dos seus elementos no caso concreto. 

567. Assim, extrai-se que o elemento subjetivo geral do tipo (dolo) 

compõe-se de dois aspectos: a) o aspecto de conhecimento ou aspecto 

cognoscitivo do dolo; e b) o aspecto do querer ou aspecto volitivo do dolo. 

568. Por constituir um elemento subjetivo, interno ao agente 

delituoso, a sua aferição deve ocorrer a partir do exame das circunstâncias 

exteriores do delito, observando as provas contidas nos autos e as regras 

normais da experiência. Do contrário, bastaria negar a existência do elemento 

anímico do crime durante o interrogatório para se afastar a ocorrência do dolo. 

569. O dolo não se confunde com o efetivo conhecimento do ilícito 

penal – dolo normativo –, já que o dolo foi despido de qualquer elemento 

valorativo, sendo que a potencial consciência da ilicitude foi deslocada para a 

culpabilidade. Assim, basta que o acusado tenha conhecimento de que a 

conduta praticada é errada. 

570. No caso em exame, constato que os elementos probatórios 

contidos nos autos demonstram que o denunciado, livre e conscientemente, 

praticou a conduta delituosa descrita na denúncia. 

571. No mais, verifico que o denunciado praticou uma conduta 

típica, antijurídica e culpável, uma vez que estão ausentes quaisquer causas 
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de justificação e de exculpação do delito, merecendo receber a censura penal 

pelo ato levado a cabo. 

2.4.3.3.2. Crime de corrupção ativa 
qualificada (artigo 333, parágrafo único, 
do Código Penal), por 02 vezes. 

MATERIALIDADE 

572. A materialidade do delito de corrupção ativa já foi devidamente 

demonstrada na análise do item 2.4.3.2.2, relativa ao réu ZULEIDO SOARES 

VERAS, cuja fundamentação ora reitero, fazendo-se necessário tão somente 

analisar a participação ou não do denunciado no referido crime. 

AUTORIA 

573. No que diz respeito à autoria, não existe dúvida sobre a 

participação do réu RICARDO MAGALHÃES DA SILVA na conduta delituosa 

que lhe é atribuída, como se pode observar da robusta prova carreada aos 

autos. 

574. Durante a instrução processual restou demonstrando que réu 

RICARDO MAGALHÃES DA SILVA não apenas tinha conhecimento do 

pagamento de propinas a autoridades em troca de vantagens relacionadas à 

execução das obras da adutora do Rio São Francisco, da qual era o 

engenheiro responsável, como também que participou ativamente para que tal 

ocorresse. 

575. RICARDO MAGALHÃES acompanhava a atuação do réu 

ZULEIDO VERAS no pagamento das propinas e atuou algumas vezes para a 

para que as mesmas fossem entregues, consoante se vê nos diálogos abaixo:  

ZULEIDO: "... não, até 3 a feira, a operação, dinheiro em caixa 

... 
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RICARDO: "... é, exato, eles estão na frente, mas durante a 

campanha tem que sustentar isso, né? 

ZULEIDO: "é, mas não sustenta sem grana não, viu meu 

amigo? 

RICARDO: "exatamente." 

ZULEIDO: " eles vão ter que dar a solução deles." 

RICARDO: " é.. tem que sustentar durante a campanha. Para 

isso precisa do recurso. " 

ZULEIDO: " E para isso precisa pagar também, senão não 

tem... " 

(13/07/2006, às llh39min05s) 

 

ZULEIDO: " Olha, eu tô aqui em Sergipe, tá? Por aquela 

operação tá? Tá prometido pra terça -feira... " 

FÁTIMA: " terça-feira, né? 

ZULEIDO: " É então pra você tomar conhecimento. Agora... eu 

disse a Ricardo o seguinte. Olhe, que Ricardo normalmente 

recebe quatro. Eu disse não, porque a guerra em cima desse 

dinheiro vai ser grande, então tem que tá com todos os 

quatorze e cem faturados, entendeu Fátima? 

(13/07/2006, às 12h18min43s) 

 

D28. 05/09. Zuleido e Gil.  Zuleido pergunta pelo negócio de 

Sergipe e Gil diz que (só) falhou os 150. Gil diz que tá 

mandando amanhã de manhã cedo... Zuleido mandou falar 

com Ricardo... e diz que ali é 50 pra aquele menino, 100 pra 

Ricardo e 50 pra Flavio... Zuleido manda avisar a Flavio que o 

rapaz vai ligar pra ele. 

 

D29. 05/09. Flavio e Gil. Gil diz que ia mandar o pessoal à 

noite, mas vai mandar amanhã no primeiro horário... Flavio 

pede que seja seis e meia da manhã... Gil diz que é em torno 
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de meio dia... Flavio diz que dá tempo... Flavio diz que ajusta 

com o “anjo negro”... Flavio fala que é de um outro rapaz e se 

pode avisar a ele, que está ligando de manhã, de tarde e de 

noite... Gil diz que avise a ele (ao rapaz) e ao próprio pessoal 

de Flávio” 

 

D30. 06/09. Gil e Humberto. 100 (cem) pra Ricardo e 50 pra 

Pitu... Ricardo quer voltar com ele (para Salvador). 

 

D191. 08/08. Zuleido e Ricardo. Ricardo diz que o "Careca" tá 

pedindo o "atrasado", 62 mil, mas Zuleido diz pra pagar só 30. 

 

D192. 01/09. Zuleido e Ricardo. Foi autorizado mas só vai 

pagar na segunda-feira. Zuleido vai levar na segundo o negócio 

do Careca. 

 

D194. 06/09. Ricardo e Fátima. Ricardo diz que recebeu a 

metade... 

 

D195. 06/09. Zuleido e Serjão. Zuleido pergunta se chegou e 

Sérgio diz que Ricardo disse que estaria chegando agora... 

Zuleido diz ok e que tá chegando... 

576. As anotações apreendidas em agendas na sede GAUTAMA, 

bem assim as interceptações telefônicas e informações policias produzidas 

demonstram que os valores que eram remetidos de Salvador para Aracaju, 

em espécie, ao contrário do que o réu tenta justificar, de que seria para 

pagamento de despesas da obra, como pessoal, por exemplo, eram mesmo 

destinados a autoridades sergipanas, segundo já demonstrado anteriormente 

nesta sentença.  
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577. Mostra-se, assim, incontestável a autoria atribuída ao réu 

RICARDO MAGALHÃES DA SILVA. 

578. Considero, portanto, que o réu RICARDO MAGALHÃES DA 

SILVA praticou a conduta penalmente tipificada no art. 333, parágrafo único, 

do Código Penal, por duas vezes. 

579. Quanto ao dolo, segundo os ensinamentos doutrinários, 

consubstancia-se na livre e consciente vontade de realizar o tipo objetivo, 

tendo-se conhecimento dos seus elementos no caso concreto. 

580. Assim, extrai-se que o elemento subjetivo geral do tipo (dolo) 

compõe-se de dois aspectos: a) o aspecto de conhecimento ou aspecto 

cognoscitivo do dolo; e b) o aspecto do querer ou aspecto volitivo do dolo. 

581. Por constituir um elemento subjetivo, interno ao agente 

delituoso, a sua aferição deve ocorrer a partir do exame das circunstâncias 

exteriores do delito, observando as provas contidas nos autos e as regras 

normais da experiência. Do contrário, bastaria negar a existência do elemento 

anímico do crime durante o interrogatório para se afastar a ocorrência do dolo. 

582. O dolo não se confunde com o efetivo conhecimento do ilícito 

penal – dolo normativo –, já que o dolo foi despido de qualquer elemento 

valorativo, sendo que a potencial consciência da ilicitude foi deslocada para a 

culpabilidade. Assim, basta que o acusado tenha conhecimento de que a 

conduta praticada é errada. 

583. No caso em exame, constato que os elementos probatórios 

contidos nos autos demonstram que o denunciado, livre e conscientemente, 

praticou a conduta delituosa descrita na denúncia. 

584. No mais, verifico que o denunciado praticou uma conduta 

típica, antijurídica e culpável, uma vez que estão ausentes quaisquer causas 
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de justificação e de exculpação do delito, merecendo receber a censura penal 

pelo ato levado a cabo. 

CONTINUIDADE DELITIVA 

A acusação afirma que as condutas delitivas foram prativadas 

ao longo de vários anos, em tempos distintos, além de mostrar a sua prática 

com habitualidade, não se podendo reconhecer o seu caráter continuado, 

requerendo, assim, sejam consideradas em como praticadas em concurso 

material de crimes, consoante previsto no art. 69 do Códio Penal. 

Vejamos. 

O art. 71 do Código Penal assim dispõe: 
        Crime continuado 

        Art. 71 - Quando o agente, mediante mais de uma ação ou 

omissão, pratica dois ou mais crimes da mesma espécie e, 

pelas condições de tempo, lugar, maneira de execução e 

outras semelhantes, devem os subseqüentes ser havidos como 

continuação do primeiro, aplica-se-lhe a pena de um só dos 

crimes, se idênticas, ou a mais grave, se diversas, aumentada, 

em qualquer caso, de um sexto a dois terços.   

        Parágrafo único - Nos crimes dolosos, contra vítimas 

diferentes, cometidos com violência ou grave ameaça à 

pessoa, poderá o juiz, considerando a culpabilidade, os 

antecedentes, a conduta social e a personalidade do agente, 

bem como os motivos e as circunstâncias, aumentar a pena de 

um só dos crimes, se idênticas, ou a mais grave, se diversas, 

até o triplo, observadas as regras do parágrafo único do art. 70 

e do art. 75 deste Código. 
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A leitura do art. 71 do Código Penal, alhures transcrito, leva-

nos à conclusão de que o reconhecimento da continuidade delitiva depende 

do preenchimento dos requisitos exigidos na norma. 

O Supremo Tribunal Federal já se manifestou sobre a matéria, 

fazendo-o nos seguintes termos: 

“Crime – Continuidade delitiva. A continuidade delitiva 

pressupõe a demonstração inequívoca dos pressupostos 

previstos no art. 71 do Código Penal, a respaldar a exceção ao 

concurso material. (...)”.26 

585. Considerando-se o caso concreto delineado e a reiteração do 

crime em curto período, em condições semelhantes, ou seja, as 

circunstâncias objetivas de tempo (conexão temporal lógica e aceitável), lugar 

(conexão espacial compatível), maneira de execução (modus operandi), há 

que se admitir a continuidade delitiva, aplicando-se o disposto no artigo 71, 

caput, do Código Penal, quando da aplicação da pena. 

586. A própria acusação aponta que os elementos probatórios 

demonstram que foi promovido o direcionamento da licitação para a 

GAUTAMA, foram moldados os orçamentos, projetos e contrato e seus 

aditivos de forma a favorecer o sobrepreço e, também, foram prometidas 

vantagens indevidas a autoridades públicas para a liberação de pagamentos à 

empresa, de forma a proporcionar, nessa fase de execução e pagamento do  

contrato, o desvio dos recursos públicos liberados para abastecer o esquema 

de propinas engendrado. Considerando que tais fases, de realização da 

licitação, de contratação da empresa, de execução do objeto e de pagamento 

dos valores correspondentes, logicamente se protraíram no tempo, não há 

como afastar a conexão temporal ínsita à continuidade delitiva. 

                                                        
26 - MIRABETE, Júlio Fabbrini. Código penal interpretado. 5. ed. São Paulo: Atlas. 2005, pág. 585. 
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587. Sobre a necessidade de reconhecimento da continuidade 

delitiva mesmo quando o cometimento das infrações penais se alonga no 

tempo, se presentes os seus requisitos legais, transcrevo o julgado abaixo do 

TRF da 5ª Região: 

PENAL. PROCESSUAL PENAL. OMISSÃO DE 

INFORMAÇÕES AO FISCO, GERANDO REDUÇÃO DE 

TRIBUTO DEVIDO. CONDENAÇÃO DO RÉU. AJUSTE NA 

DOSIMETRIA DA PENA. RECONHECIMENTO 

DA CONTINUIDADE DELITIVA EM TODO O PERÍODO 

APURADO, EXCLUINDO, ASSIM, O CONCURSO 

MATERIAL APLICADO EM SENTENÇA. APELAÇÃO DA 

DEFESA PARCIALMENTE PROVIDA. 1. Narra a denúncia que 

o acusado, administrador da TRANSPORTADORA 

OLINDENSE LTDA, teria -- durante período de janeiro/2008 a 

dezembro/2008; e em agosto/2011 --, omitido nas Guias de 

Recolhimento do FGTS e informações à Previdência Social 

(GFIP's) os valores dos salários de contribuição dos 

empregados em comparação aos constantes na RAIS (Relação 

Anual de Informações Sociais). Em decorrência, teria suprimido 

contribuições previdenciárias patronais e dos segurados e, 

consequentemente, reduzido as contribuições sociais 

destinadas ao FNDE, ao INCRA, ao SENAC, ao SESC e ao 

SEBRAE, no montante consolidado de R$808.779,76; 2. Foi, 

então, processado e condenado como incurso no Art. 337-A, I, 

do CP e Art. 1º, I, da Lei 8.137/90, c/c Arts. 69,70 e 71, todos 

do CP, pelo que restaram-lhe aplicadas as penas de (i) 04 anos 

e 02 meses de reclusão (crime cometido em 2008), mais (ii) 02 

anos e 06 meses de reclusão (crime cometido em agosto de 

2011), totalizando, por concurso material, 06 (seis) anos e 08 

(oito) meses de reclusão, mais 100 (cem) dias-multa, à fração 

de 1/4 (um quarto) do salário mínimo vigente à época do fato; 
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3. Em suas razões, o réu alega, preliminarmente, nulidade da 

sentença por suposto cerceamento do direito de defesa; no 

mérito, suscita inexigibilidade de conduta diversa diante das 

pretensas dificuldades pelas quais a empresa estaria 

passando. Pede, então, sua absolvição ou, subsidiariamente, a 

redução das sanções aplicadas (afastando-se a incidência 

de concurso material e diminuído o percentual relativo 

a continuidade delitiva); 4. Não há que se falar em cerceamento 

do direito de defesa quando as provas constantes nos autos 

são suficientes para análise da questão, cabendo ao juiz a 

aferição da necessidade da produção de outros elementos e, 

pois, precisando dispensar os que reputar supérfluos. Ademais, 

os documentos requeridos ao juízo poderiam ser obtidos 

facialmente na esfera administrativa e juntados aos autos 

processuais pelo réu; 5. Consoante assentado na 

jurisprudência, dificuldades financeiras, mesmo quando 

existentes, poderiam explicar o não pagamento dos tributos, 

jamais a omissão de dados que deveriam frequentar 

obrigações acessórias. Pune-se, aqui, então, o gesto de omitir 

as informações e de, por isso, suprimir tributos, não o mero 

inadimplemento das obrigações tributárias principais; 6. Tendo 

sido autoria e materialidade criminosas devidamente 

comprovadas, reconhecem-se ajustadas as penas cominadas, 

exceto no que concerne ao concurso material admitido em 

sentença; 7. É fato que foram 13 meses de omissão de 

informações e, pois, de tributos sonegados. É certo, do mesmo 

modo, que tais meses estão separados no tempo (12 meses de 

2008, mais agosto de 2011). Em termos, portanto, 

matemáticos, ter-se-ia, como quis a sentença, (i) crime 

continuado em 2008 mais (ii) crime não continuado em 2011, 

ambos em concurso material -- mas tal raciocínio não conduz à 

melhor solução jurídica; 8. Note-se: tivesse o acusado 
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persistido no cometido do crime durante 2009, 2010, até agosto 

de 2011 -- tornando, assim, induvidosa a continuidade até este 

último mês --, sua situação jurídica findaria mais benéfica do 

que acabou sendo reconhecida em sentença. Com efeito, neste 

cenário hipotético, o réu haveria cometido um só crime 

em continuidade delitiva, envolvendo muitos meses a mais, e 

não dois crimes em concurso material (como quis o juízo a 

quo). Não fez e não faria sentido. A situação é tanto mais grave 

quando se sabe que a fração pela continuidade já reconhecida 

(dos 12 meses de 2008) foi estipulada no máximo permitido 

(2/3); 9. Reconhece-se, portanto, a bem da Justiça material da 

decisão, continuidade delitiva em todo o período apurado (13 

meses), excluindo-se, logicamente, o concurso 

material consagrado na sentença; 10. A pena-final, então, feita 

esta correção, resta estipulada em 04 anos e 02 meses de 

reclusão, em regime inicial semiaberto. Sustenta-se incólume a 

pena de 100 dias-multa, cada um deles dosado em 1/4 do 

salário mínimo vigente à época dos fatos; 11. Apelação, nestes 

termos, parcialmente provida. 

(TRF 5ª Região – ACR 12835 – Segunda Turma, Rel. Des. 

FEd. Paulo Roberto de Oliveira Lima, j. 28/03/2017, pub. DJE 

03/04/2017, p. 76) 

588. In casu, a incidência do aumento de pena há de ser no grau 

mínimo (1/6), em virtude da prática de 2 (duas) condutas da mesma espécie 

(reiterações), consoante aresto abaixo transcrito, extraído do ementário do 

egrégio Superior Tribunal de Justiça: 

PENAL. CORRUPÇÃO PASSIVA. CONTINUIDADE DELITIVA. 

PERCENTUAL DE AUMENTO. CRITÉRIO. NÚMERO DE 

INFRAÇÕES. ACÓRDÃO EM DISSONÂNCIA COM 

JURISPRUDÊNCIA DESTE SUPERIOR TRIBUNAL DE 

JUSTIÇA. DECISÃO MONOCRÁTICA. VIABILIDADE. 1. Esta 
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Corte Superior de Justiça pacificou entendimento segundo o 

qual o aumento da pena pela continuidade delitiva, dentro do 

intervalo de 1/6 a 2/3, previsto no art. 71 do CPB, deve adotar o 

critério da quantidade de infrações praticadas. Assim, aplica-se 

o aumento de 1/6 pela prática de 2 infrações; 1/5, para 3 

infrações; 1/4, para 4 infrações; 1/3, para 5 infrações; 1/2, para 

6 infrações; e 2/3, para 7 ou mais infrações. (...).27 

2.4.3.3.3. Crime de quadrilha ou bando 
(artigo 288, caput do Código Penal). 

MATERIALIDADE 

589. A materialidade do delito de quadrilha ou bando também já foi 

devidamente demonstrada na análise do item 2.4.3.2.3, relativa ao réu 

ZULEIDO SOARES VERAS, cuja fundamentação ora reitero, fazendo-se 

necessário tão somente analisar a participação do denunciado no referido 

crime. 

AUTORIA 

590. Dos diálogos interceptados pela Polícia Federal evidencia-se a 

participação do réu RICARDO MAGLHÃES DA SILVA no grupo formado para 

a prática de crimes apontados na denúncia, especialmente para o 

cometimento do peculato, cuja materialidade e autoria imputadas ao mesmo 

já restaram acima reconhecidas, conforme se observa nos trechos abaixo 

transcritos: 

Data 02/05/2006 19:35:45 

ZULEIDO pergunta se tem notícia do DESO... RICARDO diz 

que ele não conseguiu falar com o VITOR, que teve um evento 

com o GOVERNADOR e ficou tarde a tarde toda, que amanhã 

                                                        
27 - STJ. T5. AgRg no REsp 1169484/RS. Rel. Ministro Jorge Mussi. DJe 16/11/2012. 
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de manhã ele vai tentar falar... ZULEIDO pergunta se é o 

RENATO... ZULEIDO pergunta "Essa semana dá pra receber o 

que? Dá pra receber aquele um milhão e meio mais os 

oitocentos,certo?". RICARDO diz que não porque depende das 

certidões que o GILSON vai mandar… ZULEIDO diz que as 

certidões não é problema que ele (ZULEIDO) resolve com o 

FLÁVIO do mesmo jeito... RICARDO diz que precisa das 

certidões pra tramitar lá na... ZULEIDO diz que isso ele 

(ZULEIDO) consegue resolver e diz que a certidão só vai estar 

na sexta-feira... 

 

RICARDO:" ." O senhor teve notícia sobre a reunião, sobre 

recurso?" 

ZULEIDO:" Olhe, me disseram... e Sérgio vai onze e meia ter 

uma reunião com Gilmar .. ,que seria essa operação... que 

estaria concluída na 6a feira, certo?... 

ZULEIDO: "... E Vitor sabe? Vitor é quem tem nos orientado, 

né? ... 

ZULEIDO: " ... e ontem eu fiquei certo que eu botava a mão 

nesse dinheiro na sexta-feira, entendeu? ...inclusive eu tô indo 

para a reunião com Flávio e João Neto na 6 a-feira tratando 

deste dinheiro... 

(05/07/2006,às 9h34min11s) 

 

D151. 28/06: Zuleido e Ricardo: Ricardo diz que o empréstimo 

não saiu ainda mas Flávio vai ter uma reunião com o 

Governador. Tratam também de um aditivo e de alguém que 

está “catando” os preços. Vai levar para Zuleido um aditivo de 

prazo (90 dias), para dar tempo de fazer o outro aditivo. Zuleido 

diz que Flávio se reuniu com o governador e os dois marcaram 

outra reunião, dessa feita com Gilmar. 
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D13. 22/06: Flávio conversa com Ricardo Magalhães e diz que 

já falou com Victor e que ele vai pagar seiscentos naquele dia, 

que desviou de outro cara... 

591. Ainda, de igual forma como já fundamentado quando do 

reconhecimento da autoria do réu ZULEIDO VERAS na prática do crime em 

comento, não prospera o argumento da defesa de que o réu RICARDO 

MAGALHÃES não poderia ser condenado pelo crime de quadrilha ou bando, 

porque a denúncia não foi recebida em relação aos demais funcionários da 

GAUTAMA, tendo sido tão somente em relação a ele e ao sócio-diretor 

ZULEIDO VERAS, não havendo o número mínimo de agentes para a 

configuração de tal delito, uma vez que restou comprovado nos autos que os 

referidos réus associaram-se a uma quadrilha que se formou com agentes 

públicos deste Estado, cuja a finalidade preestabelecida foi a prática reiterada 

de crimes contra a administração pública, que culminaram no desvio de R$ 

178.708.458,81 na contratação e execução das obras da adutora do Rio São 

Francisco. 

592. Resta assim demonstrado que o réu RICARDO MAGALHÃES 

DA SILVA praticou a conduta penalmente tipificada no art. 288 do Código 

Penal, em sua redação original, não havendo que se falar em impossibilidade 

de sua condenação por falta de número mínimo de agentes para a 

configuração de tal delito.  

2.4.3.3.4. Da aplicação e dosimetria das 
penas. 

593. Passo à dosimetria da pena privativa de liberdade e da multa a 

serem aplicadas ao sentenciado RICARDO MAGALHÃES DA SILVA, em 

cada um dos crimes acima reconhecidos, atentando para as circunstâncias 

judiciais previstas nos artigos 59 e 60 do Código Penal. 
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DO CRIME DE PECULATO-DESVIO: 

594. A reprovabilidade da conduta é evidente e fortemente 

desfavorável ao réu. Para alcançar seus objetivos ilícitos, relativo à 

priorização de pagamentos dos créditos da empresa para qual trabalhava, a 

GAUTAMA, junto ao Estado de Sergipe, bem assim ao desvio de expressivo 

montante de recursos públicos (aproximadamente R$ 178 milhões em valores 

de 2007) de obra de fundamental importância para o abastecimento de água 

para a Capital, o réu RICARDO MAGALHÃES atuou para a corrupção de 

diversas autoridades públicas do Estado de Sergipe, inclusive aquelas 

ocupantes dos maiores cargos da Administração. 

595. Quanto aos antecedentes, não há informação nos autos que 

deponha contra o réu. 

596. No tocante à personalidade e conduta social, também nada há 

que o desabone. 

597. O motivo do delito também lhe é desfavorável. O réu 

corrompeu autoridades públicas, objetivando a prática de ato que era 

favorável à empresa para a qual trabalhava, com o pagamento das faturas de 

serviços executados e materiais entregues na obra contratada, com o intuito 

também de atuação das mesmas para liberação de pagamentos que 

resultaram no desvio milhões de reais dos cofres públicos, aumentando em 

muito a lucratividade de sua empresa. 

598. Com relação às circunstâncias e às consequências do crime, 

as mesmas devem ser valoradas negativamente, uma vez que o delito foi 

praticado em um esquema criminoso envolvendo o pagamento de 

substanciosa quantia (acima de R$ 6 milhões de reais) em propinas às mais 

altas autoridades do Estado de Sergipe à época, ocupantes de cargos em 

diversos órgãos e esferas do Governo Estadual, realizado no âmbito da 
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contratação e execução de obra de fundamental importância para o 

abastecimento de água de Aracaju, elemento essencial à vida digna de sua 

população, resultando num volume ainda maior de verbas públicas desviadas 

(R$ 78 milhões em valores históricos, R$ 178 milhões atualizados até 2007, 

correspondendo a mais de 1/3 do volume de recursos destinados ao 

contrato), que poderiam ser aplicado em novas melhorias para estender o 

acesso da população à água tratada, ou mesmo em outras áreas de atuação 

do governo estadual, como educação, saúde, segurança etc., sendo as 

consequências do delito, portanto, efetivamente danosas para o Erário e para 

a população do Estado.  

599. Por fim, o comportamento da vítima, no caso, o Estado, é 

indiferente e deve ser considerado neutro.  

600. Assim considerando que quatro das oito circunstâncias 

previstas no art. 59 do CP são desfavoráveis ao réu, fixo a pena-base em 7 
anos de reclusão e 185 dias-multa. 

601. Não existem circunstâncias atenuantes ou agravantes a serem 

consideradas. 

602. Por fim, não existem causas de diminuição ou de aumento de 

pena a serem mensuradas, razão pela qual estabeleço a pena em 7 anos de 
reclusão e 185 dias-multa. 

603. Ainda, considerando a condição econômica do réu, o valor do 

dia-multa será de 1/20 (um vigésimo) do salário mínimo nacional vigente à 

época dos fatos, devendo ser recolhida em benefício do Fundo Penitenciário 

Nacional, atualizada monetariamente, consoante artigo 49, § 2º, do mesmo 

diploma legal. 
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DO CRIME DE CORRUPÇÃO ATIVA: 

604. A reprovabilidade da conduta é evidente e fortemente 

desfavorável ao réu. Para alcançar seus objetivos ilícitos, relativo à 

priorização de pagamentos dos créditos da empresa para qual trabalhava, a 

GAUTAMA, junto ao Estado de Sergipe, bem assim ao desvio de expressivo 

montante de recursos públicos (aproximadamente R$ 178 milhões em valores 

de 2007) de obra de fundamental importância para o abastecimento de água 

para a Capital, o réu RICARDO MAGALHÃES atuou para a corrupção de 

diversas autoridades públicas do Estado de Sergipe, inclusive aquelas 

ocupantes dos maiores cargos da Administração, causando grave prejuízo 

aos cofres públicos ao alcançar o seu objetivo, inclusive influenciando no 

processo eleitoral, eis que nutriu com propina campanha a Governador do 

Estado de Sergipe de João Alves Filho. 

605. Quanto aos antecedentes, não há informação nos autos que 

deponha contra o réu. 

606. No tocante à personalidade e conduta social, também nada há 

que o desabone. 

607. O motivo do delito também lhe é desfavorável. O réu 

corrompeu autoridades públicas, objetivando a prática de ato que era 

favorável à empresa para a qual trabalhava, com o pagamento das faturas de 

serviços executados e materiais entregues na obra contratada, com o intuito 

também de atuação das mesmas para liberação de pagamentos que 

resultaram no desvio milhões de reais dos cofres públicos, aumentando em 

muito a lucratividade da referida empresa. 

608. Com relação às circunstâncias e às consequências do crime, 

as mesmas devem ser valoradas negativamente, uma vez que o delito foi 

praticado num esquema criminoso envolvendo o pagamento de substanciosa 
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quantia (acima de R$ 6 milhões de reais) em propinas às mais altas 

autoridades do Estado de Sergipe à época, ocupantes de cargos em diversos 

órgãos e esferas do Governo Estadual, realizado no âmbito da contratação e 

execução de obra de fundamental importância para o abastecimento de água 

de Aracaju, elemento essencial à vida digna de sua população, resultando 

num volume ainda maior de verbas públicas desviadas (R$ 78 milhões em 

valores históricos, R$ 178 milhões atualizados até 2007, correspondendo a 

mais de 1/3 do volume de recursos destinados ao contrato), que poderiam ser 

aplicado em novas melhorias para estender o acesso da população à água 

tratada, ou mesmo em outras áreas de atuação do governo estadual, como 

educação, saúde, segurança etc., sendo as consequências do delito, portanto, 

efetivamente danosas para o Erário e para a população do Estado.  

609. Por fim, o comportamento da vítima, no caso, o Estado, é 

indiferente e deve ser considerado neutro.  

610. Assim considerando que quatro das oito circunstâncias 

previstas no art. 59 do CP são desfavoráveis ao réu, fixo a pena-base em 7 
anos de reclusão e 185 dias-multa. 

611. Não existem circunstâncias atenuantes ou agravantes a serem 

consideradas. 

612. Por fim, não existe causa de diminuição de pena a ser 

mensurada. Incide na espécie, contudo, a causa especial de aumento de 

pena (1/3) prevista no art. 333, parágrafo único, do CP, tendo em vista que 

em razão da vantagem indevida foram praticados atos de ofício pelas 

autoridades corrompidas e, em virtude da caracterização da continuidade 

delitiva prevista no artigo 71, do CP, decorrente da reiteração de duas práticas 

delituosas, a pena privativa de liberdade deve ser aumentada no grau mínimo 

(1/6), estabelecendo-a em 10 anos e 10 meses de reclusão e 287 dias-
multa. 
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613. Ainda, considerando a condição econômica do réu, o valor do 

dia-multa será de 1/20 (um vigésimo) do salário mínimo nacional vigente à 

época dos fatos, devendo ser recolhida em benefício do Fundo Penitenciário 

Nacional, atualizada monetariamente, consoante artigo 49, § 2º, do mesmo 

diploma legal. 

DO CRIME DE QUADRILHA OU BANDO: 

614. A reprovabilidade da conduta é evidente e fortemente 

desfavorável ao réu. Para alcançar seus objetivos ilícitos, relativo à 

priorização de pagamentos dos créditos da empresa para a qual trabalhava 

junto ao Estado de Sergipe, bem assim ao desvio de expressivo montante de 

recursos públicos (aproximadamente R$ 178 milhões em valores de 2007) de 

obra de fundamental importância para o abastecimento de água para a 

Capital, o réu RICARDO MAGLHÃES associou-se  com mais de 3 pessoas 

para a prática de crimes como peculato e corrupção ativa de diversas 

autoridades públicas do Estado de Sergipe, inclusive aquelas ocupantes dos 

maiores cargos da Administração, que, consumados, causaram grave prejuízo 

aos cofres públicos, inclusive influenciando no processo eleitoral, eis que 

nutriu com propina campanha a Governador do Estado de Sergipe de João 

Alves Filho. 

615. Quanto aos antecedentes, não há informação nos autos que 

deponha contra o réu. 

616. No tocante à personalidade e conduta social, também nada há 

que o desabone. 

617. O motivo do delito também lhe é desfavorável. O réu objetivou 

não apenas a prática de um ato legal que era favorável à empresa para a qual 

trabalhava, inerente ao delito, com o pagamento das faturas de serviços 

executados e materiais entregues na obra contratada, mas também para 
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liberação de pagamentos que resultaram no desvio milhões de reais dos 

cofres públicos, aumentando em muito a lucratividade de sua empresa, de 

forma gananciosa.  

618. Com relação às circunstâncias e às consequências do crime, 

as mesmas devem ser valoradas negativamente, uma vez que o delito foi 

praticado num esquema criminoso envolvendo o pagamento de substanciosa 

quantia (acima de R$ 6 milhões de reais) em propinas às mais altas 

autoridades do Estado de Sergipe à época, ocupantes de cargos em diversos 

órgãos e esferas do Governo Estadual, realizado no âmbito da contratação e 

execução de obra de fundamental importância para o abastecimento de água 

de Aracaju, elemento essencial à vida digna de sua população, resultando 

num volume ainda maior de verbas públicas desviadas (R$ 78 milhões em 

valores históricos, R$ 178 milhões atualizados até 2007, correspondendo a 

mais de 1/3 do volume de recursos destinados ao contrato), que poderiam ser 

aplicado em novas melhorias para estender o acesso da população à água 

tratada, ou mesmo em outras áreas de atuação do governo estadual, como 

educação, saúde, segurança etc., sendo as consequências do delito, portanto, 

efetivamente danosas para o Erário e para a população do Estado.  

619. Por fim, o comportamento da vítima, no caso, o Estado, é 

indiferente e deve ser considerado neutro.  

620. Assim considerando que quatro das oito circunstâncias 

previstas no art. 59 do CP são desfavoráveis ao réu, fixo a pena-base em 2 
anos de reclusão e 90 dias-multa. 

621. Não existem circunstâncias atenuantes ou agravantes a serem 

consideradas. 
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622. Por fim, não existem causas de diminuição ou de aumento de 

pena a serem mensuradas, razão pela qual estabeleço a pena em 2 anos de 
reclusão e 90 dias-multa. 

623. Ainda, considerando a condição econômica do réu, o valor do 

dia-multa será de 1/20 (um vigésimo) do salário mínimo nacional vigente à 

época dos fatos, devendo ser recolhida em benefício do Fundo Penitenciário 

Nacional, atualizada monetariamente, consoante artigo 49, § 2º, do mesmo 

diploma legal. 

CONCURSO MATERIAL 

624. Os crimes de peculato-desvio, corrupção ativa qualificada em 

continuidade delitiva e formação de quadrilha ou bando foram praticados em 

concurso material. 

625. Não é o caso de se aplicar o princípio da consunção, com a 

absorção do crime de corrupção ativa pelo de peculato, como pretende a 

defesa.  

626. É que, para que reste possível a aplicação de tal princípio, com 

a absorção do crime-meio pelo crime-fim, imprescindível que a potencialidade 

lesiva do primeiro se esgote na prática do segundo, de quem seria um mero 

meio de preparação ou de execução, ou seu mero exaurimento. 

627. Esse é também o entendimento do Superior Tribunal de 

Justiça, como se infere da sua Súmula n. 17: 

Súmula 17. Quando o falso se exaure no estelionato, sem mais 

potencialidade lesiva, é por este absorvido. 

628. No caso dos autos, contudo, a ofensividade da corrupção ativa 

praticada pelo réu não se limitou ao delito de peculato. 



Processo nº 0001193-60.2015.4.05.8500 
 

Telma Maria Santos Machado 
Juíza Federal 

 

468 

629. Conforme se observa dos elementos existentes nos autos, o 

Estado de Sergipe não tinha recursos suficientes para o pagamento de todas 

os seus credores, tanto assim que recorreu a empréstimos junto a instituições 

financeiras para poder quitar suas obrigações com os mesmos.  

630. No diálogo interceptado entre ZULEIDO e FLÁVIO 

CONCEIÇÃO os próprios réus afirmam a falta de recursos do Estado: 
"ZULEIDO: "...e eles tem dinheiro Flávio?" 

FLÁVIO: "Quem?" 

ZULEIDO: "O governo, que possa pagar a gente em cinco 

milhões?" 

FLAVIO: " Tem não. Acho que não tem não." 

ZULEIDO: "Então eles não estão com necessidade. Se tiver 

necessidade arrumam". 

FLAVIO: "eles vão focar isso, tá entendendo?"(...) 

(16/06/06, às 10h58min45s)" " 

631. E, depois de obtido o empréstimo bancário pelo Estado para 

pagar seus credores, o réu ZULEIDO VERAS se reuniu com o também réu 

JOÃO NETO para negociarem a prioridade de seus pagamentos em relação 

aos demais credores, uma vez que VICTOR não pretendia pagar todas as 

suas faturas, porque também precisaria pagar aos outros credores: 

RICARDO: "... é.. , estive com Vitor, né? Ele disse que tá 

chegando e que me avisa pra eu poder dar entrada com as 

faturas. Já chegou, tá? 

ZULEIDO:  Eu tô indo agora, tô chegando aí agora e tô indo 

falar com João Neto, porque a idéia de Vitor não é pagar tudo a 

gente. É pagar parte aos outros. 

(08/08/2006, às 13h47min21s) 

632. Assim, a corrupção ativa praticada pelo réu destinou-se 

também a priorizar, em detrimento aos demais credores, o pagamento dos 
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créditos da empresa GAUTAMA, para quem trabalhava, junto ao Estado, 

mesmo aqueles legitimamente devidos em decorrência da obra executada, 

uma vez que, com a limitação de recursos existentes nos cofres estatais, tais 

faturas poderiam restar inadimplidas ou, pelo menos, ter seu pagamento 

atrasado até que os recursos necessários fossem levantados. 

633. Além disso, reforça tal entendimento o fato de que o réu 

corrompeu agentes que não praticaram o crime de peculato, a exemplo do 

corréu MAX ANDRADE, como se verá adiante. 

634. Desta forma, diante da autonomia de tais crimes, os mesmos 

foram praticados em concurso material, como também o foi o crime de 

formação de quadrilha ou bando, devendo, nos termos do art. 69, do CP, as 

penas aplicadas serem somadas, de modo que restam fixadas, em definitivo, 

em 19 anos e 10 meses de reclusão e 562 dias-multa. 

635. A pena privativa de liberdade, superior a oito anos, será 

cumprida em regime fechado, nos termos do art. 59, inciso III, c/c o art. 33, § 

1º, alínea “a”, § 2º, alínea “a”, e § 3º e § 4º, e art. 34, todos do Código Penal. 

636. Não é o caso de aplicação do art. 44, do CP. 

637. Ausente qualquer das hipóteses de prisão cautelar previstas no 

art. 312 do CPP, permito que o sentenciado recorra em liberdade, se por outro 

motivo não estiver preso. 
 

 

2.4.3.4. Flávio Conceição de Oliveira Neto 

638. Segundo a denúncia, ao tratar do "Evento Sergipe":  

As provas constantes dos autos demonstram que o ex-

Governador, que era candidato à reeleição no ano de 2006, 
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necessitava de dinheiro para a campanha eleitoral, valendo-s , 

para isso, das propinas pagas por ZULEIDO VERAS.  

JOÃO ALVES NETO, encarregado de angariar recursos 

para a campanha política do pai, participou intensamente das 

negociações de empréstimo junto às instituições financeiras e 

das liberações de verbas para que os agentes públicos 

efetuassem pagamentos a ZULEIDO (...). 

Além de JOÃO ALVES NETO, o ex-Governador contou 

com auxílio de FLÁVIO CONCEIÇÃO DE OLIVEIRA NETO, à 

época Secretário da Casa Civil, DE MAX JOSÉ 

VASCONCELOS DE ANDRADE, Secretário de Fazenda nos 

anos de 2003 e 2004; de GILMAR DE MELO MENDES, 

Secretário de Fazenda nos anos de 2005 e 2006; e, de VICTOR 

FONSECA MANDARINO, Presidente da DESO nos aos de 2003 

a 2006. 

(...) 

Além disso, a seqüência dos diálogos dos dias 02, 05, 

06 e 08 de setembro de 2006, comprova que do montante das 

propinas enviadas para Aracaju, no dia 06/09/2006, R$ 

50.000,00 foram entregues a IVAN PAIXÃO. 

A articulação para o pagamento da propina foi feita entre 

ZULEIDO VERAS e FLÁVIO CONCEIÇÃO. ZULEIDO 

determinou que GIL JACÓ providenciasse o dinheiro e que 

HUMBERTO RIOS fizesse o transporte. Jà em Aracaju, os 

valores forem entregues a PETU, motorista de FLÁVIO, também 

conhecido por "ANJO NEGRO". 

(...) 

FLÁVIO CONCEIÇÃO participou da atividade criminosa 

como elo de ligação entre o governo do Estado e ZULEIDO 

VERAS. Conforme depoimento prestado no presente inquérito, 
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uma das suas funções como Chefe da Casa Civil era a de 

"assessorar o Governador em relação à distribuição das verbas 

destinadas às diversas obras realizadas... que a sua função era 

apontar par ao Governador, pelas prioridades, por ele traçadas, 

as verbas que deveriam ser endereçadas a cada obra..., que só 

fazia acompanhar as decisões tomadas pelo Governador, que 

era quem decidia..." 

Nessa condição, intermediou os interesses de ZULEIDO 

naquele Estado, mantendo inúmeras tratativas com o filho do 

Governador, com os Secretários de Estado  MAX e GILMAR, e 

com o Presidente da DESO VITOR MANDARINO, que 

possibilitaram a liberação dos recursos públicos e o pagamento 

das medições irregulares à GAUTAMA. 

Os diálogos captados no curso das investigações 

demonstram que FLÁVIO CONCEIÇÃO teve destacada atuação 

no evento criminoso, intervindo sempre que necessário para 

remover os óbices aos objetivos de ZULEIDO. FLÁVIO era o 

homem da inteira confiança do Governador JOÃO ALVES, que o 

nomeou Secretário da Casa Civil e, no final do seu Governo, 

Conselheiro do TCE; como também de ZULEIDO VERAS, 

envolvendo-se nos negócios da GAUTAMA inclusive em outros 

Estados da Federação. 

Atuou intensamente no ano eleitoral de 2006, para que 

fossem liberados vultosos pagamentos para a GAUTAMA, 

tendo, em contrapartida, solicitado e recebido, por diversas 

vezes, vantagens indevidas, para si e para os demais agentes 

públicos envolvidos.  

Em 2007, quando já investido no cargo de Conselheiro 

do Tribunal de Contas do Estado de Sergipe, continuou 

representando os interesses da GAUTAMA, relativo aos 

pagamentos da obra da adutora do São Francisco, intercedendo 
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junto ao novo governo para a liberação das verbas, mediante o 

recebimento regular de propinas. 

(...) 

Como consta do anexo II, do Relatório de Ação e 

Controle da Controladoria Geral da União, a DESO pagou à 

GAUTAMA, nos dias 19 e 22 de agosto de 2005, a importância 

total de R$ 4.998.672,75. Pelas intermediações que 

possibilitaram tais pagamentos, FLÁVIO CONCEIÇÃO recebeu 

de ZULEIDO, no dia 30/09/2005, a importância de R$ 

100.000,00, conforme se verifica pelo documento de fl. 40 do 

apenso 45, apreendido pela Polícia Federal na sede da 

GAUTAMA em Salvador. 

(...) 

Nos dias 15 e 26 de dezembro de 2005, a GAUTAMA 

recebeu da DESO a quantia de R$ 7.995.167,70, mediante onze 

ordens de saques. Nos dias 1º e 15 de fevereiro de 2006 

recebeu mais R$ 4.156.599,50. através de quatro documentos 

de créditos e duas ordens de saques, ou seja, em apenas dois 

meses foram pagos R$ 12.151.761,20. Por tais pagamentos (...) 

Pagou ainda à FLÁVIO CONCEIÇÂO R$ 250.000,00, no dia 

08/02/2006; R$ 250.000,00, no dia 09/02/2006; e mais R$ 

250.000,00, no dia 13/02/2006, (...). 

Nos dias 02 13, 14 e 27 de março de 2006 a DESO 

pagou à GAUTAMA, através de seis ordens de saque e de dois 

documentos de créditos, a importância total de R$ 4.696.280,50. 

Nos dias 07, 11 e 26 de abril daquele ano foram liberadas três 

ordens de saque e dois documentos de créditos, no total de R$ 

3.498.916,83. Em razão de tais liberações, ZULEIDO VERAS 

pagou a FLÁVIO CONCEIÇÃO, no dia 08/03/06, a importância 

de R$ 200.000,00, no dia 10/03/2006 mais R$ 200.000,00, o dia 



Processo nº 0001193-60.2015.4.05.8500 
 

Telma Maria Santos Machado 
Juíza Federal 

 

473 

10/04/2004, R$ 77.000,00, e, no dia 02/05/06, R$ 276.000,00 

(...), conforme fls. 48, 50 e 53, do apenso 45. 

No mês de maio de 2006, a DESO pagou à GAUTAMA a 

importância der R$ 1.829.716,22. através de documentos de 

créditos, nos valores de R$ 494.880,25 e R$ 334.835,98, no dia 

10; e de ordem de saque, no valor de R$ 1.000.000,000, no dia 

25 daquele mês. 

Tais pagamentos foram negociados entre ZULEIDO e 

FLÁVIO, como revelam as conversas entre eles naquele 

período: 

(...) 

De fato, como revelam os documentos de fls. 55 e 56, do 

apenso 45, ZULEIDO pagou a FLÁVIO R$ 100.000,00, no dia 

29/05/06 e R$ 50.000,00, no dia 02/06/06. 

A continuidade dos pagamentos nos montantes 

pretendidos por ZULEIDO, que redundaria em propinas de altos 

valores, dependia, porém, dos empréstimos bancários 

solicitados pelo Estado de Sergipe. Então, JOÃO ALVES FILHO, 

JOÃO ALVES NETO, FLÁVIO CONCEIÇÃO, GILMAR DE 

MELO e VITOR MANDARINO empenharam-se para que as 

instituições bancárias atendessem às suas pretensões, 

mantendo ZULEIDO VERAS sempre informado do andamento 

da operações, pessoalmente ou por intermédio de SÉRGIO 

LEITE, como constata-se pela sequência de diálogos nos meses 

de junho e julho de 2006, destacando-se dentre eles os 

seguintes: 

(...) 

No dia 19/06/2006, FLÁVIO CONCEIÇÃO voltou a tratar 

com ZULEIDO sobre os "ajustes" com o Governador e com o 

seu filho JOÃO NETO, para dar continuidade aos pagamentos à 
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GAUTAMA, oportunidade em que renovou o pedido de 

vantagem ilícita, deixando entrever que se tratava de esquema 

de pagamentos mensais de propinas: 

(...) 

De fato, no dia 22/06/2006 (quinta-feira), ZULEIDO 

recebeu R$ 600.000,00, através de duas ordens de saques, nos 

valores de R$ 294.485,92 e R$ 305.514,08, conforme 

negociação feita na véspera com FLÁVIO CONCEIÇÃO: 

(...) 

Em 11/02/2006, FLAVIO cobrou novamente de 

ZULEIDO a propina que lhe havia sido prometida em razão dos 

seiscentos mil reais que conseguiu que VITOR destinasse à 

GAUTAMA: 

(...) 

O documento de fl .58, do apenso 45, demonstra que a 

propina de R$ 50.000,00 foi paga a FLÀVIO no dia 14/07/2006. 

(...) 

No mês de julho daquele ano, FLÁVIO continuou 

interferindo para possibilitar pagamentos a ZULEIDO, 

conseguindo que, no dia 20, lhe fossem pagos R$ 419.427,17: 

(...) 

Em contrapartida, recebeu de ZULEIDO, no dia 

28/07/2006, a importância de R$ 50.000,00, conforme consta à 

fl. 59, do apenso 45. 

(...) 

Para receber, no dia 15/08/2006, os R$ 3.843.924,44, 

ZULEIDO pagou propina a FLÁVIO e a JOÃO NETO, como aliás 

fazia regularmente. FLÁVIO recebeu R$ 50.000,00, como se 

constata pela previsão anotada na agenda de fl. 61, do apenso 
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45 e JOÃO NETO R$ 100.000,00, que lhes foram entregues por 

ZULEIDO em Aracaju, do dia 14 daquele mês. 

(...) 

Além disso, FLÁVIO CONCEIÇÃO, no mesmo dia, 

solicitou mais propina a ZULEIDO, para a mesma semana: 

(...) 

Pelo total de R$ 8.641.658,00 liberados para os 

pagamentos feitos indevidamente à GAUTAMA, entre os dias 02 

e 15 de agosto de 2006, mediante a intermediação de JOÃO 

NETO e FLÁVIO, o ex-Governador JOÃO ALVES FILHO 

recebeu de ZULEIDO a importância de R$ 650.000,00, que lhe 

foram entregues, em espécie, através de MAX, que era o seu 

coordenador de campanha eleitoral, no dia 30 de agosto 

daquele mês. 

(...) 

(...) LORÊNCIO falou com FLÁVIO dizendo que "a 

programação só pra semana, viu?". Como até o dia 30/08/2006 

o referido pagamento não havia sido concretizado, FLÁVIO 

conversou com ZULEIDO sobre a ansiedade de JOÃO NETO: 

(...) 

No dia seguinte, ZULEIDO retomou as negociações com 

FLÁVIO, articulando a continuidade das propinas, inclusive as 

prometidas a JOÃO NETO, para que os pagamentos à 

GAUTAMA fossem mantidos: 

(...) 

No dia 05/09/2006, foram pagos à GAUTAMA R$ 

1.500.000,00, conforme relatório da CGU. Da mesma forma, tal 

pagamento foi autorizado pelo ex-Governador, através de JOÃO 

NETO, e intermediado por FLÁVIO: 
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(...) 

De fato, entre os dias 11 e 28 de setermbro de 2006, a 

GAUTAMA recebeu da DESO mais R$ 4.252.924,60, 

totalizando, naquele mês, R$ 5.752.924,60, c onforme se 

verifica pelo anexo II, do Relatório de Ação de Controle da 

Controladoria Geral da União. 

Em contrapartida, ZULEIDO enviou a FLÁVIO, no dia 

08/09/2006, R$ 216.000,00, conforme agenda de fl. 63, do 

apenso 45. Os diálogos adiantes transcritos demonstram que a 

referida propina foi solicitada por JOÃO NETO para ser entregue 

a MAX, através do motorista de FLÁVIO, PETU, também 

chamado de "ANJO NEGRO".: 

(...) 

Assim, FLÁVIO recebeu, para ele próprio, no dia 

12/09/2006, os R$ 84.000,00 acima referidos por ZULEIDO, 

que, aliás, já estavam programados na mesma agenda de fl. 63, 

do apenso 45; e mais R$ 86.000,00, naquele mesmo dia, 

conforme se verifica pela fl. 74. Recebeu, ainda, R$ 50.000,00, 

no dia 19/09/2006, como consta à fl. 75, do mesmo apenso. 

(...) 

No dia 27/10/2006,m a DESO pagou à GAUTAMA R$ 

465.307,70, mediante quatro documentos de créditos. NO dia 

24/11/2006, R$ 154.292,41, através de dois documentos de 

créditos. E, no dia 19 de dezembro daquele ano, data do 

encerramento do contrato, mais R$ 400.000,00. 

Naquela fase de término do contrato e do mandato do 

ex-Governador JOÃO ALVES FILHO, ZULEIDO ajustou com os 

seus parceiros as propinas ainda devidas, garantindo-lhe o que 

havia sido prometido durante todo o desenrolar do contrato.  
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Assim, pagou a FLÁVIO, no dia 02/10/2006, R$ 

115.800,00, no dia R$ 23/10/2006, R$ 250.000,00, e no dia 

25/12/2006, R$ 30.000,00 (fls. 112 e 89, do apenso 45); a JOÃO 

NETO, no dia 19/10/2006, R$ 150.000,00 e, no dia 25/12/2006, 

R$ 80.000,00 (fls. 79 e 89, do apenso 45); e a MAX ANDRADE 

("careca"), no dia 25/12/2006, R$ 20.000,00 (fl. 89, do apenso 

45). 

Em janeiro de 2007, FLÁVIO assumiu o cargo de 

Conselheiro do Tribunal de Contas do Estado. Apesar disso, 

manteve os frequentes contatos com ZULEIDO, articulando 

outros negócios com obras públicas.  

Por outro lado, continuou a interceder em favor da 

GAUTAMA junto a nova administração estadual, uma vez que 

ainda restava um saldo contratual de R$ 585.426,75, par ao que 

solicitou e recebeu vantagem indevida de ZULEIDO VERAS, 

como se verifica pelo diálogo adiante transcrito: 

(...) 

No dia 27/02/2007, FLORÊNCIO entregou a 

HUMBERTO RIOS, o dinheiro prometido a FLÁVIO, para que o 

transportasse para Aracaju: 

(...) 

A Informação Policial n. 005/2007 esclarece que, 

naquela data, HUMBERTO realmente dirigiu-se a Aracaju, em 

carro alugado da empresa "Localiza", levando o dinheiro que 

entregou pessoalmente a FLÁVIO. 

O diálogo entre FLÀVIO e ZULEIDO, no dia 28/02/2007, 

confirma o recebimento da propina: 

(...) 

Com o auxílio de FLÁVIO, ZULEIDO conseguiu, ainda, 

receber da DESO, no dia 10/05/2007, o alegado saldo 
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remanescente do contrato findo em dezembro de 2006, no 

montante de R$ 585.426,75, através de nove documentos de 

créditos. 

Além disso, na qualidade de Conselheiro do Tribunal de 

Contas do Estado de Sergipe, FLÁVIO participou da sessão 

daquela corte, realizada no dia 29/03/2007, que decidiu 

suspender o procedimento licitatório promovido pela DESO, já 

sob nova administração, cujo objeto era exatamente a 

contratação de uma auditoria externa para a verificação dos 

contratos de engenharia, inclusive o da GAUTAMA, e do qual 

havia se locupletado ilicitamente, sendo, portanto, suspeito para 

votar naquele caso. 

Naquele episódio, FLÁVIO ainda atuou intensamente 

para que o resultado do julgamento fosse favorável a seus 

interesses, ou seja, para que a DESO fosse impedida de 

proceder à pretendida auditoria, tudo para evitar que o desvio de 

recursos públicos promovido através do Contrato 110/01 viesse 

à tona, mantendo ZULEIDO informado dos fatos: 

(...) 

639. Acrescenta o MPF que: 

Os diálogos monitorados, notadamente nos períodos de 

abril a setembro de 2006 e fevereiro a maio de 2007, mostram 

que, para alcançar seus objetivos ilícitos, ZULEIDO VERAS 

manteve no Estado de Sergipe um esquema do qual 

participaram os seguintes integrantes da sua quadrilha: MARIA 

DE FATIMA PALMEIRA, RICARDO MAGALHAES DA SILVA, 

GIL JACÓ, FLORÊNCIO VIEIRA e HUMBERTO RIOS. 

Por outro lado, verificou-se que o ex-Governador 

daquele Estado JOÃO ALVES FILHO; o ex-Secretário da Casa 

Civil e atual Conselheiro do Tribunal de Contas do Estado, 
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FLÁVIO CONCEIÇÃO DE OLIVEIRA NETO; o ex- Secretário de 

Fazenda, MAX JOSÉ VASCONCELOS DE ANDRADE; o ex-

Presidente da DESO e ex-Secretário de Fazenda GILMAR DE 

MELO MENDES; o ex-·Presidente da DESO VICTOR 

FONSECA MANDARINO; os ex-Diretores- técnicos da OESO 

ROBERTO LEITE e KLEBER CURVELO FONTES; o sócio-

administrador da ENPRO SERGIO DUARTE LEITE; o 

engenheiro fiscal da obra RENATO CONDE GARCIA; o ex-

Deputado Federal e ex-Secretário de Administração, JOSE 

IVAN DE CARVALHO PAIXAO; e JOAO ALVES NETO, filho do 

então Governador do Estado JOAO ALVES FILHO, associaram-

se de forma estável e permanente para promover o desvio dos 

recursos públicos destinados ao pagamento das obras de 

ampliação da adutora do Rio São Francisco, tendo efetivamente 

proporcionado tal desvio em favor da empresa GAUTAMA, 

mediante o recebimento de vantagens indevidas. 

640. Finaliza a denúncia (em relação ao Evento Sergipe) 

asseverando que: 

Assim procedendo, de modo livre e consciente: 

a) (...) FLÁVIO CONCEIÇÃO DE OLIVEIRA NETO (...), 

estão incursos nas penas do art. 312 do Código Penal;  

c) (...)FLÁVIO CONCEIÇÃO DE OLIVEIRA NETO (26 

vezes) (...) estão incursos nas penas do art. 317, 1º, do Código 

Penal. 

d) FLÁVIO CONCEIÇÃO DE OLIVEIRA NETO está 

incursos nas penas do art. 319 do Código Penal.  

641. A denúncia foi recebida pelo Superior Tribunal de Justiça 

(Acórdão de fls. 2.188/2.319), da seguinte maneira em relação ao referido réu: 

E) CONCLUSÃO 
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Assim vistos e examinados os autos e devidamente 

analisadas as provas colhidas na fase de Inquérito, concluo da 

seguinte forma: 

1) CRIME DE PECULATO-DESVIO 

RECEBO A DENÚNCIA quanto ao delito de peculato-

desvio, tipificado no art. 312, caput , do Código Penal, em 

relação aos acusados (...)FLÁVIO CONCEIÇÃO DE OLIVEIRA 

NETO (...), nos termos do art. 29 do referido diploma legal. 

2) CRIME DE CORRUPÇÃO PASSIVA 

RECEBO A DENÚNCIA quanto ao delito de corrupção 

passiva, tipificado no art. 317, § 1°, do Código Penal, em relação 

aos acusados (...)FLÁVIO CONCEIÇÃO DE OLIVEIRA NETO 

(por 21 vezes) (...). 

(...) 

4) CRIME DE FORMAÇÃO DE QUADRILHA 

RECEBO A DENÚNCIA quanto ao delito tipificado no 

art. 288, caput , do Código Penal, em relação aos acusados 

(...)FLÁVIO CONCEIÇÃO DE OLIVEIRA NETO (...). 

5) CRIME DE PREVARICAÇÃO 

JULGO EXTINTA A PUNIBILIDADE do denunciado 

FLÁVIO CONCEIÇÃO DE OLIVEIRA NETO, nos termos do art. 

107, IV, do Código Penal. 

642. Em sua defesa, FLÁVIO CONCEIÇÃO DE OLIVEIRA NETO 

arguiu a) o impedimento objetivo da então relatora do feito no STJ, com 

fundamento no art. 252 do CPP; b) a inépcia da denúncia, por não descrever 

com clareza e objetividade o fato ilícito praticado pelo denunciado, 

impossibilitando a defesa do acusado; c) a ausência de justa causa para a 

ação penal, por não existir prova da materialidade do delito, diante i) da 

inidoneidade dos elementos de prova carreados aos autos (interceptações 
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telefônicas, "agenda do GIL" e Relatório da CGU), ii) da ilegal manipulação do 

Sistema Judiciário Brasileiro, envolvendo autoridades com foro por 

prerrogativa de função, iii) da ausência de comprovação da licitude das 

gravações, com ausência de peças processuais, dos requisitos acauteladores 

e de prorrogação, iv)  da imprestabilidade do Relatório da CGU, que despreza 

a lógica, a coerência e esconde que o TCU analisou cada um dos itens a que 

se refere a CGU como irregular, v) da imprestabilidade das escutas 

telefônicas e da "agenda GIL" para demonstrar a materialidade do delito de 

corrupção passiva. 

643. Argumenta que os elementos caracterizadores dos tipos penais 

de peculato e corrupção passiva - desvio e recebimento de vantagem indevida 

– têm que ser decorrentes da função pública que o agente exerce, o que não 

ocorre no caso, já que o denunciado não praticou, nem praticaria, ato de ofício 

em favor da GAUTAMA, porque fugia totalmente à sua competência funcional.  

644. Defende que a aprovação do TCU implicou no reconhecimento 

da legalidade dos atos administrativos referentes ao Contrato n. 110/01, 

motivo pelo qual está ausente o elemento objetivo do tipo penal que é o dano 

material efetivamente comprovado.  

645. Aduz que o TCE entendeu que a auditoria pretendida pela 

DESO em contratos que foram realizados na gestão anterior era de sua 

competência, não devendo o Estado gastar recursos para a realização de 

uma auditoria externa, e que a auditagem não tinha por objeto qualquer 

contrato da GAUTAMA, não havendo interesse dela a ser tutelado pelo 

denunciado, e, portanto, nenhuma evidência para o recebimento da denúncia 

pelo delito de prevaricação.  

646. Assevera que a denúncia imputa ao acusado, a partir da 

mesma descrição fática, a conduta de dois crimes cujo concurso não é 

possível, a corrupção passiva e o peculato, tratando-se de verdadeiro bis in 
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idem, inadmissível no Processo Penal. Bem assim que a própria denúncia 

demonstra que o suposto objetivo da suposta organização criminosa seria o 

peculato, ou seja, realizar o desvio de recursos públicos, sendo este o crime-

fim, de modo que a existência de uma ou mais infrações penais figuram 

unicamente como meios ou fases necessárias para a consecução do mesmo, 

ou quando simplesmente se resumem a condutas, anteriores (antefactum) ou 

posteriores (postfactum), do crime-fim, estando, porém, insitamente 

interligados a este, sem qualquer autonomia portanto (pois o contrário daria 

margem ao concurso real de crimes), ou quando ocorre a chamada 

progressão criminosa (mudança de finalidade Ilícita pelo agente), o agente só 

terá Incorrido no tipo penal mais grave, como determina o princípio da 

consunção. 

647. Afirma que o Relatório da CGU e Acórdãos do TCU não se 

reportam a qualquer participação sua, e o link entre ele e a 

GAUTAMA/ZULEIDO VERAS é criado pelo MPF através das interceptações 

telefônicas, sem as quais não há prova dessa ligação e contra as quais já 

apresentou aspectos que as nulificam. 

648. Requereu a produção de prova pericial, arrolou um total de 11 

testemunhas e juntou diversos documentos. 

649. Em suas alegações finais (fls. 10.090/10.231), além de reiterar 

questões preliminares, todas já rechaçadas, defendeu: a) a imprestabilidade 

do Relatório de Ação de Controle da CGU como prova do crime de peculato-

desvio; b) que os Tribunais de Consta da União e do Estado de Sergipe 

entenderam não ter havido desvio de verbas federais e irregularidades no 

Contrato n. 110/01, celebrado entre a GAUTAMA e a DESO, nem houve 

superfaturamento dos preços; c) a falta de competência funcional ou 

atribuição legal do réu para liberar pagamentos para a GAUTAMA relativos ao 

Contrato n. 110/01; d) a impossibilidade de configuração de concurso de 
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crimes e sim de continuidade delitiva em relação aos 21 fatos apontados 

como corrupção passiva; e) que o crime de corrupção passiva pelo 

recebimento de vantagens indevidas apresenta-se como elementar do crime 

de peculato, sendo por este absorvido diante da aplicação do princípio da 

consunção, para que não haja bis in idem; f) a possibilidade de 

enquadramento da conduta imputada com o delito de advocacia 

administrativa; g) a ausência dos requisitos necessários para a configuração 

do crime de quadrilha, diante da ausência de prova do ânimo associativo 

estável ou permanente pelos agentes e da não caracterização de que a 

suposta obtenção de vantagem indevida tinha o condão de perturbar a paz 

pública. 

650. Prequestionou os arts. 157, do CPP;1º e 5º, da Lei n. 9.269/96; 

5º, LIII e LVI, e 102, da CF/88; e 91 da Constituição do Estado de Sergipe. 

651. Pois bem.  

652. As preliminares suscitadas pelo acusado, bem assim o 

requerimento de realização de prova pericial já foram todos rejeitados 

anteriormente. 

653. Também, conforme já exposto anteriormente (item 2.4.1 e 

subitens), restou demonstrada nos autos a ocorrência de irregularidades no 

procedimento licitatório da Concorrência n. 005/2000 e na execução do 

contrato dela decorrente, Contrato nº 110/2001, através de manobras que, em 

suma, direcionaram o certame para a GUATAMA, contratada pela DESO, e 

possibilitaram a aferição de recursos superestimados, os quais foram 

desviados para abastecer o esquema de propinas engendrado pelo grupo. 

654. E a defesa não conseguiu infirmar tal conclusão oriunda das 

provas dos autos. 
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655. Inicialmente, quanto às alegações trazidas pela defesa do réu 

FLÁVIO CONCEIÇÃO DE OLIVEIRA NETO relativas à imprestabilidade do 

Relatório da Ação de Controle da CGU como meio de prova e à regularidade 

da obra e dos preços praticados atestada por controle executado pelo TCU, 

vejo que as referidas teses já foram devidamente rechaçadas quando da 

análise após terem sido suscitadas pelo réu ZULEIDO VERAS, no item 

2.4.3.2 acima, cujos fundamentos ali lançados adoto como se aqui estivessem 

transcritos, mostrando-se desnecessário reanalisar cada uma dessas 

alegações. Ademais, estendo aqueles argumentos já lançados para atestar a 

imprestabilidade das conclusões a que chegou o TCU para infirmar a 

regularidade do Relatório da CGU às conclusões apontadas pelo TCE/SE e 

pela CAIXA relativas à regularidade da obra em questão.  

656. Quanto às alegações da defesa de ausência dos requisitos 

configuradores dos delitos que lhes são imputados, de impossibilidade de 

configuração de concurso de crimes e sim de continuidade delitiva em relação 

aos fatos apontados como de corrupção passiva,  de possibilidade de 

enquadramento da conduta imputada com delito de advocacia administrativa 

e de inviabilidade de se conjugar a imputação da prática do crime de 

corrupção passiva com o de peculato, por decorrerem da mesma base fática, 

configurando bis in idem, elas serão analisados por ocasião do exame dos 

delitos imputados ao réu, no que diz respeito à materialidade e à autoria. 

657. Demais disso, durante o seu interrogatório, o réu optou por 

manter-se em silêncio, e as testemunhas por ele arroladas também não 

trouxeram informações relevantes para afastar as irregularidades já 

apontadas acima e os fatos apontados pelo MPF. A Testemunha ouvida 

Roseane Tavares Oliveira, Coordenadora da 2ª Coordenadoria do TCE/SE, 

disse em seu depoimento que a análise da 2ª Coordenadoria Técnica apontou 

algumas irregularidades, muitas delas também identificadas pela CGU, não 

sabendo precisar todas, como pagamentos antecipados antes do 
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fornecimento dos tubos, falhas no processo licitatório (a exemplo de ausência 

de peças e de assinaturas), inexistência de diário de obra, deficiência em 

plano de trabalho de convênio, ausência de procedimento licitatório seguida 

de celebração de aditivo motivado em emergência, mas não se deteve nelas, 

não fez análise do processo licitatório nem do Relatório da CGU, detendo-se 

na demanda do Ministério Público Especial quanto ao índice de liquidez e 

quanto à necessidade de inclusão dos responsáveis, e informou que não 

vislumbrou características restritivas do caráter competitivo da licitação em 

relação a tal índice de liquidez exigido, e tampouco a necessidade de citar 

responsáveis e/ou a empresa no processo. De seu turno, a outra testemunha 

arrolada, Jorge Bonfim Menezes, do TCE/SE, afirmou em depoimento que fez 

uma auditoria geral no contrato firmado entre a GAUTAMA e a DESO, 

analisou os documentos, visitou a obra já concluída; tem os parâmetros de 

preço de itens de obras em um programa de orçamento e, caso não 

encontrem nele, fazem pesquisas num programa de orçamento da CAIXA; o 

preço do tubo de aço não existia no programa de orçamento, porque é um 

produto bem específico, feito apenas por 2 empresas no país, e que 

conseguiram o parâmetro junto à própria DESO dessas duas empresas, das 

quais a companhia usou o menor deles, não conseguindo verificar outra fonte; 

não encontrou nenhum outro item com divergência de preços; não verificou 

pagamento de tubos sem que tivessem sido entregues, não havendo 

divergência do contratado com o orçamento e o projeto; quando o TCE/SE fez 

a análise, a obra já estava inclusive inaugurada, então se baseou em relação 

a muita coisa no relatório do TCU, que vinha acompanhando a execução da 

obra, com bastante embasamento, que deu várias sugestões, acatadas pela 

DESO, e que afirmou que a obra estava sendo executada conforme o 

contrato; posteriormente entraram os questionamentos do relatório da CGU, 

que é bem divergente daquele do TCU; rejeitou a metodologia usada pela 

CGU para aferir a quantidade de tubos aplicados, baseando-se nas notas 

fiscais de aquisição da GAUTAMA; geralmente não há indicação de 
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separação de licitação de entrega de obra e fornecimento de materiais; dentro 

da BDI – Bônus e Despesas Indiretas são embutidos tudo que  não é relativo 

à obra, como escritório, lucro etc., não se recordando o que estaria no 

Relatório da CGU sobre o BDI.  

658. Em relação à sua atuação como Conselheiro do Tribunal de 

Contas do Estado de Sergipe, observo que a denúncia não foi recebida 

quanto ao crime de prevaricação, que supostamente teria sido praticado pelo 

réu FLÁVIO CONCEIÇÃO nessa função, não cabendo nestes autos, assim, 

qualquer análise da sua conduta. 

2.4.3.4.1. Crime de peculato-desvio  (artigo 
312, caput do Código Penal). 

MATERIALIDADE 

659. A materialidade do delito de peculato-desvio já foi devidamente 

demonstrada na análise do item 2.4.3.2.1, relativa ao réu ZULEIDO SOARES 

VERAS, cuja fundamentação ora reitero, fazendo-se necessário tão somente 

analisar a participação do denunciado no referido crime. 

AUTORIA 

660. No que diz respeito à autoria, não existe dúvida sobre a 

participação do réu FLÁVIO CONCEIÇÃO DE OLIVEIRA NETO na conduta 

delituosa que lhe é atribuída, conforme se pode observar na robusta prova 

carreada aos autos. 

661. O réu FLÁVIO CONCEIÇÃO DE OLIVEIRA NETO ocupou o 

cargo de Secretário da Casa Civil do Estado de Sergipe no Governado JOÃO 

ALVES FILHO e era homem de confiança do governador, tendo atuado para 

viabilizar a liberação de recursos públicos a serem destinados a custear as 

obras da 2ª fase da 2ª etapa da adutora do Rio São Francisco, possibilitando 



Processo nº 0001193-60.2015.4.05.8500 
 

Telma Maria Santos Machado 
Juíza Federal 

 

487 

o desvio de parte desses recursos durante a execução contratual e a posterior 

distribuição para os demais integrantes do esquema delituoso. 

662. Do trecho abaixo transcrito, observa-se que FLÁVIO 

CONCEIÇÃO era também muito próximo de ZULEIDO VERAS e defendia os 

seus interesses (e de sua empresa GAUTAMA) não só no Estado de Sergipe, 

mas em todo o país: 

D10. 24/06.(sábado) Flávio e Zuleido. Flavio está resolvendo 

dois problemas de Zuleido, um no Norte do país e outro no Rio 

de Janeiro... menciona que alguém do Rio – o presidente – veio 

e recebeu alguma coisa, uma colaboração... 

663. No Estado de Sergipe, devido a sua proximidade com 

ZULEIDO VERAS e com o Governador JOÃO ALVES FILHO, atuava como 

elo entre ambos. Em seu depoimento prestado ainda na fase do inquérito (f. 

1.355/1356, afirmou: 

que conhece bem Zuleido Soares Veras com o qual se dá 

muito bem desde 1997;  

(...) que costumava recepcionar Zuleido quando este ia a 

Aracaju, inclusive indo recebê-lo no aeroporto; 

(...) que a sua função era apontar para o Governador, 

pelas prioridades, por ele traçadas, as verbas que 

deveriam ser endereçadas a cada obra. 

(...) que o depoente é amigo pessoal do ex-Governador 

João Alves e, em relação ao filho dele, também tem 

amizade, mas um pouco menos; 

664. Quanto às obras da Adutora do Rio São Francisco, as 

anotações apreendidas pele Polícia Federal na sede da GAUTAMA, 

especialmente a planilha eletrônica (Microsoft Excel) intitulada "OS FINAL 

ADITIVO GII", composta de várias fichas e representando o resumo da 



Processo nº 0001193-60.2015.4.05.8500 
 

Telma Maria Santos Machado 
Juíza Federal 

 

488 

contabilidade da empresa para a obra relativa ao Contrato n. 110/01, de 

duplicação da referida adutora, apontam a existência de um resultado 

excedente contabilizado pela empreiteira a título de despesas extras com 

Parceiros e TDO, que ao final restou apurado serem, em verdade, propinas 

pagas a agentes públicos responsáveis por viabilizar o desvio, e que, somado 

ao lucro superior ao previsto no contrato, também contabilizado, aproxima-se 

muito dos valores desviados dos cofres públicos. 

665. E os diálogos obtidos por meio das interceptações telefônicas 

indicam precisamente que o réu FLÁVIO CONCEIÇÃO tinha conhecimento 

das irregularidades que circundavam o Contrato n. 100/01 e atuou para a 

ocorrência liberação das verbas para pagamento do mesmo, possibilitando os 

desvios de recursos a ele relativos. 

666. Os diálogos abaixo demonstram que FLÁVIO CONCEIÇÃO 

acompanhava a execução das obras da adutora e atuava junto com ZULEIDO 

VERAS para a solução dos impasses encontrados para alcançar os objetivos 

pretendidos. Em um deles, falam sobre a fiscalização to TCU, citando o 

Ministro Zymler e, no outro, tratam de aditivo contratual, e FLÁVIO 

CONCEIÇÃO demonstra preocupação com a fonte dos recursos, mostrando 

saber que o TCU havia proibido o uso de recursos federais para pagamento 

dos tubos com o sobrepreço encontrado para o trecho aditivado: 

D11. ZULEIDO fala para FLAVINHO não se preocupar... 

FLAVINHO diz que já sabe mais ou menos o que é... 

Flavio pergunta se "aquele assunto do ZYMLER” está 

dominado. ZULEIDO diz que está "absolutamente 

dominado..." Conversam sobre liberações de recursos 

pela DESO 
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D12. Em 07/07 Zuleido diz a Flavio que Sérgio está 

entregando hoje a Gilmar. Flavio pergunta se é o aditivo e 

Zuleido responde que sim. Zuleido diz que ele tem que 

mostrar lá porque o camarada tem um acesso ao TC. 

Flávio se mostra muito preocupado com a fonte do 

recurso. 

667. Ainda pelas interceptações telefônicas, verifica-se que o 

denunciado atuou intensamente no ano eleitoral de 2006, objetivando a 

liberação de altas somas para a GAUTAMA, tendo, em contrapartida, 

solicitado e recebido vantagens indevidas para si e para os demais agentes 

públicos envolvidos no esquema. 

668. Para tanto, manteve contatos com VITOR MANDARINO, 

Diretor-presidente da DESO, e com Luiz Durval, então Secretário de 

Infraestrutura do Estado de Sergipe, a quem a DESO estava subordinada: 

D13. 22/06: Flávio conversa com Ricardo Magalhães e diz 

que já falou com Victor e que ele vai pagar seiscentos 

naquele dia, que desviou de outro cara... 

 

D14. 11/07. Zuleido e Flavio. Zuleido diz que “aquele 

material seu só amanhã”. Flavio fala que já falou com Luiz 

para autorizar os quatrocentos e pouco. Diz que falou 

também com Victor. Fala para ter cuidado com “o filho” e 

diz que vão fazer com o pessoal de Victor, que está com a 

melhor posição. Combinam para se encontrar em Aracaju. 

Flavio diz: se puder me ajudar, me ajuda nisso porque o 

negócio tá brabo”.   
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“ZULEIDO: o decreto de orçamento para liberar aqueles 

420 tá na mesa de Zé Alves.  

FLÁVIO: "pronto, eu vou falar com Luís Durval agora." 

(13/07/2006, às 9h41min46s) 

 

D15. 14/08. Zuleido e Flavio. Flavio diz que está tudo ok 

lá, que chamou Victor aqui e ele está chegando agora... 

Zuleido diz que está agora indo quatro horas porque “o 

menino” tá me chamando lá. Flavio pergunta se é “o filho” 

e Zuleido confirma. Zuleido diz: “eu tô indo (para Aracaju) 

e estou levando aquele seu material”. Flavio diz “fechado” 

e pergunta quando ele chega, Zuleido diz umas quatro 

horas. Flavio diz que “aqueles seis e oitocentos que 

Machado estava atrás acionando até desembargadores, 

que lá no final de janeiro, 'o filho' já tá avisado, você 

respondeu com 6%. Zuleido diz ok, repete “no final de 

janeiro”. Flavio pergunta se essa semana sai mais alguma 

coisa... Zuleido diz com certeza.  

 
FLÁVIO: " ... ele disse que autorizou, que conversou com você 

um e meio, não foi isso? e complementa a semana que vem." 

ZULEIDO: " não foi isso não ... " 

FLÁVIO: " foi o que ele me disse, um e meio, então foi com 

Vitor -. E semana que vem complementa por cinco e 

seiscentos. " 

ZULEIDO: " Ele já liberou pra Vitor? 

FLÁVIO: "Já. Diz que já liberou pra Vitor... 

(01/09/2006, às 12h40min55s) 
 

FLÁVIO: " ... ele está soltando hoje, que foi ele que trancou. E 

eu deixei ele lá com Vitor. Ele está pagando hoje um e meio. 
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Ele tinha trancado nas minhas costas, mas tudo bem. E até o 

dia 15 já está sacramentado, ou seja, 4.100 ... porque ele disse 

que não tinha, mas até o dia 15 ele precisa fechar, porque 

agora quem precisa é ele... " 

ZULEIDO: " então ele não paga 3 hoje, mas apenas um e 

meio"... 

(05/09/2006, às llh16min22s) 

 

D16. 05/09. Zuleido agradece a Flavio porque o dinheiro 

saiu e fala também com Victor. Victor diz que ele tem um 

grande amigo (Flavio)... 

669.  Os diálogos demonstram também que, após ZULEIDO recorrer 

a FLÁVIO CONCEIÇÃO para que as negociações visando à liberação de 

recursos fossem realizadas, ele atuou diretamente para a liberação da quantia 

de R$ 600.000,00, como se vê abaixo: 

ZULEIDO: "...Meu amigo, eu estou querendo fazer um 

apelo a você. Vê se consegue qualquer coisa esse final 

de…. até sexta-feira rapaz." 

FLÁVIO: "rapaz, deixa eu ver amanhã de manhã". 

(21/06/2006, às 18h31min07s) 

 

FLÁVIO: ",.. então eu caio em campo e estou tentando 

entre amanhã E! sexta pelo menos lhe conseguir 600" 

ZULEIDO: " tá bom, ok.” 

( 21/06/2006, às 18h45min37s) 

 

D13. 22/06: Flávio conversa com Ricardo Magalhães e diz 

que já falou com Victor e que ele vai pagar seiscentos 

naquele dia, que desviou de outro cara...  
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670. O Relatório da CGU aponta que, efetivamente, tal valor foi 

pago à GAUTAMA naquela data, por meio de ordens de saque nos valores de 

R$ 294.485,92 e R$ 305.514,08 (fl. 165, do apenso 97). 

671. Em outra oportunidade conseguiu junto ao governo a liberação 

de R$ 419.427,71 em favor da GAUTAMA, em 20/07/2006 (também 

confirmado o recebimento no Relatório da CGU): 

“ZULEIDO: o decreto de orçamento para liberar aqueles 

420 tá na mesa de Zé Alves.  

FLÁVIO: "pronto, eu vou falar com Luís Durval agora." 

(13/07/2006, às 9h41min46s) 

672. Há ainda outros diálogos que indubitavelmente demonstram 

que o réu FLÁVIO CONCEIÇÃO atuava junto ao governo para que o 

empréstimo junto a instituições bancárias fosse realizado, para suprir a 

carência de verba do Governo Estadual, e, também, para que fossem 

priorizados os pagamentos à GAUTAMA: 

FLÁVIO: "...Não acontece antes do dia 26. Ele(Sérgio Leite) 

acha que não acontece esse mês. Só acontece na 1ª quinzena 

de julho, mas quem conhece melhor isso, que está fazendo a 

operação, é Gilmar, de R$30.000.000,00"... 

ZULEIDO: "Fechado, FIavinho.. . " 

(16/06/06, às 12h33min14s) 
 

ZULEIDO: "... Ele está confiante que sai o empréstimo? 

FLÁVIO: "Quem? O Governador?" 

ZULEIDO: "Sim" 

FLÁVIO: "Ele acha que o empréstimo é fato consumado... " 

(27/06/2006, às 14h55min52s) 

 

D139. 27/06. Flavio e Zuleido. Flávio dá o retorno de uma 

reunião ocorrida no dia anterior com o Governador. Diz que ele 
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está sem cabeça, pois está tratando das convenções 

partidárias. Que na semana que vem vão sentar com Gilmar, 

sobre o empréstimo. Que o Governador é interessado no 

empréstimo porque as atuais conversas, com os partidos, 

dependem de dinheiro. PV é “alto” e PMDB também. F diz que 

vai “responsabilizar” o filho, porque quer ele também dentro do 

negócio, utilizando o “127” e mais 120. 

 

D146. 28/06: Zuleido e Ricardo: Ricardo diz que o empréstimo 

não saiu ainda mas Flávio vai ter uma reunião com o 

Governador. Tratam também de um aditivo e de alguém que 

está “catando” os preços. Vai levar para Zuleido um aditivo de 

prazo (90 dias), para dar tempo de fazer o outro aditivo. Zuleido 

diz que Flávio se reuniu com o governador e os dois marcaram 

outra reunião, dessa feita com Gilmar. 

673. Além disso, ressalto que, mesmo que não competisse ao réu 

FLÁVIO CONCEIÇÃO a liberação dos recursos desviados em razão do cargo 

que exercia, ele atuou juntamente àqueles a quem competia tal função 

praticando o crime de peculato. Ressalto, como já dito anteriormente quando 

da análise do referido delito em relação ao réu ZULEIDO VERAS, que as 

circunstâncias elementares contidas no tipo peculato comunicam-se aos 

demais co-autores ou partícipes do delito, até mesmo àqueles que não são 

funcionários públicos, nos termos do art. 30, segunda parte, do Código Penal. 

674. À luz da fundamentação expendida, torna-se incontestável a 

autoria atribuída ao réu FLÁVIO CONCEIÇÃO DE OLIVEIRA NETO. 

675. Tenho, assim, que o réu FLÁVIO CONCEIÇÃO DE OLIVEIRA 

NETO praticou a conduta penalmente tipificada no art. 312, caput, do Código 

Penal. 
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676. Quanto ao dolo, segundo os ensinamentos doutrinários, 

consubstancia-se na livre e consciente vontade de realizar o tipo objetivo, 

tendo-se conhecimento dos seus elementos no caso concreto. 

677. Assim, extrai-se que o elemento subjetivo geral do tipo (dolo) 

compõe-se de dois aspectos: a) o aspecto de conhecimento ou aspecto 

cognoscitivo do dolo; e b) o aspecto do querer ou aspecto volitivo do dolo. 

678. Por constituir um elemento subjetivo, interno ao agente 

delituoso, a sua aferição deve ocorrer a partir do exame das circunstâncias 

exteriores do delito, observando as provas contidas nos autos e as regras 

normais da experiência. Do contrário, bastaria negar a existência do elemento 

anímico do crime durante o interrogatório para se afastar a ocorrência do dolo. 

679. O dolo não se confunde com o efetivo conhecimento do ilícito 

penal – dolo normativo –, já que o dolo foi despido de qualquer elemento 

valorativo, sendo que a potencial consciência da ilicitude foi deslocada para a 

culpabilidade. Assim, basta que o acusado tenha conhecimento de que a 

conduta praticada é errada. 

680. No caso em exame, constato que os elementos probatórios 

contidos nos autos demonstram que o denunciado, livre e conscientemente, 

praticou a conduta delituosa descrita na denúncia. 

681. No mais, verifico que o denunciado praticou uma conduta 

típica, antijurídica e culpável, uma vez que estão ausentes quaisquer causas 

de justificação e de exculpação do delito, merecendo receber a censura penal 

pelo ato levado a cabo. 
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2.4.3.4.2. Crime de corrupção passiva 
qualificada (artigo 317, § 1º do Código 
Penal), por 21 vezes. 

MATERIALIDADE 

682. Constatei a materialidade delitiva através das provas 

produzidas durante o inquérito policial e perante o Juízo, em especial pelas 

interceptações telefônicas realizadas pela Polícia Federal com autorização 

judicial, bem assim pelo depoimento de testemunhas ouvidas em Juízo. 

683.  Os elementos probatórios demonstram indubitavelmente que, 

para que a empresa GAUTAMA saísse vencedora da Concorrência Pública n. 

005/2000 e firmasse o Contrato n. 110/01 com a DESO, o réu ZULEIDO 

VERAS ofereceu e deu vantagem indevida a agentes públicos, que as aceitou 

e recebeu, a fim de, no exercício de suas funções, viabilizarem o 

direcionamento da licitação para a sua empreiteira, moldassem o contrato de 

forma a favorecer o superfaturamento e atuassem para a liberação de 

pagamentos à empresa, o que, de fato, aconteceu, conforme já demonstrado 

anteriormente nesta sentença, especialmente nos itens 2.4.1. e 2.4.2, 

qualificando o delito em questão. 

684. A corrupção passiva praticada resta configurada pelos 

elementos de prova colhidos, como as anotações das agendas apreendidas 

na sede da Construtora GAUTAMA, onde constam anotações das propinas 

recebidas por autoridades de todo o país, incluindo algumas de Sergipe, como 

FLÁVIO CONCEIÇÃO, JOÃO ALVES NETO, MAX ANDRADE dentre outras, 

sempre ao lado das cifras que lhes foram pagas, além dos diálogos captados 

em escutas telefônicas que revelavam igualmente tais recebimentos. 

685. Em uma das ocasiões da remessa de dinheiro da empresa 

GAUTAMA para Aracaju, realizada através de HUMBERTO RIOS, a Polícia 
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Rodoviária Federal abordou o veículo que transportava o valor em espécie, só 

o liberando após contato com FLORENCIO, na sede da empresa, que alegou 

ser o recurso destinado a pagamento de funcionários da GAUTAMA na obra 

que estava sendo realizada.  

686. As interceptações telefônicas realizadas, porém, demonstram 

que era comum o transporte de dinheiro em espécie de Salvador para 

Aracaju, para pagamentos a autoridades e particulares a elas ligados, que 

atuaram para o favorecimento da empresa: 

 
DIÁLOGO 54 

“GIL diz que vai ter de fazer aporte para a MANDALA em torno 

de R$ 230.000,00 e com dinheiro de LIMA vai ter que fazer 

esse aporte hoje para voltar amanhã e fazer o negócio de 

ARACAJU amanhã… ZULEIDO pede para fazer pelo menos 

“cem” para Aracaju ainda hoje. GIL diz que está indo para a 

CAIXA agora e pergunto se ZULEIDO está indo para 

ARACAJU. ZULEIDO confirma a ida a ARACAJU por causa do 

dinheiro que saiu lá. ZULEIDO diz para fazer o que puder para 

ARACAJU e pegar uma ajuda da ECOSAMA se necessário 

 (08/08/2006, 11:12:37) 

 

D87. Zuleido e Flavio. Flavio diz que teve com o filho. Diz que 

filho é um apavorado. O assunto de um retorno, que Gil está 

fazendo isso. Flavio pergunta se tem posição hoje. Zuleido diz 

que vc tem amanhã. F pergunta: e o pessoal... Zuleido diz que 

vai ter amanha. 

FLÁVIO: “ ...o filho é um apavorado...disse que era um assunto 

hoje, quer que eu mande até Salvador.” 

ZULEIDO: “ que é o assunto de quê?” 

FLÁVIO: “assunto de...deixa eu ver...do retorno.” 
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ZULEIDO: “tá, Gil está fazendo isso, Flávio, nem se 

preocupe...” 

FLÁVIO: “...deixa eu fazer uma colocação:alguma posição hoje 

ou não?” 

ZULEIDO: “você tem amanhã, tá? Hoje tá tudo sendo 

produzido pra aí , tá?...” 

(30/08/2006, às 11h28min47s) 

 

ZULEIDO: " Olha, eu tô aqui em Sergipe, tá? Por aquela 

operação tá? Tá prometido pra terça -feira... " 

FÁTIMA: " terça-feira, né? 

ZULEIDO: " É então pra você tomar conhecimento. Agora... eu 

disse a Ricardo o seguinte. Olhe, que Ricardo normalmente 

recebe quatro. Eu disse não, porque a guerra em cima desse 

dinheiro vai ser grande, então tem que tá com todos os 

quatorze e cem faturados, entendeu Fátima? 

(13/07/2006, às 12h18min43s) 

 

D32. 06/09. (quarta) Zuleido e Flavio. Flavio diz que falou com 

o “filho” agora e que ele pediu pra ver se sexta-feira... ao que 

Zuleido responde de imediato “faço”. Flavio diz que pode 

acionar o meu rapaz. Zuleido pergunta o que esta acontecendo 

e Flavio diz que Max não quer mais. Flavio diz que disse a 

João hoje que ele checasse os dados porque tinha aquele “oito 

quatro” (84). Flavio manda acionar o seu rapaz, o anjo negro. 

Zuleido diz que faz sexta e que coloca os 84 junto e resolve a 

parte de Flavio. Zuleido fala das eleições com pessimismo... 

Flavio diz que a situação é difícil e Zuleido diz que não está 

revertendo...   

 

D33. 08/09. Zuleido e Flavio. Flavio diz que ta tudo ok, que 

chegou depois que ele viajou. 
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D34. 08/09. Zuleido e Flavio. Zuleido pergunta pra quem 

entregar o de hoje, do “menino”... Flavio diz que ele quer que 

entregue a ele (Flavio)... Flavio pergunta se Zuleido “fecha 

posição” e ele diz que não, que vão só 216 e que fica faltando 

84... 

 

D141. 05/09. Zuleido e Flavio (12:49:48). Ele (Victor) pediu pra 

levar na casa que ele assina. Ele não foi nem pra DESO 

porque está chateado. Zuleido pergunta chateado com o quê. F 

diz chateado com tudo... até comigo porque acha que tá 

pagando tudo e não tá tendo nada. Vão tirar valor da deso... 

policia militar e samu estadual, que dr. João quer passar com o 

samu estadual. João Neto garantiu... quer pagar 4,1 de zuleido, 

fuad etc... Z pergunta com que dinheiro. F diz que ele falou que 

garante... Flavio diz que ele precisa ter, que ele flavio não pode 

dizer nem por telefone, mas ele precisa cinco dias antes um 

valor alto para correr de novo... Zuleido pergunta como tá a 

situação, Flavio diz que há um crescimento no interior mas que 

a situação é difícil e vai ser decidida no fotochart. 

687. O depoimento do Delegado de Polícia Federal Antônio de 

Pádua Vieira Cavalcanti também corrobora essa assertiva, ao afirmar que 

foram interceptadas algumas ligações dando a entender que haveria 

pagamentos a um dos denunciados, FLÁVIO CONCEIÇÃO, e que, nesse 

episódio, funcionários da empresa teriam comentado que haveria um 

pagamento que sairia de Salvador em automóvel e seria realizado em 

Aracaju, tendo uma equipe policial acompanhado essa chegada do 

automóvel, que, salvo engano do depoente, era conduzido pelo funcionário da 

GAUTAMA de nome HUMBERTO, o qual colocou o pacote dentro do veículo 

de FLÁVIO CONCEIÇÃO quando se encontraram. 
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688. Tal informação é corroborada pela Informação Policial n. 

005/2007 (fls. 34/34-v do Apenso 02), dando conta de que foi feita uma 

vigilância com o objetivo de localizar, acompanhar e registrar movimentação e 

contatos realizados por ocupantes do veículo VW/FOX, placa HFG-1837, 

pertencente à Localiza Rent a Car SA, proveniente de Salvador, o qual foi 

localizado quando entrava em Aracaju (no Posto da Polícia Rodoviária 

Federal), identificando-se duas pessoas no interior, sendo o motorista 

identificado como sendo HUMBERTO RIOS DE OLIVEIRA, a partir de onde 

foi seguido pela autoridade policial até estacionar na Rua Riachuelo, Bairro 

São José. E que naquela localidade condutor e passageiro desembarcaram e 

ficaram próximos ao veículo e, em seguida se aproximou um veículo 

TOYOTA/COROLLA, Placa IAA-5555, identificado como pertencente a 

FLÁVIO CONCEIÇÃO DE OLIVEIRA NETO, que parou ao lado 

(paralelamente) do veículo VW/FOX e abriu o porta-malas. Então, 

HUMBERTO dirigiu-se rapidamente ao porta-malas do referido veículo 

colocando algo em seu interior. 

689. Ressalto que, consoante apurado, apesar de alguns 

particulares terem recebido propinas, como a JOÃO ALVES NETO e a MAX 

JOSÉ VASCONCELOS DE ANDRADE, que eram, respectivamente, filho e 

coordenador financeiro da campanha (além de ex-Secretário de Estado da 

Fazenda) do Governador JOÃO ALVES FILHO, tinham este (e sua campanha 

eleitoral) também por destinação, além de ter por objetivo influenciar a 

atuação do próprio Governador, que era o responsável maior pelas finanças 

do Estado, pela obtenção do empréstimo junto à CAIXA para financiamento 

das obras e pela determinação de liberação de valores para a GAUTAMA. 

690. O diálogo interceptado entre ZULEIDO VERAS e RICARDO 

MAGALHÃES abaixo transcrito comprova as tratativas junto ao Governador 

JOÃO ALVES FILHO para resolução de questões relativas ao empréstimo 

que seria destinado a custear as obras e viabilizar o desvio dos recursos 
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públicos, posteriormente convertidos em propinas recebidas por agentes 

públicos: 

D146. 28/06: Zuleido e Ricardo: Ricardo diz que o empréstimo 

não saiu ainda mas Flávio vai ter uma reunião com o 

Governador. Tratam também de um aditivo e de alguém que 

está “catando” os preços. Vai levar para Zuleido um aditivo de 

prazo (90 dias), para dar tempo de fazer o outro aditivo. Zuleido 

diz que Flavio se reuniu com o governador e os dois marcaram 

outra reunião, dessa feita com Gilmar.  

691. A tabela apresentada pelo MPF em suas alegações finais 

esclarece detalhadamente os pagamentos realizados e a sua relação com a 

liberação de recursos para a GAUTAMA, bem assim o agente público que os 

recebeu: 

Quem deu Quem recebeu Quando Quanto 
Motivo da 

propina/Observação 
ZULEIDO 

(fl. 60, Ap. 45) 
IVAN PAIXÃO 02.08.2006 R$ 240.000,00 

ZULEIDO 
(interceptação 
telefônica dos 

dias 02, 05, 06 e 
08 de setembro 

de 2006) 

IVAN PAIXÃO 06.09.2006 R$ 50.000,00 

Liberação da DESO à 
GAUTAMA de R$ 

6.800.001,00, no dia 
29.12.05 

ZULEIDO MAX 
08.08.2006 
30.08.2006 

Não identificado 
Dados obtidos via 

interceptação telefônica 

ZULEIDO 
(fl. 40, Ap. 45) 

FLÁVIO 30.09.2005 R$ 100.000,00 

Liberação da DESO à 
GAUTAMA, nos dias 19 e 
22 de agosto de 2005, do 
valor de R$ 4.998,672,75 
(Relatório da CGU, Anexo 

11) 

ZULEIDO 
(fl. 42, Ap. 45) 

JOÃO A. NETO 
14.10.2005 
20.10.2005 
10.11.2005 

R$ 100.000,00 
R$ 100.000,00 
R$ 200.000,00 

Liberação da DESO à 
GAUTAMA, nos dias 11, 
19 e 21 de outubro de 

2005 de R$ 5.000.000,00 
ZULEIDO 

(fl. 46, Ap. 45) 
“membros da 

quadrilha” 
16.01.2006 R$ 300.000,00 

Liberação de R$ 
7.995.167,70, nos dias 15 
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ZULEIDO 
(fl. 46, Ap. 45) 

FLÁVIO 
08.02.06 
09.02.06 
13.02.06 

R$ 250.000,00 
R$ 250.000,00 
R$ 250.000,00 

ZULEIDO 
(fl. 47, Ap. 45) 

“pessoal da 
DESO” 

13.02.06 R$ 50.000,00 

ZULEIDO 
(fl. 48. Ap. 45) 

“pessoal da 
DESO” 

14.02.06 R$ 50.000,00 

e 26 de dezembro de 
2005 (mediante onze 
ordens de saques) e 

liberação de R$ 
4.156,599,50 (mediante 
quatro documentos de 
créditos e duas ordens 

de saque), no dia 1º e no 
dia 15 de fevereiro de 

2006. 

ZULEIDO 
(fls. 48, 50 e 53 

do Ap. 45) 
FLÁVIO 

08.03.06 
10.03.06 
10.04.06 
02.05.06 

R$ 200.000,00 
R$ 200.000,00 
R$ 77.000,00 
R$ 276.000,00 

ZULEIDO 
(fls. 48, 50 e 53 

do Ap. 45) 

“pessoal da 
DESO” 

10.04.06 R$ 100.000,00 

A DESO pagou à 
GAUTAMA, nos dias 02, 
13, 14 e 27 de março de 

2006 (mediante seis 
ordens de saque e dois 

documentos de créditos) 
o valor de R$ 

4.696.280,50. Nos dias 
07, 11 e 26 de abril de 

2006 foi liberado o valor 
de R$ 3.498.916,83 (por 
meio de três ordens de 

saque e dois documentos 
de créditos). 

ZULEIDO 
(fls. 55 e 56, Ap. 

45) 
FLÁVIO 

29.05.06 
02.06.06 

R$ 100.000,00 
R$ 50.000,00 

Em maio, nos dias 10 e 
25, a DESO pagou à 

GAUTAMA o valor de R$ 
1.829.716,22 (por meio 
de dois documentos de 

créditos e uma ordem de 
saque) 

ZULEIDO 
(fl. 57, Ap. 45) 

JOÃO A. NETO 08.06.2006 R$ 50.000,00 

A DESO pagou à 
GAUTAMA o valor de R$ 
700.413,90 (por meio de 

dois documentos de 
créditos), no dia 14 de 

junho de 2006 

ZULEIDO 
(fl. 58, Ap. 45) 

FLÁVIO 14.07.06 R$ 50.000,00 

GAUTAMA recebeu mais 
R$ 600.000,00 (por meio 

de duas ordens de 
saque), no dia 22 de 

junho de 2006. 
ZULEIDO SÉRGIO 30.05.06 R$ 50.000,00 SERGIO deveria 



Processo nº 0001193-60.2015.4.05.8500 
 

Telma Maria Santos Machado 
Juíza Federal 

 

502 

(fl. 56, Ap. 45) (promessa 
de 

pagamento) 

acompanhar os 
interesses de ZULEIDO 

junto a GILMAR e a 
DESO. 

ZULEIDO 
(fl. 59, Ap. 45) 

FLÁVIO 28.07.06 R$ 50.000,00 

A GAUTAMA recebeu o 
valor de R$ 419.427,71, 

pagos no dia 20 de julho 
de 2006. 

    

No dia 02 de agosto de 
2006 a DESO pagou à 
GAUTAMA mais R$ 

1.500.000,00. 

ZULEIDO 
– interceptação 

 

“mandou para 
Aracaju” 

(Visando a 
liberação de 
outra ordem 

bancária.) 

08.08.06 
09.08.06 

R$ 100.000,00 
R$ 300.000,00 

No dia 11.08.06 foram 
liberados R$ 3.297.733,56  
e no dia 15.08.06 foram 

liberados R$ 3.843.924,44 

ZULEIDO 
(interceptação) JOÃO. A. NETO 

10.08.06 (dia 
que João 
cobrou a 
propina) 

R$ 330.000,00 
(promessa de 
pagamento) 

No dia 11.08.06 foram 
liberados R$ 3.297.733,56 

ZULEIDO 
(f. 61, Ap. 45) FLÁVIO 14.08.06 R$ 50.000,00 

ZULEIDO 
(f. 61, Ap. 45) JOÃO A. NETO 14.08.06 R$ 100.000,00 

Liberação do valor de R$ 
3.843.924,44, no dia 15 

de agosto de 2006. 

ZULEIDO 
(f. 69, Ap. 45, os 

pagamentos 
programados 

para MAX) 

JOÃO. A. FILHO 30.08.06 

R$ 650.000,00 
(por meio de MAX, 

que era o 
coordenador de 

campanha 
eleitoral) 

Liberação de R$ 
8.641.658,00, entre os 
dias 02 e 15 de agosto 
de 2006, mediante a 
intermediação de J.A. 

NETO e FLÁVIO 

ZULEIDO FLÁVIO 08.09.06 
R$ 216.000,00 

(propina solicitada 
por J.A. NETO) 

ZULEIDO 
(fls. 74 e 75 do 

Ap. 45) 
FLÁVIO 

12.09.06 
12.09.06 

(foram dois 
recebimento
s diversos do 
mesmo dia) 

19.09.06 

R$ 84.000,00 
R$ 86.000,00 
R$ 50.000,00 

ZULEIDO 
(fls. 71 e 74 do 

Ap. 45) 
J.A.NETO 07.09.06 

12.09.06 
R$ 50.000,00 
R$ 50.000,00 

ZULEIDO 
(fls. 74 e 76 do 

MAX ANDRADE 
(para o ex-

14.09.06 
22.09.06 

R$ 163.000,00 
R$ 300.000,00 

 
 

No dia 05.09.06, a 
GAUTAMA recebeu R$ 
1.500.000,00 (conforme 
relatório da CGU, anexo 

11), sendo tal 
pagamento, autorizado 

pelo ex-governador, 
através de J.A. NETO e 

intermediado por 
FLÁVIO, e, entre os dias 
11 e 28 de setembro de 

2006, recebeu R$ 
4.252.924,60. 
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Ap. 45) governador)  
ZULEIDO 

(fls. 112 e 89 do 
Ap. 45) 

FLÁVIO 
02.10.06 
23.10.06 
25.12.06 

R$ 115.800,00 
R$ 250.000,00 
R$ 30.000,00 

ZULEIDO 
(fls. 79 e 89 do 

Ap. 45) 
J.A. NETO 19.10.06 

25.12.06 

R$ 150.000,00 
R$ 80.000,00 

 

ZULEIDO 
(f. 89 do Ap. 45) MAX ANDRADE 25.12.06 R$ 20.000,00 

No dia 27.10.06, a 
GAUTAMA recebeu R$ 
465.307,70 (mediante 

quatro documentos de 
créditos). No dia 

24.11.06, R$ 154.292,41 
(mediante dois 

documentos de créditos) 
e, no dia 19.12.06, na 

data de encerramento do 
contrato, mais R$ 

400.000,00 

ZULEIDO 
(interceptação) FLÁVIO 

O diálogo no 
dia 

28.02.2007 
confirma o 

recebimento 
da propina 

Não identificado 

A GAUTAMA recebeu, no 
dia 10.05.2007 o saldo 

remanescente do 
contrato findo em 

dezembro de 2006, no 
montante de R$ 

585.426,75 (por meio de 
nove documentos de 

créditos) 
TOTAL   R$ 6.217.000,00 R$ 178.708.458,81 

692. Tais pagamentos são demonstrados também por diversos 

outros diálogos mantidos entre os réus e interceptados pela Polícia Federal, 

transcritos em parte ao longo de toda esta sentença. 

693. Assim sendo, restou demonstrado nos autos a existência de 

recebimento de vantagem indevida por parte de diversas autoridades públicas 

em Sergipe ou por particulares a elas ligados, e também as liberações de 

pagamentos à empreiteira concomitantes ou subsequentes ao recebimento da 

propina. 

AUTORIA 

694. No que diz respeito à autoria, não existe dúvida sobre a 

participação do réu FLÁVIO CONCEIÇÃO DE OLIVEIRA NETO na conduta 

delituosa que lhe é atribuída, como se pode observar da robusta prova 

carreada aos autos. 
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695. Durante a instrução processual restou demonstrando que réu 

FLÁVIO CONCEIÇÃO DE OLIVEIRA NETO não apenas tinha conhecimento 

do pagamento de propinas a autoridades em troca de vantagens relacionadas 

à execução das obras da adutora do Rio São Francisco, como também que 

participou ativamente para que tal ocorresse, recebendo para si e para 

terceiro vantagens indevidas de ZULEIDO VERAS, diretamente ou por meio 

de seus empregados, para atuar junto a outras autoridades do Governo do 

Estado de Sergipe visando à liberação dos pagamentos à GAUTAMA. 

696. FLÁVIO CONCEIÇÃO, que ocupava o cargo de Secretário da 

Casa Civil do Estado de Sergipe no Governo JOÃO ALVES FILHO e homem 

de confiança do governador, agiu de forma a viabilizar o pagamento de 

propinas pelo réu ZULEIDO VERAS, com quem também mantinha íntima 

relação de amizade e confiança, atuou como principal elo entre a empreiteira 

e o Governo de Estado, tendo intermediado diversas vezes a liberação de 

pagamento indevidos à GAUTAMA e, em contrapartida, recebido 

pessoalmente os recursos ilícitos destinados a si e a terceiros, além de 

intermediar o pagamento de propina para outras autoridades públicas. 

697. Os diálogos interceptados pela Polícia Federal demonstram, 

em várias oportunidades, que para agir em favor dos interesses da 

GAUTAMA, o réu FLÁVIO CONCEIÇÃO solicitou e recebeu vantagens 

financeiras indevidas de ZULEIDO VERAS.  

698. É o que se observa, por exemplo, dos diálogos abaixo: 

D18. 05/05: Zuleido promete a Flavio que “aquele material seu 

vai segunda ou terça”... Flavio diz que terça-feira vai chegar lá 

e Victor já tá avisado que é prioridade máxima tão logo chegue. 

Flavio pergunta se “aquele assunto do Zymler” tá dominado, 

porque é matéria de jornal hoje”, ao que Zuleido responde que 

está “absolutamente dominado”. Flávio diz que Victor vai estar 
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sete e meia em sua casa. Ao final Flávio pergunta: “o que 

chega, chega em torno de 60 mais 300, não é isso?” e Zuleido 

confirma. Flavio diz “fechado” e que “vai ver como administra 

aqui amanhã”, que “amanhã eu falo com “o filho”. Flavio diz: “o 

filho tá atrás de mim” e Zuleido diz também que ele já lhe ligou 

umas dez vezes.  (5/5/2006 17:28:11) 

 

D19. 16/06: Zuleido e Flávio. Após tratarem da liberação de 

recursos pela DESO, ao final, Flávio pergunta se aquele 

assunto de hoje está ok mesmo? Zuleido diz que sim e que 

está falando com Gil . 

 

D21. 18/08. Zuleido e Flavio. Flavio pergunta se pode contar 

hoje e Zuleido diz que vai ter posição meio-dia. 

 

D22. 18/08. Zuleido e Flavio. Zuleido diz que Gil está 

concluindo a operação agora e que vai ligar pra ele (para 

Flavio).  

 

D23. 04/09. Zuleido e Flavio. Zuleido (se desculpa) diz que hoje 

falhei na operação aqui, mas amanhã com certeza tá aí. Flavio 

pergunta se “é só o menino” . Zuleido diz que sim e que com o 

outro acerta depois. Zuleido diz que “aquele saldo eles 

meteram pra lá, mas agora ele bota no lugar certo”.    

699. Em uma dessas oportunidades, no dia 12/08/06, o réu FLÁVIO 

CONCEIÇÃO foi flagrado acertando com ZULEIDO VERAS o pagamento de 

propina, informando que teria R$ 100.000,00 para receber, e obtém como 

resposta que na segunda-feira (14/08) à tarde o valor seria pago: 

D20. 12/08. Zuleido e Flávio (sábado).  Flavio diz que não deu 

pelo seguinte...o pessoal ficou de entregar quarta ou quinta, 

tanto que o assessor principal do candidato estava lá... Vai 
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entregar durante a semana ao Olegário. Flavio diz que tá pra 

acontecer outro empréstimo aqui, mais dez dias, e aí 

complementa aquele assunto, de sete pra doze, não é isso? 

Flavio diz que “eu só queria que você levasse em consideração 

que, relativo a esse débito, eu tinha 100(cem)”... que “está 

abafado porque até Albano entrou contra ele, em cima de 

Amorim, a nível de Justiça e MP". Zuleido diz que o negocio 

segunda-feira de tarde chega para ele.  

700. Tal pagamento foi efetivamente realizado, como se observa 

nos diálogos abaixo: 

D15. 14/08. Zuleido e Flavio. Flavio diz que está tudo ok lá, que 

chamou Victor aqui e ele está chegando agora... Zuleido diz 

que está agora indo quatro horas porque “o menino” tá me 

chamando lá. Flavio pergunta se é “o filho” e Zuleido confirma. 

Zuleido diz: “eu tô indo (para Aracaju) e estou levando aquele 

seu material”. Flavio diz “fechado” e pergunta quando ele 

chega, Zuleido diz umas quatro horas. Flavio diz que “aqueles 

seis e oitocentos que Machado estava atrás acionando até 

desembargadores, que lá no final de janeiro, 'o filho' já tá 

avisado, você respondeu com 6%. Zuleido diz ok, repete “no 

final de janeiro”. Flavio pergunta se essa semana sai mais 

alguma coisa... Zuleido diz com certeza.  

 

D24. 14/08. Gil fala com Humberto. Pergunta se tá graúdo e 

Humberto diz que “não tá ruim não.” Pergunta se Márcio está 

com ele e diz pra fazer um pacote de 100 fechadinho. 

701. E foi também confirmado pela Polícia Federal, como se 

observa na Informação Policial n. 028/2006 (fl. 133, do apenso 96), na qual 

consta que a autoridade policial filmou  ZULEIDO VERAS chegar ao aeroporto 

de Aracaju, no dia 14/08/2006, às 16:50h, em avião da empresa de Abaeté 
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Taxi Aéreo (prefixo PT-RVG), encontrando-se com o réu FLÁVIO 

CONCEIÇÃO e saindo de lá juntos no mesmo veículo. 

702. Também as interceptações realizadas nos dias 04 e 

05/09/2006 revelam o pagamento de propina a FLÁVIO CONCEIÇÃO: 

D25. 04/09. Zuleido e HNI (homem não identificado). Zuleido 

diz que chega amanhã com o “material”.   

 

D26. 04/09. Zuleido e Flavio. Flavio diz que ele vai fazer agora 

1,5... que “o filho” já lhe ligou... Zuleido pergunta se ele (o filho) 

é louco. Flavio diz “não olhe nem pra mim nesse momento, 

mas olhe por aquele rapaz que está alucinado...”  Zuleido diz 

que tá mandando hoje... e que passa por Flávio. Flavio diz que 

faz agora 1,5 e amanhã ele vai sentar com o filho. Zuleido diz 

que está adiantado 86. Zuleido diz que além do adiantamento e 

tudo, ele tem 86 lá. 

 

D.27. 05/09. Zuleido e Florêncio. Zuleido pergunta quem tá 

levando o material de Aracaju e Florêncio diz que não vai dar. 

Zuleido se preocupa.   

 

D28. 05/09. Zuleido e Gil.  Zuleido pergunta pelo negócio de 

Sergipe e Gil diz que (só) falhou os 150. Gil diz que tá 

mandando amanhã de manhã cedo... Zuleido mandou falar 

com Ricardo... e diz que ali é 50 pra aquele menino,   100 pra 

Ricardo e 50 pra Flavio... Zuleido manda avisar a Flavio que o 

rapaz vai ligar pra ele. 

 

D29. 05/09. Flavio e Gil. Gil diz que ia mandar o pessoal à 

noite, mas vai mandar amanhã no primeiro horário... Flavio 

pede que seja seis e meia da manhã... Gil diz que é em torno 

de meio dia... Flavio diz que dá tempo... Flavio diz que ajusta 
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com o “anjo negro”... Flavio fala que é de um outro rapaz e se 

pode avisar a ele, que está ligando de manhã, de tarde e de 

noite... Gil diz que avise a ele (ao rapaz) e ao próprio pessoal 

de Flávio” 

703. No dia seguinte, GIL e HUMBERTO, empregados da 

GAUTAMA, confirmam a remessa do valor: 

D30. 06/09. Gil e Humberto. 100 (cem) pra Ricardo e 50 pra 

Pitu... Ricardo quer voltar com ele (para Salvador). 

704. Em 2007, quando já ocupava o cargo de Conselheiro do 

Tribunal de Contas do Estado de Sergipe, o réu FLÁVIO CONCEIÇÃO 

continuou a receber propinas de ZULEIDO VERAS para atuar na defesa de 

seus interesses. 

705. Os diálogos interceptados no dia 27/02/2007 comprovam que 

tal propina continuou a ser paga a FLÁVIO CONCEIÇÃO: 

D35. 27/02/07. Florencio e Rose. Florencio pede à empregada 

da Gautama um carro da Localiza para uma da tarde.  

 

D36. 27/02. Florêncio e Gil. Pede para fechar para as quinze 

horas. 

 

D37. 27/02. Humberto e Florêncio. Florencio pergunta se 

Humberto já agilizou. Humberto diz que Flavio ligou e ele disse 

que estavam no caminho. Dá o celular de Flavio.  

 

D38. 27/02. Florêncio e Humberto. Humberto diz que acabou 

de falar com Flavio e está chegando em 20 minutos. 

 

D39. 27/02. Florêncio e Gil. Falam se Humberto já chegou 
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706. Esse episódio é confirmado pelo depoimento do Delegado de 

Polícia Federal Antônio de Pádua Vieira Cavalcanti, corroborando tratar-se de 

pagamento de propina ao réu FLÁVIO CONCEIÇÃO, quando afirmou que 

foram interceptadas algumas ligações dando a entender que haveria 

pagamentos ao mesmo, e que, nesse episódio, funcionários da empresa 

teriam comentado que haveria um pagamento que sairia de Salvador em 

automóvel e seria realizado em Aracaju, tendo uma equipe policial 

acompanhado essa chegada do automóvel, que salvo engano do depoente 

era conduzido pelo funcionário da GAUTAMA de nome HUMBERTO, o qual 

colocou o pacote dentro do veículo de FLÁVIO CONCEIÇÃO quando se 

encontraram. 

707. Tal assertiva é confirmada pela Informação Policial n. 005/2007 

(fls. 34/34-v do Apenso 02), segundo a qual foi feita uma vigilância com o 

objetivo de localizar, acompanhar e registrar movimentação e contatos 

realizados por ocupantes do veículo VW/FOX, placa HFG-1837, pertencente à 

Localiza Rent a Car SA, proveniente de Salvador, o qual foi localizado quando 

entrava em Aracaju (no Posto da Polícia Rodoviária Federal), identificando-se 

duas pessoas no interior, sendo o motorista identificado como sendo 

HUMBERTO RIOS DE OLIVEIRA, a partir de onde foi seguido pela autoridade 

policial até estacionar na Rua Riachuelo, Bairro São José. E que naquela 

localidade condutor e passageiro desembarcaram e ficaram próximos ao 

veículo e, em seguida se aproximou um veículo TOYOTA/COROLLA, Placa 

IAA-5555, identificado como pertencente a FLÁVIO CONCEIÇÃO DE 

OLIVEIRA NETO, que parou ao lado (paralelamente) do veículo VW/FOX e 

abriu o porta-malas. Então, HUMBERTO dirigiu-se rapidamente ao porta-

malas do referido veículo colocando algo em seu interior. 

708. Ainda, no dia seguinte, FLÁVIO CONCEIÇÃO confirma a 

ZULEIDO VERAS o recebimento dos valores indevidos: 
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D40. 28/02. Zuleido e Flavio. Zuleido pergunta se aquele 

material já chegou, Flavio diz que chegou ontem e agradece 

muito e que já está com o pessoal, mas é um pessoal difícil... 

“Olhe, sabe que eu gosto muito de Belivaldo, tenho pena de 

Belivaldo, eles estão parando o Estado”... o que souber hoje, 

diz a Zuleido amanha. 

709. Consoante se observa dos diálogos abaixo transcritos, o réu 

FLÁVIO CONCEIÇÃO solicitava e recebia propinas com uma frequência em 

que novos valores eram solicitados antes mesmos de os antecedentes 

haverem sido pagos, gerando uma contabilidade informal de propinas entre 

ele e o réu ZULEIDO VERAS: 

D31. 19/06: Zuleido e Flávio. Flavio diz que “já tive que dizer ao 

filho, eu acertei com o pai que fico nessa situação até outubro e 

em outubro eu vou embora,  eu já disse ao filho que só tinha 

seu o final de abril, eu preservei o final de maio(...)aí é que 

mais do que nunca eu tenho que ajustar com ele. Zuleido 

manda ajustar o dele (de Flávio). Flávio diz: “o que pode ficar 

atrasado um pouquinho é o 127 porque já consagrou mas o 

resto não porque maltrata completamente a mim.” Flávio diz 

que ficou a ver navios e Zuleido diz “amanhã eu faço isso”. 

Zuleido pergunta se a do Velho é a mesma de sempre, Flávio 

concorda e diz que “fez apelo, não tem jeito...”  

  

D32. 06/09. (quarta) Zuleido e Flavio. Flavio diz que falou com 

o “filho” agora e que ele pediu pra ver se sexta-feira... ao que 

Zuleido responde de imediato “faço”. Flavio diz que pode 

acionar o meu rapaz. Zuleido pergunta o que esta acontecendo 

e Flavio diz que Max não quer mais. Flavio diz que disse a 

João hoje que ele checasse os dados porque tinha aquele “oito 

quatro” (84). Flavio manda acionar o seu rapaz, o anjo negro. 



Processo nº 0001193-60.2015.4.05.8500 
 

Telma Maria Santos Machado 
Juíza Federal 

 

511 

Zuleido diz que faz sexta e que coloca os 84 junto e resolve a 

parte de Flavio. Zuleido fala das eleições com pessimismo... 

Flavio diz que a situação é difícil e Zuleido diz que não está 

revertendo...   

 

D33. 08/09. Zuleido e Flavio. Flavio diz que ta tudo ok, que 

chegou depois que ele viajou.   

 

D34. 08/09. Zuleido e Flavio. Zuleido pergunta pra quem 

entregar o de hoje, do “menino”... [de João Alves Neto] Flavio 

diz que ele quer que entregue a ele (Flavio)... Flavio pergunta 

se Zuleido “fecha posição” e ele diz que não, que vão só 216 e 

que fica faltando 84. 

710. Restou demonstrado também que FLÁVIO CONCEIÇÃO 

intermediava o pagamento de propinas para outros agentes que atuavam em favor 

dos interesses da GAUTAMA, como por exemplo, o também réu JOÃO ALVES 

NETO, filho do Governador JOÃO ALVES FILHO: 

D26. 04/09. Zuleido e Flavio. Flavio diz que ele vai fazer agora 

1,5... que “o filho” já lhe ligou... Zuleido pergunta se ele (o filho) 

é louco. Flavio diz “não olhe nem pra mim nesse momento, 

mas olhe por aquele rapaz que está alucinado...”  Zuleido diz 

que tá mandando hoje... e que passa por Flávio. Flavio diz que 

faz agora 1,5 e amanhã ele vai sentar com o filho. Zuleido diz 

que está adiantado 86. Zuleido diz que além do adiantamento e 

tudo, ele tem 86 lá. 

 

D.27. 05/09. Zuleido e Florêncio. Zuleido pergunta quem tá 

levando o material de Aracaju e Florêncio diz que não vai dar. 

Zuleido se preocupa.   

 

D28. 05/09. Zuleido e Gil.  Zuleido pergunta pelo negócio de 

Sergipe e Gil diz que (só) falhou os 150. Gil diz que tá 
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mandando amanhã de manhã cedo... Zuleido mandou falar 

com Ricardo... e diz que ali é 50 pra aquele menino, 100 pra 

Ricardo e 50 pra Flavio... Zuleido manda avisar a Flavio que o 

rapaz vai ligar pra ele. 

 

D55. 06/09. (quarta) Zuleido e Flavio. F diz que falou com o 

“filho” agora e que ele pediu pra ver se sexta-feira... ao que 

Zuleido responde de imediato “faço”. F diz que pode acionar o 

meu rapaz. Zuleido pergunta o que esta acontecendo e F diz 

que Max não quer mais. Flavio diz que disse a João hoje que 

ele checasse os dados porque tinha aquele “oito quatro” (84). 

Flavio manda acionar o seu rapaz, o anjo negro. Z diz que faz 

sexta e que coloca os 84 junto e resolve a parte de Flavio. Z 

fala das eleições com pessimismo... F diz que a situação é 

dificil e Z diz que não está revertendo... 

 

D56. 08/09. Zuleido e Flavio. F diz “se puder atender lá hoje” 

por causa do “filho”... Z diz não tenha duvida e que vai sentar 

com Gil daqui a pouco... 

 

D58. 08/09. Zuleido e Flavio. Zuleido pergunta pra quem 

entregar o do “menino”... F diz que pra ele mesmo (Flavio)... 

Zuleido diz que fecha 216 e que fica faltando 84...   

711. FLÁVIO CONCEIÇÃO também trata com ZULEIDO VERAS sobre a 

necessidade de pagar a propina a IVAN PAIXÃO: 

D185. – 11/08/2006 

- Zuleido: Eu tô aí com aquele deputado...Paixão... 

- Flávio: Ivan Paixão... 

- Zuleido: Tá..eu queria ver o seguinte...em lugar de 50 pra 

você, você passa 50 pra ele...então avise a ele hoje, que 

segunda-feira tá chegando e depois vai chegar o resto... 
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- Flávio: rapaz, ele perturba, viu...se eu disser, tem que chegar. 

- Zuleido: tá tudo bem, pode fechar. 

- Flávio: quanto é que tem que ser entregue a ele? 50? 

- Zuleido: 50. 

- Flávio: (...)entrega 50. 

- Zuleido: durante a semana vai chegando... 

- Flávio: Abraço!  

 

D186. 15/08/2006 

- Flávio: o menino, ok, você prometeu alguma coisa a ele mais, 

não foi isso? 

- Zuleido: a quem?  

- Flavio: ao que você mandou ontem, o parlamentar... 

Zuleido: foi, foi...até o final de semana, eu não disse a 

você...mais cinco, zero. 

Flávio: e se você puder me ajudar, me ajude que o negócio tá 

feio aqui, tá feia, a coisa tá feia... 

 

D56. 08/09. Zuleido e Flavio. F diz “se puder atender lá hoje” 

por causa do “filho”... Z diz não tenha duvida e que vai sentar 

com Gil daqui a pouco... F diz que aquele parlamentar (Ivan 

Paixão) não houve possibilidade ainda... Zuleido diz que 

chegou sim, naquele dia... pede pra Flavio esperar enquanto 

ele liga pra Gil... Z diz que foi entregue ao anjo negro. Foi na 

quarta-feira. F diz que vai ligar pra ele. O circo é na semana 

que vem, pros filhos e Selma [ex-mulher de Flavio]. F diz que 

vai deixar com a moça hoje à tarde lá. Deixar o valor. F pediu a 

Tereza.   

 

FLÁVIO: "..... pronto, e.. o...aquele parlamentar não houve 

possibilidade ainda?" 

ZULEIDO: " Porque? 
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FLÁVIO: "Meu rapaz diz que não chegou, o Ivan Paixão." 

ZULEIDO: .. AH! com certeza ... Foi entregue 50 a Petu... Foi 

na quarta-feira ... “ 

FLÁVIO: " Vou ligar pra ele agora.. " 

(08/09/2006, às 09h33min01s) 

 

D57. 08/09. Zuleido e Flavio. Flavio diz que ta tudo ok, que 

chegou depois que ele viajou.  

FLÁVIO: .. Está tudo ok. É porque chegou depois que eu 

viajei." 

ZULEIDO: "tá bom. Valeu o susto..." 

712. Em outras oportunidades, FLÁVIO CONCEIÇÃO foi interceptado 

providenciando junto a ZULEIDO VERAS e a seus empregados a remessa de 

dinheiro para pagamento de propina, incluindo valor a ser entregue também a IVAN 

PAIXÃO: 

ZULEIDO: ... segunda-feira eu vou de qualquer jeito, porque eu 

tenho que falar com aquele menino, o Paixão... Eu tenho que 

levar alguma coisa pro Paixão na segunda-feira. " 

FLÁVIO: ... o rapaz já me ligou direto... " 

(02/09/2006, às 08h02s) 

 

GIL: ...os 150 falhou doutor... " 

ZULEIDO: ... tá, você fale com Ricardo e com Flávio, porque ali 

é 50 pra aquele menino. 

GIL: 100 para Ricardo e 50 pra Flávio. 

(05/09/2006, às l6h32min05s) 

 

GIL: ... você sabe quanto é que você vai entregar lá?  

HUMBERTO: … ele falou que era 150... "  

GIL: Leve 150. Você vai dar 100 para Ricardo e 50 pra Petu." 

(06/09/2006, às 12h44min50s) 
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713. Ressalte-se que GIL JACÓ, participante e citado nos diálogos 

acima, era o gerente administrativo-financeiro da GUATAMA, e, como tal, 

responsável pelas diversas remessas de dinheiro em espécie para Aracaju, 

para pagamento de propina a autoridades públicas. É o que demonstram os 

diálogos abaixo: 

D110. 08/08. Zuleido e Gil. (terça) Pagamentos para 

Aracaju. Fala da MANDALA. Manda botar pelo menos 

cem para Aracaju hoje. Zuleido manda pegar ajuda com a 

ECOSAMA.  

 

D111. 08/08. Zuleido e Gil. Gil diz que ta mandando 100 

para aí (Aracaju). Zuleido diz que amanhã (dia 09) tem 

que fazer 400 daqui! Gil corrige: 300!   

 

D114. 08/08. Gil pergunta se pode mandar os 100, Zuleido 

diz que aquele mesmo esquema e a mesma pessoa. E 

amanhã manda os 300. Zuleido diz que saíram 7 e até o 

final do mês sai o resto.  

 

FLÁVIO: “ ...o filho é um apavorado...disse que era um 

assunto hoje, quer que eu mande até Salvador.” 

ZULEIDO: “ que é o assunto de quê?” 

FLÁVIO: “assunto de...deixa eu ver...do retorno.” 

ZULEIDO: “tá, Gil está fazendo isso, Flávio, nem se 

preocupe...” 

FLÁVIO: “...deixa eu fazer uma colocação:alguma posição 

hoje ou não?” 

ZULEIDO: “você tem amanhã, tá? Hoje tá tudo sendo 

produzido pra aí , tá?...” 

(30/08/2006, às 11h28min47s)   
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714. Ademais, ele mesmo afirma tal fato no depoimento prestado 

junto ao STJ (fls. 1.395/1.400), confirmando que remeteu uma quantia 

expressiva em espécie para esta Capital: 

"(...) que, à vista do diálogo do dia 30/08/2006, às 21:59h, 

esclarece o depoente que reconhece que estava conversando 

com Humberto; que se recorda de ter mandado urna remessa 

de valor bem expressivo, mais de 600 mil reais, mas que foi 

para a obra; (...)" 

715. O também empregado da GAUTAMA, FLORÊNCIO BRITO, do 

setor financeiro, no depoimento prestado perante o STJ (f. 1.376/1.381), 

também afirmou que chegou a entregar dinheiro a PETU: 

"(...) que chegou a entregar dinheiro a Max e a Pitu, mas não 

sabe para que só recebeu ordens (...)" e  

"(...) quando entregou o dinheiro a pitu e a Max, não sabe dizer 

quanto foi (...)"; 

716. E PETU, conhecido por "ANJO NEGRO", observe-se, também 

citado em vários diálogos e no depoimento supracitado, era o motorista da 

FLÁVIO CONCEIÇÃO, como afirmado por ele mesmo em seu interrogatório 

prestado junto no STJ (fls.1.354/1356):  

(...) que a referência que fez sobre "o rapaz" é seu motorista, 

de nome "Petu. (...)"; 

"(...) que o nome do seu motorista é José Carlos França Petu. 

(...)" 

717. Paralelamente às interceptações telefônicas realizadas pela 

Polícia Federal, as anotações em agendas apreendidas na sede da 

GAUTAMA indicam diversos pagamentos realizados ao réu FLÁVIO 

CONCEIÇÃO, como se vislumbra nas páginas (fls. 21-v., 25, 25-v., 26, 26-v., 

27, 29, 30, 31-v., 32, 41, 47-v. e 59, respectivamente fls. 40, 47, 48, 49, 50, 
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51, 55, 56, 58, 59, 76, 89 e 112, na numeração do STJ, do apenso 45), 

sintetizadas na tabela trazida pelo MPF em suas alegações finais (com 

inclusão da indicação da nova numeração de folhas daquele apenso): 

Valor anotado na agenda Data da agenda Numeração – Apenso 45 
(fls./fls. no STJ) 

100.000,00 30/09/2005 Fls.21-v. /40 
250.000,00 08/02/2006 Fls. 25/47 
250.000,00 09/02/2006 Fls. 25/47 
250.000,00 13/02/2006 Fls. 25/47 
50.000,00 14/02/2006 Fls. 25-v./48 

200.000,00 04/03/2006 Fls. 26/49 
200.000,00 08/03/2006 Fls. 25-v./48 
77.000,00 10/04/2006 Fls. 26-v./50 

276.000,00 02/05/2006 Fls. 27/51 
100.000,00 29/05/2006 Fls. 29/55 
50.000,00 02/06/2006 Fls. 30/56 
50.000,00 14/07/2006 Fls. 31-v./58 
50.000,00 28/07/2006 Fls. 32/59 

86.000,00 + 50.000,00 22/09/2006 Fls. 41/76 
115.800,00 02/10/2006 Fls. 59/112 
250.000,00 23/10/2006 Fls. 59/112 
30.000,00 25/12/2006 Fls. 47-v./89 
25.000,00 29/10/2006 Fls. 59/112 

R$ 2.459.800,00   

718. Consoante se infere dos autos, o nome do réu FLÁVIO 

CONCEIÇÃO constava nas anotações de agenda apreendida pela Polícia 

Federal na sede da GUATAMA, na qual, segundo constatado pela autoridade 

policial e demonstrado nestes autos, também por contextualização com os 

diálogos interceptados, os representantes da empreiteira contabilizavam 

valores que eram por ela repassados a pessoas e/ou empresas, referentes a 

valores indevidos para atuação em favor de seus interesses. 

719. As anotações acima indicadas, associadas aos diálogos 

interceptados e a outras evidências atestam a participação do réu no 

recebimento de verbas ilícitas para intervir junto ao Governo do Estado de 

Sergipe, cujo gestor, à época, era seu amigo pessoal JOÃO ALVES FILHO, e 

de quem tinha grande confiança, tendo-o nomeado para o cargo de Secretário 

Chefe da Casa Civil. 



Processo nº 0001193-60.2015.4.05.8500 
 

Telma Maria Santos Machado 
Juíza Federal 

 

518 

720. A tabela, abaixo, extraída daquela formulada pelo MPF em 

suas alegações finais, demonstra os episódios de prática de corrupção 

passiva pelo réu FLÁVIO CONCEIÇÃO: 

Quem deu Quem recebeu Quando Quanto 
Motivo da 

propina/Observação 

ZULEIDO 
(fl. 40, Ap. 45) 

FLÁVIO 30.09.2005 R$ 100.000,00 

Liberação da DESO à 
GAUTAMA, nos dias 19 e 22 de 
agosto de 2005, do valor de R$ 

4.998,672,75 
(Relatório da CGU, Anexo 11) 

ZULEIDO 
(fl. 46, Ap. 45) 

FLÁVIO 
08.02.06 
09.02.06 
13.02.06 

R$ 250.000,00 
R$ 250.000,00 
R$ 250.000,00 

Liberação de R$ 7.995.167,70, 
nos dias 15 e 26 de dezembro 

de 2005 (mediante onze ordens 
de saques) e liberação de R$ 

4.156,599,50 (mediante quatro 
documentos de créditos e duas 
ordens de saque), no dia 1º e 

no dia 15 de fevereiro de 2006. 

ZULEIDO 
(fls. 48, 50 e 53 

do Ap. 45) 
FLÁVIO 

08.03.06 
10.03.06 
10.04.06 
02.05.06 

R$ 200.000,00 
R$ 200.000,00 
R$ 77.000,00 
R$ 276.000,00 

A DESO pagou à GAUTAMA, 
nos dias 02, 13, 14 e 27 de 

março de 2006 (mediante seis 
ordens de saque e dois 

documentos de créditos) o 
valor de R$ 4.696.280,50. Nos 

dias 07, 11 e 26 de abril de 
2006 foi liberado o valor de R$ 
3.498.916,83 (por meio de três 

ordens de saque e dois 
documentos de créditos). 

ZULEIDO 
(fls. 55 e 56, Ap. 

45) 
FLÁVIO 

29.05.06 
02.06.06 

R$ 100.000,00 
R$ 50.000,00 

Em maio, nos dias 10 e 25, a 
DESO pagou à GAUTAMA o 

valor de R$ 1.829.716,22 (por 
meio de dois documentos de 

créditos e uma ordem de 
saque) 

ZULEIDO 
(fl. 58, Ap. 45) 

FLÁVIO 14.07.06 R$ 50.000,00 

GAUTAMA recebeu mais R$ 
600.000,00 (por meio de duas 
ordens de saque), no dia 22 de 

junho de 2006. 

ZULEIDO 
(fl. 59, Ap. 45) 

FLÁVIO 28.07.06 R$ 50.000,00 
A GAUTAMA recebeu o valor 

de R$ 419.427,71, pagos no dia 
20 de julho de 2006. 
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ZULEIDO 
(f. 61, Ap. 45) FLÁVIO 14.08.06 R$ 50.000,00 

Liberação do valor de R$ 
3.843.924,44, no dia 15 de 

agosto de 2006. 

ZULEIDO FLÁVIO 08.09.06 

R$ 216.000,00 
(propina 

solicitada por 
J.A. NETO) 

ZULEIDO 
(fls. 74 e 75 do 

Ap. 45) 
FLÁVIO 

12.09.06 
12.09.06 

(foram dois 
recebiment
os diversos 
do mesmo 

dia) 
19.09.06 

R$ 84.000,00 
R$ 86.000,00 
R$ 50.000,00 

No dia 05.09.06, a GAUTAMA 
recebeu R$ 1.500.000,00 

(conforme relatório da CGU, 
anexo 11), sendo tal 

pagamento, autorizado pelo 
ex-governador, através de J.A. 

NETO e intermediado por 
FLÁVIO, e, entre os dias 11 e 28 
de setembro de 2006, recebeu 

R$ 4.252.924,60. 

ZULEIDO 
(fls. 112 e 89 do 

Ap. 45) 
FLÁVIO 

02.10.06 
23.10.06 
25.12.06 

R$ 115.800,00 
R$ 250.000,00 
R$ 30.000,00 

No dia 27.10.06, a GAUTAMA 
recebeu R$ 465.307,70 

(mediante quatro documentos 
de créditos). No dia 24.11.06, 
R$ 154.292,41 (mediante dois 
documentos de créditos) e, no 

dia 19.12.06, na data de 
encerramento do contrato, 

mais R$ 400.000,00 

ZULEIDO 
(interceptação) FLÁVIO 

O diálogo 
no dia 

28.02.2007 
confirma o 
recebiment

o da 
propina 

Não 
identificado 

A GAUTAMA recebeu, no dia 
10.05.2007 o saldo 

remanescente do contrato 
findo em dezembro de 2006, 

no montante de R$ 585.426,75 
(por meio de nove documentos 

de créditos) 

721. Mostra-se, assim, incontestável a autoria atribuída ao réu 

FLÁVIO CONCEIÇÃO DE OLIVEIRA NETO. 

722. Ressalto, por fim, que, diferente do que pretende fazer crer a 

defesa, a conduta imputada e ora reconhecida do réu não se amolda ao tipo 

penal previsto no art. 321 do CP, qual seja, o delito de advocacia 

administrativa. 

723. Tal crime se caracteriza por patrocinar – aqui entendido como 

advogar, defender, apadrinhar, pleitear, favorecer – interesse particular alheio 

perante (outros agentes da) a Administração Pública, valendo-se, pra tanto, 
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das facilidades da condição de funcionário público, independente de obtenção 

de vantagem indevida para a sua atuação. 

724.  No caso dos autos, contudo, a conduta que lhe é imputada é a 

de ter solicitado e também de ter recebido, para si e para terceiros (com 

conhecimento destes), vantagem (pecuniária) indevida, para que ele próprio 

ou o terceiro para quem a vantagem era destinada praticasse ato de ofício 

com infração de dever funcional, o que de fato aconteceu, de acordo com as 

provas dos autos. 

725. Segundo o MPF e como restou demonstrado nos autos, o réu 

solicitou e recebeu vantagem indevida da GAUTAMA e, em decorrência dela, 

atuou enquanto Secretário da Casa Civil e pessoa muito próxima ao 

Governador JOÃO ALVES FILHO, de ofício, para que os pagamentos 

destinados àquela empreiteira fossem priorizados e viabilizados.   

726. Destaque-se, nesse contexto, que em seu depoimento 

prestado na fase de inquérito (f. 1.355/1356), o réu FLÁVIO CONCEIÇÃO 

afirmou que: 

(...) como secretário da Casa Civil do governo João Alves 

Filho tinha como função assessorar o Governador em 

relação à distribuição das verbas destinadas às diversas 

obras realizadas, (...) a sua função era apontar para o 

Governador, pelas prioridades, por ele traçadas, as verbas 

que deveriam ser endereçadas a cada obra. 

727. Também, o réu FLÁVIO CONCEIÇÃO solicitou e recebeu 

vantagem indevida para terceiros, no intuito de que praticassem ato com 

infração a dever funcional, como, por exemplo, quando solicitou e recebeu 

propina destinada a repassar a IVAN PAIXÃO, para que autuasse na 
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liberação dos recursos previstos em convênio destinados à obra da 

duplicação da adutora do Rio São Francisco, executada pela GAUTAMA. 

728. Assim sendo, a conduta praticada pelo réu FLÁVIO 

CONCEIÇÃO DE OLIVERIA NETO se subsume mais adequadamente ao tipo 

penal previsto no art. 317, do CPC, qual seja, corrupção passiva, com o 

aumento de pena previsto no § 1º do referido dispositivo legal.  

729. Considero, então, que o réu FLÁVIO CONCEIÇÃO DE 

OLIVEIRA NETO praticou a conduta penalmente tipificada no art. 217, §1º, do 

Código Penal, por vinte e uma vezes. 
 

730. Quanto ao dolo, segundo os ensinamentos doutrinários, 

consubstancia-se na livre e consciente vontade de realizar o tipo objetivo, 

tendo-se conhecimento dos seus elementos no caso concreto. 

731. Assim, extrai-se que o elemento subjetivo geral do tipo (dolo) 

compõe-se de dois aspectos: a) o aspecto de conhecimento ou aspecto 

cognoscitivo do dolo; e b) o aspecto do querer ou aspecto volitivo do dolo. 

732. Por constituir um elemento subjetivo, interno ao agente 

delituoso, a sua aferição deve ocorrer a partir do exame das circunstâncias 

exteriores do delito, observando as provas contidas nos autos e as regras 

normais da experiência. Do contrário, bastaria negar a existência do elemento 

anímico do crime durante o interrogatório para se afastar a ocorrência do dolo. 

733. O dolo não se confunde com o efetivo conhecimento do ilícito 

penal – dolo normativo –, já que o dolo foi despido de qualquer elemento 

valorativo, sendo que a potencial consciência da ilicitude foi deslocada para a 

culpabilidade. Assim, basta que o acusado tenha conhecimento de que a 

conduta praticada é errada. 
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734. No caso em exame, constato que os elementos probatórios 

contidos nos autos demonstram que o denunciado, livre e conscientemente, 

praticou a conduta delituosa descrita na denúncia. 

735. No mais, verifico que o denunciado praticou uma conduta 

típica, antijurídica e culpável, uma vez que estão ausentes quaisquer causas 

de justificação e de exculpação do delito, merecendo receber a censura penal 

pelo ato levado a cabo. 

CONTINUIDADE DELITIVA 

A acusação afirma que o as condutas delitivas foram prativadas 

ao longo de vários anos, em tempos distintos, além de mostrar a sua prática 

com habitualidade, não se podendo reconhecer o seu caráter continuado, 

requerendo, assim, sejam consideradas em como praticadas em concurso 

material de crimes, consoante previsto no art. 69 do Códio Penal. 

Vejamos. 

O art. 71 do Código Penal assim dispõe: 
        Crime continuado 

        Art. 71 - Quando o agente, mediante mais de uma ação ou 

omissão, pratica dois ou mais crimes da mesma espécie e, 

pelas condições de tempo, lugar, maneira de execução e 

outras semelhantes, devem os subseqüentes ser havidos como 

continuação do primeiro, aplica-se-lhe a pena de um só dos 

crimes, se idênticas, ou a mais grave, se diversas, aumentada, 

em qualquer caso, de um sexto a dois terços.   

        Parágrafo único - Nos crimes dolosos, contra vítimas 

diferentes, cometidos com violência ou grave ameaça à 

pessoa, poderá o juiz, considerando a culpabilidade, os 

antecedentes, a conduta social e a personalidade do agente, 

bem como os motivos e as circunstâncias, aumentar a pena de 
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um só dos crimes, se idênticas, ou a mais grave, se diversas, 

até o triplo, observadas as regras do parágrafo único do art. 70 

e do art. 75 deste Código. 

A leitura do art. 71 do Código Penal, alhures transcrito, leva-

nos à conclusão de que o reconhecimento da continuidade delitiva depende 

do preenchimento dos requisitos exigidos na norma. 

O Supremo Tribunal Federal já se manifestou sobre a matéria, 

fazendo-o nos seguintes termos: 

“Crime – Continuidade delitiva. A continuidade delitiva 

pressupõe a demonstração inequívoca dos pressupostos 

previstos no art. 71 do Código Penal, a respaldar a exceção ao 

concurso material. (...)”.28 

736. Considerando-se o caso concreto delineado e a reiteração do 

crime por mais de 02 (dois) anos, em condições semelhantes, ou seja, as 

circunstâncias objetivas de tempo (conexão temporal lógica e aceitável), lugar 

(conexão espacial compatível), maneira de execução (modus operandi), há 

que se admitir a continuidade delitiva, aplicando-se o disposto no artigo 71, 

caput, do Código Penal, quando da aplicação da pena. 

737. A própria acusação aponta que os elementos probatórios 

demonstram que foi promovido o direcionamento da licitação para a 

GAUTAMA, foram moldados os orçamentos, projetos e contrato e seus 

aditivos de forma a favorecer o sobrepreço e, também, foram prometidas 

vantagens indevidas a autoridades públicas para a liberação de pagamentos à 

empresa, de forma a proporcionar, nessa fase de execução e pagamento do  

contrato, o desvio dos recursos públicos liberados para abastecer o esquema 

de propinas engendrado. Considerando que tais fases, de realização da 

licitação, de contratação da empresa, de execução do objeto e de pagamento 
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dos valores correspondentes, logicamente se protraem no tempo, não há 

como afastar a conexão temporal ínsita à continuidade delitiva. 

738. Sobre a necessidade de reconhecimento da continuidade 

delitiva mesmo quando o cometimento das infrações penais se alonga no 

tempo, se presentes os seus requisitos legais, transcrevo o julgado abaixo do 

TRF da 5ª Região: 

PENAL. PROCESSUAL PENAL. OMISSÃO DE 

INFORMAÇÕES AO FISCO, GERANDO REDUÇÃO DE 

TRIBUTO DEVIDO. CONDENAÇÃO DO RÉU. AJUSTE NA 

DOSIMETRIA DA PENA. RECONHECIMENTO 

DA CONTINUIDADE DELITIVA EM TODO O PERÍODO 

APURADO, EXCLUINDO, ASSIM, O CONCURSO 

MATERIAL APLICADO EM SENTENÇA. APELAÇÃO DA 

DEFESA PARCIALMENTE PROVIDA. 1. Narra a denúncia que 

o acusado, administrador da TRANSPORTADORA 

OLINDENSE LTDA, teria -- durante período de janeiro/2008 a 

dezembro/2008; e em agosto/2011 --, omitido nas Guias de 

Recolhimento do FGTS e informações à Previdência Social 

(GFIP's) os valores dos salários de contribuição dos 

empregados em comparação aos constantes na RAIS (Relação 

Anual de Informações Sociais). Em decorrência, teria suprimido 

contribuições previdenciárias patronais e dos segurados e, 

consequentemente, reduzido as contribuições sociais 

destinadas ao FNDE, ao INCRA, ao SENAC, ao SESC e ao 

SEBRAE, no montante consolidado de R$808.779,76; 2. Foi, 

então, processado e condenado como incurso no Art. 337-A, I, 

do CP e Art. 1º, I, da Lei 8.137/90, c/c Arts. 69,70 e 71, todos 

do CP, pelo que restaram-lhe aplicadas as penas de (i) 04 anos 

e 02 meses de reclusão (crime cometido em 2008), mais (ii) 02 

anos e 06 meses de reclusão (crime cometido em agosto de 
                                                                                                                                                                             
28 - MIRABETE, Júlio Fabbrini. Código penal interpretado. 5. ed. São Paulo: Atlas. 2005, pág. 585. 
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2011), totalizando, por concurso material, 06 (seis) anos e 08 

(oito) meses de reclusão, mais 100 (cem) dias-multa, à fração 

de 1/4 (um quarto) do salário mínimo vigente à época do fato; 

3. Em suas razões, o réu alega, preliminarmente, nulidade da 

sentença por suposto cerceamento do direito de defesa; no 

mérito, suscita inexigibilidade de conduta diversa diante das 

pretensas dificuldades pelas quais a empresa estaria 

passando. Pede, então, sua absolvição ou, subsidiariamente, a 

redução das sanções aplicadas (afastando-se a incidência 

de concurso material e diminuído o percentual relativo 

a continuidade delitiva); 4. Não há que se falar em cerceamento 

do direito de defesa quando as provas constantes nos autos 

são suficientes para análise da questão, cabendo ao juiz a 

aferição da necessidade da produção de outros elementos e, 

pois, precisando dispensar os que reputar supérfluos. Ademais, 

os documentos requeridos ao juízo poderiam ser obtidos 

facialmente na esfera administrativa e juntados aos autos 

processuais pelo réu; 5. Consoante assentado na 

jurisprudência, dificuldades financeiras, mesmo quando 

existentes, poderiam explicar o não pagamento dos tributos, 

jamais a omissão de dados que deveriam frequentar 

obrigações acessórias. Pune-se, aqui, então, o gesto de omitir 

as informações e de, por isso, suprimir tributos, não o mero 

inadimplemento das obrigações tributárias principais; 6. Tendo 

sido autoria e materialidade criminosas devidamente 

comprovadas, reconhecem-se ajustadas as penas cominadas, 

exceto no que concerne ao concurso material admitido em 

sentença; 7. É fato que foram 13 meses de omissão de 

informações e, pois, de tributos sonegados. É certo, do mesmo 

modo, que tais meses estão separados no tempo (12 meses de 

2008, mais agosto de 2011). Em termos, portanto, 

matemáticos, ter-se-ia, como quis a sentença, (i) crime 
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continuado em 2008 mais (ii) crime não continuado em 2011, 

ambos em concurso material -- mas tal raciocínio não conduz à 

melhor solução jurídica; 8. Note-se: tivesse o acusado 

persistido no cometido do crime durante 2009, 2010, até agosto 

de 2011 -- tornando, assim, induvidosa a continuidade até este 

último mês --, sua situação jurídica findaria mais benéfica do 

que acabou sendo reconhecida em sentença. Com efeito, neste 

cenário hipotético, o réu haveria cometido um só crime 

em continuidade delitiva, envolvendo muitos meses a mais, e 

não dois crimes em concurso material (como quis o juízo a 

quo). Não fez e não faria sentido. A situação é tanto mais grave 

quando se sabe que a fração pela continuidade já reconhecida 

(dos 12 meses de 2008) foi estipulada no máximo permitido 

(2/3); 9. Reconhece-se, portanto, a bem da Justiça material da 

decisão, continuidade delitiva em todo o período apurado (13 

meses), excluindo-se, logicamente, o concurso 

material consagrado na sentença; 10. A pena-final, então, feita 

esta correção, resta estipulada em 04 anos e 02 meses de 

reclusão, em regime inicial semiaberto. Sustenta-se incólume a 

pena de 100 dias-multa, cada um deles dosado em 1/4 do 

salário mínimo vigente à época dos fatos; 11. Apelação, nestes 

termos, parcialmente provida. 

(TRF 5ª Região – ACR 12835 – Segunda Turma, Rel. Des. 

FEd. Paulo Roberto de Oliveira Lima, j. 28/03/2017, pub. DJE 

03/04/2017, p. 76) 

739. In casu, a incidência do aumento de pena há de ser no grau 

máximo (2/3), em virtude da prática de mais de 7 (sete) condutas da mesma 

espécie (reiterações), consoante aresto abaixo transcrito, extraído do 

ementário do egrégio Superior Tribunal de Justiça: 

PENAL. CORRUPÇÃO PASSIVA. CONTINUIDADE DELITIVA. 

PERCENTUAL DE AUMENTO. CRITÉRIO. NÚMERO DE 
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INFRAÇÕES. ACÓRDÃO EM DISSONÂNCIA COM 

JURISPRUDÊNCIA DESTE SUPERIOR TRIBUNAL DE 

JUSTIÇA. DECISÃO MONOCRÁTICA. VIABILIDADE. 1. Esta 

Corte Superior de Justiça pacificou entendimento segundo o 

qual o aumento da pena pela continuidade delitiva, dentro do 

intervalo de 1/6 a 2/3, previsto no art. 71 do CPB, deve adotar o 

critério da quantidade de infrações praticadas. Assim, aplica-se 

o aumento de 1/6 pela prática de 2 infrações; 1/5, para 3 

infrações; 1/4, para 4 infrações; 1/3, para 5 infrações; 1/2, para 

6 infrações; e 2/3, para 7 ou mais infrações. (...).29 
 

2.4.3.4.3. Crime de quadrilha ou bando 
(artigo 288, caput, do Código Penal). 

MATERIALIDADE 

740. A materialidade do delito de quadrilha ou bando também já foi 

devidamente demonstrada na análise do item 2.4.3.2.3, relativa ao réu 

ZULEIDO SOARES VERAS, cuja fundamentação ora reitero, fazendo-se 

necessário tão somente analisar a participação do denunciado no referido 

crime. 

AUTORIA 

741. Das provas produzidas nos autos evidencia-se a participação 

do réu FLÁVIO CONCEIÇÃO DE OLIVEIRA NETO no grupo formado para a 

prática de crimes apontado na denúncia, especialmente o peculato e a 

corrupção passiva, cuja materialidade e autoria imputadas ao mesmo já 

restou acima reconhecida. 

742. A análise das provas carreada aos autos demonstra que o réu  

FLÁVIO CONCEIÇÃO, enquanto Secretário da Casa Civil do Estado de 
                                                        
29 - STJ. T5. AgRg no REsp 1169484/RS. Rel. Ministro Jorge Mussi. DJe 16/11/2012. 
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Sergipe no Governador JOÃO ALVES FILHO, e homem de confiança do 

governador, agiu de forma a viabilizar o pagamento de propinas pelo réu 

ZULEIDO VERAS, com quem também mantinha íntima relação de amizade e 

confiança, atuando como principal elo entre a empreiteira e o Governo de 

Estado, tendo intermediado diversas vezes a liberação de pagamento 

indevidos à GAUTAMA e, em contrapartida, recebido pessoalmente os 

recursos ilícitos destinados a si e a terceiros. 

743. Para tanto, além de estar em contato direto com o Governador 

JOÃO ALVES FILHO e com ZULEIDO VERAS, fez diversas tratativas junto 

aos corréus JOÃO ALVES NETO, filho do governador, com MAX ANDRADE, 

coordenador da campanha eleitoral do governador à reeleição, e com 

RICARDO MAGALHÃES, empregado da GAUTAMA responsável pela obra 

realizada neste Estado, além de outros funcionários daquela empreiteira, 

segundo demonstrado nos diálogos acima transcritos. 

744. Resta assim demonstrado que o réu FLÁVIO CONCEIÇÃO DE 

OLIVEIRA NETO praticou a conduta penalmente tipificada no art. 288 do 

Código Penal, em sua redação original. 

2.4.3.4.4. Da aplicação e dosimetria das 
penas. 

745. Passo à dosimetria da pena privativa de liberdade e da multa a 

serem aplicadas ao sentenciado FLÁVIO CONCEIÇÃO DE OLIVEIRA NETO, 

relativamente a cada um dos crimes acima reconhecidos, atentando para as 

circunstâncias judiciais previstas nos artigos 59 e 60 do Código Penal. 

DO CRIME DE PECULATO-DESVIO: 

746. A reprovabilidade da conduta é evidente e fortemente 

desfavorável ao réu. Para alcançar seus objetivos ilícitos, relativo ao desvio 

de expressivo montante de recursos públicos (aproximadamente R$ 178 
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milhões em valores de 2007) de obra de fundamental importância para o 

abastecimento de água para a Capital em favor da GAUTAMA e o 

recebimento de substanciosa quantia em propinas (acima de R$ 2 milhões) o 

réu FLÁVIO CONCEIÇÃO corrompeu-se, além de atuar para que outras 

autoridades fossem igualmente corrompidas, causando grave prejuízo aos 

cofres públicos ao alcançar o seu objetivo, aproveitando-se de uma obra 

pública de extrema relevância para a população. 

747. Quanto aos antecedentes, não há informação nos autos que 

deponha contra o réu. 

748. No tocante à personalidade e conduta social, também nada há 

que o desabone. 

749. O motivo do delito também lhe é desfavorável. O réu, ocupante 

de cargo público, valeu-se da proximidade com o Governador JOÃO ALVES 

FILHO e com o proprietário da GAUTAMA, ZULEIDO VERAS, para, com 

desvios de dinheiro da obra, obter vantagem indevida para atuar junto com 

autoridades na realização do objetivo do esquema criminoso, que nutriu a 

campanha eleitoral de um dos candidatos a governador do Estado de Sergipe, 

o que interfere no processo eleitoral. 

6.    Com relação às circunstâncias e às consequências do 

crime, as mesmas devem ser valoradas negativamente, uma vez que o delito 

foi praticado num esquema criminoso envolvendo o pagamento de 

substanciosa quantia (acima de R$ 6 milhões de reais) em propinas às mais 

altas autoridades do Estado de Sergipe à época, ocupantes de cargos em 

diversos órgãos e esferas do Governo Estadual, realizado no âmbito da 

contratação e execução de obra de fundamental importância para o 

abastecimento de água de Aracaju, elemento essencial à vida digna de sua 

população, resultando num volume ainda maior de verbas públicas desviadas 

(R$ 78 milhões em valores históricos, R$ 178 milhões atualizados até 2007, 
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correspondendo a mais de 1/3 do volume de recursos destinados ao 

contrato), que poderiam ser aplicado em novas melhorias para estender o 

acesso da população à água tratada, ou mesmo em outras áreas de atuação 

do governo estadual, como educação, saúde, segurança etc., sendo as 

consequências do delito, portanto, efetivamente danosas para o Erário e para 

a população do Estado.  

750. Por fim, o comportamento da vítima, no caso, o Estado, é 

indiferente e deve ser considerado neutro. 

751. Assim considerando que quatro das oito circunstâncias 

previstas no art. 59 do CP são desfavoráveis ao réu, fixo a pena-base em 7 
anos de reclusão e 185 dias-multa. 

752. Não existem circunstâncias atenuantes ou agravantes a serem 

consideradas.  

753. Por fim, não existem causas de diminuição ou de aumento de 

pena a serem mensuradas, razão pela qual estabeleço a pena em 7 anos de 
reclusão e 185 dias-multa. 

754. Ainda, considerando a condição econômica do réu, o valor do 

dia-multa será de 1/10 do salário mínimo nacional vigente à época dos 

fatos, devendo ser recolhida em benefício do Fundo Penitenciário Nacional, 

atualizada monetariamente, consoante artigo 49, § 2º, do mesmo diploma 

legal. 

DO CRIME DE CORRUPÇÃO PASSIVA: 

755. A reprovabilidade da conduta é evidente e fortemente 

desfavorável ao réu. Para alcançar seus objetivos ilícitos, relativo ao desvio 

de expressivo montante de recursos públicos (aproximadamente R$ 178 

milhões em valores de 2007) de obra de fundamental importância para o 
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abastecimento de água para a Capital em favor da GAUTAMA e o 

recebimento de substanciosa quantia em propinas (acima de R$ 2 milhões) o 

réu FLÁVIO CONCEIÇÃO corrompeu-se reiteradas vezes (21), além de atuar 

para que outras autoridades fossem igualmente corrompidas, causando grave 

prejuízo aos cofres públicos ao alcançar o seu objetivo, ao alcançar o seu 

objetivo, aproveitando-se de uma obra pública de extrema relevância para a 

população. 

756. Quanto aos antecedentes, não há informação nos autos que 

deponha contra o réu. 

757. No tocante à personalidade e conduta social, também nada há 

que o desabone. 

758. O motivo do delito também lhe é desfavorável. O réu, ocupante 

de cargo público de alto escalão, valeu-se da proximidade com o Governador 

JOÃO ALVES FILHO e com o proprietário da GAUTAMA, ZULEIDO VERAS, 

para obter vantagem indevida para atuar junto com autoridades na realização 

do objetivo do esquema criminoso, atuando ainda para que outras autoridades 

fossem igualmente corrompidas, sendo que a propina recebida com o 

esquema criminoso nutriu a campanha eleitoral de um dos candidatos a 

governador do Estado de Sergipe, o senhor João Alves Filho, o que interfere 

no processo eleitoral. 

759. Com relação às circunstâncias e às consequências do crime, 

as mesmas devem ser valoradas negativamente, uma vez que o delito foi 

praticado num esquema criminoso envolvendo o pagamento de substanciosa 

quantia (acima de R$ 6 milhões de reais) em propinas às mais altas 

autoridades do Estado de Sergipe à época, ocupantes de cargos em diversos 

órgãos e esferas do Governo Estadual, realizado no âmbito da contratação e 

execução de obra de fundamental importância para o abastecimento de água 

de Aracaju, elemento essencial à vida digna de sua população, resultando 
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num volume ainda maior de verbas públicas desviadas (R$ 78 milhões em 

valores históricos, R$ 178 milhões atualizados até 2007, correspondendo a 

mais de 1/3 do volume de recursos destinados ao contrato), que poderiam ser 

aplicado em novas melhorias para estender o acesso da população à água 

tratada, ou mesmo em outras áreas de atuação do governo estadual, como 

educação, saúde, segurança etc., sendo as consequências do delito, portanto, 

efetivamente danosas para o Erário e para a população do Estado.  

760. Por fim, o comportamento da vítima, no caso, o Estado, é 

indiferente e deve ser considerado neutro.  

761. Assim considerando que quatro das oito circunstâncias 

previstas no art. 59 do CP são desfavoráveis ao réu, fixo a pena-base em 7 
anos de reclusão e 185 dias-multa. 

762. Não existem circunstâncias atenuantes a serem consideradas. 

Incide, outrossim, a agravante prevista no art. 62, I, do Código Penal, tendo 

em vista que o sentenciado FLÁVIO CONCEIÇÃO era quem coordenava o 

recebimento de vantagens indevidas de vários dos agentes públicos 

corrompidos, razão pela qual aumento a pena base em 1/6, para 8 anos e 2 
meses de reclusão e 246 dias-multa. 

763. Por fim, não existe causa de diminuição de pena a ser 

mensurada. Incide na espécie, contudo, a causa especial de aumento de 

pena (1/3) prevista no art. 317, § 1º, do CP, tendo em vista que em razão da 

vantagem indevida foram praticados atos de ofício pelas autoridades 

corrompidas e, ainda, em virtude da caracterização da continuidade delitiva 

prevista no artigo 71, do CP, decorrente da reiteração das mais de 7 (21) 

práticas delituosas, a pena privativa de liberdade deve ser aumentada em 

mais 2/3, estabelecendo-a em 18 anos de reclusão e 546 dias-multa. 
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764. Ainda, considerando a condição econômica do réu, o valor do 

dia-multa será de 1/10 do salário mínimo nacional vigente à época dos 

fatos, devendo ser recolhida em benefício do Fundo Penitenciário Nacional, 

atualizada monetariamente, consoante artigo 49, § 2º, do mesmo diploma 

legal. 

DO CRIME DE QUADRILHA OU BANDO: 

765. A reprovabilidade da conduta é evidente e fortemente 

desfavorável ao réu. Para alcançar seus objetivos ilícitos, relativo à 

priorização de pagamentos à GAUTAMA, ao desvio de expressivo montante 

de recursos públicos (aproximadamente R$ 178 milhões em valores de 2007) 

de obra de fundamental importância para o abastecimento de água para a 

Capital e ao recebimento de substanciosa quantia em propinas (acima de R$ 

2 milhões) o réu FLÁVIO CONCEIÇÃO, associou-se  com mais de 3 pessoas 

para a prática de crimes como peculato e corrupção passiva, que, 

consumados, causaram grave prejuízo aos cofres públicos. 

766. Quanto aos antecedentes, não há informação nos autos que 

deponha contra o réu. 

767. No tocante à personalidade e conduta social, também nada há 

que o desabone. 

768. O motivo do delito também lhe é desfavorável. O réu, ocupante 

de cargo público, valeu-se da sua proximidade com o Governador JOÃO 

ALVES FILHO e com o proprietário da GAUTAMA, ZULEIDO VERAS, para se 

juntar a mais de três pessoas e, com desvios de dinheiro da obra, obter 

vantagem indevida para atuar junto com autoridades na realização do objetivo 

do esquema criminoso, visando a que propinas fossem pagas e assim, 

nutrissem a campanha de um dos candidatos a governador do Estado de 

Sergipe, o senhor João Alves Filho. 
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769. Com relação às circunstâncias e às consequências do crime, 

as mesmas devem ser valoradas negativamente, uma vez que o delito foi 

praticado em um esquema criminoso envolvendo o pagamento de 

substanciosa quantia (acima de R$ 6 milhões de reais) em propinas às mais 

altas autoridades do Estado de Sergipe à época, ocupantes de cargos em 

diversos órgãos e esferas do Governo Estadual, realizado no âmbito da 

contratação e execução de obra de fundamental importância para o 

abastecimento de água de Aracaju, elemento essencial à vida digna de sua 

população, resultando num volume ainda maior de verbas públicas desviadas 

(R$ 78 milhões em valores históricos, R$ 178 milhões atualizados até 2007, 

correspondendo a mais de 1/3 do volume de recursos destinados ao 

contrato), que poderiam ser aplicado em novas melhorias para estender o 

acesso da população à água tratada, ou mesmo em outras áreas de atuação 

do governo estadual, como educação, saúde, segurança etc., sendo as 

consequências do delito, portanto, efetivamente danosas para o Erário e para 

a população do Estado.  

770. Por fim, o comportamento da vítima, no caso, o Estado, é 

indiferente e deve ser considerado neutro. 

771. Assim considerando que quatro das oito circunstâncias 

previstas no art. 59 do CP são desfavoráveis ao réu, fixo a pena-base em 2 
anos de reclusão e 90 dias-multa. 

772. Não existem circunstâncias atenuantes a serem consideradas. 

Incide, outrossim, as agravantes previstas no art. 62, I, do Código Penal, 

tendo em vista que o réu FLÁVIO CONCEIÇÃO era quem coordenava a 

quadrilha formada para cometer crimes durante a contratação e execução das 

obras da adutora do Rio São Francisco, negociando e coordenando os crimes 

cometidos pelo bando, razão pela qual aumento a pena base em 1/6, para 2 
anos e 4 meses de reclusão e 105 dias-multa. 



Processo nº 0001193-60.2015.4.05.8500 
 

Telma Maria Santos Machado 
Juíza Federal 

 

535 

773. Por fim, não existem causas de diminuição ou de aumento de 

pena a serem mensuradas, razão pela qual estabeleço a pena em 2 anos e 4 
meses de reclusão e 105 dias-multa. 

774. Ainda, considerando a condição econômica do réu, o valor do 

dia-multa será de 1/10 do salário mínimo nacional vigente à época dos 

fatos, devendo ser recolhida em benefício do Fundo Penitenciário Nacional, 

atualizada monetariamente, consoante artigo 49, § 2º, do mesmo diploma 

legal. 

CONCURSO MATERIAL 

775. Os crimes de peculato-desvio, corrupção passiva qualificada 

em continuidade delitiva e formação de quadrilha ou bando foram praticados 

em concurso material. 

776. Não é o caso de se aplicar o princípio da consunção, com a 

absorção do crime de corrupção ativa pelo de peculato, como pretende a 

defesa.  

777. É que, para que reste possível a aplicação de tal princípio, com 

a absorção do crime-meio pelo crime-fim, é imprescindível que a 

potencialidade lesiva do primeiro se esgote na prática do segundo, do qual 

seria um mero meio de preparação ou de execução, ou seu mero 

exaurimento. 

778. Esse é também o entendimento do Superior Tribunal de 

Justiça, como se infere da sua Súmula n. 17: 
Súmula 17. Quando o falso se exaure no estelionato, sem mais 

potencialidade lesiva, é por este absorvido. 

779. No caso dos autos, contudo, a ofensividade da corrupção 

passiva praticada pelo réu não se limitou ao delito de peculato. 
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780. Conforme se observa dos elementos existentes nos autos, o 

Estado de Sergipe não tinha recursos suficientes para o pagamento de todas 

os seus credores, tanto assim que recorreu a empréstimos junto a instituições 

financeiras para poder quitar suas obrigações com os mesmos.  

781. No diálogo interceptado entre ZULEIDO e FLÁVIO 

CONCEIÇÃO os próprios réus afirmam a falta de recursos do Estado: 
"ZULEIDO: "...e eles tem dinheiro Flávio?" 

FLÁVIO: "Quem?" 

ZULEIDO: "O governo, que possa pagar a gente em cinco 

milhões?" 

FLAVIO: " Tem não. Acho que não tem não." 

ZULEIDO: "Então eles não estão com necessidade. Se tiver 

necessidade arrumam". 

FLAVIO: "eles vão focar isso, tá entendendo?"(...) 

(16/06/06, às 10h58min45s)" 

782. E, depois de obtido o empréstimo bancário pelo Estado para 

pagar seus credores, o réu ZULEIDO VERAS se reuniu com o também réu 

JOÃO NETO para negociar a prioridade de seus pagamentos em relação aos 

demais credores, uma vez que VICTOR não pretendia pagar todas as suas 

faturas, porque também precisaria pagar aos outros credores: 

RICARDO: "... é.. , estive com Vitor, né? Ele disse que tá 

chegando e que me avisa pra eu poder dar entrada com as 

faturas. Já chegou, tá? 

ZULEIDO:  Eu tô indo agora, tô chegando aí agora e tô indo 

falar com João Neto, porque a idéia de Vitor não é pagar tudo a 

gente. É pagar parte aos outros. 

(08/08/2006, às 13h47min21s) 

783. Assim, a corrupção passiva praticada pelo réu destinou-se 

também a priorizar, em detrimento aos demais credores, o pagamento dos 
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créditos da empresa GAUTAMA, de cujo proprietário era pessoa próxima, 

junto ao Estado, mesmo aqueles legitimamente devidos em decorrência da 

obra executada, uma vez que, com a limitação de recursos existentes nos 

cofres estatais, tais faturas poderiam restar inadimplidas ou, pelo menos, ter 

seu pagamento atrasado até que os recursos necessários fossem levantados. 

784. Além disso, reforça tal entendimento o fato de que o réu atuou 

para que também fossem corrompidos outros agentes que não praticaram o 

crime de peculato, a exemplo dos corréus JOÃO NETO, IVAN PAIXÃO e MAX 

ANDRADE. 

785. Desta forma, diante da autonomia de tais crimes, há de se 

considerar que os mesmos foram praticados em concurso material, como 

também o foi o crime de formação de quadrilha ou bando, devendo, nos 

termos do art. 69, do CP, as penas aplicadas ser somadas, de modo que 

restam fixadas, em definitivo, em 27 anos e 4 meses de reclusão e 836 
dias-multa. 

786. A pena privativa de liberdade, superior a oito anos, será 

cumprida em regime fechado, nos termos do art. 59, inciso III, c/c o art. 33, § 

1º, alínea “a”, § 2º, alínea “a”, e § 3º e § 4º, e art. 34, todos do Código Penal. 

787. Não é o caso de aplicação do art. 44, do CP. 

788. Ausente qualquer das hipóteses de prisão cautelar previstas no 

art. 312 do CPP, permito que o sentenciado recorra em liberdade, se por outro 

motivo não estiver preso.  

 

2.4.3.5. João Alves Neto 

789. Segundo a denúncia, ao tratar do "Evento Sergipe":  
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As provas constantes dos autos demonstram que o ex-

Governador, que era candidato à reeleição no ano de 2006, 

necessitava de dinheiro para a campanha eleitoral, valendo-s , 

para isso, das propinas pagas por ZULEIDO VERAS.  

JOÃO ALVES NETO, encarregado de angariar recursos 

para a campanha política do pai, participou intensamente das 

negociações de empréstimo junto às instituições financeiras e 

das liberações de verbas para que os agentes públicos 

efetuassem pagamentos a ZULEIDO, com o qual manteve 

frequentes contatos, tendo, por diversas vezes, dele recebido 

vantagens pecuniárias, pelas intermediações que possibilitaram 

à GAUTAMA o recebimento indevido de altos valores dos cofres 

públicos. 

Além de JOÃO ALVES NETO, o ex-Governador contou 

com auxílio de FLÁVIO CONCEIÇÃO DE OLIVEIRA NETO, à 

época Secretário da Casa Civil, DE MAX JOSÉ 

VASCONCELOS DE ANDRADE, Secretário de Fazenda nos 

anos de 2003 e 2004; de GILMAR DE MELO MENDES, 

Secretário de Fazenda nos anos de 2005 e 2006; e, de VICTOR 

FONSECA MANDARINO, Presidente da DESO nos anos de 

2003 a 2006. 

(...) 

Nos dias 11, 19 e 21 de outubro de 2005, foram pagos 

em razão do contrato em questão o valor total de R$ 

5.000.000,00. Pela liberação dos recursos que permitiam a 

DESO efetuar esses pagamentos, JOÃO ALVES NETO recebeu 

de ZULEIDO, na Construtora Habitacional, empresa por ele 

dirigida, R$ 100.000,00, no dia 14/10/2005, R$ 100.000,00, no 

daí 20/10/2005, e R$ 100.000,00, no dia 10/11/2005, como se 

constata à fl. 42, do apenso 45. 

(...) 
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A continuidade dos pagamentos nos montantes 

pretendidos por ZULEIDO, que redundaria em propinas de altos 

valores, dependia, porém, dos empréstimos bancários 

solicitados pelo Estado de Sergipe. Então, JOÃO ALVES FILHO, 

JOÃO ALVES NETO, FLÁVIO CONCEIÇÃO, GILMAR DE 

MELO e VITOR MANDARINO empenharam-se para que as 

instituições bancárias atendessem às suas pretensões, 

mantendo ZULEIDO VERAS sempre informado do andamento 

da operações, pessoalmente ou por intermédio de SÉRGIO 

LEITE, como constata-se pela sequência de diálogos nos meses 

de junho e julho de 2006, destacando-se dentre eles os 

seguintes: 

(...) 

Para tratar dos empréstimos e dos pagamentos à GAUTAMA, 

ZULEIDO reuniu-se com JOÃO NETO em Aracaju, no dia 

16/06/06 e no dia 07/07/06, conforme diálogo adiante transcrito 

e a Informação Policial n. 27/2006: 

(...) 

Mesmo enquanto se mobilizavam para conseguir o 

almejado empréstimo, os pagamentos à GAUTAMA não foram 

interrompidos. No dia 14 de junho de 2006 foram pagos R$ 

700.413,90, através de documentos de créditos, nos valores de 

R$ 417.758,50 e R$ 282.655,40. Para viabilizar a liberação das 

verbas para tais pagamentos, JOÃO ALVES NETO recebeu de 

ZULEIDO, no dia 08/06/2006, a quantia de R$ 50.000,00, como 

indica o documento de fl. 57, do apenso 45. 

No dia 19/06/2006, FLÁVIO CONCEIÇÃO voltou a tratar 

com ZULEIDO sobre os "ajustes" com o Governador e com o 

seu filho JOÃO NETO, para dar continuidade aos pagamentos à 

GAUTAMA, oportunidade em que renovou o pedido de 
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vantagem ilícita, deixando entrever que se tratava de esquema 

de pagamentos mensais de propinas: 

(...) 

Por outro lado, a sequência dos áudios captados no dia 

08/08/2006 revela que o esperado empréstimo bancário havia 

sido concedido, o que levou ZULEIDO a se deslocar até Aracaju 

para um encontro com JOÃO ALVES NETO, a fim de garantir 

que os recursos fossem direcionados para a GAUTAMA, uma 

vez que a DESO pretendia pagar também a outras empresas: 

(...) 

As tratativas entre ZULEIDO e JOÃO ALVES NETO 

resultaram na liberação de R$ 7.141.658,00, que foram 

efetivamente pagos à GAUTAMA, sendo R$ 3.297.733.56, no 

dia 11/08/2006, e R$ 3.843.824,44, no dia 15/08/2006, conforme 

consta do relatório da CGU.  

O diálogo entre ZULEIDO e RICARDO, logo após o 

encontro com JOÃO NETO, demonstra que tais pagamentos 

foram, de fato, intermediados pelo filho do Governador e que 

independiam da quantidade de serviços executados: 

(...) 

A negociação com ZULEIDO foi feita mediante a 

promessa de pagamento de propina de R$ 300.000,00, cobrada 

por JOÃO NETO na véspera do pagamento dos R$ 

3.297.733,56, ou seja, dia 10/08/2007: 

(...) 

Para receber, no dia 15/08/2006, os R$ 3.843.924,44, 

ZULEIDO pagou propina a FLÁVIO e a JOÃO NETO, como aliás 

fazia regularmente. FLÁVIO recebeu R$ 50.000,00, como se 

constata pela previsão anotada na agenda de fl. 61, do apenso 
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45 e JOÃO NETO R$ 100.000,00, que lhes foram entregues por 

ZULEIDO em Aracaju, do dia 14 daquele mês. 

(...) 

A Informação Policial n. 028/2006 demonstra que 

ZULEIDO, no dia 14/08/2006 chegou a Aracaju, por volta das 

16h50min, em avião fretado, encontrando-se com JOÃO  e com 

FLÁVIO para fazer a entrega das propinas, que haviam sido 

providenciadas pro GIL e HUMBERTO, conforme extrai-se dos 

seguintes áudios, retornando a Salvador às 19h daquele mesmo 

dia: 

(...) 

Pelo total de R$ 8.641.658,00 liberados para os 

pagamentos feitos indevidamente à GAUTAMA, entre os dias 02 

e 15 de agosto de 2006, mediante a intermediação de JOÃO 

NETO e FLÁVIO, o ex-Governador JOÃO ALVES FILHO 

recebeu de ZULEIDO a importância de R$ 650.000,00, que lhe 

foram entregues, em espécie, através de MAX, que era o seu 

coordenador de campanha eleitoral, no dia 30 de agosto 

daquele ano. 

(...) 

(...) FLORÊNCIO falou com FLÁVIO dizendo que "a 

programação só pra semana, viu?". Como até o dia 30/08/2006 

o referido pagamento não havia sido concretizado, FLÁVIO 

conversou com ZULEIDO sobre a ansiedade de JOÃO NETO: 

(...) 

No dia seguinte, ZULEIDO retomou as negociações com 

FLÁVIO, articulando a continuidade das propinas, inclusive as 

prometidas a JOÃO NETO, para que os pagamentos à 

GAUTAMA fossem mantidos: 

(...) 
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No dia 05/09/2006, foram pagos à GAUTAMA R$ 

1.500.000,00, conforme relatório da CGU. Da mesma forma, tal 

pagamento foi autorizado pelo ex-Governador, através de JOÃO 

NETO, e intermediado por FLÁVIO: 

De fato, entre os dias 11 e 28 de setermbro de 2006, a 

GAUTAMA recebeu da DESO mais R$ 4.252.924,60, 

totalizando, naquele mês, R$ 5.752.924,60, c onforme se 

verifica pelo anexo II, do Relatório de Ação de Controle da 

Controladoria Geral da União. 

Em contrapartida, ZULEIDO enviou a FLÁVIO, no dia 

08/09/2006, R$ 216.000,00, conforme agenda de fl. 63, do 

apenso 45. Os diálogos adiantes transcritos demonstram que a 

referida propina foi solicitada por JOÃO NETO para ser entregue 

a MAX, através do motorista de FLÁVIO, PETU, também 

chamado de "ANJO NEGRO".: 

(...) 

JOÃO NETO, por sua vez, recebeu R$ 50.000,00, no dia 

07/09/2006; e mais R$ 50.000,00, no dia 12/09/2006, como 

consta às fls. 71 e 74, do apenso 45. 

No dia 27/10/2006,m a DESO pagou à GAUTAMA R$ 

465.307,70, mediante quatro documentos de créditos. NO dia 

24/11/2006, R$ 154.292,41, através de dois documentos de 

créditos. E, no dia 19 de dezembro daquele ano, data do 

encerramento do contrato, mais R$ 400.000,00. 

Naquela fase de término do contrato e do mandato do 

ex-Governador JOÃO ALVES FILHO, ZULEIDO ajustou com os 

seus parceiros as propinas ainda devidas, garantindo-lhe o que 

havia sido prometido durante todo o desenrolar do contrato.  

Assim, pagou a FLÁVIO, no dia 02/10/2006, R$ 

115.800,00, no dia R$ 23/10/2006, R$ 250.000,00, e no dia 
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25/12/2006, R$ 30.000,00 (fls. 112 e 89, do apenso 45); a JOÃO 

NETO, no dia 19/10/2006, R$ 150.000,00 e, no dia 25/12/2006, 

R$ 80.000,00 (fls. 79 e 89, do apenso 45); e a MAX ANDRADE 

("careca"), no dia 25/12/2006, R$ 20.000,00 (fl. 89, do apenso 

45). 

790. Acrescenta o MPF que: 

Os diálogos monitorados, notadamente nos períodos de 

abril a setembro de 2006 e fevereiro a maio de 2007, mostram 

que, para alcançar seus objetivos ilícitos, ZULEIDO VERAS 

manteve no Estado de Sergipe um esquema do qual 

participaram os seguintes integrantes da sua quadrilha: MARIA 

DE FATIMA PALMEIRA, RICARDO MAGALHAES DA SILVA, 

GIL JACÓ, FLORÊNCIO VIEIRA e HUMBERTO RIOS. 

Por outro lado, verificou-se que o ex-Governador 

daquele Estado JOÃO ALVES FILHO; o ex-Secretário da Casa 

Civil e atual Conselheiro do Tribunal de Contas do Estado, 

FLÁVIO CONCEIÇÃO DE OLIVEIRA NETO; o ex- Secretário de 

Fazenda, MAX JOSÉ VASCONCELOS DE ANDRADE; o ex-

Presidente da DESO e ex-Secretário de Fazenda GILMAR DE 

MELO MENDES; o ex-·Presidente da DESO VICTOR 

FONSECA MANDARINO; os ex-Diretores- técnicos da OESO 

ROBERTO LEITE e KLEBER CURVELO FONTES; o sócio-

administrador da ENPRO SERGIO DUARTE LEITE; o 

engenheiro fiscal da obra RENATO CONDE GARCIA; o ex-

Deputado Federal e ex-Secretário de Administração, JOSE 

IVAN DE CARVALHO PAIXAO; e JOAO ALVES NETO, filho do 

então Governador do Estado JOAO ALVES FILHO, associaram-

se de forma estável e permanente para promover o desvio dos 

recursos públicos destinados ao pagamento das obras de 

ampliação da adutora do Rio São Francisco, tendo efetivamente 
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proporcionado tal desvio em favor da empresa GAUTAMA, 

mediante o recebimento de vantagens indevidas. 

791. Finaliza a denúncia (em relação ao Evento Sergipe) 

asseverando que: 

Assim procedendo, de modo livre e consciente: 

a) (...) JOÃO ALVES NETO (...), estão incursos nas 

penas do art. 312 do Código Penal;  

(...) 

c) (...) JOÃO ALVES NETO (12 vezes) (...), estão 

incursos nas penas do art. 317, § 1º, do Código Penal.  

792. A denúncia foi recebida pelo Superior Tribunal de Justiça 

(Acórdão de fls. 2.188/2.319), da seguinte maneira em relação ao referido réu: 

E) CONCLUSÃO 

Assim vistos e examinados os autos e devidamente 

analisadas as provas colhidas na fase de Inquérito, concluo da 

seguinte forma: 

(...) 

2) CRIME DE CORRUPÇÃO PASSIVA 

RECEBO A DENÚNCIA quanto ao delito de corrupção 

passiva, tipificado no art. 317, § 1°, do Código Penal, em relação 

aos acusados (...)JOÃO ALVES NETO (por 09 vezes) (...). 

(...) 

4) CRIME DE FORMAÇÃO DE QUADRILHA 

RECEBO A DENÚNCIA quanto ao delito tipificado no 

art. 288, caput , do Código Penal, em relação aos acusados (...) 

JOÃO ALVES NETO (...). 

(...) 
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6) AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA 

(...) 

REJEITO A DENÚNCIA em relação ao denunciado 

JOÃO ALVES NETO, no que tange à prática do delito de 

peculato-desvio. 

793. Em sua defesa, JOÃO ALVES NETO defende a ilicitude das 

interceptações telefônicas, que contaminaria todo o acervo probatório, uma 

vez que foi com base nas escutas que se procedeu às demais diligências. 

794. Afirmou a inexistência de diálogos seus que sirvam de esteio à 

prova acusatorial, sendo toda a acusação lastreada em áudios de diálogos 

travados por terceiros e em suposições e deduções operadas entre a 

imaginação e a temeridade, não sendo nenhum diálogo seu comprometedor. 

795. Defendeu que o vínculo existente entre ele e RODOLPHO 

VERAS, e, por conseguinte, com o pai ZULEIDO VERAS é referente a uma 

sociedade de propósitos específicos (SPE), modalidade contratual 

empresarial destinada à realização de um empreendimento residencial isolado 

e aberto a tantos quanto quiserem ser investidores, e que não havia nada de 

pessoal e permanente entre ele e RODOLPHO ou ZULEIRO VERAS. 

796. Rejeitou a possibilidade de referências feitas por terceiros 

servirem como meio de prova de qualquer delinquência. 

797. Aduziu que nunca participou da administração estadual 

sergipana e tampouco exerceu cargo público em sua vida. 

798. Refutou a prática de peculato, anotando que a acusação parte 

da premissa de que a obra foi superfaturada para concluir pela ocorrência de 

tal delito, sendo que ela foi fiscalizada pela CAIXA e pelo TCU, que não 

vislumbraram qualquer superfaturamento.  
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799. Acrescentou que nenhuma prova há da prática de corrupção 

passiva, asseverando que os argumentos da acusação no campo 

especulativo, de interpretação das escutas telefônicas e de documentos do 

apenso 45, os encontros com ZULEIDO VERAS destinavam-se a tratar de 

assuntos privados, de ordem empresarial, relacionados a empreendimento 

existente em Salvador, o Palma de Mallorca, não havendo recebimento de 

vantagens pecuniárias; que não existe um só documento que comprove que o 

manifestante tenha recebido dinheiro para promover qualquer ato ilícito; que 

não existe a indicação de qualquer ato de ofício típico do Governador do 

Estado capaz de justificar a acusação, elemento necessário à configuração do 

crime. 

800. Asseverou que a denúncia imputa ao acusado, a partir da 

mesma descrição fática, a conduta de dois crimes cujo concurso não é 

possível: a corrupção passiva e o peculato, tratando-se de verdadeiro bis in 

idem, inadmissível no Processo Penal.  

801. Repugnou a imputação de formação de quadrilha, dizendo que 

nenhum dos trechos das interceptações telefônicas transcritas é apto para 

autorizar a conclusão de cometimento de crime ou de associação para 

praticá-lo. 

802. Arrolou um total de 06 testemunhas e juntou diversos 

documentos. 

803. Em suas alegações finais (fls. 10.583/10.713), além de reiterar 

questões preliminares já levantadas, suscitou a incompetência da Justiça 

Federal e a existência de pedido de condenação além do que foi admitido no 

ato de recebimento da denúncia, todas já rechaçadas. 
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804. No mérito, afirmou que a acusação tentou inserir fatos novos, 

inovando a denúncia, razão pela qual se restringiu a rebater o que consta 

naquela peça.  

805. Aduziu que, embora a acusação contra si esteja no âmbito dos 

pagamentos realizados na obra da adutora, deve-se considerar que a 

premissa da qual parte é de que ditos pagamentos estariam viciados, 

permitindo a distribuição de propinas. E, então, rejeitou os argumentos 

indicados pelo MPF para tanto, discorrendo sobre a análise do TCU e sua 

preponderância sobre o Relatório da CGU, sobre a inexistência de vínculos 

funcionais do réu com o Estado de Sergipe, sobre a elaboração do edital da 

licitação e do projeto básico em governo anterior ao de JOÃO ALVES FILHO, 

sobre o reconhecimento da legalidade pelo TCU da BDI aplicada, da 

razoabilidade dos preços dos tubos praticados e do aditamento realizado ao 

Contrato n. 110/01 com suposta dispensa de licitação (6º Termo de 

Rerratificação), sobre a inexistência de fatos vinculados ao mesmo relativos a 

supostos pagamentos antecipados da DESO à GAUTAMA e a suposta 

fiscalização deficiente do contrato, sobre a exclusão de responsabilidade de 

JOÃO ALVES FILHO expressa pelo TCU, sobre a regularidade dos 

pagamentos realizados. 

806. Reiterou os argumentos já lançados nas defesas apresentadas 

nos autos quanto ao seu relacionamento com ZULEIDO e RODOLPHO 

VERAS, quanto à não ocorrência dos crimes de corrupção passiva e de 

formação de quadrilha. 

807. Discorreu, por fim, sobre as provas produzidas, em especial 

sobre testemunhas por ele arroladas.  

808. Pois bem.  
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809. As preliminares suscitadas pelo acusado, bem assim o 

requerimento de realização de prova pericial, já foram rejeitados 

anteriormente. 

810. Conforme já exposto anteriormente (item 2.4.1 e subitens), 

restou demonstrada nos autos a ocorrência de irregularidades no 

procedimento licitatório da Concorrência n. 005/2000 e na execução do 

contrato dela decorrente, Contrato n. 110/2001, através de manobras que, em 

suma, direcionaram o certame para a GUATAMA, contratada pela DESO, e 

possibilitaram a aferição de recursos superestimados, os quais restaram 

desviados para abastecer o esquema de propinas engendrado pelo grupo. 

811. E a defesa não conseguiu infirmar tal conclusão. 

812. Quanto às alegações trazidas pela defesa do réu JOÃO ALVES 

NETO, relativas à existência de irregularidades do Relatório da Ação de 

Controle da CGU, à regularidade da obra e dos preços praticados atestada 

por controle executado pelo TCU, vejo que as referidas teses já foram 

devidamente rechaçadas quando da análise após terem sido suscitadas pelo 

réu ZULEIDO VERAS, no item 2.4.3.2 acima, cujos fundamentos ali lançados 

adoto como se aqui estivessem transcritos, mostrando-se desnecessário 

reanalisar cada uma dessas alegações. Ademais, estendo aqueles 

argumentos já lançados para atestar a imprestabilidade das conclusões a que 

chegou o TCU para infirmar a regularidade do Relatório da CGU às 

conclusões do TCE/SE e da CAIXA relativas à regularidade da obra em 

questão.  

813. Quanto às alegações da defesa de ausência de 

correspondência entre os diálogos interceptados e o contexto que o MPF 

pretende extrair deles e de ausência de tipicidade das condutas apontadas na 

denúncia, serão observadas por ocasião do exame de cada um dos delitos 

imputados ao réu, no que diz respeito à materialidade e à autoria. 
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814. Por fim, quando à tese de inviabilidade de se conjugar a 

imputação da prática do crime de corrupção ativa com o de peculato, por 

decorrerem da mesma base fática, configurando bis in idem, o não 

recebimento da denúncia em relação ao crime de peculato a esvazia, sendo 

prescindível qualquer consideração quanto à mesma nessa oportunidade. 

815. Demais disso, as testemunhas arroladas pelo réu não 

trouxeram informações relevantes para afastar as provas das irregularidades 

já apontadas acima e os fatos apontados pelo MPF. Em suma, a exemplo dos 

depoimentos destacados nas alegações finais do réu, prestados por Soraya 

Machado Torres, Antônio Marx Souza e Valmir Oliveira Araújo apenas 

confirmaram a existência de empreendimento realizado em Salvador a partir 

de uma relação comercial entre o réu e ZULEIDO e RODOLPHO VERAS, o 

que não é controvertido nos autos, uma vez que a acusação apenas afirma 

não ser crível que "o dono de uma grande empreiteira, responsável por 

grandes obras em todo o Brasil, viesse a Sergipe várias vezes apenas para 

tratar um pequeno empreendimento tal como o residencial PALMA DE 

MALLORCA, em alguns casos de avião fretado, trazendo dinheiro em 

espécie", não negando a sua existência, bem assim que os diálogos 

interceptados apontam para contatos relativos a operação ilícita, e aqueles 

prestados por Edgar D'Ávila Melo Silveira e Luciano Paz Xavier, que apesar 

de terem participado do governo de JOÃO ALVES FILHO e de terem afirmado 

não ter conhecimento nem nunca ter presenciado o réu JOÃO ALVES NETO 

intervir na Administração estadual, também não demonstraram ter qualquer 

conhecimento quanto aos fatos discutidos nestes autos, sendo suas 

declarações de desconhecimento insuficientes para refutar os fatos apontados 

na denúncia. 
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2.4.3.5.1. Crime de corrupção passiva 
qualificada (artigo 317, § 1º do Código 
Penal), por 9 vezes. 

MATERIALIDADE 

816. A materialidade do delito corrupção passiva qualificada já foi 

devidamente demonstrada na análise do item 2.4.3.4.2., relativa ao réu 

FLÁVIO CONCEIÇÃO DE OLIVEIRA NETO, cuja fundamentação ora reitero, 

fazendo-se necessário tão somente analisar a participação do denunciado no 

referido crime. 

AUTORIA 

817. No que diz respeito à autoria, não existe dúvida sobre a 

participação do réu JOÃO ALVES NETO na conduta delituosa que lhe é 

atribuída, como se pode observar da robusta prova carreada aos autos. 

818. Durante a instrução processual restou demonstrando que réu 

JOÃO ALVES NETO não apenas tinha conhecimento do pagamento de 

propinas a autoridades em troca de vantagens relacionadas à execução das 

obras da adutora do Rio São Francisco, mas também que participou 

ativamente para que tal ocorresse, recebendo para si e para terceiro 

vantagens indevidas de ZULEIDO VERAS, diretamente ou por meio de seus 

empregados, para atuar junto ao seu pai, o então Governador JOÃO ALVES 

FILHO, para liberação dos pagamentos à GAUTAMA. 

819. Dos diálogos interceptados no mês de junho de 2006 observa-

se que ZULEIDO VERAS tratou diretamente com FLÁVIO CONCEIÇÃO e 

com JOÃO NETO sobre a operação de empréstimo que seria realizada pelo 

Governo do Estado e que viabilizaria pagamentos à GAUTAMA, . 

ZULEIDO: "... e eles tem dinheiro Flávio?" 

FLÁVIO: " Quem?" 
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ZULEIDO: " O governo, que possa pagar a gente em cinco 

milhões?" 

FLÁVIO: " Tem não. Acho que não tem não." 

ZULEIDO: Então eles não estão com necessidade. Se tiver 

necessidade arrumam". 

FLÁVIO: "eles vão focar isso, tá entendendo?"(... ) 

(16/06/06, às 10h58min45s) 

 

FLÁVIO: "...Não acontece antes do dia 26. Ele(Sérgio Leite) 

acha que não acontece esse mês. Só acontece na 1ª quinzena 

de julho, mas quem conhece melhor isso, que está fazendo a 

operação, é Gilmar, de R$30.000.000,00"... 

ZULEIDO: "Fechado, FIavinho.. . " 

(16/06/06, às 12h33min14s) 

 

ZULEIDO: " E aí meu amigo? Eu estava querendo uma posição 

da operação, mas já falei com Gilmar mais cedo. " 

JOÃO NETO: " Tá certo, um abraço." 

(20/06/2006, às 13h46min52s) 

 

ZULEIDO: "... Ele está confiante que sai o empréstimo? 

FLÁVIO: "Quem? O Governador?" 

ZULEIDO: "Sim" 

FLÁVIO: "Ele acha que o empréstimo é fato consumado... " 

(27/06/2006, às 14h55min52s) 

820. Posteriormente, em julho de 2006, ZULEIDO fala com JOÃO 

ALVES NETO para saber da reunião ocorrida no dia 04/07/2006, se os 

recursos estavam saindo ou não, e obtém a resposta de que depois 

conversariam. Ressalte-se que logo ou outro dia RICARDO MAGALHÃES 

questiona ZULEIDO se ele teve notícias da "reunião sobre recurso", ao que é 

respondido que SÉRGIO LEITE teria uma reunião com GILMAR MENDES, 
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sobre a operação e que ficou certo de que sexta-feira receberia o dinheiro, 

inclusive estaria indo para uma "reunião com FLÁVIO e JOÃO NETO na 6-

feira tratando desse dinheiro": 

ZULEIDO: " ...É eu queria saber como foi a reunião hoje, se 

aquele negócio daquela operação, se está saindo, não tá, 

como é que tá. 

JOÃO NETO: "a gente conversa depois, viu? 

(04/07/2006, às 16h24min41s) 

 

RICARDO:" ." O senhor teve notícia sobre a reunião, 

sobre recurso?" 

ZULEIDO:" Olhe, me disseram... e Sérgio vai onze e meia ter 

uma reunião com Gilmar .. ,que seria essa operação... que 

estaria concluída na 6ª feira, certo?... 

ZULEIDO: "... E Vitor sabe? Vitor é quem tem nos orientado, 

né? … 

ZULEIDO: " ... e ontem eu fiquei certo que eu botava a mão 

nesse dinheiro na sexta-feira, entendeu? ... 

inclusive eu tô indo para a reunião com Flávio e João Neto na 

6ª-feira tratando deste dinheiro... 

(05/07/2006,às 9h34min11s) 

821. Em outro diálogo travado entre ZULEIDO VERAS e RICARDO 

MAGALHÃES fica claro quando dizem que estavam pagando naquele 

momento, mas que precisavam continuar pagando durante a campanha, sob 

pena de não ter nenhum repasse de vantagem indevida: 
ZULEIDO: "... não, até 3 a feira ,a operação, dinheiro em caixa 

... 

RICARDO: "... é .,. exato, eles estão na frente, mas durante a 

campanha tem que sustentar isso , né? 

ZULEIDO: "é, mas não sustenta sem grana não,viu meu 

amigo? 
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RICARDO: "exatamente." 

ZULEIDO: " eles vão ter que dar a solução deles." 

RICARDO: " é.. tem que sustentar durante a campanha. Para 

isso precisa do recurso. " 

ZULEIDO: " E para isso precisa pagar também, senão não 

tem... " 

(13/07/2006, às llh39min05s) 

822. ZULEIDO VERAS e JOÃO NETO se reuniram nessa época 

inclusive pessoalmente para tratar do assunto, consoante se depreende do 

diálogo abaixo: 

ZULEIDO: "E aí doutor JOÃO NETO? 

JOÃO NETO: "tô chegando" 

ZULEIDO: "pronto, eu tô aqui embaixo". 

JOÃO NETO: "tá bom". 

(16/06/2006, 7h56min26s) 

823. E também da Informação Policial n. 27/2006, a qual comprova 

que no dia 07/07/2006, por volta das 13:45h, a Polícia Federal acompanhou a 

saída de ZULEIDO VERAS do Hotel Celi e o seu deslocamento até a sede 

Construtora HABITACIONAL, dirigida por JOÃO NETO, e que de lá se dirigiu 

ao aeroporto de Aracaju, onde se encontrou com FLÁVIO CONCEIÇÃO. 

824. Já em agosto de 2006, os diálogos interceptados entre 

RICARDO MAGALHÃES e ZULEIDO VERAS, e entre este e TEREZA, 

demonstram que mais uma vez ZULEIDO recorreu a JOÃO NETO para 

garantir os pagamentos à sua empresa, uma vez que VITOR MANDARINO, 

Diretor-presidente da DESO, não pretendia pagar tudo a ela: 

RICARDO: "... é.. , estive com Vitor, né? Ele disse que tá 

chegando e que me avisa pra eu poder dar entrada com 

as faturas. Já chegou, tá? 
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ZULEIDO:  Eu tô indo agora, tô chegando aí agora e tô 

indo falar com João Neto, porque a idéia de Vitor não é 

pagar tudo a gente. É pagar parte aos outros. 

(08/08/2006, às 13h47min21s) 

 

ZULEIDO: "Avisa a João Neto que eu tô chegando aí em 

20 minutos. " 

TEREZA: 11 Ok. Chegando lá na empresa dele? 

ZULEIDO: "sim"  

(08/08/2006,às 14h55min56) 

825. E logo após a reunião com JOÃO NETO, ZULEIDO liga para 

RICARDO MAGALHÃES e determina que ele providencie a fatura completa, 

porque eles liberaram boa parte dos recursos: 

“ZULEIDO: "tá bom, eles liberaram os sete, tá? 

RICARDO: " Hum, certo, mas eu vou fazer uma fatura 

completa, tá?" 

ZULEIDO: "tá, mande bala." 

RICARDO: " Porque aí eu fico com os 3 guardados lá. 

ZULEIDO: " Eles querem pagar o resto até o final do mês 

tá?" 

RICARDO: " Então pronto, eu vou fazer com os 10 

mesmo." 

ZULEIDO: "É pra amanhã tá?pra amanhã dar entrada… 

(08/08/2006, às 15h40min12s) 
 

826. Outros diálogos interceptados demonstram a atuação de JOÃO 

ALVES NETO para a liberação de pagamentos à GAUTAMA, em troca de 

propina, inclusive confirmando o pagamento realizado (na 6ª feira) após: 
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FLÁVIO: "Eu tive que dizer ao filho. Eu acertei com o pai 

que eu fico nessa situação até outubro, quando vou 

embora, mas fico na campanha. Eu já disse ao filho que 

só tinha seu o de final de abril. Eu preservei o de final de 

maio, então não botei, mas agora já disse, disse hoje, 

como se eu não lhe tivesse pago, tá? mas do que nunca 

eu preciso ajustar com ele, eu precisaria amanhã." 

ZULEIDO: "amanhã eu ajusto o seu". 

FLÁVIO: "o que pode ficar atrasado um pouquinho, que 

não tem problema, é o 127, pois já consagrou. Agora o 

resto não, pois aí maltrata completamente a mim, tá 

entendendo?" 

ZULEIDO: "tá bom. Pode deixar". 

FLÁVIO: "Pois eu desviei e fiquei a ver navios". 

ZULEIDO: "amanha eu faço isso..." 

FLÁVIO: "... ele fez apelo e não tem jeito. E o recurso 

parece que é 5ª feira. Foi pago 6ª Feira duzentos e poucos 

mil reais e parece que é 5ª feira". 

(19/06/2006, às 10h30min30s) 

 

D141. 05/09. Zuleido e Flavio (12:49:48). Ele (Victor) pediu 

pra levar na casa que ele assina. Ele não foi nem pra 

DESO porque está chateado. Zuleido pergunta chateado 

com o quê. F diz chateado com tudo... até comigo porque 

acha que tá pagando tudo e não tá tendo nada. Vão tirar 

valor da deso... policia militar e samu estadual, que dr. 

João quer passar com o samu estadual. João Neto 

garantiu... quer pagar 4,1 de zuleido, fuad etc... Z pergunta 

com que dinheiro. F diz que ele falou que garante... Flavio 

diz que ele precisa ter, que ele flavio não pode dizer nem 
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por telefone, mas ele precisa cinco dias antes um valor 

alto para correr de novo... Zuleido pergunta como tá a 

situação, Flavio diz que há um crescimento no interior mas 

que a situação é difícil e vai ser decidida no fotochart. 

827. E nem se diga, como quer fazer crer a defesa do réu JOÃO 

ALVES NETO que os contatos mantidos entre eles e ZULEIDO VERAS eram 

destinados a tratar de assuntos ligados à construção de um empreendimento 

residencial em Salvador, o Residencial Palma de Mallorca.  

828. Conforme bem pontuou o MPF em suas alegações finais, a 

tese não se sustenta, uma vez que é "inimaginável que o dono de uma grande 

empreiteira, responsável por grandes obras em todo o Brasil, viesse a Sergipe 

várias vezes apenas para tratar um pequeno empreendimento tal como o 

residencial PALMA DE MALLORCA, em alguns casos de avião fretado, 

trazendo dinheiro em espécie".  

829. Em que pese a defesa, em suas alegações finais, tentar 

transmitir a idéia de ser um empreendimento de grande porte, em bairro nobre 

de Salvador, sem apresentar as devidas comprovações, uma rápida pesquisa 

em sites de venda na rede mundial de computadores pode-se encontrar a 

venda de unidade daquele empreendimento (que tem torre única, com 60 

unidades) demonstrando medir 75m² e com valor pedido para venda, nos dias 

atuais, de R$ 450.000,00. Destaque-se que tal venda está sendo realizada 

pela Habilar Imobiliária, cujo Diretor-presidente é o próprio réu JOÃO ALVES 

NETO (http://ba.olx.com.br/grande-salvador/imoveis/palma-de-mallorca-

283601418?last=1&xtmc=palma+de+mallorca&xtnp=1&xtcr=1 – consultado  

em 27/09/2017), não se tratando, portanto, de um empreendimento de 

grandes proporções. 

830. Em verdade, o próprio JOÃO NETO, em seu interrogatório, 

afirmou que "... tanto o negócio era pequeno para ele, realmente era pequeno, 
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que quando o procurei e ofereci o investimento, ele disse exatamente isso: 

'não, o negócio é pequeno pra mim. Mas vamos fazer o seguinte, eu vou 

investir, mas vou tocar pro meu filho, é um presente para ele", acrescentando 

ainda, posteriormente, que ZULEIDO teria apenas 30% do resultado do 

empreendimento, sendo que, ao final, ficou com vinte e seis vírgula alguma 

coisa, porque não aportou todo o dinheiro pretendido.  

831. Além disso, e, principalmente, dos diálogos acima já 

transcritos, observa-se que fosse esse o objetivo dos encontros e contatos 

mantidos, não haveria nenhuma a participação de FLÁVIO CONCEIÇÃO, 

GIMAR MENDES e VITOR MANDARINO no assunto, como efetivamente se 

deu, segundo demonstrado, quando ZULEIDO diz que queria uma posição de 

JOÃO NETO da operação, mas que já resolveu o assunto com GILMAR mais 

cedo, quando diz que vai para uma reunião com FLÁVIO e JOÃO NETO na 

sexta-feira para tratar do dinheiro que pretendia receber, e que se reuniria 

com JOÃO NETO para resolver o impasse, porque VITOR não queria pagar 

tudo a eles, mas pagar parte a outras empresas. 

832. Os diálogos obtidos comprovam que os encontros e contatos 

eram destinados sim a tratar de assuntos relativos ao pagamento referente ao 

Contrato n. 110/01 firmado entre a GAUTAMA e a DESO, e também para 

pagamento de propinas, como será reforçado mais adiante.  

833.  Nos diálogos capturados do dia 10/08/2006, logo após as 

tratativas acima para recebimento dos pagamentos intermediados por JOÃO 

ALVES NETO, e também em 30/08/2006, ZULEIDO diz a ele que "aquele 

negócio do pessoal só tá chegando amanhã" e que as coisas não estão se 

desenvolvendo como ele gostaria e, também, que estaria "produzindo" o 

"retorno" para enviar para JOÃO NETO: 

D84. 10/08. Zuleido e João Alves Neto. Zuleido diz que 

“aquele negocio do pessoal so ta chegando amanha”. 
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Zuleido diz que as coisas não estão andando e João 

discorda. João termina dizendo “veja aí, viu?”. 

JOÃO NETO:“ ... como está as coisas? 

ZULEIDO: “ rapaz, não está andando aí não. 

JOÃO NETO: “ meu amigo, está sim...”  

ZULEIDO: “ é, eu não estou sabendo não” 

JOÃO NETO: “agora, veja aí, viu? 

ZULEIDO: “ Não, amanhã com certeza.”   

(10/08/2006, às 17h24min28s)  

 

D85. 10/08. Zuleido e Gil. Gil pergunta se é importante 

ligar para aquele nosso amigo? Zuleido diz que falou com 

o Neto mas é bom vc ligar dizendo que tá indo amanhã...   

GIL: “ ...é importante ligar pra aquele nosso amigo lá” 

ZULEIDO: “ é, eu falei agora com o João Neto, mas é bom 

você ligar dizendo que está indo amanhã , tá? 

GIL: “ eu vou falar com ele lá...” 

(10/08/2006, às 17h52min53s)  

 

D87. Zuleido e Flavio. Flavio diz que teve com o filho. Diz 

que filho é um apavorado. O assunto de um retorno, que 

Gil está fazendo isso. Flavio pergunta se tem posição 

hoje. Zuleido diz que vc tem amanhã. F pergunta: e o 

pessoal... Zuleido diz que vai ter amanha. 

FLÁVIO: “ ...o filho é um apavorado...disse que era um 

assunto hoje, quer que eu mande até Salvador.” 

ZULEIDO: “ que é o assunto de quê?” 

FLÁVIO: “assunto de...deixa eu ver...do retorno.” 

ZULEIDO: “tá, Gil está fazendo isso, Flávio, nem se 

preocupe...” 
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FLÁVIO: “...deixa eu fazer uma colocação:alguma posição 

hoje ou não?” 

ZULEIDO: “você tem amanhã, tá? Hoje tá tudo sendo 

produzido pra aí , tá?...” 

(30/08/2006, às 11h28min47s)   

834. Ressalte-se que GIL JACÓ, participante e citado nos diálogos 

acima, era o gerente administrativo financeiro da GUATAMA, e, como tal, 

responsável pelas diversas remessas de dinheiro em espécie para Aracaju, 

para pagamento de propina a autoridades públicas. É o que demonstram os 

diálogos abaixo: 

D110. 08/08. Zuleido e Gil. (terça) Pagamentos para 

Aracaju. Fala da MANDALA. Manda botar pelo menos 

cem para Aracaju hoje. Zuleido manda pegar ajuda com a 

ECOSAMA.  

 

D111. 08/08. Zuleido e Gil. Gil diz que ta mandando 100 

para aí (Aracaju). Zuleido diz que amanhã (dia 09) tem 

que fazer 400 daqui! Gil corrige: 300!   

 

D114. 08/08. Gil pergunta se pode mandar os 100, Zuleido 

diz que aquele mesmo esquema e a mesma pessoa. E 

amanhã manda os 300. Zuleido diz que saíram 7 e até o 

final do mês sai o resto.  

 

FLÁVIO: “ ...o filho é um apavorado...disse que era um 

assunto hoje, quer que eu mande até Salvador.” 

ZULEIDO: “ que é o assunto de quê?” 

FLÁVIO: “assunto de...deixa eu ver...do retorno.” 
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ZULEIDO: “tá, Gil está fazendo isso, Flávio, nem se 

preocupe...” 

FLÁVIO: “...deixa eu fazer uma colocação:alguma posição 

hoje ou não?” 

ZULEIDO: “você tem amanhã, tá? Hoje tá tudo sendo 

produzido pra aí , tá?...” 

(30/08/2006, às 11h28min47s)   

835. Ademais, ele mesmo afirma tal fato no depoimento prestado 

junto no STJ (fls. 1.395/1.400), confirmando que remeteu uma quantia 

expressiva em espécie para esta Capital: 

"(...) que, à vista do diálogo do dia 30/08/2006, às 21:59h, 

esclarece o depoente que reconhece que estava conversando 

com Humberto; que se recorda de ter mandado urna remessa 

de valor bem expressivo, mais de 600 mil reais, mas que foi 

para a obra; (...)" 

836. Também em setembro de 2006 foram interceptados diálogos 

que demonstram o pagamento de propina por ZULEIDO VERAS a 

autoridades sergipanas e ao réu JOÃO ALVES NETO: 

D23. 04/09. Zuleido e Flavio. Zuleido (se desculpa) diz que hoje 

falhei na operação aqui, mas amanhã com certeza tá aí. Flavio 

pergunta se “é só o menino” . Zuleido diz que sim e que com o 

outro acerta depois. Zuleido diz que “aquele saldo eles 

meteram pra lá, mas agora ele bota no lugar certo”.    

 

D26. 04/09. Zuleido e Flavio. Flavio diz que ele vai fazer agora 

1,5... que “o filho” já lhe ligou... Zuleido pergunta se ele (o filho) 

é louco. Flavio diz “não olhe nem pra mim nesse momento, 

mas olhe por aquele rapaz que está alucinado...”  Zuleido diz 

que tá mandando hoje... e que passa por Flávio. Flavio diz que 



Processo nº 0001193-60.2015.4.05.8500 
 

Telma Maria Santos Machado 
Juíza Federal 

 

561 

faz agora 1,5 e amanhã ele vai sentar com o filho. Zuleido diz 

que está adiantado 86. Zuleido diz que além do adiantamento e 

tudo, ele tem 86 lá. 

 

D27. 05/09. Zuleido e Florêncio. Zuleido pergunta quem tá 

levando o material de Aracaju e Florêncio diz que não vai dar. 

Zuleido se preocupa. 

 

D28. 05/09. Zuleido e Gil.  Zuleido pergunta pelo negócio de 

Sergipe e Gil diz que (só) falhou os 150. Gil diz que tá 

mandando amanhã de manhã cedo... Zuleido mandou falar 

com Ricardo... e diz que ali é 50 pra aquele menino,   100 pra 

Ricardo e 50 pra Flavio... Zuleido manda avisar a Flavio que o 

rapaz vai ligar pra ele. 

 

D29. 05/09. Flavio e Gil. Gil diz que ia mandar o pessoal à 

noite, mas vai mandar amanhã no primeiro horário... Flavio 

pede que seja seis e meia da manhã... Gil diz que é em torno 

de meio dia... Flavio diz que dá tempo... Flavio diz que ajusta 

com o “anjo negro”... Flavio fala que é de um outro rapaz e se 

pode avisar a ele, que está ligando de manhã, de tarde e de 

noite... Gil diz que avise a ele (ao rapaz) e ao próprio pessoal 

de Flávio”. 

 

D30. 06/09. Gil e Humberto. 100 (cem) pra Ricardo e 50 pra 

Pitu... Ricardo quer voltar com ele (para Salvador). 

 

D32. 06/09. (quarta) Zuleido e Flavio. Flavio diz que falou com 

o “filho” agora e que ele pediu pra ver se sexta-feira... ao que 

Zuleido responde de imediato “faço”. Flavio diz que pode 

acionar o meu rapaz. Zuleido pergunta o que esta acontecendo 

e Flavio diz que Max não quer mais. Flavio diz que disse a 
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João hoje que ele checasse os dados porque tinha aquele “oito 

quatro” (84). Flavio manda acionar o seu rapaz, o anjo negro. 

Zuleido diz que faz sexta e que coloca os 84 junto e resolve a 

parte de Flavio. Zuleido fala das eleições com pessimismo... 

Flavio diz que a situação é difícil e Zuleido diz que não está 

revertendo...   

837. Paralelamente às interceptações telefônicas realizadas pela 

Polícia Federal, as anotações em agendas apreendidas na sede da 

GAUTAMA indicam diversos pagamentos realizados ao réu JOÃO NETO e/ou 

à HABITACIONAL, empresa de sua propriedade, como se vislumbra nas 

páginas das mesmas (fls. 22-v., 31, 38-v., 34, 40, 42-v. e 47-v, 

respectivamente fls. 42, 57, 61, 71, 74, 79 e 89 na numeração do STJ, do 

Apenso 45), sintetizadas na tabela trazida pelo MPF em suas alegações finais 

(com inclusão da indicação da nova numeração de folhas daquele apenso): 

Valor Data Fls./Fls. no STJ 
(Apenso 45) 

Observações 

100.000,00 12/10/2005 22-v./42 Consta “Habitacional” 
100.000,00 20/10/05 22-v./42 Idem 
200.000,00 10/11/05 22-v./42 idem 
50.000,00 08/06/2006 31/57 - 

100.000,00   Informação Policial 28 
50,000,00 07/09/06 38-v./71 Consta “Habitacional” 

216,000,00 08/09/2006 34/63 Associar com diálogos do 
dia 06 a 08/09 

50,000,00 12/09/06 40/74 Consta “Habitacional” 
150.000,00 19/10/2006 42-v./79 idem 
80.000,00 25/12/2006 47-v./89 - 

 

838. Consoante se infere dos autos, o réu JOÃO ALVES NETO (em 

nome próprio ou de sua empresa) constava nas anotações em agenda 

apreendidas pela Polícia Federal na sede da GUATAMA, na qual, como 

constatado pela autoridade policial e demonstrado nestes autos, também por 

contextualização com os diálogos interceptados, os representantes da 

empreiteira contabilizavam montantes que eram por ela repassados a 
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pessoas e/ou empresas, referentes a valores indevidos para atuação em favor 

de seus interesses. 

839. As anotações acima indicadas, associadas aos diálogos 

interceptados e a outras evidências, atestam a participação do réu no 

recebimento de verbas ilícitas para intervir junto ao Governo do Estado de 

Sergipe, cujo gestor, á época, era seu pai, JOÃO ALVES FILHO. 

Em depoimento prestado na fase de do inquérito (f. 

1.355/1356), o também réu FLÁVIO CONCEIÇÃO, amigo pessoal e ex-

Secretário da Casa Civil do Governador JOÃO ALVES FILHO, afirmou que  

(...) o filho do Governador João Alves Neto não tinha 

função no Governo, mas participava de algumas reuniões 

oficiais. (...) 

840. Mostra-se, assim, incontestável a autoria atribuída ao réu 

JOÃO ALVES NETO. 

841. Considero, assim, que o réu JOÃO ALVES NETO praticou a 

conduta penalmente tipificada no art. 317, §1º, do Código Penal, por nove 

vezes. 

842. Quanto ao dolo, segundo os ensinamentos doutrinários, 

consubstancia-se na livre e consciente vontade de realizar o tipo objetivo, 

tendo-se conhecimento dos seus elementos no caso concreto. 

843. Assim, extrai-se que o elemento subjetivo geral do tipo (dolo) 

compõe-se de dois aspectos: a) o aspecto de conhecimento ou aspecto 

cognoscitivo do dolo; e b) o aspecto do querer ou aspecto volitivo do dolo. 

844. Por constituir um elemento subjetivo, interno ao agente 

delituoso, a sua aferição deve ocorrer a partir do exame das circunstâncias 

exteriores do delito, observando as provas contidas nos autos e as regras 
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normais da experiência. Do contrário, bastaria negar a existência do elemento 

anímico do crime durante o interrogatório para se afastar a ocorrência do dolo. 

845. O dolo não se confunde com o efetivo conhecimento do ilícito 

penal – dolo normativo –, já que o dolo foi despido de qualquer elemento 

valorativo, sendo que a potencial consciência da ilicitude foi deslocada para a 

culpabilidade. Assim, basta que o acusado tenha conhecimento de que a 

conduta praticada é errada. 

846. No caso em exame, constato que os elementos probatórios 

contidos nos autos demonstram que o denunciado, livre e conscientemente, 

praticou a conduta delituosa descrita na denúncia. 

847. Verifico, portanto, que o denunciado praticou conduta típica, 

antijurídica e culpável, uma vez que estão ausentes quaisquer causas de 

justificação e de exculpação do delito, merecendo receber a censura penal 

pelo ato levado a cabo. 

CONTINUIDADE DELITIVA 

A acusação afirma que o as condutas delitivas foram praticadas 

ao longo de vários anos, em tempos distintos, além de defender a 

habitualidade das práticas, não se podendo reconhecer o seu caráter 

continuado, requerendo, assim, sejam consideradas como praticadas em 

concurso material de crimes, consoante previsto no art. 69 do Códio Penal. 

Vejamos. 

O art. 71 do Código Penal assim dispõe: 
        Crime continuado 

        Art. 71 - Quando o agente, mediante mais de uma ação ou 

omissão, pratica dois ou mais crimes da mesma espécie e, 

pelas condições de tempo, lugar, maneira de execução e 
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outras semelhantes, devem os subseqüentes ser havidos como 

continuação do primeiro, aplica-se-lhe a pena de um só dos 

crimes, se idênticas, ou a mais grave, se diversas, aumentada, 

em qualquer caso, de um sexto a dois terços.   

        Parágrafo único - Nos crimes dolosos, contra vítimas 

diferentes, cometidos com violência ou grave ameaça à 

pessoa, poderá o juiz, considerando a culpabilidade, os 

antecedentes, a conduta social e a personalidade do agente, 

bem como os motivos e as circunstâncias, aumentar a pena de 

um só dos crimes, se idênticas, ou a mais grave, se diversas, 

até o triplo, observadas as regras do parágrafo único do art. 70 

e do art. 75 deste Código. 

A leitura do art. 71 do Código Penal, alhures transcrito, leva-

nos à conclusão de que o reconhecimento da continuidade delitiva depende 

do preenchimento dos requisitos exigidos na norma. 

O Supremo Tribunal Federal já se manifestou sobre a matéria, 

fazendo-o nos seguintes termos: 

“Crime – Continuidade delitiva. A continuidade delitiva 

pressupõe a demonstração inequívoca dos pressupostos 

previstos no art. 71 do Código Penal, a respaldar a exceção ao 

concurso material. (...)”.30 

848. Considerando-se o caso concreto delineado e a reiteração do 

crime por mais de 02 (dois) anos, em condições semelhantes, ou seja, as 

circunstâncias objetivas de tempo (conexão temporal lógica e aceitável), lugar 

(conexão espacial compatível), maneira de execução (modus operandi), há 

que se admitir a continuidade delitiva, aplicando-se o disposto no artigo 71, 

caput, do Código Penal, quando da aplicação da pena. 

                                                        
30 - MIRABETE, Júlio Fabbrini. Código penal interpretado. 5. ed. São Paulo: Atlas. 2005, pág. 585. 
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849. A própria acusação aponta que os elementos probatórios 

demonstram que foi promovido o direcionamento da licitação para a 

GAUTAMA, foram moldados os orçamentos, projetos e contrato e seus 

aditivos de forma a favorecer o sobrepreço e, também, foram prometidas 

vantagens indevidas a autoridades públicas para a liberação de pagamentos à 

empresa, de forma a proporcionar, nessa fase de execução e pagamento do  

contrato, o desvio dos recursos públicos liberados para abastecer o esquema 

de propinas engendrado. Considerando que tais fases, de realização da 

licitação, de contratação da empresa, de execução do objeto e de pagamento 

dos valores correspondentes, logicamente se protraíram no tempo, não há 

como afastar a conexão temporal ínsita à continuidade delitiva. 

850. Sobre a necessidade de reconhecimento da continuidade 

delitiva mesmo quando o cometimento das infrações penais se alonga no 

tempo, se presentes os seus requisitos legais, transcrevo o julgado abaixo do 

TRF da 5ª Região: 

PENAL. PROCESSUAL PENAL. OMISSÃO DE 

INFORMAÇÕES AO FISCO, GERANDO REDUÇÃO DE 

TRIBUTO DEVIDO. CONDENAÇÃO DO RÉU. AJUSTE NA 

DOSIMETRIA DA PENA. RECONHECIMENTO 

DA CONTINUIDADE DELITIVA EM TODO O PERÍODO 

APURADO, EXCLUINDO, ASSIM, O CONCURSO 

MATERIAL APLICADO EM SENTENÇA. APELAÇÃO DA 

DEFESA PARCIALMENTE PROVIDA. 1. Narra a denúncia que 

o acusado, administrador da TRANSPORTADORA 

OLINDENSE LTDA, teria -- durante período de janeiro/2008 a 

dezembro/2008; e em agosto/2011 --, omitido nas Guias de 

Recolhimento do FGTS e informações à Previdência Social 

(GFIP's) os valores dos salários de contribuição dos 

empregados em comparação aos constantes na RAIS (Relação 

Anual de Informações Sociais). Em decorrência, teria suprimido 
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contribuições previdenciárias patronais e dos segurados e, 

consequentemente, reduzido as contribuições sociais 

destinadas ao FNDE, ao INCRA, ao SENAC, ao SESC e ao 

SEBRAE, no montante consolidado de R$808.779,76; 2. Foi, 

então, processado e condenado como incurso no Art. 337-A, I, 

do CP e Art. 1º, I, da Lei 8.137/90, c/c Arts. 69,70 e 71, todos 

do CP, pelo que restaram-lhe aplicadas as penas de (i) 04 anos 

e 02 meses de reclusão (crime cometido em 2008), mais (ii) 02 

anos e 06 meses de reclusão (crime cometido em agosto de 

2011), totalizando, por concurso material, 06 (seis) anos e 08 

(oito) meses de reclusão, mais 100 (cem) dias-multa, à fração 

de 1/4 (um quarto) do salário mínimo vigente à época do fato; 

3. Em suas razões, o réu alega, preliminarmente, nulidade da 

sentença por suposto cerceamento do direito de defesa; no 

mérito, suscita inexigibilidade de conduta diversa diante das 

pretensas dificuldades pelas quais a empresa estaria 

passando. Pede, então, sua absolvição ou, subsidiariamente, a 

redução das sanções aplicadas (afastando-se a incidência 

de concurso material e diminuído o percentual relativo 

a continuidade delitiva); 4. Não há que se falar em cerceamento 

do direito de defesa quando as provas constantes nos autos 

são suficientes para análise da questão, cabendo ao juiz a 

aferição da necessidade da produção de outros elementos e, 

pois, precisando dispensar os que reputar supérfluos. Ademais, 

os documentos requeridos ao juízo poderiam ser obtidos 

facialmente na esfera administrativa e juntados aos autos 

processuais pelo réu; 5. Consoante assentado na 

jurisprudência, dificuldades financeiras, mesmo quando 

existentes, poderiam explicar o não pagamento dos tributos, 

jamais a omissão de dados que deveriam frequentar 

obrigações acessórias. Pune-se, aqui, então, o gesto de omitir 

as informações e de, por isso, suprimir tributos, não o mero 
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inadimplemento das obrigações tributárias principais; 6. Tendo 

sido autoria e materialidade criminosas devidamente 

comprovadas, reconhecem-se ajustadas as penas cominadas, 

exceto no que concerne ao concurso material admitido em 

sentença; 7. É fato que foram 13 meses de omissão de 

informações e, pois, de tributos sonegados. É certo, do mesmo 

modo, que tais meses estão separados no tempo (12 meses de 

2008, mais agosto de 2011). Em termos, portanto, 

matemáticos, ter-se-ia, como quis a sentença, (i) crime 

continuado em 2008 mais (ii) crime não continuado em 2011, 

ambos em concurso material -- mas tal raciocínio não conduz à 

melhor solução jurídica; 8. Note-se: tivesse o acusado 

persistido no cometido do crime durante 2009, 2010, até agosto 

de 2011 -- tornando, assim, induvidosa a continuidade até este 

último mês --, sua situação jurídica findaria mais benéfica do 

que acabou sendo reconhecida em sentença. Com efeito, neste 

cenário hipotético, o réu haveria cometido um só crime 

em continuidade delitiva, envolvendo muitos meses a mais, e 

não dois crimes em concurso material (como quis o juízo a 

quo). Não fez e não faria sentido. A situação é tanto mais grave 

quando se sabe que a fração pela continuidade já reconhecida 

(dos 12 meses de 2008) foi estipulada no máximo permitido 

(2/3); 9. Reconhece-se, portanto, a bem da Justiça material da 

decisão, continuidade delitiva em todo o período apurado (13 

meses), excluindo-se, logicamente, o concurso 

material consagrado na sentença; 10. A pena-final, então, feita 

esta correção, resta estipulada em 04 anos e 02 meses de 

reclusão, em regime inicial semiaberto. Sustenta-se incólume a 

pena de 100 dias-multa, cada um deles dosado em 1/4 do 

salário mínimo vigente à época dos fatos; 11. Apelação, nestes 

termos, parcialmente provida. 
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(TRF 5ª Região – ACR 12835 – Segunda Turma, Rel. Des. 

FEd. Paulo Roberto de Oliveira Lima, j. 28/03/2017, pub. DJE 

03/04/2017, p. 76) 

851. In casu, a incidência do aumento de pena há de ser no grau 

máximo (2/3), em virtude da prática de mais de 7 (sete) condutas da mesma 

espécie (reiterações), consoante aresto abaixo transcrito, extraído do 

ementário do egrégio Superior Tribunal de Justiça: 

PENAL. CORRUPÇÃO PASSIVA. CONTINUIDADE DELITIVA. 

PERCENTUAL DE AUMENTO. CRITÉRIO. NÚMERO DE 

INFRAÇÕES. ACÓRDÃO EM DISSONÂNCIA COM 

JURISPRUDÊNCIA DESTE SUPERIOR TRIBUNAL DE 

JUSTIÇA. DECISÃO MONOCRÁTICA. VIABILIDADE. 1. Esta 

Corte Superior de Justiça pacificou entendimento segundo o 

qual o aumento da pena pela continuidade delitiva, dentro do 

intervalo de 1/6 a 2/3, previsto no art. 71 do CPB, deve adotar o 

critério da quantidade de infrações praticadas. Assim, aplica-se 

o aumento de 1/6 pela prática de 2 infrações; 1/5, para 3 

infrações; 1/4, para 4 infrações; 1/3, para 5 infrações; 1/2, para 

6 infrações; e 2/3, para 7 ou mais infrações. (...).31 

2.4.3.5.2. Crime de quadrilha ou bando 
(artigo 288,  caput do Código Penal). 

MATERIALIDADE 

852. A materialidade do delito de quadrilha ou bando também já foi 

devidamente demonstrada na análise do item 2.4.3.2.3, relativa ao réu 

ZULEIDO SOARES VERAS, cuja fundamentação ora reitero, fazendo-se 

necessário tão somente analisar a participação do denunciado no referido 

crime. 

                                                        
31 - STJ. T5. AgRg no REsp 1169484/RS. Rel. Ministro Jorge Mussi. DJe 16/11/2012. 
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AUTORIA 

853. Das provas produzidas nos autos evidencia-se a participação 

do réu JOÃO ALVES NETO no grupo formado para a prática de crimes 

apontado na denúncia, especialmente a corrupção passiva, cuja materialidade 

e autoria imputadas ao mesmo já restou acima reconhecida. 

854. A análise das provas carreada aos autos demonstra que o réu 

JOÃO NETO, enquanto filho do Governador JOÃO ALVES FILHO e agindo 

também em nome deste, interferiu junto ao governo estadual em favor dos 

interesses do réu ZULEIDO VERAS, objetivando, em contrapartida, o 

recebimento de vantagem indevida, pessoalmente ou por intermédio de 

terceiros. 

855. Para tanto, além de estar em contato direto com o Governador 

JOÃO ALVES FILHO, de quem era filho e em nome de quem agia, e com 

ZULEIDO VERAS, fez diversas tratativas junto ao corréu FLÁVIO 

CONCEIÇÃO Secretário da Casa Civil do Estado de Sergipe, além de ter 

plena ciência do envolvimento destes com outros integrantes do bando, como 

RICARDO MAGALHÃES, empregado da GAUTAMA responsável pela obra 

realizada neste Estado, GILMAR MENDES, ex-Diretor Presidente da DESO e 

ex-Secretário de Estado da Fazenda de Sergipe, e MAX ANDRADE, 

coordenador da campanha eleitoral do governador à reeleição, além de outros 

funcionários daquela empreiteira, como demonstrado nos diálogos acima 

transcritos. 

856. Resta assim demonstrado que o réu JOÃO ALVES NETO 

praticou a conduta penalmente tipificada no art. 288 do Código Penal, em sua 

redação original. 
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2.4.3.5.3. Da aplicação e dosimetria das 
penas. 

857. Passo à dosimetria da pena privativa de liberdade e da multa a 

serem aplicadas ao sentenciado JOÃO ALVES NETO, em cada um dos 

crimes acima reconhecidos, atentando para as circunstâncias judiciais 

previstas nos artigos 59 e 60 do Código Penal. 

DO CRIME DE CORRUPÇÃO PASSIVA: 

858. A reprovabilidade da conduta é evidente e fortemente 

desfavorável ao réu. Para alcançar seus objetivos ilícitos, relativo ao desvio 

de expressivo montante de recursos públicos (aproximadamente R$ 178 

milhões em valores de 2007) de obra de fundamental importância para o 

abastecimento de água para a Capital em favor da GAUTAMA e o 

recebimento de substanciosa quantia em propinas (acima de R$ 1 milhão) o 

réu JOÃO NETO corrompeu-se, além de atuar para que outras autoridades, 

especialmente o seu pai, fossem igualmente corrompidas, causando grave 

prejuízo aos cofres públicos ao alcançar o seu objetivo. 

859. Quanto aos antecedentes, não há informação nos autos que 

deponha contra o réu. 

860. No tocante à personalidade e conduta social, também nada há 

que o desabone. 

861. O motivo do delito também lhe é desfavorável. O réu, que 

sequer ocupava cargo público, valeu-se da sua condição de filho do então 

governador do Estado para obter vantagem indevida para atuar junto com 

autoridades, incluindo o seu pai, na realização do objetivo do esquema 

criminoso, e influenciando, com o valor recebido, o próprio processo eleitoral, 

eis que tornou a campanha do seu pai amplamente favorecida em questão 

financeira. 
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862. Com relação às circunstâncias e às consequências do crime, 

as mesmas devem ser valoradas negativamente, uma vez que o delito foi 

praticado num esquema criminoso envolvendo o pagamento de substanciosa 

quantia (acima de R$ 6 milhões de reais) em propinas às mais altas 

autoridades do Estado de Sergipe à época, ocupantes de cargos em diversos 

órgãos e esferas do Governo Estadual, realizado no âmbito da contratação e 

execução de obra de fundamental importância para o abastecimento de água 

de Aracaju, elemento essencial à vida digna de sua população, resultando 

num volume ainda maior de verbas públicas desviadas (R$ 78 milhões em 

valores históricos, R$ 178 milhões atualizados até 2007, correspondendo a 

mais de 1/3 do volume de recursos destinados ao contrato), que poderiam ser 

aplicado em novas melhorias para estender o acesso da população à água 

tratada, ou mesmo em outras áreas de atuação do governo estadual, como 

educação, saúde, segurança etc., sendo as consequências do delito, portanto, 

efetivamente danosas para o Erário e para a população do Estado.  

863. Por fim, o comportamento da vítima, no caso, o Estado, é 

indiferente e deve ser considerado neutro. 

864. Assim considerando que quatro das oito circunstâncias 

previstas no art. 59 do CP são desfavoráveis ao réu, fixo a pena-base em 7 
anos de reclusão e 185 dias-multa. 

865. Não existem circunstâncias atenuantes ou agravantes a serem 

consideradas.  

866. Por fim, não existe causa de diminuição de pena a ser 

mensurada. Incide na espécie, contudo, a causa especial de aumento de 

pena (1/3) prevista no art. 317, § 1º, do CP, tendo em vista que em razão da 

vantagem indevida foram praticados atos de ofício pelas autoridades 

corrompidas e, em virtude da caracterização da continuidade delitiva prevista 

no artigo 71, do CP, decorrente da reiteração das mais de 7 (9) práticas 
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delituosas, a pena privativa de liberdade deve ser aumentada em mais 2/3, 

estabelecendo-a em 15 anos e 6 meses de reclusão e 410 dias-multa. 

867. Ainda, considerando a condição econômica do réu, o valor do 

dia-multa será de 1/10 do salário mínimo nacional vigente à época dos 

fatos, devendo ser recolhida em benefício do Fundo Penitenciário Nacional, 

atualizada monetariamente, consoante artigo 49, § 2º, do mesmo diploma 

legal. 

DO CRIME DE QUADRILHA OU BANDO: 

868. A reprovabilidade da conduta é evidente e fortemente 

desfavorável ao réu. Para alcançar seus objetivos ilícitos, relativo ao desvio 

de expressivo montante de recursos públicos (aproximadamente R$ 178 

milhões em valores de 2007) de obra de fundamental importância para o 

abastecimento de água para a Capital em favor da GAUTAMA e o 

recebimento de substanciosa quantia em propinas (acima de R$ 1 milhão) o 

réu JOÃO NETO corrompeu-se, além de atuar para que outras autoridades, 

especialmente o seu pai, fossem igualmente corrompidas, causando grave 

prejuízo aos cofres públicos ao alcançar o seu objetivo. 

869. Quanto aos antecedentes, não há informação nos autos 

informação nos autos que deponha contra o réu. 

870. No tocante à personalidade e conduta social, também nada há 

que o desabone. 

871. O motivo do delito também lhe é desfavorável. O réu, que 

sequer ocupava cargo público, valeu-se da sua condição de filho do então 

governador do Estado para se juntar a mais de três pessoas e, com desvios 

de dinheiro da obra, obter vantagem indevida para atuar junto com 

autoridades, incluindo o seu pai, na realização do objetivo do esquema 

criminoso. 



Processo nº 0001193-60.2015.4.05.8500 
 

Telma Maria Santos Machado 
Juíza Federal 

 

574 

872. Com relação às circunstâncias e às consequências do crime, 

as mesmas devem ser valoradas negativamente, uma vez que o delito foi 

praticado para obter, e realmente obteve, o pagamento de substanciosa 

quantia (acima de R$ 6 milhões de reais) em propinas às mais altas 

autoridades do Estado de Sergipe à época, ocupantes de cargos em diversos 

órgãos e esferas do Governo Estadual, realizado no âmbito da contratação e 

execução de obra de fundamental importância para o abastecimento de água 

de Aracaju, elemento essencial à vida digna de sua população, resultando 

num volume ainda maior de verbas públicas desviadas (R$ 78 milhões em 

valores históricos, R$ 178 milhões atualizados até 2007, correspondendo a 

mais de 1/3 do volume de recursos destinados ao contrato), que poderiam ser 

aplicado em novas melhorias para estender o acesso da população à água 

tratada, ou mesmo em outras áreas de atuação do governo estadual, como 

educação, saúde, segurança etc., sendo as consequências do delito, portanto, 

efetivamente danosas para o Erário e para a população do Estado.  

873. Por fim, o comportamento da vítima, no caso, o Estado, é 

indiferente e deve ser considerado neutro. 

874. Assim considerando que quatro das oito circunstâncias 

previstas no art. 59 do CP são desfavoráveis ao réu, fixo a pena-base em 1 
ano e 8 meses de reclusão e 90 dias-multa.  

875. Não existem circunstâncias atenuantes ou agravantes a serem 

consideradas. 

876. Por fim, não existem causas de diminuição ou de aumento de 

pena a serem mensuradas, razão pela qual estabeleço a pena em 1 ano e 8 
meses de reclusão e 90 dias-multa. 

877. Ainda, considerando a condição econômica do réu, o valor do 

dia-multa será de 1/10 do salário mínimo nacional vigente à época dos 
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fatos, devendo ser recolhida em benefício do Fundo Penitenciário Nacional, 

atualizada monetariamente, consoante artigo 49, § 2º, do mesmo diploma 

legal. 

CONCURSO MATERIAL 

878. Os crimes de corrupção ativa qualificada em continuidade 

delitiva e formação de quadrilha ou bando foram praticados em concurso 

material, devendo, nos termos do art. 69, do CP, as penas aplicadas serem 

somadas, de modo que restam fixadas, em definitivo, em 17 anos e 2 meses 
de reclusão e 500 dias-multa. 

879. A pena privativa de liberdade, superior a oito anos, será 

cumprida em regime fechado, nos termos do art. 59, inciso III, c/c o art. 33, § 

1º, alínea “a”, § 2º, alínea “a”, e § 3º e § 4º, e art. 34, todos do Código Penal. 

880. Não é o caso de aplicação do art. 44, do CP. 

881. Ausente qualquer das hipóteses de prisão cautelar previstas no 

art. 312 do CPP, permito que o sentenciado recorra em liberdade, se por outro 

motivo não estiver preso. 

 

 

2.4.3.6. José Ivan de Carvalho Paixão 

882. Segundo a denúncia, ao tratar do "Evento Sergipe":  

As provas constantes dos autos demonstram que o ex-

Governador, que era candidato à reeleição no ano de 2006, 

necessitava de dinheiro para a campanha eleitoral, valendo-s, 

para isso, das propinas pagas por ZULEIDO VERAS.  

JOÃO ALVES NETO, encarregado de angariar recursos 

para a campanha política do pai, participou intensamente das 
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negociações de empréstimo junto às instituições financeiras e 

das liberações de verbas para que os agentes públicos 

efetuassem pagamentos a ZULEIDO (...). 

Além de JOÃO ALVES NETO, o ex-Governador contou 

com auxílio de FLÁVIO CONCEIÇÃO DE OLIVEIRA NETO, à 

época Secretário da Casa Civil, DE MAX JOSÉ 

VASCONCELOS DE ANDRADE, Secretário de Fazenda nos 

anos de 2003 e 2004; de GILMAR DE MELO MENDES, 

Secretário de Fazenda nos anos de 2005 e 2006; e, de VICTOR 

FONSECA MANDARINO, Presidente da DESO nos aos de 2003 

a 2006. 

Contou, ainda, com a colaboração do ex-Deputado 

Federal IVAN PAIXÃO, que havia sido Secretário de 

Administração no seu governo, o qual se empenhou para a 

liberação da verba de R$ 6.800.001,00 pelo Ministério da 

Integração Nacional, relativa ao Convênio nº 006/05, o que 

ocorreu em 19/12/2005, através da ordem bancária nº 902420. 

Aliás, no depoimento prestado no presente inquérito, IVAN 

declarou que era suplente de Deputado Federal, tendo este sido 

nomeado Secretário de Estado para possibilitar a ida de IVAN 

par ao Congresso, com a missão específica de solucionar as 

pendências que impediam a liberação das verbas federais para 

o Estado de Sergipe. 

Apurou-se, no entanto, que a conduta do ex-Deputado 

também não decorreu da sua atividade política, mas dos 

entendimentos mantidos com ZULEIDO, de quem solicitou e 

recebeu reiteradamente vantagens indevidas. 

Conforme se extrai do diálogo captado no dia 

04/07/2006, às 10h27min25s, ZULEIDO havia prometido propina 

a IVAN PAIXÃO, tendo-lhe sido efetivamente pagos R$ 

240.000,00, no dia 02/08/2006, conforme demonstra o 
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documento de fl. 60, do apenso nº 45, constante do auto de 

busca e apreensão lavrado p ela Polícia Federal: 

(...) 

Além disso, a sequência dos diálogos dos dias 02, 05,06 

e 08 de setembro de 2006, comprova que do montante das 

propinas enviadas para Aracaju, no dia 06/09/2006, R$ 

50.000,00, foram entregues a IVAN PAIXÃO: 

(...) 

883. Acrescenta o MPF que: 

Os diálogos monitorados, notadamente nos períodos de 

abril a setembro de 2006 e fevereiro a maio de 2007, mostram 

que, para alcançar seus objetivos ilícitos, ZULEIDO VERAS 

manteve no Estado de Sergipe um esquema do qual 

participaram os seguintes integrantes da sua quadrilha: MARIA 

DE FATIMA PALMEIRA, RICARDO MAGALHAES DA SILVA, 

GIL JACÓ, FLORÊNCIO VIEIRA e HUMBERTO RIOS. 

Por outro lado, verificou-se que o ex-Governador 

daquele Estado JOÃO ALVES FILHO; o ex-Secretário da Casa 

Civil e atual Conselheiro do Tribunal de Contas do Estado, 

FLÁVIO CONCEIÇÃO DE OLIVEIRA NETO; o ex- Secretário de 

Fazenda, MAX JOSÉ VASCONCELOS DE ANDRADE; o ex-

Presidente da DESO e ex-Secretário de Fazenda GILMAR DE 

MELO MENDES; o ex-·Presidente da DESO VICTOR 

FONSECA MANDARINO; os ex-Diretores- técnicos da OESO 

ROBERTO LEITE e KLEBER CURVELO FONTES; o sócio-

administrador da ENPRO SERGIO DUARTE LEITE; o 

engenheiro fiscal da obra RENATO CONDE GARCIA; o ex-

Deputado Federal e ex-Secretário de Administração, JOSE 

IVAN DE CARVALHO PAIXAO; e JOAO ALVES NETO, filho do 

então Governador do Estado JOAO ALVES FILHO, associaram-
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se de forma estável e permanente para promover o desvio dos 

recursos públicos destinados ao pagamento das obras de 

ampliação da adutora do Rio São Francisco, tendo efetivamente 

proporcionado tal desvio em favor da empresa GAUTAMA, 

mediante o recebimento de vantagens indevidas. 

884. Finaliza a denúncia (em relação ao Evento Sergipe) 

asseverando que: 

Assim procedendo, de modo livre e consciente: 

a) (...) e JOSÉ IVAN DE CARVALHO PAIXÃO, estão 

incursos nas penas do art. 312 do Código Penal;  

885. A denúncia foi recebida pelo Superior Tribunal de Justiça 

(Acórdão de fls. 2.188/2.319), da seguinte maneira em relação ao referido réu: 

E) CONCLUSÃO 

Assim vistos e examinados os autos e devidamente 

analisadas as provas colhidas na fase de Inquérito, concluo da 

seguinte forma: 

1) CRIME DE PECULATO-DESVIO 

RECEBO A DENÚNCIA quanto ao delito de peculato-

desvio, tipificado no art. 312, caput , do Código Penal, em 

relação aos acusados (...) e JOSÉ IVAN DE CARVALHO 

PAIXÃO, nos termos do art. 29 do referido diploma legal. 

2) CRIME DE CORRUPÇÃO PASSIVA 

RECEBO A DENÚNCIA quanto ao delito de corrupção 

passiva, tipificado no art. 317, § 1°, do Código Penal, em relação 

aos acusados (...) JOSÉ IVAN DE CARVALHO PAIXÃO (por 02 

vezes) (...). 

(...) 

4) CRIME DE FORMAÇÃO DE QUADRILHA 
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RECEBO A DENÚNCIA quanto ao delito tipificado no 

art. 288, caput , do Código Penal, em relação aos acusados (...) 

JOSÉ IVAN DE CARVALHO PAIXÃO (...). 

886. Em sua defesa, JOSÉ IVAN DE CARVALHO PAIXÃO afirmou que 

ignora a existência de qualquer associação criminosa voltada à consecução 

de crimes contra a administração pública relacionados à adutora do Rio São 

Francisco, não conhece a maioria dos acusados – alguns dos quais só tomou 

conhecimento com a denúncia – e outros tem conhecimento mínimo. 

887. Diz que: teve poucos e ocasionais encontros com ZULEIDO 

VERAS, recebendo-o, tal como se dão centenas de contatos políticos, para 

tratar de interesse do Estado, em momento muito anterior ao período eleitoral 

de 2006; foi Secretário de Administração do então Governador JOÃO ALVES, 

tendo como uma de suas atribuições o desvencilhar de empeços burocráticos 

às transferências federais, tendo sido nesse sentido que, em 2005, no 

exercício do mandado de deputado federal, trabalhou para obter as certidões 

negativas do Estado de Sergipe, viabilizando, indiretamente, que o Estado 

pudesse obter transferências voluntárias e contratos de financiamento; não 

tem nem teve qualquer relacionamento com JOÃO ALVES NETO, a quem 

conhece e mal se cumprimentam; encontrava-se com FLÁVIO CONCEIÇÃO e 

GILMAR DE MELO MENDES em reuniões administrativas, por terem sido 

colegas de secretariado, mas nunca manteve relacionamento com eles para 

tratar de assunto específico ou de ordem pessoal, fora das respectivas 

atribuições. 

888. Argumentou que nunca solicitou ou recebeu dinheiro de 

ZULEIDO VERAS, ainda mais a propósito da prática de ato de ofício e que os 

diálogos que se dizem incriminadores são na verdade absolutamente desertos 

de carga probatória e que sua atuação se deu no interesse do Estado de 

Sergipe, cujo povo representava no Congresso Nacional. 
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889. Aduziu que nunca pediu ou recebeu propina; a Polícia Federal 

e o MPF não se deram ao trabalho de apurar as provas em profundidade, 

invertendo o ônus da prova para que o acusado prove que não a recebeu; 

nunca viu os R$ 50 mil alegados; se alguém pediu ou recebeu em seu nome, 

fez à sua revelia e se apropriou do montante; não há um só áudio do acusado 

agradecendo o recebimento ou confirmando a recepção. 

890. Discorreu sobre a ilicitude das interceptações telefônicas, por 

não constar nos autos as autorizações judiciais respectivas e por ausência de 

integralidade das gravações e de degravação integral dos áudios. 

891.  Defendeu a inépcia da denúncia, por concluir que: não houve 

descrição dos fatos que lhe são imputados; nunca atuou diretamente para a 

liberação de recursos; nenhum dos convênios e nenhum recurso teve origem 

em emenda parlamentar de sua autoria e não havia empreiteira selecionada 

para a realização da obra; não ocupava nenhum cargo público que pudesse 

influenciar qualquer decisão do Poder Executivo Estadual no período das 

gravações e investigações da Polícia Federal; não existem gravações que 

envolvam o réu com a suposta organização criminosa; os contatos com 

FLÁVIO CONCEIÇÃO deram-se como Presidente Estadual do PPS e 

candidato a Deputado Federal, na articulação política do Governo com os 

partidos aliados e no trato de financiamento de campanha para os candidatos 

do PPS nas eleições de 2006 como prevê a Lei Eleitoral; o Relatório da 

Polícia Federal de 14/10/2006 já exclui o acusado de fazer parte da suposta 

organização criminosa, e, ainda, sobre a ausência de justa causa, afirmando 

que o que se tem são meras conjecturas, incapazes de, como tais, servirem à 

justificação do recebimento de uma denúncia criminal, e a inexistência de 

prova de quaisquer dos fatos alegados em seu desfavor, os quais, mesmo 

que verdadeiros, seriam atípicos. 
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892. Refutou a prática do delito de peculato, afirmando que nunca 

teve a posse dos recursos federais, sendo as condutas narradas na denúncia 

atípicas. 

893. Rejeitou a imputação do delito de corrupção passiva, dizendo 

que não há sustentabilidade lógica já que a propina teria sido paga um ano 

depois do ato de ofício imputado, que não há justificativa para dizer ter 

ocorrido a corrupção duas vezes, já que o ato de ofício foi um só, além de a 

denúncia descrever um fato atípico, uma vez que ausente um de seus 

elementos objetivos, qual seja o ato de ofício.  

894. Rejeitou a indicação de sua participação em quadrilha ou 

bando, uma vez que não ficou configurada a associação permanente para 

cometer ilicitudes, com qualquer pessoa, muito menos com 04 ou mais 

necessários ao delito que lhe é imputado. 

895. Alegou a nulidade do recebimento da ação penal, diante da 

alteração da tipicidade, tendo o juízo acolhido a ação penal de forma diversa 

da que fora proposta. 

896. Acrescentou que não restou configurado o elemento subjetivo 

dos tipos penais imputados, o dolo.   

897. Finalizou dizendo que os documentos e dólares apreendidos 

pela Polícia Federal não possuem qualquer serventia para o processo e 

sequer foram mencionados na denúncia ou colacionados aos autos. 

898. Arrolou um total de 03 testemunhas e juntou diversos 

documentos. 

899. Em suas alegações finais (fls. 11.267/11.284), além de reiterar 

questões preliminares e os argumentos já declinados em sua defesa, aduziu 

que não existe prova de que, enquanto Deputado Federal, agiu de forma a 
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beneficiar qualquer empresa, pois as liberações ocorreram de forma indistinta, 

para inúmeros convênios celebrados entre o Governo de Sergipe e a União, 

tendo sido ouvida importante testemunha, a Sra. Suzana Andrade Gomes, 

sobre o tema, e que, no seu interrogatório, deixou claro que somente 

conheceu ZULEIDO VERAS em 2006, quando foi apresentado na 

inauguração da adutora, que apenas externou a necessidade de recursos 

para a campanha por que passava o PPS, que os recursos da GAUTAMA 

nunca chegaram, mas não haveria problema, pois enquanto Presidente do 

PPS contava com bônus eleitorais para repassar, e que jamais autorizou 

FLÁVIO CONCEIÇÃO a falar em seu nome.  

Pois bem.  

900. As preliminares suscitadas pelo acusado já foram todas 

rejeitadas anteriormente. Quanto às alegações de mérito, relativas à correção 

de sua atuação parlamentar para a resolução do empecilho encontrado para 

liberação de recursos federais para o Estado de Sergipe, a ausência de 

prática de conduta tipificada como qualquer um dos delitos apontado pelo 

MPF e mesmo acerca da presença ou não do dolo em praticá-los, elas serão 

observadas por ocasião do exame de cada um dos delitos imputados ao réu, 

no que diz respeito à materialidade e à autoria. 

2.4.3.6.1. Crime de peculato-desvio (artigo 
312, caput do Código Penal). 

MATERIALIDADE 

901. A materialidade do delito de peculato-desvio já foi devidamente 

demonstrada na análise do item 2.4.3.2.1, relativa ao réu ZULEIDO SOARES 

VERAS, cuja fundamentação ora reitero, fazendo-se necessário tão somente 

analisar a participação do denunciado no referido crime. 
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AUTORIA 

902. No que diz respeito à autoria, não há demonstração da 

participação do réu JOSÉ IVAN DE CARVALHO PAIXÃO na conduta 

delituosa que lhe é atribuída, diante da inexistência de provas carreadas aos 

autos nesse sentido. 

903. Consoante consta das próprias alegações finais do MPF,  

A acusação descreve a atuação de JOSÉ IVAN DE 

CARVALHO PAIXÃO, ex-Secretário de Administração de João 

Alves Filho, como sendo o Deputado Federal que se empenhou 

para a liberação da verba de R$ 6.800.000,00 no dia 29 de 

dezembro de 2005 pelo Ministério da Integração Nacional. 

Relata-se que ele, então suplente de Deputado Federal, 

assumiu a titularidade do mandato com a missão de solucionar 

as pendências que impediam a liberação de verbas federais. 

Ocorre que a investigação apontou que o ex-Deputado 

negociou com ZULEIDO VERAS o pagamento de vantagem 

indevida pela liberação das verbas relativas à adutora do S. 

Francisco. 

904. Não há, contudo, comprovação suficiente de que o réu JOSÉ 

IVAN DE CARVALHO PAIXÃO tenha concorrido para o desvio das verbas 

públicas liberadas após a sua atuação junto aos órgãos federais 

responsáveis.  

905. Pelo que se infere dos autos, o réu IVAN PAIXÃO agiu para a 

liberação de recursos destinados ao Estado de Sergipe relativos a convênio 

firmado com o Ministério da Integração Nacional, em relação ao qual não 

tinha qualquer ingerência quanto a seu objeto, destinação ou mesmo quanto 

aos valores envolvidos. 
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906. Igualmente não há demonstração de ter o referido acusado 

tenha agido, isolada ou conjuntamente com os demais réus, nas 

irregularidades já apontadas na licitação que selecionou a GAUTAMA para a 

execução das obras da adutora do Rio São Francisco e tampouco naquelas 

indicadas durante a execução do contrato firmado entre a empreiteira e a 

DESO decorrente daquele certame, das quais resultou o desvio dos recursos 

públicos ali aplicados. 

907. Durante a instrução processual desta Ação Penal, o órgão 

acusatório serviu-se, exclusivamente, do interrogatório do denunciado, do 

depoimento de testemunhas e de algumas interceptações telefônicas. 

908. Por sua vez, ao ser interrogado em Juízo, o denunciado IVAN 

PAIXÃO contrapôs-se, veementemente, aos termos da denúncia e apresentou 

a sua versão dos fatos (vide interrogatório gravado em áudio e vídeo em 

mídia digital - f. 9646/9649). 

909. Por outro lado, os depoimentos das testemunhas arroladas na 

denúncia não dão condições de alterar a versão do denunciado, eis que 

nenhuma informação relevante trouxe quanto a eventual atuação do referido 

réu. 

910. Também, nos diálogos interceptados pela Polícia Federal 

nenhuma referência se encontra indicando que IVAN PAIXÃO tenha 

participado de alguma forma dos procedimentos que levaram a desvio de 

recursos públicos para si, em favor da GAUTAMA ou mesmo de terceiros. 

911. Assim, verifico que as provas produzidas em juízo, sobre o 

crivo do contraditório, não confirmaram as acusações constante na denúncia, 

relativas ao acusado JOSÉ IVAN DE CARVALHO PAIXÃO. 
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912. À luz das ponderações acima, observo, em suma, que um 

decreto condenatório não encontra respaldo no acervo probatório trazido aos 

autos, em face da fragilidade dos seus elementos. 

913. Em corroboração, reporto-me ao aresto jurisprudencial a 

seguir, extraído do ementário da egrégia Suprema Corte, que, mutatis 

mutandis, aplica-se ao presente caso: 

(...). - Nenhuma acusação penal se presume provada. Não 

compete, ao réu, demonstrar a sua inocência. Cabe, ao 

contrário, ao Ministério Público, comprovar, de forma 

inequívoca, para além de qualquer dúvida razoável, a 

culpabilidade do acusado. Já não mais prevalece, em nosso 

sistema de direito positivo, a regra, que, em dado momento 

histórico do processo político brasileiro (Estado Novo), criou, 

para o réu, com a falta de pudor que caracteriza os regimes 

autoritários, a obrigação de o acusado provar a sua própria 

inocência (Decreto-lei nº 88, de 20/12/37, art. 20, n. 5). 

Precedentes. (...). - Em matéria de responsabilidade penal, não 

se registra, no modelo constitucional brasileiro, qualquer 

possibilidade de o Judiciário, por simples presunção ou com 

fundamento em meras suspeitas, reconhecer a culpa do réu. 

Os princípios democráticos que informam o sistema jurídico 

nacional repelem qualquer ato estatal que transgrida o dogma 

de que não haverá culpa penal por presunção nem 

responsabilidade criminal por mera suspeita.32 

914. Ainda transcrevo extrato do voto condutor do acórdão acima, 

da lavra do eminente relator Ministro Celso de Mello, o qual foi acompanhado 

por seus pares unanimemente, in verbis: 

(...). Não custa enfatizar que, no sistema jurídico brasileiro, não 

existe qualquer possibilidade de o Poder Judiciário, por simples 
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presunção ou com fundamento em meras suspeitas, 

reconhecer, em sede penal, a culpa de alguém. 

Na realidade, os princípios democráticos que informam o 

modelo constitucional consagrado na Carta Política de 1988 

repelem qualquer ato estatal que transgrida o dogma de que 

não haverá culpa penal por presunção nem responsabilidade 

criminal por mera suspeita. 

Meras conjecturas sequer podem conferir suporte material a 

qualquer acusação estatal. É que, sem base probatória 

consistente, dados conjecturais não se revestem, em sede 

penal, de idoneidade jurídica, quer para efeito de formulação 

de imputação penal, quer, com maior razão, para fins de 

prolação de juízo condenatório. 

Torna-se essencial insistir, portanto, na asserção de que, “Por 

exclusão, suspeita ou presunção, ninguém pode ser 

condenado em nosso sistema jurídico-penal”, consoante 

proclamou, em lapidar decisão, o E. Tribunal de Justiça do 

Estado de São Paulo (RT 165/596, Rel. Des. VICENTE DE 

AZEVEDO). (...). 

915. Colaciono, ainda, sobre o tema, julgado do Superior Tribunal 

de Justiça: 

“HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. SISTEMA 
ACUSATÓRIO. INTELIGÊNCIA DO ART. 156 DO CÓDIGO 
DE PROCESSO PENAL. DECISÃO CONDENATÓRIA. 
FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE. INVERSÃO DO ÔNUS DA 
PROVA. IMPOSSIBILIDADE. DOCUMENTO APRESENTADO 

PELA DEFESA IGNORADO PELO ÓRGÃO JULGADOR. 

VIOLAÇÃO DO DEVIDO PROCESSO PENAL E 

INFRINGÊNCIA AOS ARTIGOS 231 E 400 DO CÓDIGO DE 

                                                                                                                                                                             
32 - STF. T2. HC 84580/SP. Rel. Ministro Celso de Mello. DJe 176 – 18/09/2009. 
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PROCESSO PENAL. CONSTRANGIMENTO EVIDENCIADO. 

ORDEM CONCEDIDA. 1. O órgão acusador tem a obrigação 
jurídica de provar o alegado e não o réu demonstrar sua 
inocência. 2. É característica inafastável do sistema 
processual penal acusatório o ônus da prova da acusação, 
sendo vedado, nessa linha de raciocínio, a inversão do 
ônus da prova, nos termos do art. 156 do Código de 
Processo Penal. 3. Carece de fundamentação idônea a 

decisão condenatória que impõe ao acusado a prova de sua 

inocência, bem como ignora documento apresentado pela 

Defesa a teor dos artigos 231 e 400 do Código de Processo 

Penal. 4. ORDEM CONCEDIDA para anular a decisão 

condenatória, para que outro julgamento seja proferido, 

apreciando-se, inclusive, a prova documental ignorada”. (HC 

200300488230. Rel.: Paulo Medina. Publicado em: 

09/04/2007). 

916. Pois bem, durante a fase investigativa, os elementos 

probatórios, traduzidos em indícios mínimos de autoria e materialidade, 

operam como lastro na formação da opinio delicti a ser exercida pelo 

Ministério Público, justificando a formulação de denúncia. Contudo, na fase 

judicial, após sua renovação mediante o contraditório e a ampla defesa, 

devem revestir-se de um grau de certeza maior, balizando o convencimento 

do juízo acerca da materialidade e da autoria apontadas. 

917. Desta forma, vejo que o MPF não produziu provas aptas a um 

decreto condenatório, em relação ao denunciado JOSÉ IVAN DE CARVALHO 

PAIXÃO, relativamente ao delito de peculado. 

918. Nessa toada, ressente-se a acusação de prova robusta, 

mormente em face do princípio da presunção de inocência. 
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2.4.3.6.2. Crime de corrupção passiva 
qualificada (artigo 317, § 1º do Código 
Penal), por 2 vezes. 

MATERIALIDADE 

919. A materialidade do delito corrupção passiva qualificada já foi 

devidamente demonstrada na análise do item 2.4.3.4.2., relativa ao réu 

FLÁVIO CONCEIÇÃO DE OLIVEIRA NETO, cuja fundamentação ora reitero, 

fazendo-se necessário tão somente analisar a participação do denunciado no 

referido crime. 

AUTORIA 

920. No que diz respeito à autoria, não existe dúvida sobre a 

participação do réu JOSÉ IVAN DE CARVALHO PAIXÃO na conduta 

delituosa que lhe é atribuída, como se pode observar da robusta prova 

carreada aos autos. 

921. O réu IVAN PAIXÃO atuou junto ao Ministério da Integração 

Nacional e ao Ministério da Fazenda (CAUC) objetivando a liberação de 

recursos federais para o Estado de Sergipe, já previstos em convênio, 

destinados ao custeio de parte das obras da adutora do Rio São Francisco, e 

que se encontravam retidos por pendências do ente federado. 

922. Em contrapartida, foi-lhe prometido pelo corréu ZULEIDO 

VERAS o pagamento de quantia em dinheiro. 

923. Nesse contexto, ressalto que são irrelevantes os fatos alegados 

pela defesa do acusado de que a origem dos recursos não era ligada a 

emenda parlamentar por ele indicada, que os recursos em questão tinham 

destinação vinculada ao que previsto no convênio e que a liberação da 

pendência existente do Estado de Sergipe resultou na liberação de recursos 
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de outros convênios, ligados a outras obras como o Projeto de Irrigação 

Jacaré/Curituba, à ampliação do Sistema Integrado das Adutoras do Alto 

Sertão e Sertaneja e às adutora do Piauitinga e do Agreste. 

924. A sua atuação, segundo já dito, foi para viabilizar a liberação 

dos recursos já previstos em convênio e que seriam, por destinação já 

estabelecida, direcionados ao custeio das obras da adutora do Rio São 

Francisco, que foram executadas pela GAUTAMA.  

925. Desse modo, era irrelevante a origem do recurso do convênio 

em questão, era prescindível que o réu interferisse na destinação que seria 

dada a tais recursos e, também, não seria empecilho que a resolução da 

pendência liberasse também recursos relativos a outros convênios, mas, ao 

contrário, seria uma motivação a se somar àquela já existente, pelo fato de, 

além de resolver especificamente a situação que envolviam os recursos que 

seriam destinados à GAUTAMA, ajudaria, de fato, o Governo de Estado em 

outras questões. 

926. Também não se sustenta a alegação de que se tratava de um 

novo convênio e de um novo objeto a ser executado, sem que existisse 

empreiteira selecionada para a realização da obra quando da chegada dos 

recursos em Sergipe, de modo que não poderia ter atuando em favor dos 

interesses da GAUTAMA e, por consequência, do co-réu ZULEIDO VERAS. 

927. Como se observa na própria defesa apresentada, no 

interrogatório do réu e nos demais documentos existentes nos autos, as 

condutas imputadas ao réu deram-se essencialmente em dezembro de 2005 

e a liberação dos recursos se deu no dia 29 daquele mesmo mês, quando a 

empresa GAUTAMA já se encontrava executando as obras da adutora do Rio 

São Francisco por meio de contrato (n. 110/01) assinado no ano de 2001, 

bem assim quando já havia sido assinado por aquela empreiteira e a DESO o 

6º Termo de Rerratificação ao referido contrato (em 06/06/2005) aduzindo 
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àquele contrato a parcela da obra objeto do Convênio n. 006/2005-MI, antes 

prevista para a 3ª etapa da 2ª fase das obras em questão. 

928. Também, o próprio réu, em sua defesa prévia apresentada nos 

autos (fl. 4863), confirmou que, ainda no exercício do mandato de deputado 

federal, encontrou-se por duas ou três vezes com o corréu ZULEIDO VERAS 

em Brasília, quando trataram da importância da obra da Adutora do São 

Francisco para o abastecimento de Aracaju. 

929. Acrescentou que tais contatos ocorreram em momento muito 

anterior ao período eleitoral de 2006, não guardando com ele qualquer 

vínculo, e justificou que o encontro se deu como tantos outros contatos 

políticos, quando o parlamentar é procurado por uma pessoa do meio 

empresarial que alega ter assunto de interesse do Estado para tratar e o 

recebe e trata do tema sob a ótica do interesse público.  

930. Disse também em interrogatório prestado perante o Superior 

Tribunal de Justiça (fls. 1489/1493 – vol. 06) que conhecia ZULEIDO VERAS, 

pois o mesmo o procurou no Congresso Nacional, no final do ano de 2005, 

apresentando-se preocupado porque ganhara a licitação para a construção da 

adutora do Rio São Francisco e as verbas destinadas a esta obra estavam 

retidas por força de pendências no Estado. 

931. Assim, diferente do que alega contraditoriamente o réu nas 

suas alegações finais, que somente conheceu o réu ZULEIDO VERAS na 

inauguração da adutora do Rio São Francisco, no ano de 2006, ele mesmo 

tinha afirmado nos autos que já o tinha recebido em Brasília, enquanto 

deputado federal, para tratar de assunto relativo a tal obra, uma vez que ele 

teria vencido a licitação para tanto e precisava liberar os recursos que 

estavam retidos por entraves burocráticos. 
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932. Também, os diálogos interceptados pela Polícia Federal 

demonstram que o réu ZULEIDO VERAS diz ter prometido ao então 

parlamentar IVAN PAIXÃO quantia em dinheiro pela sua atuação para 

liberação dos recursos que já estavam destinados àquela obra, e que a 

propina foi realmente entregue, em mais de uma oportunidade, por intermédio 

do co-réu FLÁVIO CONCEIÇÃO. Embora apenas a palavra do corréu não 

seja bastante para a condenação, há outros elementos de provas que, 

contextualizadas mediante ilação lógica, deságua na certeza suficiente para o 

decreto condenatório, conforme se verá abaixo. 

933. ZULEIDO VERAS fala pessoalmente com IVAN PAIXÂO e diz 

que está em falta com ele: 

ZULEIDO: ...eu estou em falta com o senhor, mas é porque o 

pessoal está em falta comigo hoje... " 

IVAN: "tá ótimo..." 

(04/07/2006, às 10h27min25s) 

934. ZULEIDO VERAS também trata com FLÁVIO CONCEIÇÃO 

sobre a necessidade de pagar a propina a IVAN PAIXÃO: 

D185. – 11/08/2006 

- Zuleido: Eu tô aí com aquele deputado...Paixão... 

- Flávio: Ivan Paixão... 

- Zuleido: Tá..eu queria ver o seguinte...em lugar de 50 pra 

você, você passa 50 pra ele...então avise a ele hoje, que 

segunda-feira tá chegando e depois vai chegar o resto... 

- Flávio: rapaz, ele perturba, viu...se eu disser, tem que chegar. 

- Zuleido: tá tudo bem, pode fechar. 

- Flávio: quanto é que tem que ser entregue a ele? 50? 

- Zuleido: 50. 

- Flávio: (...)entrega 50. 

- Zuleido: durante a semana vai chegando... 
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- Flávio: Abraço!  

 

D186. 15/08/2006 

- Flávio: o menino, ok, você prometeu alguma coisa a ele mais, 

não foi isso? 

- Zuleido: a quem?  

- Flavio: ao que você mandou ontem, o parlamentar... 

Zuleido: foi, foi...até o final de semana, eu não disse a 

você...mais cinco, zero. 

Flávio: e se você puder me ajudar, me ajude que o negócio tá 

feio aqui, tá feia, a coisa tá feia... 

 

D56. 08/09. Zuleido e Flavio. F diz “se puder atender lá hoje” 

por causa do “filho”... Z diz não tenha duvida e que vai sentar 

com Gil daqui a pouco... F diz que aquele parlamentar (Ivan 

Paixão) não houve possibilidade ainda... Zuleido diz que 

chegou sim, naquele dia... pede pra Flavio esperar enquanto 

ele liga pra Gil... Z diz que foi entregue ao anjo negro. Foi na 

quarta-feira. F diz que vai ligar pra ele. O circo é na semana 

que vem, pros filhos e Selma [ex-mulher de Flavio]. F diz que 

vai deixar com a moça hoje à tarde lá. Deixar o valor. F pediu a 

Tereza.   

 

FLÁVIO: "..... pronto, e.. o...aquele parlamentar não houve 

possibilidade ainda?" 

ZULEIDO: " Porque? 

FLÁVIO: "Meu rapaz diz que não chegou, o Ivan Paixão." 

ZULEIDO: .. AH! com certeza ... Foi entregue 50 a Petu... Foi 

na quarta-feira ... “ 

FLÁVIO: " Vou ligar pra ele agora.. " 

(08/09/2006, às 09h33min01s) 
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D57. 08/09. Zuleido e Flavio. Flavio diz que ta tudo ok, que 

chegou depois que ele viajou.  

FLÁVIO: .. Está tudo ok. É porque chegou depois que eu 

viajei." 

ZULEIDO: "tá bom. Valeu o susto..." 

935. Em outras oportunidades, ZULEIDO VERAS foi interceptado 

providenciando junto a seus empregados e a FLÁVIO CONCEIÇÃO a 

remessa de dinheiro para pagamento de propina, incluindo valor a ser 

entregue a IVAN PAIXÃO. 

ZULEIDO: ... segunda-feira eu vou de qualquer jeito, porque eu 

tenho que falar com aquele menino, o Paixão... Eu tenho que 

levar alguma coisa pro Paixão na segunda-feira. " 

FLÁVIO: ... o rapaz já me ligou direto... " 

(02/09/2006, às 08h02s) 

 

GIL: ...os 150 falhou doutor... " 

ZULEIDO: ... tá, você fale com Ricardo e com Flávio, porque ali 

é 50 pra aquele menino. 

GIL: 100 para Ricardo e 50 pra Flávio. 

(05/09/2006, às l6h32min05s) 

 

GIL: ... você sabe quanto é que você vai entregar lá?  

HUMBERTO: … ele falou que era 150... "  

GIL: Leve 150. Você vai dar 100 para Ricardo e 50 pra Petu." 

(06/09/2006, às 12h44min50s) 

936. Demais disso, na contabilidade realizada pela GAUTAMA, 

constantes das agendas apreendidas pela Polícia Federal em sua sede, na 

qual já restou demonstrado estarem anotadas promessas e remessas de 

dinheiro a agentes públicos e ou particulares que atuaram para realização dos 

interesses da empreiteira, consta a escrituração de R$ 240.000,00, no dia 
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02/08/2006, para IVAN PAIXÃO, que, segundo o confronto com os diálogos 

interceptados, tratavam-se de pagamento pelo "lobby" realizado pelo 

parlamentar para a liberação dos recursos. 

937. Nesse contexto, é de se destacar que embora os recursos já 

estivessem previstos para serem destinados a obra da adutora do Rio São 

Francisco, o réu em seu interrogatório prestado a este Juízo afirmou que 

houve "uma confusão terrível de João Alves com Ciro Gomes e com Lula" por 

causa da transposição do Rio São Francisco, e que à época, por exemplo, 

todos os empenhos com o projeto Jacaré Curituba foram cancelados, e que o 

Governador JOÃO ALVES FILHO acreditava que havia perseguição do 

governo federal, sendo que a atuação do réu IVAN PAIXÃO, que era do 

mesmo partido do Ministro da Integração Nacional, Ciro Gomes, o PPS, 

mostrou-se efetiva para a liberação dos recursos da obra da adutora relativos 

ao Convênio 006/2005-MI que estavam retidos. Inclusive, dos mais de R$ 

26.000.000,00 previstos inicialmente por aquele Ministério, somente foi 

liberada a quantia de R$ 6.800.000,00, exatamente no período em que o réu 

IVAN PAIXÃO era deputado federal e atuou para a liberação de tais recursos. 

938. E, por fim, nenhum dos diálogos interceptados tratava de 

financiamento de campanha eleitoral, mas sim de pura e simples remessa de 

numerário, no mesmo procedimento adotado por ZULEIDO VERAS para 

pagamento de propina para outros réus que igualmente praticaram o crime de 

corrupção passiva.  

939. Considero, assim, que o réu JOSÉ IVAN DE CARVALHO 

PAIXÃO praticou a conduta penalmente tipificada no art. 317, § 1º do Código 

Penal, por duas vezes. 

940. Quanto ao dolo, segundo os ensinamentos doutrinários, 

consubstancia-se na livre e consciente vontade de realizar o tipo objetivo, 

tendo-se conhecimento dos seus elementos no caso concreto. 
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941. Assim, extrai-se que o elemento subjetivo geral do tipo (dolo) 

compõe-se de dois aspectos: a) o aspecto de conhecimento ou aspecto 

cognoscitivo do dolo; e b) o aspecto do querer ou aspecto volitivo do dolo. 

942. Por constituir um elemento subjetivo, interno ao agente 

delituoso, a sua aferição deve ocorrer a partir do exame das circunstâncias 

exteriores do delito, observando as provas contidas nos autos e as regras 

normais da experiência. Do contrário, bastaria negar a existência do elemento 

anímico do crime durante o interrogatório para se afastar a ocorrência do dolo. 

943. O dolo não se confunde com o efetivo conhecimento do ilícito 

penal – dolo normativo –, já que o dolo foi despido de qualquer elemento 

valorativo, sendo que a potencial consciência da ilicitude foi deslocada para a 

culpabilidade. Assim, basta que o acusado tenha conhecimento de que a 

conduta praticada é errada. 

944. No caso em exame, constato que os elementos probatórios 

contidos nos autos demonstram que o denunciado, livre e conscientemente, 

praticou a conduta delituosa descrita na denúncia. 

945. No mais, verifico que o denunciado praticou uma conduta 

típica, antijurídica e culpável, uma vez que estão ausentes quaisquer causas 

de justificação e de exculpação do delito, merecendo receber a censura penal 

pelo ato levado a cabo. 

CONTINUIDADE DELITIVA 

A acusação afirma que o as condutas delitivas foram praticadas 

ao longo de vários anos, em tempos distintos, além de mostrar as práticas 

com habitualidade, não se podendo reconhecer o caráter continuado, 

requerendo, assim, sejam consideradas como praticadas em concurso 

material de crimes, consoante previsto no art. 69 do Códio Penal. 
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Vejamos. 

O art. 71 do Código Penal assim dispõe: 

        Crime continuado 

        Art. 71 - Quando o agente, mediante mais de uma ação ou 

omissão, pratica dois ou mais crimes da mesma espécie e, 

pelas condições de tempo, lugar, maneira de execução e 

outras semelhantes, devem os subseqüentes ser havidos como 

continuação do primeiro, aplica-se-lhe a pena de um só dos 

crimes, se idênticas, ou a mais grave, se diversas, aumentada, 

em qualquer caso, de um sexto a dois terços.   

        Parágrafo único - Nos crimes dolosos, contra vítimas 

diferentes, cometidos com violência ou grave ameaça à 

pessoa, poderá o juiz, considerando a culpabilidade, os 

antecedentes, a conduta social e a personalidade do agente, 

bem como os motivos e as circunstâncias, aumentar a pena de 

um só dos crimes, se idênticas, ou a mais grave, se diversas, 

até o triplo, observadas as regras do parágrafo único do art. 70 

e do art. 75 deste Código. 

A leitura do art. 71 do Código Penal, acima transcrito, leva-nos 

à conclusão de que o reconhecimento da continuidade delitiva depende do 

preenchimento dos requisitos exigidos na norma. 

O Supremo Tribunal Federal já se manifestou sobre a matéria, 

fazendo-o nos seguintes termos: 

“Crime – Continuidade delitiva. A continuidade delitiva 

pressupõe a demonstração inequívoca dos pressupostos 

previstos no art. 71 do Código Penal, a respaldar a exceção ao 

concurso material. (...)”.33 

                                                        
33 - MIRABETE, Júlio Fabbrini. Código penal interpretado. 5. ed. São Paulo: Atlas. 2005, pág. 585. 
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946. Considerando-se o caso concreto delineado e a reiteração do 

crime em curto período, em condições semelhantes, ou seja, as 

circunstâncias objetivas de tempo (conexão temporal lógica e aceitável), lugar 

(conexão espacial compatível), maneira de execução (modus operandi), há 

que se admitir a continuidade delitiva, aplicando-se o disposto no artigo 71, 

caput, do Código Penal, quando da aplicação da pena. 

947. Sobre a necessidade de reconhecimento da continuidade 

delitiva mesmo quando o cometimento das infrações penais se alonga no 

tempo, se presentes os seus requisitos legais, transcrevo o julgado abaixo do 

TRF da 5ª Região: 

PENAL. PROCESSUAL PENAL. OMISSÃO DE 

INFORMAÇÕES AO FISCO, GERANDO REDUÇÃO DE 

TRIBUTO DEVIDO. CONDENAÇÃO DO RÉU. AJUSTE NA 

DOSIMETRIA DA PENA. RECONHECIMENTO 

DA CONTINUIDADE DELITIVA EM TODO O PERÍODO 

APURADO, EXCLUINDO, ASSIM, O CONCURSO 

MATERIAL APLICADO EM SENTENÇA. APELAÇÃO DA 

DEFESA PARCIALMENTE PROVIDA. 1. Narra a denúncia que 

o acusado, administrador da TRANSPORTADORA 

OLINDENSE LTDA, teria -- durante período de janeiro/2008 a 

dezembro/2008; e em agosto/2011 --, omitido nas Guias de 

Recolhimento do FGTS e informações à Previdência Social 

(GFIP's) os valores dos salários de contribuição dos 

empregados em comparação aos constantes na RAIS (Relação 

Anual de Informações Sociais). Em decorrência, teria suprimido 

contribuições previdenciárias patronais e dos segurados e, 

consequentemente, reduzido as contribuições sociais 

destinadas ao FNDE, ao INCRA, ao SENAC, ao SESC e ao 

SEBRAE, no montante consolidado de R$808.779,76; 2. Foi, 

então, processado e condenado como incurso no Art. 337-A, I, 
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do CP e Art. 1º, I, da Lei 8.137/90, c/c Arts. 69,70 e 71, todos 

do CP, pelo que restaram-lhe aplicadas as penas de (i) 04 anos 

e 02 meses de reclusão (crime cometido em 2008), mais (ii) 02 

anos e 06 meses de reclusão (crime cometido em agosto de 

2011), totalizando, por concurso material, 06 (seis) anos e 08 

(oito) meses de reclusão, mais 100 (cem) dias-multa, à fração 

de 1/4 (um quarto) do salário mínimo vigente à época do fato; 

3. Em suas razões, o réu alega, preliminarmente, nulidade da 

sentença por suposto cerceamento do direito de defesa; no 

mérito, suscita inexigibilidade de conduta diversa diante das 

pretensas dificuldades pelas quais a empresa estaria 

passando. Pede, então, sua absolvição ou, subsidiariamente, a 

redução das sanções aplicadas (afastando-se a incidência 

de concurso material e diminuído o percentual relativo 

a continuidade delitiva); 4. Não há que se falar em cerceamento 

do direito de defesa quando as provas constantes nos autos 

são suficientes para análise da questão, cabendo ao juiz a 

aferição da necessidade da produção de outros elementos e, 

pois, precisando dispensar os que reputar supérfluos. Ademais, 

os documentos requeridos ao juízo poderiam ser obtidos 

facialmente na esfera administrativa e juntados aos autos 

processuais pelo réu; 5. Consoante assentado na 

jurisprudência, dificuldades financeiras, mesmo quando 

existentes, poderiam explicar o não pagamento dos tributos, 

jamais a omissão de dados que deveriam frequentar 

obrigações acessórias. Pune-se, aqui, então, o gesto de omitir 

as informações e de, por isso, suprimir tributos, não o mero 

inadimplemento das obrigações tributárias principais; 6. Tendo 

sido autoria e materialidade criminosas devidamente 

comprovadas, reconhecem-se ajustadas as penas cominadas, 

exceto no que concerne ao concurso material admitido em 

sentença; 7. É fato que foram 13 meses de omissão de 
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informações e, pois, de tributos sonegados. É certo, do mesmo 

modo, que tais meses estão separados no tempo (12 meses de 

2008, mais agosto de 2011). Em termos, portanto, 

matemáticos, ter-se-ia, como quis a sentença, (i) crime 

continuado em 2008 mais (ii) crime não continuado em 2011, 

ambos em concurso material -- mas tal raciocínio não conduz à 

melhor solução jurídica; 8. Note-se: tivesse o acusado 

persistido no cometido do crime durante 2009, 2010, até agosto 

de 2011 -- tornando, assim, induvidosa a continuidade até este 

último mês --, sua situação jurídica findaria mais benéfica do 

que acabou sendo reconhecida em sentença. Com efeito, neste 

cenário hipotético, o réu haveria cometido um só crime 

em continuidade delitiva, envolvendo muitos meses a mais, e 

não dois crimes em concurso material (como quis o juízo a 

quo). Não fez e não faria sentido. A situação é tanto mais grave 

quando se sabe que a fração pela continuidade já reconhecida 

(dos 12 meses de 2008) foi estipulada no máximo permitido 

(2/3); 9. Reconhece-se, portanto, a bem da Justiça material da 

decisão, continuidade delitiva em todo o período apurado (13 

meses), excluindo-se, logicamente, o concurso 

material consagrado na sentença; 10. A pena-final, então, feita 

esta correção, resta estipulada em 04 anos e 02 meses de 

reclusão, em regime inicial semiaberto. Sustenta-se incólume a 

pena de 100 dias-multa, cada um deles dosado em 1/4 do 

salário mínimo vigente à época dos fatos; 11. Apelação, nestes 

termos, parcialmente provida. 

(TRF 5ª Região – ACR 12835 – Segunda Turma, Rel. Des. 

FEd. Paulo Roberto de Oliveira Lima, j. 28/03/2017, pub. DJE 

03/04/2017, p. 76) 

948. In casu, a incidência do aumento de pena há de ser no grau 

mínimo (1/6), em virtude da prática de 2 (duas) condutas da mesma espécie 
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(reiterações), consoante aresto abaixo transcrito, extraído do ementário do 

egrégio Superior Tribunal de Justiça: 

PENAL. CORRUPÇÃO PASSIVA. CONTINUIDADE DELITIVA. 

PERCENTUAL DE AUMENTO. CRITÉRIO. NÚMERO DE 

INFRAÇÕES. ACÓRDÃO EM DISSONÂNCIA COM 

JURISPRUDÊNCIA DESTE SUPERIOR TRIBUNAL DE 

JUSTIÇA. DECISÃO MONOCRÁTICA. VIABILIDADE. 1. Esta 

Corte Superior de Justiça pacificou entendimento segundo o 

qual o aumento da pena pela continuidade delitiva, dentro do 

intervalo de 1/6 a 2/3, previsto no art. 71 do CPB, deve adotar o 

critério da quantidade de infrações praticadas. Assim, aplica-se 

o aumento de 1/6 pela prática de 2 infrações; 1/5, para 3 

infrações; 1/4, para 4 infrações; 1/3, para 5 infrações; 1/2, para 

6 infrações; e 2/3, para 7 ou mais infrações. (...).34 

2.4.3.6.3. Crime de quadrilha ou bando 
(artigo 288, caput do Código Penal). 

MATERIALIDADE 

949. A materialidade do delito de quadrilha ou bando também já foi 

devidamente demonstrada na análise do item 2.4.3.2.3, relativa ao réu 

ZULEIDO SOARES VERAS, cuja fundamentação ora reitero, fazendo-se 

necessário tão somente analisar a participação do denunciado no referido 

crime. 

AUTORIA 

950. Das provas produzidas nos autos não se evidencia a 

participação do réu JOSÉ IVAN DE CARVALHO PAIXÃO no grupo formado 

para a prática de crimes apontado na denúncia, nem mesmo para o 

cometimento do delito de corrupção passiva, ainda que a materialidade e 
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autoria imputadas ao mesmo quanto a este tenha restado acima 

reconhecidas. 

951. A análise das provas produzidas dá conta de que efetivamente, 

o réu JOSÉ IVAN DE CARVALHO PAIXÃO atuou para a ocorrência do crime 

de corrupção passiva, como acima já demonstrado, mas não há 

demonstração de que o mesmo tenha se associado com os demais réus com 

o objetivo de cometer crimes.  

952. A configuração do crime em comento exige prova convincente 

do engajamento dos agentes a um vínculo associativo e consolidado para fins 

criminosos. 

953. Nesse aspecto, não estou convencida da prática da conduta 

delituosa em tela pelo réu JOSÉ IVAN DE CARVALHO PAIXÃO, frente à 

razoável dúvida oriunda da fragilidade do acervo probatório contido nos autos, 

que sequer demonstrou como se dava o liame associativo entre o réu e os 

demais integrantes da quadrilha. 

954. Não se vislumbra a efetiva associação - consciente, pessoal e 

duradoura – do réu com os demais envolvidos, para o fim específico de 

prática do desvio de verbas públicas ou corromper agentes públicos, o que 

limita, em princípio, sua conduta particular a um mero agir em concurso de 

pessoas, desprovido do indispensável animus associativo. 

955. Destaco que não há nos autos qualquer diálogo interceptado, 

informação policial ou outro meio de prova que demonstrem que, além de ter 

participado do delito de corrupção passiva, o referido réu tenha integrado o 

grupo formado com o objetivo de praticar os crimes apurados nesta ação e 

também que tenha participado dos desvios de recursos relativos à obra da 

adutora do Rio São Francisco. 

                                                                                                                                                                             
34 - STJ. T5. AgRg no REsp 1169484/RS. Rel. Ministro Jorge Mussi. DJe 16/11/2012. 
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956. Demais disso, o próprio MPF, em suas alegações finais, 

reconheceu que "não há provas suficientes de que o réu estivesse engajado 

em todos os desvios relacionados à obra da adutora do São Francisco. Sua 

atuação, aparentemente, se restringiu à liberação dos valores perante o 

Ministério da Integração Nacional, em troca de vantagem indevida", razão 

pela qual oficiou pela absolvição do réu da imputação de quadrilha.  

957. Por tais motivos, rechaço a acusação de prática do delito de 

bando ou quadrilha imputada ao denunciado JOSÉ IVAN DE CARVALHO 

PAIXÃO. 

2.4.3.6.4. Da aplicação e dosimetria das 
penas. 

958. Passo à dosimetria da pena privativa de liberdade e da multa a 

serem aplicadas ao sentenciado JOSÉ IVAN DE CARVALHO PAIXÃO, no 

crime acima reconhecido, atentando para as circunstâncias judiciais previstas 

nos artigos 59 e 60 do Código Penal. 

DO CRIME DE CORRUPÇÃO PASSIVA: 

959. A reprovabilidade da conduta é evidente e fortemente 

desfavorável ao réu. Para alcançar seus objetivos ilícitos, relativo à 

priorização e liberação de recursos de convênio destinados à obra da adutora 

do Rio São Francisco, realizada pela GAUTAMA, obra de fundamental 

importância para o abastecimento de água para a Capital e na qual foi 

desviado expressivo montante de recursos públicos (aproximadamente R$ 

178 milhões em valores de 2007), o réu IVAN PAIXÃO corrompeu-se, 

contribuindo para o grave prejuízo aos cofres públicos, aproveitando-se de 

uma obra pública de extrema relevância para a população. 

960. Quanto aos antecedentes, não há informação nos autos que 

deponha contra o réu. 
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961. No tocante à personalidade e conduta social, também nada há 

que o desabone. 

962. O motivo do delito também lhe é desfavorável. O réu, ocupante 

de cargo público, atuou junto a outras autoridades na realização do objetivo 

do esquema criminoso, objetivando a priorização e a liberação de recursos de 

convênio destinados à obra da adutora do Rio São Francisco, realizada pela 

GAUTAMA, obra de fundamental importância para o abastecimento de água 

para a Capital e na qual foi desviado expressivo montante de recursos 

públicos (aproximadamente R$ 178 milhões em valores de 2007). 

963. Com relação às circunstâncias e às consequências do crime, 

as mesmas devem ser valoradas negativamente, uma vez que o delito foi 

praticado em um esquema criminoso envolvendo o pagamento de 

substanciosa quantia (acima de R$ 6 milhões de reais) em propinas às mais 

altas autoridades do Estado de Sergipe à época, ocupantes de cargos em 

diversos órgãos e esferas do Governo Estadual, realizado no âmbito da 

contratação e execução de obra de fundamental importância para o 

abastecimento de água de Aracaju, elemento essencial à vida digna de sua 

população, resultando num volume ainda maior de verbas públicas desviadas 

(R$ 78 milhões em valores históricos, R$ 178 milhões atualizados até 2007, 

correspondendo a mais de 1/3 do volume de recursos destinados ao 

contrato), que poderiam ser aplicado em novas melhorias para estender o 

acesso da população à água tratada, ou mesmo em outras áreas de atuação 

do governo estadual, como educação, saúde, segurança etc., sendo as 

consequências do delito, portanto, efetivamente danosas para o Erário e para 

a população do Estado.  

964. Assim considerando quatro das oito circunstâncias previstas no 

art. 59 do CP são desfavoráveis ao réu, fixo a pena-base em 7 anos de 
reclusão e 185 dias-multa. 
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965. Não existem circunstâncias atenuantes ou agravantes a serem 

consideradas. 

966. Por fim, não existe causa de diminuição de pena a ser 

mensurada. Incide na espécie, contudo, a causa especial de aumento de 

pena (1/3) prevista no art. 317, § 1º, do CP, tendo em vista que em razão da 

vantagem indevida foram praticados atos de ofício pelo requerido e, em 

virtude da caracterização da continuidade delitiva prevista no artigo 71, do CP, 

decorrente da reiteração de duas práticas delituosas, a pena privativa de 

liberdade deve ser aumentada no grau mínimo (1/6), estabelecendo-a em 10 
anos e 10 meses de reclusão e 287 dias-multa. 

967. Ainda, considerando a condição econômica do réu, o valor do 

dia-multa será de 1/20 (um vigésimo) do salário mínimo nacional vigente à 

época dos fatos, devendo ser recolhida em benefício do Fundo Penitenciário 

Nacional, atualizada monetariamente, consoante artigo 49, § 2º, do mesmo 

diploma legal. 

968. A pena privativa de liberdade, superior a quatro anos e não 

excedente a oito, será cumprida em regime semi-aberto, nos termos do art. 

59, inciso III, c/c o art. 33, § 1º, alínea “b”, § 2º, alínea “b”, e § 3º e § 4º, e art. 

35, todos do Código Penal. 

969. Não é o caso de aplicação do art. 44, do CP. 

970. Ausente qualquer das hipóteses de prisão cautelar previstas no 

art. 312 do CPP, permito que o sentenciado recorra em liberdade, se por outro 

motivo não estiver preso. 

 

2.4.3.7. Max José Vasconcelos de Andrade 

971. Segundo a denúncia, ao tratar do "Evento Sergipe":  
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As provas constantes dos autos demonstram que o ex-

Governador, que era candidato à reeleição no ano de 2006, 

necessitava de dinheiro para a campanha eleitoral, valendo-s , 

para isso, das propinas pagas por ZULEIDO VERAS.  

JOÃO ALVES NETO, encarregado de angariar recursos 

para a campanha política do pai, participou intensamente das 

negociações de empréstimo junto às instituições financeiras e 

das liberações de verbas para que os agentes públicos 

efetuassem pagamentos a ZULEIDO (...). 

Além de JOÃO ALVES NETO, o ex-Governador contou 

com auxílio de FLÁVIO CONCEIÇÃO DE OLIVEIRA NETO, à 

época Secretário da Casa Civil, DE MAX JOSÉ 

VASCONCELOS DE ANDRADE, Secretário de Fazenda nos 

anos de 2003 e 2004; de GILMAR DE MELO MENDES, 

Secretário de Fazenda nos anos de 2005 e 2006; e, de VICTOR 

FONSECA MANDARINO, Presidente da DESO nos aos de 2003 

a 2006. 

(...) 

FLÁVIO CONCEIÇÃO (...) intermediou os interesses de 

ZULEIDO naquele Estado, mantendo inúmeras tratativas com o 

filho do Governador, com os Secretários de Estado MAX e 

GILMAR, e com o Presidente da DESO VITOR MANDARINO, 

que possibilitaram a liberação dos recursos públicos e o 

pagamento das medições irregulares à GAUTAMA. 

(...) 

MAX e GILMAR, como Secretários de Fazenda, 

garantiram os repasses dos recursos, tanto os dos convênios 

firmados com o Ministério da Integração Nacional quanto os do 

próprio Estado de Sergipe, para que a DESO efetuasse os 

pagamentos à GAUTAMA, pelo que também receberam 

vantagens indevidas de ZULEIDO VERAS. 
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(...) 

MAX, referido como "careca", pro sua vez, exerceu 

também a função de coordenador financeiro de campanha de 

JOÃO ALVES em 2006, tendo assinado a prestação de contas 

remetida ao TRE. as interceptações telefônicas dão conta de 

que, naquele ano, foi MAX quem recebeu, pelo menos por duas 

vezes, pessoalmente, as propinas dadas por ZULEIDO VERAS 

em razão dos pagamentos feitos pela DESO, que lhes foram 

entregues por FLORÊNCIO, no Aeroporto de Aracaju, no dia 

08/08/2006, e, por HUMBERTO RIOS, no Hotel Jatobá, em 

30/08/2006. 

(...) 

Pelo total de R$ 8.641.658,00 liberados para os 

pagamentos feitos indevidamente à GAUTAMA, entre os dias 02 

e 15 de agosto de 2006, mediante a intermediação de JOÃO 

NETO e de FLÁVIO, o ex-Governador JOÃO ALVES FILHO 

recebeu de ZULEIDO a importância de R$ 650.000,00, que lhe 

foram entregues, em espécie, através de MAX, que era o seu 

coordenador de campanha eleitoral, no dia 30 de agosto 

daquele ano. 

A programação constante das agendas de ZULEIDO 

para os dias 22 e 23 de agosto (fl. 69, do apenso 45), revela que 

estavam previstos para aqueles dias pagamentos da ordem de 

R$ 350.000,00 e R$ 400.000,00, para MAX ANDRADE, o que se 

confirma pelos diálogos entre ele e FLORÊNCIO, e entre 

FLORENCIO e GIL, no dia 18/08/2006: 

(...) 

Assim, no dia 30/08/2006, GIL JACÓ providenciou a 

importância de R$ 650.000,00, que foi transportada de Salvador 

para Aracaju por HUMBERTO, num carro da empresa 

"Localiza", que, aliás, foi interceptado no percurso pela Polícia 
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Rodoviária Federal, tendo sido liberado após contato telefônico 

feito pelos policiais com FLORÊNCIO. 

Ao chegar em Aracaju, HUMBERTO se dirigiu ao 

HOTEL JATOBÁ, local onde encontrou MAX ANDRADE, 

entregando-lhe o dinheiro, como revelam as áudios 

interceptados naquele dia (...) 

De fato, entre os dias 11 e 28 de setembro de 2006, a 

GAUTAMA recebeu da DESO mais de R$ 4.252.924,60, 

totalizando, naquele mês, R$ 5.753.924,60, conforme se verifica 

pelo anexo II, do Relatório de Ação de Controle da Controladoria 

Geral da União. 

Em contrapartida, ZULEIDO enviou a FLÁVIO, no dia 

08/09/2006, R$ 216.000,00, conforme a agenda de fl. 63, do 

apenso 45. Os diálogos adiante transcritos demonstram que a 

referida propina foi solicitada por JOÃO NETO para ser entregue 

a MAX, através do motorista de FLÁVIO, PETU, também 

chamado de "ANJO NEGRO": 

(...) 

MAX ANDRADE recebeu, para o ex-Governador JOÃO 

ALVES FILHO, R$ 163.000,00, no dia 14/09/2006; e R$ 

300.000,00, no dia 22/09/2006, conforme anotações de fls. 74 e 

76. do apenso 45. 

(...) 

Naquela fase de término do contrato e do mandato do 

ex-Governador JOÃO ALVES FILHO, ZULEIDO ajustou com os 

seus parceiros as propinas ainda devidas, garantindo-lhes o que 

havia sido prometido durante todo o desenrolar do contrato.  

Assim, pagou a FLÁVIO, no dia 02/10/2006, R$ 

115.800,00, no dia 23/10/2006, R$ 250.000,00, e no dia 

25/12/2006, R$ 30.000,00 (fls. 112 e 89, do apenso 45); a JOÃO 
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NETO, no dia 19/10/2006, R$ 150.000,00 e, no dia 25/12/2006, 

R$ 80.000,00 (fls. 79 e 89, do apenso 45); e a MAX ANDRADE 

("careca"), no dia 25/12/2006, R$ 20.000,00 (fl.89, do apenso 

45). 

972. Acrescenta o MPF que: 

Os diálogos monitorados, notadamente nos períodos de 

abril a setembro de 2006 e fevereiro a maio de 2007, mostram 

que, para alcançar seus objetivos ilícitos, ZULEIDO VERAS 

manteve no Estado de Sergipe um esquema do qual 

participaram os seguintes integrantes da sua quadrilha: MARIA 

DE FATIMA PALMEIRA, RICARDO MAGALHAES DA SILVA, 

GIL JACÓ, FLORÊNCIO VIEIRA e HUMBERTO RIOS. 

Por outro lado, verificou-se que o ex-Governador 

daquele Estado JOÃO ALVES FILHO; o ex-Secretário da Casa 

Civil e atual Conselheiro do Tribunal de Contas do Estado, 

FLÁVIO CONCEIÇÃO DE OLIVEIRA NETO; o ex- Secretário de 

Fazenda, MAX JOSÉ VASCONCELOS DE ANDRADE; o ex-

Presidente da DESO e ex-Secretário de Fazenda GILMAR DE 

MELO MENDES; o ex-·Presidente da DESO VICTOR 

FONSECA MANDARINO; os ex-Diretores- técnicos da OESO 

ROBERTO LEITE e KLEBER CURVELO FONTES; o sócio-

administrador da ENPRO SERGIO DUARTE LEITE; o 

engenheiro fiscal da obra RENATO CONDE GARCIA; o ex-

Deputado Federal e ex-Secretário de Administração, JOSE 

IVAN DE CARVALHO PAIXAO; e JOAO ALVES NETO, filho do 

então Governador do Estado JOAO ALVES FILHO, associaram-

se de forma estável e permanente para promover o desvio dos 

recursos públicos destinados ao pagamento das obras de 

ampliação da adutora do Rio São Francisco, tendo efetivamente 

proporcionado tal desvio em favor da empresa GAUTAMA, 

mediante o recebimento de vantagens indevidas. 
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973. Finaliza a denúncia (em relação ao Evento Sergipe) 

asseverando que: 

Assim procedendo, de modo livre e consciente: 

a) (...) MAX JOSÉ VASCONCELOS DE ANDRADE (...) 

estão incursos nas penas do art. 312 do Código Penal;  

974. A denúncia foi recebida pelo Superior Tribunal de Justiça 

(Acórdão de fls. 2.188/2.319), da seguinte maneira em relação ao referido réu: 

E) CONCLUSÃO 

Assim vistos e examinados os autos e devidamente 

analisadas as provas colhidas na fase de Inquérito, concluo da 

seguinte forma: 

1) CRIME DE PECULATO-DESVIO 

RECEBO A DENÚNCIA quanto ao delito de peculato-

desvio, tipificado no art. 312, caput, do Código Penal, em 

relação aos acusados (...) MAX JOSÉ VASCONCELOS DE 

ANDRADE (...), nos termos do art. 29 do referido diploma legal. 

2) CRIME DE CORRUPÇÃO PASSIVA 

RECEBO A DENÚNCIA quanto ao delito de corrupção 

passiva, tipificado no art. 317, § 1°, do Código Penal, em relação 

aos acusados (...) MAX JOSÉ VASCONCELOS DE ANDRADE 

(por 03 vezes). 

(...) 

4) CRIME DE FORMAÇÃO DE QUADRILHA 

RECEBO A DENÚNCIA quanto ao delito tipificado no 

art. 288, caput , do Código Penal, em relação aos acusados (...) 

MAX JOSÉ VASCONCELOS DE ANDRADE (...). 
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975. Em sua defesa, MAX JOSÉ VASCONCELOS DE ANDRADE 

defendeu a atipicidade da conduta que  lhe foi atribuída, uma vez que diante 

da não individualização de sua conduta, não se encontrariam presentes os 

elementos do tipo  penal descritos no art. 312 do Código Penal, quais sejam, 

ser o agente funcionário público, apropriar-se de dinheiro, valor ou outro bem 

móvel, público ou particular, de que tenha a posse em razão do cargo, ou 

desviá-lo em proveito próprio ou alheio, tampouco no art. 317, e seu § 1º, que 

exige ser o agente funcionário público, mesmo fora da função ou antes de 

assumi-la, mas em razão dela, solicitar ou receber, para si ou para outrem, 

vantagem indevida, ou aceitar promessa de tal vantagem, e que, em 

consequência da vantagem indevida ou da promessa, venha a retardar, deixar 

de praticar qualquer ato de ofício ou praticá-lo infringindo dever funcional.  

976. Afirmou que exerceu o cargo de Secretário de Estado da 

Fazenda de Sergipe no período de 02/01/2003 a 17/10/2004, quando apenas 

cumpriu a Lei Orçamentária e promoveu a sua execução, rigorosamente, 

conforme exige a LC n. 101/2000, e, também, de Secretário de Estado do 

Turismo, de 20/02/2006 a 17/07/2006 (sendo que esteve licenciado de 

30/06/2006 a 14/07/2006). 

977. Aduziu que os repasses feitos para a DESO foram efetuados 

em razão de sua previsão da Lei Orçamentária do Estado de Sergipe, e que, 

se não o fizesse, seria penalmente responsabilizado nos termos da LC n. 

101/2000, e, caso aplicasse tais recursos em outro seguimento do governo, 

incorreria nas sanções do art. 315 do CP.  

978. Defendeu que, em um primeiro momento, no exercício do cargo 

de Secretário de Estado da Fazenda, procedeu aos repasses de valores que 

se encontravam determinados na legislação orçamentária, agindo nos limites 

da lei, e, em um segundo momento, em que já não mais se encontrava no 

exercício de cargos públicos, quando os seus atos já não mais se pautavam 
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em função dele, não poderia cometer o delito de corrupção passiva, muito 

menos na forma qualificada. 

979. Ressaltou a ausência de responsabilidade do Secretário de 

Estado da Fazenda quando à gestão dos recursos oriundos de convênio com 

o Ministério da Integração Nacional e de empréstimo junto à CAIXA, que cabia 

à Secretaria de Estado da Infraestrutura, órgão ao qual a DESO era vinculada 

na estrutura organizacional do Estado, e destacou que o mesmo sistema de 

administração de valores referente ao convênio se aplica à contrapartida do 

Estado de Sergipe, obrigatória nas transferências voluntárias, em relação à 

qual qualquer repasse de valores realizado pelo requerido, enquanto 

Secretário da Fazenda, foi procedido de acordo com a Lei, de forma 

obrigatória e inexistindo qualquer discricionariedade em tal ato. 

980. Acrescentou que as transcrições das supostas conversas 

mantidas por meio telefônico não dão suporte à atribuição da prática de 

qualquer delito, mesmo porque nenhuma delas diz respeito a conversas 

mantidas pessoalmente pelo denunciado, tanto que sequer houve o seu 

indiciamento pela autoridade policial que conduziu as investigações. 

981. Argumentou que não existe qualquer prova de que o requerido 

tenha recebido qualquer quantia e, muito menos, que tenha recebido valores 

oriundos de desvio de verbas públicas. 

982. Refutou a prática do crime de quadrilha, afirmando que não 

existe qualquer demonstração de vínculo duradouro entre o acusado e os 

demais denunciados, bem assim que não restou configurado o número 

mínimo de (quatro) agentes necessários para configuração de tal delito, 

dizendo que a acusação afirma que ele teve contato apenas com três 

pessoas, no máximo. 
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983. Rechaçou também a existência de dolo, uma vez que não há 

provas de que agiu com consciência e vontade de realizar os requisitos 

objetivos dos tipos penais. 

984. Sustentou a nulidade do recebimento da ação penal, diante da 

alteração da tipicidade, tendo o juízo acolhido a ação penal de forma diversa 

da que fora proposta; a inépcia da inicial acusatória, alegando ausência de 

narração dos fatos tidos por delituosos, de forma clara e precisa, com todas 

as suas circunstâncias; a ausência de integralidade das gravações e de 

degravação integral dos áudios e interpretações indevidas das interceptações 

telefônicas. 

985. Disse que jamais foi conhecido por qualquer pessoa como 

"careca", acunha que não o identifica, e sequer possuía calvície acentuada, à 

época dos fatos, impugnando tal referência.  

986. Apontou contradição do MPF, que ajuizou ações civis públicas 

correlatas à presente ação penal, perseguindo atos de improbidade, e, quanto 

ao demandado, não lhe imputou qualquer prejuízo causado aos cofres 

públicos, indo de encontro à tese de que o demandado tenha causado danos 

ao erário e à tese do peculato. 

987. Arrolou um total de 06 testemunhas e juntou diversos 

documentos. 

988. Em suas alegações finais (fls. 10.943/10.964), além de reiterar 

questões preliminares, todas já rechaçadas, e os argumentos já lançados em 

sua defesa, afirmou que a testemunha ouvida Simone Cristina Ferreira 

Aragão confirmou que o requerido atendia inúmeras pessoas, que enquanto 

secretária do denunciado jamais ouviu falar da Construtora GAUTAMA no seu 

período da Secretaria de Estado da Fazenda e durante a campanha eleitoral, 

e que Max Andrade jamais recebeu qualquer valor em espécie. 
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989. Também disse que as testemunhas ouvidas em relação à 

apreensão do veículo no dia 30/08/2006, os Policiais Rodoviários Federais 

Augusto César Lima dos Santos e Adalberto Vasconcelos de Andrade, 

refutaram a versão do MPF sobre o fato, pois o valor transportado, diferente 

do que fora dito, era de R$ 200.000,00 e não de R$ 650.000,00 e foi enviado 

para pagamento de empregados no canteiro de obras, além de que, mesmo 

estando monitorados, não há outras provas como fotografias e busca e 

apreensão. 

990. Apontou, por fim, que a mídia contendo o seu interrogatório 

está corrompida, impondo a sua reinquirição. 

991. Posteriormente, convertido o feito em diligência, em 

decorrência de problema técnico na gravação do interrogatório do réu MAX 

JOSÉ VASCONCELOS DE ANDRADE, oportunizando-lhe informar sobre a 

necessidade de seu reinterrogatório (f. 11338), a sua defesa informou a 

prescindibilidade de nova reinquirição, reconsiderando o seu pedido e 

requerendo o prosseguimento do feito (f. 11341), o que foi deferido por este 

Juízo.  

992. Pois bem.  

993. As preliminares suscitadas pelo acusado já foram todas 

rejeitadas anteriormente. Quanto às alegações de mérito, relativas à correção 

de sua atuação enquanto Secretário de Estado da Fazenda e como 

coordenador financeiro da campanha eleitoral de JOÃO ALVES FILHO, a 

ausência de prática de conduta tipificada como qualquer um dos delitos 

apontado pelo MPF e mesmo sobre a presença ou não do dolo em praticá-los, 

elas serão observadas por ocasião do exame de cada um dos delitos 

imputados ao réu, no que diz respeito à materialidade e à autoria. 
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2.4.3.7.1. Crime de peculato-desvio (artigo 
312, caput do Código Penal). 

MATERIALIDADE 

994. A materialidade do delito de peculato-desvio já foi devidamente 

demonstrada na análise do item 2.4.3.2.1, relativa ao réu ZULEIDO SOARES 

VERAS, cuja fundamentação ora reitero, fazendo-se necessário tão somente 

analisar a participação do denunciado no referido crime. 

AUTORIA 

995. No que diz respeito à autoria, não há demonstração da 

participação do réu MAX JOSÉ VASCONCELOS DE ANDRADE na conduta 

delituosa de peculato-desvio, que lhe foi atribuída, diante da inexistência de 

provas suficientes nesse sentido. 

996. Inicialmente, consoante consta das próprias alegações finais 

do MPF:  

A peça acusatória descreve que o réu enquanto 

Secretário da Fazenda, garantiu os repasses dos recursos, tanto 

os dos convênios firmados com o Ministério da Integração 

Nacional quanto os do próprio Estado de Sergipe, para que a 

DESO efetuasse os pagamentos à GAUTAMA, pelo que 

também recebeu vantagens indevidas de ZULEIDO VERAS.  

No tocante a este fato imputado a MAX, não há 

evidências de que ele teria garantido os recursos do convênio. 

Explica-se: Segundo interrogatório do requerido, ele ocupou a 

pasta da Secretaria de Fazenda nos anos de 2003 a 2004. 

Nesse período ainda estava em vigência o Convênio 200/99, 

tendo como intervenientes a Secretaria de Fazenda e o 

Ministério da Integração Nacional (item 2.4 do Relatório da 

C.G.U). Foram realizadas três liberações financeiras por parte 
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do Concedente, nos valores de R$8.000.000,00 (oito milhões de 

reais), R$4.500.000,00 (quatro milhões e quinhentos mil reais) e 

R$8.000.000,00 (oito milhões de reais), realizadas por meio das 

Ordens Bancárias n. 000360, de 15/02/2000, n. 002335, de 

13112/2001 e n. 001704, de 01/07/2002, respectivamente. A 

vigência do sobredito convênio, com onze termos aditivos, foi 

prorrogada até 31 de dezembro de 2004.  

Vale dizer, os recursos foram liberados, a princípio, em 

período anterior à assunção do cargo de Secretário de Fazenda. 

A contrapartida do convênio é obrigatória, não havendo 

ingerência sobre isso. 

Novo convênio já foi celebrado no ano de 2005 (SIAFI 

539364), entre o Ministério da Integração Nacional e a 

Secretaria de Estado da Infraestrutura. 

Além disso, as ligações telefônicas não fazem qualquer 

alusão a atuação de MAX no sentido de garantir os recursos. Há 

referências à pessoa de LUIZ DURVAL, então Secretário de 

Infraestrutura, mas que não foi denunciado.  

997. Não há, assim, como reconhecido pelo MPF, qualquer 

demonstração de que o réu MAX ANDRADE tenha concorrido para o desvio 

das verbas públicas quando ocupava o cargo de Secretário de Estado da 

Fazenda de Sergipe.  

998. Ainda, em que pese o MPF defender, de outro lado, a prática 

do delito de peculato por MAX ANDRADE quando o mesmo atuava como 

tesoureiro da campanha eleitoral de JOÃO ALVES FILHO, afirmando que, 

dadas as circunstâncias, é induvidoso que nessa condição ele não soubesse 

a origem do recurso, especialmente a partir de agosto de 2006, quando ficou 

caracterizado o liame subjetivo com os outros membros da quadrilha, servindo 

o réu como arrecadador dos recursos destinados à referida campanha 
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eleitoral, conforme demonstram as escutas telefônicas e as anotação de 

agenda, considero que igualmente não há demonstração da sua participação 

no desvio dos recursos públicos relativos ao Contrato n. 110/01, que teve por 

objeto as obras da adutora do Rio São Francisco. 

999. Não há, mesmo nesse período, qualquer demonstração de ter 

o referido acusado agido, isolada ou conjuntamente com os demais réus, nas 

irregularidades já apontadas na licitação que selecionou a GAUTAMA para a 

execução das obras da adutora do Rio São Francisco e tampouco naquelas 

indicadas durante a execução e pagamentos do contrato firmado entre a 

empreiteira e a DESO decorrente daquele certame, das quais resultou o 

desvio dos recursos públicos ali aplicados. 

1000. Durante a instrução processual desta Ação Penal, o órgão 

acusatório serviu-se, exclusivamente, do interrogatório do denunciado, do 

depoimento de testemunhas e de algumas interceptações telefônicas e 

anotações em agendas apreendidas na sede da GAUTAMA. 

1001. Por sua vez, ao ser interrogado em Juízo, o denunciado MAX 

ANDRADE contrapôs-se, veementemente, aos termos da denúncia e 

apresentou a sua versão dos fatos (vide interrogatório gravado em áudio e 

vídeo em mídia digital - f. 9646/9647 e 9650/9651). 

1002. De seu lado, o depoimento das testemunhas arroladas na 

denúncia não possui condições de alterar a versão do denunciado, nenhuma 

informação relevante trazendo quanto à atuação do referido réu, quanto ao 

delito de peculato. 

1003. Também, nos diálogos interceptados pela Polícia Federal 

nenhuma referência se encontra indicando que MAX ANDRADE tenha 

participado de alguma forma dos procedimentos que levaram a desvio de 

recursos públicos para si, em favor da GAUTAMA ou mesmo de terceiros. 
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1004. Assim, verifico que as provas produzidas em juízo, sobre o 

crivo do contraditório, não confirmaram as acusações constante na denúncia, 

relativas ao acusado MAX JOSÉ VASCONCELOS DE ANDRADE, 

relativamente ao crime ora em análise. 

1005. À luz das ponderações acima, observo, em suma, que um 

decreto condenatório não encontra respaldo no acervo probatório trazido aos 

autos, em face da fragilidade dos seus elementos. 

1006. Para confirmar esse entendimento, reporto-me ao aresto 

jurisprudencial a seguir, extraído do ementário da egrégia Suprema Corte, 

que, mutatis mutandis, aplica-se ao presente caso: 

(...). - Nenhuma acusação penal se presume provada. Não 

compete, ao réu, demonstrar a sua inocência. Cabe, ao 

contrário, ao Ministério Público, comprovar, de forma 

inequívoca, para além de qualquer dúvida razoável, a 

culpabilidade do acusado. Já não mais prevalece, em nosso 

sistema de direito positivo, a regra, que, em dado momento 

histórico do processo político brasileiro (Estado Novo), criou, 

para o réu, com a falta de pudor que caracteriza os regimes 

autoritários, a obrigação de o acusado provar a sua própria 

inocência (Decreto-lei nº 88, de 20/12/37, art. 20, n. 5). 

Precedentes. (...). - Em matéria de responsabilidade penal, não 

se registra, no modelo constitucional brasileiro, qualquer 

possibilidade de o Judiciário, por simples presunção ou com 

fundamento em meras suspeitas, reconhecer a culpa do réu. 

Os princípios democráticos que informam o sistema jurídico 

nacional repelem qualquer ato estatal que transgrida o dogma 

de que não haverá culpa penal por presunção nem 

responsabilidade criminal por mera suspeita.35 

                                                        
35 - STF. T2. HC 84580/SP. Rel. Ministro Celso de Mello. DJe 176 – 18/09/2009. 
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1007. Por sinal, trago a lume extrato do voto condutor do acórdão 

acima, da lavra do eminente relator Ministro Celso de Mello, o qual foi 

acompanhado por seus pares à unanimidade, in verbis: 

(...). Não custa enfatizar que, no sistema jurídico brasileiro, não 

existe qualquer possibilidade de o Poder Judiciário, por simples 

presunção ou com fundamento em meras suspeitas, 

reconhecer, em sede penal, a culpa de alguém. 

Na realidade, os princípios democráticos que informam o 

modelo constitucional consagrado na Carta Política de 1988 

repelem qualquer ato estatal que transgrida o dogma de que 

não haverá culpa penal por presunção nem responsabilidade 

criminal por mera suspeita. 

Meras conjecturas sequer podem conferir suporte material a 

qualquer acusação estatal. É que, sem base probatória 

consistente, dados conjecturais não se revestem, em sede 

penal, de idoneidade jurídica, quer para efeito de formulação 

de imputação penal, quer, com maior razão, para fins de 

prolação de juízo condenatório. 

Torna-se essencial insistir, portanto, na asserção de que, “Por 

exclusão, suspeita ou presunção, ninguém pode ser 

condenado em nosso sistema jurídico-penal”, consoante 

proclamou, em lapidar decisão, o E. Tribunal de Justiça do 

Estado de São Paulo (RT 165/596, Rel. Des. VICENTE DE 

AZEVEDO). (...). 

1008. Colaciono ainda sobre o tema julgado do Superior Tribunal de 

Justiça: 

“HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. SISTEMA 
ACUSATÓRIO. INTELIGÊNCIA DO ART. 156 DO CÓDIGO 
DE PROCESSO PENAL. DECISÃO CONDENATÓRIA. 
FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE. INVERSÃO DO ÔNUS DA 
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PROVA. IMPOSSIBILIDADE. DOCUMENTO APRESENTADO 

PELA DEFESA IGNORADO PELO ÓRGÃO JULGADOR. 

VIOLAÇÃO DO DEVIDO PROCESSO PENAL E 

INFRINGÊNCIA AOS ARTIGOS 231 E 400 DO CÓDIGO DE 

PROCESSO PENAL. CONSTRANGIMENTO EVIDENCIADO. 

ORDEM CONCEDIDA. 1. O órgão acusador tem a obrigação 
jurídica de provar o alegado e não o réu demonstrar sua 
inocência. 2. É característica inafastável do sistema 
processual penal acusatório o ônus da prova da acusação, 
sendo vedado, nessa linha de raciocínio, a inversão do 
ônus da prova, nos termos do art. 156 do Código de 
Processo Penal. 3. Carece de fundamentação idônea a 

decisão condenatória que impõe ao acusado a prova de sua 

inocência, bem como ignora documento apresentado pela 

Defesa a teor dos artigos 231 e 400 do Código de Processo 

Penal. 4. ORDEM CONCEDIDA para anular a decisão 

condenatória, para que outro julgamento seja proferido, 

apreciando-se, inclusive, a prova documental ignorada”. (HC 

200300488230. Rel.: Paulo Medina. Publicado em: 

09/04/2007). 

1009. Pois bem, durante a fase investigativa, os elementos 

probatórios, traduzidos em indícios mínimos de autoria e materialidade, 

operam como lastro na formação da opinio delicti a ser exercida pelo 

Ministério Público, justificando a formulação de denúncia. Contudo, na fase 

judicial, após sua renovação mediante o contraditório e a ampla defesa, 

devem revestir-se de um grau de certeza maior, apto a balizar o 

convencimento do juízo, o que não foi o caso quanto a este crime ora 

examinado 
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1010. Dessa forma, vejo que o MPF não produziu provas em sede 

judicial aptas a um decreto condenatório, em relação ao denunciado MAX 

JOSÉ VASCONCELOS DE ANDRADE, relativamente ao delito de peculato. 

1011. Nessa toada, ressente-se a acusação de prova robusta, 

mormente em face do princípio da presunção de inocência. 

2.4.3.7.2. Crime de corrupção passiva 
qualificada (artigo 317, § 1º do Código 
Penal), por 3 vezes. 

MATERIALIDADE 

1012. A materialidade do delito corrupção passiva qualificada já foi 

devidamente demonstrada na análise do item 2.4.3.4.2., relativa ao réu 

FLÁVIO CONCEIÇÃO DE OLIVEIRA NETO, cuja fundamentação ora reitero, 

fazendo-se necessário tão somente analisar a participação do denunciado no 

referido crime. 

AUTORIA 

1013. No que diz respeito à autoria, não existe dúvida sobre a 

participação do réu MAX JOSÉ VASCONCELOS DE ANDRADE na conduta 

delituosa que lhe é atribuída, conforme se pode observar na robusta prova 

carreada aos autos. 

1014. As provas produzidas nos autos demonstram que o réu MAX 

JOSÉ VASCONCELOS DE ANDRADE recebia valores indevidos, repassados 

pela GAUTAMA à campanha eleitoral de reeleição do então Governador 

JOÃO ALVES FILHO, como contrapartida pelo atendimento dos interesses da 

empreiteira junto ao Governo do Estado, mais especificamente, no caso, junto 

à DESO, companhia estadual de saneamento, com quem firmou o Contrato n. 
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110/01, para a execução das obras da adutora do Rio São Francisco, nos 

termos e condições já amplamente descritos nesta sentença (item 2.4.1). 

1015. Consoante se infere dos autos, o réu MAX ANDRADE 

constavas das anotações em agenda apreendidas pela Polícia Federal na 

sede da GUATAMA, na qual, segundo constatado pela autoridade policial e 

demonstrado nestes autos, também por contextualização com os diálogos 

interceptados, os representantes da empreiteira contabilizavam valores que 

eram por ela repassados a pessoas e/ou empresas, muitas das vezes 

referentes a quantias indevidas para atuação em favor de seus interesses. 

1016. Naqueles documentos, observa-se que estavam contabilizado 

como pagamento a MAX, no dia 03/08/06 – R$ 200.000,00, no dia 22/08/06 – 

R$ 350.000,00, no dia 23/08/2006 – R$ 400.000,00, no dia 14/09/06 – R$ 

163.000,00 e no dia 22/09/06 – R$ 300.000,00 (fls. 34, 37-v, 37-v., 40 e 41 do 

Apenso 45 (fls. 63, 69, 69, 74 e 76 na numeração do STJ), além de um 

pagamento contabilizado em nome de "CARECA", no dia 25/12/06 – R$ 

200.000,00. 

1017. O pagamento de valores por empregados da GAUTAMA ao réu 

MAX ANDRADE também resta comprovado por meio dos diálogos 

interceptados pela Polícia Federal, cujo conteúdo reforça os dados 

contabilizados naquelas agendas.  

1018. A sequência de diálogos abaixo demonstra que no dia 

08/08/2006, o réu MAX ANDRADE encontrou-se com o empregado da 

GAUTAMA de nome FLORÊNCIO, no aeroporto desta Capital, para 

recebimento de propina, e que mantiveram outras tratativas logo após: 

D110. 08/08. Zuleido e Gil. (terça) Pagamentos para Aracaju. 

Fala da MANDALA. Manda botar pelo menos cem para Aracaju 

hoje. Zuleido manda pegar ajuda com a ECOSAMA.  
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D111. 08/08. Zuleido e Gil. Gil diz que ta mandando 100 para aí 

(Aracaju). Zuleido diz que amanhã (dia 09) tem que fazer 400 

daqui! Gil corrige: 300!   

 

D112. 08/08. Zuleido e Ricardo. Liberação de 7 milhões. Z diz 

que liberaram hoje 07(sete). Ricardo diz que vai fazer a fatura 

completa, com 10(dez), ao que Zuleido assente, dizendo que 

eles vão pagar o resto até o final do mês.  

 

D113. 08/08. Zuleido e Ricardo. Propina do Careca, o 

“atrasado”, 62 mil, mas Zuleido diz pra pagar só 30. 

 

D114. 08/08. Gil pergunta se pode mandar os 100, Zuleido diz 

que aquele mesmo esquema e a mesma pessoa. E amanhã 

manda os 300. Zuleido diz que saíram 7 e até o final do mês 

sai o resto.  

 

D115. 08/08. Florêncio e Max. Florêncio diz que está com... e 

que está indo no vermelhinho. Marcam encontro na saída do 

aeroporto.  

 

D116. 08/08.Florencio liga dizendo que já está em Aracaju e 

Max diz que em sete minutos estará lá (no aeroporto) 

 

D119. 10/08. Florêncio e Max. Florêncio diz que não deu para 

acontecer nem ontem nem hoje mas sai amanhã. Max reclama.   

 

D120. 11/08. Florêncio e Max. Eu to com uma programação 

para chegar amanha por volta de umas três da tarde. Que liga 

confirmando.  
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1019. Além disso, no depoimento prestado perante o STJ, o 

empregado da GAUTAMA FLORÊNCIO BRITO confirmou "que chegou a 

entregar dinheiro a Max e a Pitu, mas não sabe para que só recebeu ordens" 

e "que quando entregou o dinheiro a pitu e a Max, não sabe dizer quanto foi"; 

(f. 1.376/1.381). 

1020. Também os diálogos abaixo, mantidos entre MAX ANDRADE e 

FLORÊNCIO, e entre FLORÊNCIO e GIL (ambos empregados da 

GAUTAMA), revelam o acerto para pagamento de mais propina nos dias 22 e 

23/08/2006, terça e quarta-feira, confirmando as anotações da agenda: 

Florêncio: “...ficou de eu fazer uma programação na terça-feira, 

viu? 

MAX: " terça-feira?" 

FLORÊNCIO: "é." 

(18/08/2006, às 16h41min38s) 

 

FLORÊNCIO : "falei com Max. " 

GIL: "pra terça e quarta. " 

(18/08/2006, às 16h47min06s) 

1021. Logo em seguida, FLORÊNCIO avisa a FLÁVIO CONCEIÇÃO 

que somente teria programação para a semana seguinte: 

D50. 18/08. Florêncio e Flavio. Florêncio diz que a 

programação só pra semana. 

1022. Ainda, no dia 30/08/2006, os diálogos interceptados 

demonstram que o réu MAX ANDRADE se encontrou com o empregado da 

GAUTAMA de nome HUMBERTO, em um hotel nesta Capital (Jatobá), onde 

recebeu dele os "documentos": 

MAX: " ... oi meu filho, tá por onde?" 
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FLORÊNCIO: " Pronto. E, eu tô com o menino que já chegou, 

tá lá no local. " 

(30/08/2006, às 22h18min17s) 

 

FLORÊNCIO: " Humberto, ele já tá chegando aí viu?" 

HUMBERTO: "Já, né?... 

FLORÊNCIO: " você tá no mesmo local, né? 

HUMBERTO: "tô, é no Jatobá .. ," 

(30/08/2006, às 22h19minl0s) 

 

HUMBERTO: "... Já entreguei aqueles documentos do sacana" 

GIL: "Já entregou, já?..   

(30/08/2006, às 22h22min48s) 

1023. Entretanto, as provas demonstram que tais "documentos" 

eram, na verdade, dinheiro em espécie. 

1024. Como o pagamento não foi realizado nos dias previstos, 

FLÁVIO CONCEIÇÃO externou a ZULEIDO VERAS a ansiedade de JOÃO 

ALVES NETO, momento em que ZULEIDO informou que GIL estaria 

produzindo a remessa dos recursos: 

FLÁVIO: “ ...o filho é um apavorado...disse que era um assunto 

hoje, quer que eu mande até Salvador.” 

ZULEIDO: “ que é o assunto de quê?” 

FLÁVIO: “assunto de...deixa eu ver...do retorno.” 

ZULEIDO: “tá, Gil está fazendo isso, Flávio, nem se 

preocupe...” 

FLÁVIO: “...deixa eu fazer uma colocação:alguma posição hoje 

ou não?” 

ZULEIDO: “você tem amanhã, tá? Hoje tá tudo sendo 

produzido pra aí , tá?...” 

(30/08/2006, às 11h28min47s)   
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1025. Com efeito, nesse mesmo dia, GIL JACÓ, empregado da 

GAUTAMA, remeteu para ARACAJU substanciosa quantia em dinheiro, em 

espécie. A quantia foi transportada por outro empregado da empreiteira, de 

nome HUMBERTO, participante dos diálogos supra, em um carro alugado à 

empresa Localiza, que foi abordando, durante a viagem, por Policiais 

Rodoviários Federais, que encontram significativa quantidade de dinheiro no 

porta-malas, liberando-o após confirmar junto à empresa supostos origem e 

destino do numerário. 

1026. Tal abordagem foi confirmado pelos Policiais Rodoviários 

Federais que participaram do ato, em depoimento prestado a este Juízo, os 

quais afirmaram que: 

-  estava de plantão na Central de Informações, na sede da 

PRF (Av. Maranhão); 

- a equipe que fez a abordagem do veículo estava no Posto de 

São Cristóvão; 

- que não estava no local da abordagem, tendo recebido as 

informações dos colegas; 

- os colegas Augusto e Jessé abordaram o  veículo em 

fiscalização de rotina, identificaram que o veículo era da 

Localiza, locada pela empresa GAUTAMA, que o motorista 

estava identificado com crachá e que toda a documentação do 

veículo e condutor estava regular; 

- os PRF encontraram uma grande caixa de papelão, com uma 

grande quantidade de dinheiro; 

- os colegas separaram os passageiros do veículo para 

entrevistá-los, questionando a origem e destino do dinheiro e o 

valor, quando um deles respondeu que o dinheiro estava 

saindo de Salvador para o canteiro de obras da 2ª Etapa da 

adutora do São Francisco, em Pedra Branca, para pagamento 

de pessoal, e que eram R$ 200.000,00 (duzentos mil reais); 
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- o depoente fez a ligação para a empresa em Salvador, 

explicou a situação da abordagem, e foi informado de que eles 

estavam autorizados a levar esse dinheiro e confirmou as 

informações que tinham sido passadas; 

- não lembra os nomes de nenhuma das pessoas envolvidas no 

episódio, tendo em vista já ter passado aproximadamente 10 

anos, lembrando-se apenas do fato; 

- que a abordagem se deu no início da noite. 

(PRF Adalberto Vasconcelos de Andrade) 

 

- recorda-se de uma abordagem em 30/08/2006 de um veículo 

da Localiza, no qual se encontravam dois funcionários da 

GAUTAMA; 

- na abordagem, em verificação no veículo, foi encontrada no 

porta malas uma caixa de papel chamex com uma quantidade 

de dinheiro;  

- questionaram o que seria aquele dinheiro, separando os dois 

ocupantes para entrevistá-los individualmente; 

- ambos contaram a mesma história, que estavam vindo de 

Salvador, que eram funcionários da GAUTAMA e que aquele 

dinheiro seria para pagar uma obra que estava sendo realizada 

em Aracaju da adutora do São Francisco; 

- pediu que eles fornecessem algum contado da empresa, 

ambos passaram o mesmo contato, e que fez a ligação através 

da CIOP, porque à época não conseguiam fazer a ligação 

direto do Posto; 

- o colega conversou com alguém na empresa cujo nome não 

se recorda, depois transferiu a ligação para o depoente, que 

questionou ao rapaz sobre o volume do dinheiro; 

- eles informaram que eram R$200.000,00 (duzentos mil reais), 

que estavam acondicionados numa caixa de papel chamex, 

arrumados; 
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- já era noite quando da abordagem, realizada no Posto de São 

Cristóvão; 

- não se recorda o nome do funcionário da GAUTAMA com 

quem falou em Salvador, nem dos ocupantes do veículo, uma 

vez que já se passaram 10 anos da ocorrência; 

- não existia nada contra o veículo, nem contra os ocupantes, 

as histórias coincidiram, esclarecendo a origem do dinheiro, 

cujo valor era compatível para o pagamento de um canteiro de 

obra, então liberaram o veículo; 

- o funcionário da GAUTAMA informou que como tinham pouco 

tempo em Sergipe, tinha dificuldade de realizar esse saque 

aqui e que tinham mais facilidade de sacar lá em Salvador; 

- os ocupantes dos veículos não estavam nervosos. 

(PRF Augusto César Lima dos Santos) 

1027. Além disso, em depoimento prestado no STJ (fls. 1.395/1.400), 

o empregado da GAUTAMA GIL JACÓ (gerente administrativo financeiro) 

confirmou o episódio acima relatado: 

"(...) que, à vista do diálogo do dia 30/08/2006, às 21:59h, 

esclarece o depoente que reconhece que estava conversando 

com Humberto; que se recorda de ter mandado urna remessa 

de valor bem expressivo, mais de 600 mil reais, mas que foi 

para a obra; (...)" 

1028. De igual forma, no depoimento prestado ao STJ (fls. 

1.410/1.415), o empregado da GAUTAMA, HUMBERTO RIOS (assistente 

financeiro), também confirmou o episódio acima relatado e que depois se 

dirigiu ao Hotel Jatobá:  

"(...) Que, em uma oportunidade, fazendo viagem de Salvador 

para Aracaju em veículo locado, pois a empresa não possui 

veículo próprio, levava 650 mil reais para entregar no escritório 

da obra; que foi parado pela Polícia Rodoviária, a qual verificou 
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o conteúdo da caixa, contou o dinheiro, telefonou para a 

Gautama nos números indicados pelo depoente de Florêncio e 

Gil Jacó, seus chefes imediatos, e foi liberado; que esse 

dinheiro foi entregue ao gerente da Gautama em Aracaju, de 

nome Ricardo; que segundo lhe consta, Sr. Zuleido passaria 

depois para pegar esses valores; que o depoente não sabia o 

quantitativo que estava transportando; que só soube depois da 

contagem pela Polícia Rodoviária; que, em Aracaju hospedou-

se no Hotel Jatobá; (...)" 

1029. No dia seguinte, o diálogo interceptado entre ZULEIDO e FLÁVIO 

CONCEIÇÃO confirma a realização da transação: 

D156. 31/08. Zuleido e Flavio. Zuleido pergunta se falou com 

Max, e Flavio diz que está tudo ok. Tudo no devido lugar. 

1030. Logo após esse episódio, ZULEIDO VERAS voltou a manter 

tratativas com FLÁVIO CONCEIÇÃO sobre o repasse das vantagens 

indevidas, citando o nome de MAX como sendo quem controlava tais 

recebimentos: 

FLÁVIO: "... Vitor ainda continua dizendo que ainda não está 

autorizado.. .então eu falei: O João é importante... " 

ZULEIDO: " dos dois tenho adiantado 84... " 

FLÁVIO: " não eu tô falando o filho ... " 

FLÁVIO: " então não se tem nada a dar? 

ZULEIDO: "não... " 

ZULEIDO: .. Max é quem controla essas coisas  

"FLÁVIO: "eu vou falar com Max... " 

(31/08/2006, às 15h42min17s) 

1031. E ZULEIDO VERAS enviou a FLÁVIO CONCEIÇÃO a quantia 

de R$ 216.000,00, no dia 08/09/2006, juntamente com a que teria sido 
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solicitada por JOÃO ALVES FILHO, a qual foi entregue a MAX ANDRADE por 

meio de PETU, conhecido como "ANJO NEGRO", motorista de FLÁVIO: 

FLÁVIO: reuni agora com o filho. Pediu para ver se sexta-

feira. 

ZULEIDO: faz. 

FLÁVIO: eu disse a JOÃO... tive que dizer, que ele 

checasse os dados porque tinha aquele 84. Já disse a ele 

hoje: cheque, porque tem a mais nisso aí. 

ZULEIDO: tá bom, eu faço sexta-feira, e boto esses 84 

junto, porque você resolve a sua parte aí, seu problema.  

(06/09/2006, às 11:42h) 

 

FLÁVIO: agora o senhor fecha posição. 

ZULEIDO: não fecha. Fecha 216 tá? fica faltando os 84 

que a gente deve fazer segunda ou terça... aí você faz a 

porção dele, porque isso é... estou tirando o adiantamento. 

(08/09/2006, às 13:18h) 

 

ZULEIDO: Gil, aquele é 216. Hoje é? 

GIL: É hoje é. 

ZULEIDO: mande pro anjo negro tá? O Max está viajando 

e isto seria para ele.  

(08/09/2006 às 13:21h) 

1032. Na análise da agenda a contabilização mostra que a FLÁVIO 

CONCEIÇÃO teriam sido destinados R$ 84.000,00, que ficaram faltando no 

dia 08/09/06, conforme diálogos acima, sendo pagos no dia 12/09/2006, R$ 

86.000,00 pagos no mesmo dia (fls. 34 e 40/40-v. - 63 e 74/75 na numeração 

do STJ -  do Apenso 45), mais R$ 50.000,00 no dia R$ 19/09/2006 (f. 40-v. – 

75 na numeração do STJ – do Apenso 45) e que a MAX ANDRADE teriam 
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sido destinados R$ 163.000,00 no dia 14/09/2006 (f. 40 - 74 na numeração do 

STJ -  do Apenso 45) e mais R$ 300.000,00 no dia 22/09/2006 (f. 41  - 76 na 

numeração do STJ -  do Apenso 45) 

1033. Segundo já indicado, era comum o transporte de dinheiro em 

espécie de Salvador para Aracaju, para pagamentos a autoridades e 

particulares a elas ligados que atuaram para favorecer os interesses da 

empresa. E a contabilidade efetuada pela GAUTAMA nas agendas 

apreendidas pela Polícia Federal mostram que valores foram destinados a 

MAX ANDRADE nessa época. 

1034. Cumpre destacar, ainda, que apesar de alguns pagamentos 

terem sido realizados a MAX JOSÉ VASCONCELOS DE ANDRADE quando 

não ocupava cargo público, tais valores tinham por destinação o Governador 

JOÃO ALVES FILHO, de cuja campanha eleitoral MAX ANDRADE era 

coordenador financeiro, com o objetivo de influenciar a atuação do próprio 

Governador, que era o responsável maior pelas finanças do Estado, pela 

obtenção do empréstimo junto à CAIXA para financiamento das obras e pela 

determinação de liberação de valores para a GAUTAMA, de forma que a 

circunstância elementar contida no tipo corrupção passiva, qual seja, a 

qualidade de funcionário público do agente, comunica-se aos demais co-

autores ou partícipes do delito, nos termos do art. 30, segunda parte, do 

Código Penal. 

1035. Concluo, então, que o réu MAX JOSÉ VASCONCELOS DE 

ANDRADE praticou a conduta penalmente tipificada no art. 317, § 1º do 

Código Penal, por três vezes. 

1036. Quanto ao dolo, segundo os ensinamentos doutrinários, 

consubstancia-se na livre e consciente vontade de realizar o tipo objetivo, 

tendo-se conhecimento dos seus elementos no caso concreto. 
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1037. Assim, extrai-se que o elemento subjetivo geral do tipo (dolo) 

compõe-se de dois aspectos: a) o aspecto de conhecimento ou aspecto 

cognoscitivo do dolo; e b) o aspecto do querer ou aspecto volitivo do dolo. 

1038. Por constituir um elemento subjetivo, interno ao agente 

delituoso, a sua aferição deve ocorrer a partir do exame das circunstâncias 

exteriores do delito, observando as provas contidas nos autos e as regras 

normais da experiência. Do contrário, bastaria negar a existência do elemento 

anímico do crime durante o interrogatório para se afastar a ocorrência do dolo. 

1039. O dolo não se confunde com o efetivo conhecimento do ilícito 

penal – dolo normativo –, já que o dolo foi despido de qualquer elemento 

valorativo, sendo que a potencial consciência da ilicitude foi deslocada para a 

culpabilidade. Assim, basta que o acusado tenha conhecimento de que a 

conduta praticada é errada. 

1040. No caso em exame, constato que os elementos probatórios 

contidos nos autos demonstram que o denunciado, livre e conscientemente, 

praticou a conduta delituosa descrita na denúncia. 

1041. No mais, verifico que o denunciado praticou uma conduta 

típica, antijurídica e culpável, uma vez que estão ausentes quaisquer causas 

de justificação e de exculpação do delito, merecendo receber a censura penal 

pelo ato levado a cabo. 

1042.  

CONTINUIDADE DELITIVA 

A acusação afirma que o as condutas delitivas foram praticadas 

ao longo de vários anos, em tempos distintos, além de mostrar a prática com 

habitualidade, não se podendo reconhecer o seu caráter continuado, 
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requerendo, assim, sejam consideradas como praticadas em concurso 

material de crimes, consoante previsto no art. 69 do Códio Penal. 

Vejamos. 

O art. 71 do Código Penal assim dispõe: 
        Crime continuado 

        Art. 71 - Quando o agente, mediante mais de uma ação ou 

omissão, pratica dois ou mais crimes da mesma espécie e, 

pelas condições de tempo, lugar, maneira de execução e 

outras semelhantes, devem os subseqüentes ser havidos como 

continuação do primeiro, aplica-se-lhe a pena de um só dos 

crimes, se idênticas, ou a mais grave, se diversas, aumentada, 

em qualquer caso, de um sexto a dois terços.   

        Parágrafo único - Nos crimes dolosos, contra vítimas 

diferentes, cometidos com violência ou grave ameaça à 

pessoa, poderá o juiz, considerando a culpabilidade, os 

antecedentes, a conduta social e a personalidade do agente, 

bem como os motivos e as circunstâncias, aumentar a pena de 

um só dos crimes, se idênticas, ou a mais grave, se diversas, 

até o triplo, observadas as regras do parágrafo único do art. 70 

e do art. 75 deste Código. 

A leitura do art. 71 do Código Penal, acima transcrito, leva-nos 

à conclusão de que o reconhecimento da continuidade delitiva depende do 

preenchimento dos requisitos exigidos na norma. 

O Supremo Tribunal Federal já se manifestou sobre a matéria, 

fazendo-o nos seguintes termos: 

“Crime – Continuidade delitiva. A continuidade delitiva 

pressupõe a demonstração inequívoca dos pressupostos 
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previstos no art. 71 do Código Penal, a respaldar a exceção ao 

concurso material. (...)”.36 

1043. Considerando-se o caso concreto delineado e a reiteração do 

crime em curto período, em condições semelhantes, ou seja, as 

circunstâncias objetivas de tempo (conexão temporal lógica e aceitável), lugar 

(conexão espacial compatível), maneira de execução (modus operandi), há 

que se admitir a continuidade delitiva, aplicando-se o disposto no artigo 71, 

caput, do Código Penal, quando da aplicação da pena. 

1044. Sobre a necessidade de reconhecimento da continuidade 

delitiva mesmo quando o cometimento das infrações penais se alonga no 

tempo, se presentes os seus requisitos legais, transcrevo o julgado abaixo do 

TRF da 5ª Região: 

PENAL. PROCESSUAL PENAL. OMISSÃO DE 

INFORMAÇÕES AO FISCO, GERANDO REDUÇÃO DE 

TRIBUTO DEVIDO. CONDENAÇÃO DO RÉU. AJUSTE NA 

DOSIMETRIA DA PENA. RECONHECIMENTO 

DA CONTINUIDADE DELITIVA EM TODO O PERÍODO 

APURADO, EXCLUINDO, ASSIM, O CONCURSO 

MATERIAL APLICADO EM SENTENÇA. APELAÇÃO DA 

DEFESA PARCIALMENTE PROVIDA. 1. Narra a denúncia que 

o acusado, administrador da TRANSPORTADORA 

OLINDENSE LTDA, teria -- durante período de janeiro/2008 a 

dezembro/2008; e em agosto/2011 --, omitido nas Guias de 

Recolhimento do FGTS e informações à Previdência Social 

(GFIP's) os valores dos salários de contribuição dos 

empregados em comparação aos constantes na RAIS (Relação 

Anual de Informações Sociais). Em decorrência, teria suprimido 

contribuições previdenciárias patronais e dos segurados e, 

consequentemente, reduzido as contribuições sociais 
                                                        
36 - MIRABETE, Júlio Fabbrini. Código penal interpretado. 5. ed. São Paulo: Atlas. 2005, pág. 585. 
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destinadas ao FNDE, ao INCRA, ao SENAC, ao SESC e ao 

SEBRAE, no montante consolidado de R$808.779,76; 2. Foi, 

então, processado e condenado como incurso no Art. 337-A, I, 

do CP e Art. 1º, I, da Lei 8.137/90, c/c Arts. 69,70 e 71, todos 

do CP, pelo que restaram-lhe aplicadas as penas de (i) 04 anos 

e 02 meses de reclusão (crime cometido em 2008), mais (ii) 02 

anos e 06 meses de reclusão (crime cometido em agosto de 

2011), totalizando, por concurso material, 06 (seis) anos e 08 

(oito) meses de reclusão, mais 100 (cem) dias-multa, à fração 

de 1/4 (um quarto) do salário mínimo vigente à época do fato; 

3. Em suas razões, o réu alega, preliminarmente, nulidade da 

sentença por suposto cerceamento do direito de defesa; no 

mérito, suscita inexigibilidade de conduta diversa diante das 

pretensas dificuldades pelas quais a empresa estaria 

passando. Pede, então, sua absolvição ou, subsidiariamente, a 

redução das sanções aplicadas (afastando-se a incidência 

de concurso material e diminuído o percentual relativo 

a continuidade delitiva); 4. Não há que se falar em cerceamento 

do direito de defesa quando as provas constantes nos autos 

são suficientes para análise da questão, cabendo ao juiz a 

aferição da necessidade da produção de outros elementos e, 

pois, precisando dispensar os que reputar supérfluos. Ademais, 

os documentos requeridos ao juízo poderiam ser obtidos 

facialmente na esfera administrativa e juntados aos autos 

processuais pelo réu; 5. Consoante assentado na 

jurisprudência, dificuldades financeiras, mesmo quando 

existentes, poderiam explicar o não pagamento dos tributos, 

jamais a omissão de dados que deveriam frequentar 

obrigações acessórias. Pune-se, aqui, então, o gesto de omitir 

as informações e de, por isso, suprimir tributos, não o mero 

inadimplemento das obrigações tributárias principais; 6. Tendo 

sido autoria e materialidade criminosas devidamente 
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comprovadas, reconhecem-se ajustadas as penas cominadas, 

exceto no que concerne ao concurso material admitido em 

sentença; 7. É fato que foram 13 meses de omissão de 

informações e, pois, de tributos sonegados. É certo, do mesmo 

modo, que tais meses estão separados no tempo (12 meses de 

2008, mais agosto de 2011). Em termos, portanto, 

matemáticos, ter-se-ia, como quis a sentença, (i) crime 

continuado em 2008 mais (ii) crime não continuado em 2011, 

ambos em concurso material -- mas tal raciocínio não conduz à 

melhor solução jurídica; 8. Note-se: tivesse o acusado 

persistido no cometido do crime durante 2009, 2010, até agosto 

de 2011 -- tornando, assim, induvidosa a continuidade até este 

último mês --, sua situação jurídica findaria mais benéfica do 

que acabou sendo reconhecida em sentença. Com efeito, neste 

cenário hipotético, o réu haveria cometido um só crime 

em continuidade delitiva, envolvendo muitos meses a mais, e 

não dois crimes em concurso material (como quis o juízo a 

quo). Não fez e não faria sentido. A situação é tanto mais grave 

quando se sabe que a fração pela continuidade já reconhecida 

(dos 12 meses de 2008) foi estipulada no máximo permitido 

(2/3); 9. Reconhece-se, portanto, a bem da Justiça material da 

decisão, continuidade delitiva em todo o período apurado (13 

meses), excluindo-se, logicamente, o concurso 

material consagrado na sentença; 10. A pena-final, então, feita 

esta correção, resta estipulada em 04 anos e 02 meses de 

reclusão, em regime inicial semiaberto. Sustenta-se incólume a 

pena de 100 dias-multa, cada um deles dosado em 1/4 do 

salário mínimo vigente à época dos fatos; 11. Apelação, nestes 

termos, parcialmente provida. 

(TRF 5ª Região – ACR 12835 – Segunda Turma, Rel. Des. 

FEd. Paulo Roberto de Oliveira Lima, j. 28/03/2017, pub. DJE 

03/04/2017, p. 76) 
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1045. In casu, a incidência do aumento de pena há de ser pouco 

acima do grau mínimo (1/5), em virtude da prática de 3 (três) condutas da 

mesma espécie (reiterações), consoante aresto abaixo transcrito, extraído do 

ementário do egrégio Superior Tribunal de Justiça: 

PENAL. CORRUPÇÃO PASSIVA. CONTINUIDADE DELITIVA. 

PERCENTUAL DE AUMENTO. CRITÉRIO. NÚMERO DE 

INFRAÇÕES. ACÓRDÃO EM DISSONÂNCIA COM 

JURISPRUDÊNCIA DESTE SUPERIOR TRIBUNAL DE 

JUSTIÇA. DECISÃO MONOCRÁTICA. VIABILIDADE. 1. Esta 

Corte Superior de Justiça pacificou entendimento segundo o 

qual o aumento da pena pela continuidade delitiva, dentro do 

intervalo de 1/6 a 2/3, previsto no art. 71 do CPB, deve adotar o 

critério da quantidade de infrações praticadas. Assim, aplica-se 

o aumento de 1/6 pela prática de 2 infrações; 1/5, para 3 

infrações; 1/4, para 4 infrações; 1/3, para 5 infrações; 1/2, para 

6 infrações; e 2/3, para 7 ou mais infrações. (...).37 

2.4.3.7.3. Crime de quadrilha ou bando 
(artigo 288, caput do Código Penal). 

MATERIALIDADE 

1046. A materialidade do delito de quadrilha ou bando também já foi 

devidamente demonstrada na análise do item 2.4.3.2.3, relativa ao réu 

ZULEIDO SOARES VERAS, cuja fundamentação ora reitero, fazendo-se 

necessário tão somente analisar a participação do denunciado no referido 

crime. 

AUTORIA 

1047. Das provas produzidas nos autos evidencia-se a participação 

do réu MAX JOSE VASCONCELOS DE ANDRADE no grupo formado para a 



Processo nº 0001193-60.2015.4.05.8500 
 

Telma Maria Santos Machado 
Juíza Federal 

 

637 

prática de crimes apontado na denúncia, cuja materialidade e autoria 

imputadas ao mesmo já restou acima reconhecida. 

1048. A análise das provas carreadas aos autos demonstra que o réu 

MAX ANDRADE, atuando como coordenador financeiro da campanha eleitoral 

de JOÃO ALVES FILHO agiu de forma a viabilizar o pagamento de propinas 

pelo réu ZULEIDO VERAS, efetuada por meio de empregados da GAUTAMA, 

tendo recebido pessoalmente os recursos ilícitos destinados ao candidato.  

1049. Para tanto, além de estar em contato direto com JOÃO ALVES 

FILHO, fez diversas tratativas junto aos corréus ZULEIDO VERAS, 

proprietário da GAUTAMA, FLAVIO CONCEIÇÃO, Secretaria da Casa Civil no 

Governo de JOÃO ALVES FILHO, com outros integrantes do grupo criminoso, 

como RICARDO MAGALHÃES, além de outros funcionários daquela 

empreiteira, como demonstrado nos diálogos acima já transcritos. 

1050. Ressalto, conforme já dito, ser prescindível que todos os 

membros da quadrilha atuem sempre conjuntamente praticando delitos, sendo 

inclusive desnecessário que os delitos pretendidos sejam consumados, 

bastando para a configuração da quadrilha a associação em grupo com a 

finalidade específica de cometimento dos crimes (convergência de vontades), 

o que restou evidente, no caso. 

1051. Resta assim demonstrado que o réu MAX JOSÉ 

VASCONCELOS DE ANDRADE praticou a conduta penalmente tipificada no 

art. 288 do Código Penal, em sua redação original.  

2.4.3.7.4. Da aplicação e dosimetria das 
penas. 

1052. Passo à dosimetria da pena privativa de liberdade e da multa a 

serem aplicadas ao sentenciado MAX JOSE VASCONCELOS DE ANDRADE, 
                                                                                                                                                                             
37 - STJ. T5. AgRg no REsp 1169484/RS. Rel. Ministro Jorge Mussi. DJe 16/11/2012. 
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em cada um dos crimes acima reconhecidos, atentando para as 

circunstâncias judiciais previstas nos artigos 59 e 60 do Código Penal. 

DO CRIME DE CORRUPÇÃO PASSIVA: 

1053. A reprovabilidade da conduta é evidente e fortemente 

desfavorável ao réu. Para alcançar seus objetivos ilícitos, relativo ao desvio 

de expressivo montante de recursos públicos (aproximadamente R$ 178 

milhões em valores de 2007) de obra de fundamental importância para o 

abastecimento de água para a Capital em favor da GAUTAMA e o 

recebimento de substanciosa quantia em propinas, para nutrir a campanha 

eleitoral de um dos candidatos a governador do Estado de Sergipe, o réu 

MAX ANDRADE corrompeu-se, causando grave prejuízo aos cofres públicos, 

aproveitando-se de uma obra pública de extrema relevância para a 

população. 

1054. Quanto aos antecedentes, não há informação nos autos que 

deponha contra o réu. 

1055. No tocante à personalidade e conduta social, também nada há 

que o desabone. 

1056. O motivo do delito também lhe é desfavorável. O réu valeu-se 

da sua condição de coordenador da campanha do então candidato a 

governador do Estado para obter vantagem indevida para atuar junto com 

autoridades na realização do objetivo do esquema criminoso, e influenciando, 

com o valor recebido, o próprio processo eleitoral, eis que tornou a campanha 

do candidato amplamente favorecida em questão financeira. 

1057. Com relação às circunstâncias e às consequências do crime, 

devem ser valoradas negativamente, uma vez que o delito foi praticado num 

esquema criminoso envolvendo o pagamento de substanciosa quantia (acima 

de R$ 6 milhões de reais) em propinas às mais altas autoridades do Estado 
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de Sergipe à época, ocupantes de cargos em diversos órgãos e esferas do 

Governo Estadual, realizado no âmbito da contratação e execução de obra de 

fundamental importância para o abastecimento de água de Aracaju, elemento 

essencial à vida digna de sua população, resultando num volume ainda maior 

de verbas públicas desviadas (R$ 78 milhões em valores históricos, R$ 178 

milhões atualizados até 2007, correspondendo a mais de 1/3 do volume de 

recursos destinados ao contrato), que poderiam ser aplicado em novas 

melhorias para estender o acesso da população à água tratada, ou mesmo 

em outras áreas de atuação do governo estadual, como educação, saúde, 

segurança etc., sendo as consequências do delito, portanto, efetivamente 

danosas para o Erário e para a população do Estado.  

1058. Por fim, o comportamento da vítima, no caso, o Estado, é 

indiferente e deve ser considerado neutro. 

1059. Assim considerando quatro das oito circunstâncias previstas no 

art. 59 do CP são desfavoráveis ao réu, fixo a pena-base em 7 anos de 
reclusão e 185 dias-multa. 

1060. Não existem circunstâncias atenuantes ou agravantes a serem 

consideradas. 

1061. Por fim, não existe causa de diminuição de pena a ser 

mensurada. Incide na espécie, contudo, a causa especial de aumento de 

pena (1/3) prevista no art. 317, § 1º, do CP, tendo em vista que em razão da 

vantagem indevida foram praticados atos de ofício pela autoridade corrompida 

e, em virtude da caracterização da continuidade delitiva prevista no artigo 71, 

do CP, decorrente da reiteração de três práticas delituosas, a pena privativa 

de liberdade deve ser aumentada em pouco mais do grau mínimo (1/5), 

estabelecendo-a em 11 anos e 02 meses de reclusão e 295 dias-multa. 
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1062. Ainda, considerando a condição econômica do réu, o valor do 

dia-multa será de 1/20 (um vigésimo) do salário mínimo nacional vigente à 

época dos fatos, devendo ser recolhida em benefício do Fundo Penitenciário 

Nacional, atualizada monetariamente, consoante artigo 49, § 2º, do mesmo 

diploma legal. 

DO CRIME DE QUADRILHA OU BANDO: 

1063. A reprovabilidade da conduta é evidente e fortemente 

desfavorável ao réu. Para alcançar seus objetivos ilícitos, relativo à 

priorização de pagamentos à GAUTAMA, ao desvio de expressivo montante 

de recursos públicos (aproximadamente R$ 178 milhões em valores de 2007) 

de obra de fundamental importância para o abastecimento de água para a 

Capital e ao recebimento de substanciosa quantia em propinas o réu MAX 

ANDRADE, associou-se com mais de 3 pessoas para a prática de crimes 

como corrupção passiva, que, consumados, causaram grave prejuízo aos 

cofres públicos. 

1064. Quanto aos antecedentes, não há informação nos autos que 

deponha contra o réu. 

1065. No tocante à personalidade e conduta social, também nada há 

que o desabone. 

1066. O motivo do delito também lhe é desfavorável. O réu valeu-se 

da sua condição de coordenador de campanha do então candidato à reeleição 

para governador do Estado, o senhor João Alves Filho, para se juntar a mais 

de três pessoas e, com desvios de dinheiro da obra, obter vantagem indevida 

para atuar junto com autoridades na realização do objetivo do esquema 

criminoso, visando a que propinas fossem pagas e assim, nutrissem a referida 

campanha eleitoral. 
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1067. Com relação às circunstâncias e às consequências do crime, 

devem ser valoradas negativamente, uma vez que o delito foi praticado em 

um esquema criminoso envolvendo o pagamento de substanciosa quantia 

(acima de R$ 6 milhões de reais) em propinas às mais altas autoridades do 

Estado de Sergipe à época, ocupantes de cargos em diversos órgãos e 

esferas do Governo Estadual, realizado no âmbito da contratação e execução 

de obra de fundamental importância para o abastecimento de água de 

Aracaju, elemento essencial à vida digna de sua população, resultando num 

volume ainda maior de verbas públicas desviadas (R$ 78 milhões em valores 

históricos, R$ 178 milhões atualizados até 2007, correspondendo a mais de 

1/3 do volume de recursos destinados ao contrato), que poderiam ser aplicado 

em novas melhorias para estender o acesso da população à água tratada, ou 

mesmo em outras áreas de atuação do governo estadual, como educação, 

saúde, segurança etc., sendo as consequências do delito, portanto, 

efetivamente danosas para o Erário e para a população do Estado.  

1068. Por fim, o comportamento da vítima, no caso, o Estado, é 

indiferente e deve ser considerado neutro. 

1069. Assim considerando que quatro das oito circunstâncias 

previstas no art. 59 do CP são desfavoráveis ao réu, fixo a pena-base em 2 
anos de reclusão e 90 dias-multa. 

1070. Não existem circunstâncias atenuantes ou agravantes a serem 

consideradas. 

1071. Por fim, não existem causas de diminuição ou de aumento de 

pena a serem mensuradas, razão pela qual estabeleço a pena em 2 anos de 
reclusão e 90 dias-multa. 

1072. Ainda, considerando a condição econômica do réu, o valor do 

dia-multa será de 1/20 (um vigésimo) do salário mínimo nacional vigente à 
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época dos fatos, devendo ser recolhida em benefício do Fundo Penitenciário 

Nacional, atualizada monetariamente, consoante artigo 49, § 2º, do mesmo 

diploma legal. 

CONCURSO MATERIAL 

1073. Os crimes de corrupção ativa qualificada em continuidade 

delitiva e de formação de quadrilha ou bando foram praticados em concurso 

material, devendo, nos termos do art. 69, do CP, as penas aplicadas serem 

somadas, de modo que restam fixadas, em definitivo, em 13 anos e 2 meses 
de reclusão e 385 dias-multa. 

1074. A pena privativa de liberdade, superior a oito anos, será 

cumprida em regime fechado, nos termos do art. 59, inciso III, c/c o art. 33, § 

1º, alínea “a”, § 2º, alínea “a”, e § 3º e § 4º, e art. 34, todos do Código Penal. 

1075. Não é o caso de aplicação do art. 44, do CP. 

1076. Ausente qualquer das hipóteses de prisão cautelar previstas no 

art. 312 do CPP, permito que o sentenciado recorra em liberdade, se por outro 

motivo não estiver preso. 

 

2.4.3.8. Gilmar de Melo Mendes 

1077. Segundo a denúncia, ao tratar do "Evento Sergipe":  

Apesar de todas as irregularidades anteriormente 

relatadas, a Concorrência Pública nº 005/2000 foi homologada 

pelo então Presidente da DESO GILMAR, a quem coube, 

também, celebrar com a GAUTAMA o Contrato nº 110/01. Para 

a execução do contrato, não designou, no entanto, equipe de 

fiscalização adequada para a avaliação qualitativa e quantitativa 

dos serviços contratados, ordenando os pagamentos das 
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medições irregulares e dos reajustes indevidos à GAUTAMA, 

até ser substituído na Presidência daquela empresa por VITOR 

MANDARINO, no início do Governo de JOÃO ALVES FILHO, 

em 2003. Posteriormente, nos anos de 2005 e 2006, GILMAR 

exerceu o cargo de Secretário de Fazenda do Estado de 

Sergipe e, nessa qualidade, também contribuiu para o desvio de 

recursos públicos em favor da GAUTAMA. 

Na época em que GILMAR era o presidente da DESO, 

ROBERTO LEITE exercia o cargo de Diretor-Técnico daquela 

empresa, ao qual competia zelar pela regularidade do processo 

de licitação, da execução do contrato e da fiscalização da obra. 

No entanto, aliado a GILMAR no intento de favorecer à 

GAUTAMA, participou ativa e determinantemente das decisões 

na fraudulenta Concorrência Pública nO 005/2000, desde a 

formulação do edital, concorrendo para o direcionamento das 

obras para a empresa de ZULEIDO e, posteriormente, para o 

desvio dos recursos públicos. Foi ele quem aprovou o 

orçamento da obra formulado pela ENPRO, sem verificar a 

pertinência da estimativa de custos, o rela.tório de análise das 

propostas, o relatório técnico de análise da documentação, as 

planilhas de preços superfaturados apresentadas pela 

GAUTAMA, a incidência indevida do percentual de 35% a título 

de BDI sobre o fornecimento dos materiais e as medições 

irregulares daquele período. 

(...) 

MAX e GILMAR, como Secretários de Fazenda, 

garantiram os repasses dos recursos, tanto os dos convênios 

firmados com o Ministério da Integração Nacional quanto os do 

próprio Estado de Sergipe, para que a DESO efetuasse os 

pagamentos à GAUTAMA, pelo que também receberam 

vantagens indevidas de ZULEIDO VERAS. 
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Como as finanças do Estado de Sergipe não eram 

suficientes para atender aos interesses de ZULEIDO, GILMAR 

também prestou a sua colaboração para conseguir junto às 

instituições bancárias os empréstimos pretendidos pelo ex-

Governador. 

(...) 

As tratativas entre SERGIO e GILMAR, para favorecer 

ZULEIDO VERAS, prosseguiram mesmo depois do afastamento 

de GILMAR da Presidência da DESO e nomeação para a 

Secretaria de Fazenda do Estado de Sergipe. Na fase da 

execução do contrato, SERGIO acompanhava junto a GILMAR 

as operações relativas aos empréstimos bancários e prestava 

informações a ZULEIDO e a FLÁVIO CONCEiÇÃO, inclusive 

sobre os procedimentos da DESO, dos quais tinha 

conhecimento através da sua mulher, que trabalhava na 

superintendência comercial daquela empresa. 

(...) 

A continuidade dos pagamentos nos montantes 

pretendidos por ZULEIDO, que redundaria em propinas de altos 

valores, dependia, porém, dos empréstimos bancários 

solicitados pelo, Estado de Sergipe. Então, JOAO ALVES 

FILHO, JOAO ALVES NETO, FLAVIO CONCEIÇAO, GILMAR 

DE MELO e VITOR MANDARINO empenharam-se para que as 

instituições bancárias atendessem às suas pretensões, 

mantendo ZULEIDO VERAS sempre informado do andamento 

das operações, pessoalmente ou por intermédio de SÉRGIO 

LEITE, como constata-se pela seqüência de diálogos nos meses 

de junho e julho de 2006, (...). 
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1078. Acrescenta o MPF que: 

Os diálogos monitorados, notadamente nos períodos de 

abril a setembro de 2006 e fevereiro a maio de 2007, mostram 

que, para alcançar seus objetivos ilícitos, ZULEIDO VERAS 

manteve no Estado de Sergipe um esquema do qual 

participaram os seguintes integrantes da sua quadrilha: MARIA 

DE FATIMA PALMEIRA, RICARDO MAGALHAES DA SILVA, 

GIL JACÓ, FLORÊNCIO VIEIRA e HUMBERTO RIOS. 

Por outro lado, verificou-se que o ex-Governador 

daquele Estado JOÃO ALVES FILHO; o ex-Secretário da Casa 

Civil e atual Conselheiro do Tribunal de Contas do Estado, 

FLÁVIO CONCEIÇÃO DE OLIVEIRA NETO; o ex- Secretário de 

Fazenda, MAX JOSÉ VASCONCELOS DE ANDRADE; o ex-

Presidente da DESO e ex-Secretário de Fazenda GILMAR DE 

MELO MENDES; o ex-·Presidente da DESO VICTOR 

FONSECA MANDARINO; os ex-Diretores- técnicos da OESO 

ROBERTO LEITE e KLEBER CURVELO FONTES; o sócio-

administrador da ENPRO SERGIO DUARTE LEITE; o 

engenheiro fiscal da obra RENATO CONDE GARCIA; o ex-

Deputado Federal e ex-Secretário de Administração, JOSE 

IVAN DE CARVALHO PAIXAO; e JOAO ALVES NETO, filho do 

então Governador do Estado JOAO ALVES FILHO, associaram-

se de forma estável e permanente para promover o desvio dos 

recursos públicos destinados ao pagamento das obras de 

ampliação da adutora do Rio São Francisco, tendo efetivamente 

proporcionado tal desvio em favor da empresa GAUTAMA, 

mediante o recebimento de vantagens indevidas. 

1079. Finaliza a denúncia (em relação ao Evento Sergipe) 

asseverando que: 

Assim procedendo, de modo livre e consciente: 
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a) (...) GILMAR DE MELO MENDES (...) estão incursos 

nas penas do art. 312 do Código Penal;  

1080. A denúncia foi recebida pelo Superior Tribunal de Justiça 

(Acórdão de fls. 2.188/2.319), da seguinte maneira em relação ao referido réu: 

E) CONCLUSÃO 

Assim vistos e examinados os autos e devidamente 

analisadas as provas colhidas na fase de Inquérito, concluo da 

seguinte forma: 

1) CRIME DE PECULATO-DESVIO 

RECEBO A DENÚNCIA quanto ao delito de peculato-

desvio, tipificado no art. 312, caput , do Código Penal, em 

relação aos acusados (...) GILMAR DE MELO MENDES (...), 

nos termos do art. 29 do referido diploma legal. 

(...) 

4) CRIME DE FORMAÇÃO DE QUADRILHA 

RECEBO A DENÚNCIA quanto ao delito tipificado no 

art. 288, caput, do Código Penal, em relação aos acusados (...) 

GILMAR DE MELO MENDES (...). 

1081. Em sua defesa, GILMAR DE MELO MENDES atacou o 

relatório de ação de controle elaborado pela CGU, afirmando que na 

elaboração daquele trabalho não foram verificadas as inúmeras intervenções 

do TCU em todo o processo licitatório, e assim a CGU e, por tabela, a 

acusação, cometeram graves equívocos e produziram imputações 

infundadas, porque desenvolveram seus raciocínios a partir de falsas 

premissas. Refuta as alegações de falta de detalhamento de itens nas 

planilhas, de ausência de pesquisas de preços ou fontes de referência que 

teriam dificultado a apropriação real dos custos de execução, de existência de 

cláusulas e preço do edital restritivos, de ausência de assinatura do Edital de 
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Licitação, de publicações, de parecer jurídico, de minuta de contrato e de 

licitação direcionada para favorecer a GAUTAMA. 

1082. Asseverou que ao deixar o cargo de Diretor Presidente da 

DESO, em janeiro de 2003, não teve mais qualquer ingerência no andamento 

do contrato, fato que retira a possibilidade de integrar a suposta organização 

criminosa de forma estável e permanente. 

1083. Afirma que, quando atuou como Secretário de Estado da 

Fazenda, somente repassou recursos quando autorizado pelo Governador do 

Estado, sendo tais verbas destinadas à implementação de projetos definidos 

pelo Governador, pelo Secretário de Infra-Estrutura e pelo Presidente da 

DESO, não tendo autonomia para repassar recursos diretamente para 

qualquer órgão sem a autorização prévia do Governador do Estado e do 

CRAFI. 

1084. Justificou que a operação de empréstimo da DESO e a 

aplicação de recursos dela advindo são de estrita competência da empresa e 

sua governança, ou seja, o sócio majoritário, no caso o governo do Estado, 

cabendo - por determinação do governador - ao Secretário da Fazenda e ao 

CRAFI acompanharem todas as captações de recursos para investimento e 

seus respectivos cronogramas de desembolso. 

1085. Arrolou um total de 5 testemunhas e juntou diversos 

documentos. 

1086. Em suas alegações finais (fls. 10.996/11.010), afirmou que não 

se logrou produzir o mínimo de indícios contra ele, quanto mais prova séria de 

ter favorecido deliberadamente a empresa GAUTAMA ou que tenha constado 

em sua agenda de pagamentos; defendeu a inconsistência total do Relatório 

da CGU, dizendo ser imprestável como fundamento para um decreto 

condenatório; ressaltou a intervenção do TCU no processo licitatório e na 
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execução da obra, cujas determinações foram de pronto acatadas e 

respondidas, resultando em medidas corretivas que resultaram na redução de 

gastos decorrentes de impropriedades verificadas. 

1087. Aduziu que a acusação não traz o mínimo indício de ter 

praticado a conduta de se locupletar ou beneficiar terceiro, e que o próprio 

acusador afirma não ver ligação direta entre o réu e os demais membros do 

suposto bando. 

1088. Ressaltou que as testemunhas de defesa ouvidas confirmaram 

a honradez da sua conduta e sua grande competência técnica, além de 

informarem a probidade e acerto de seus atos à frente da DESO e da 

Secretaria de Estado da Fazenda. 

1089. Pois bem. 

1090. Conforme já exposto anteriormente (item 2.4.1 e subitens), 

restou demonstrada nos autos a ocorrência de irregularidades no 

procedimento licitatório da Concorrência n. 005/2000 e na execução do 

contrato dela decorrente, Contrato n. 110/2001, através de manobras que, em 

suma, direcionaram o certame para a GUATAMA e possibilitaram a aferição 

de recursos superestimados, os quais foram desviados para abastecer o 

esquema de propinas engendrado pelo grupo. 

1091. E a defesa não conseguiu infirmar tal conclusão. 

1092. Inicialmente, quanto às alegações trazidas pela defesa do réu 

GILMAR DE MELO MENDES relativas à existência de irregularidades do 

Relatório da Ação de Controle da CGU e à regularidade da obra e dos preços 

praticados atestada por controle executado pelo TCU, esclareço que as 

referidas teses já foram devidamente rechaçadas quando da análise das 

mesmas após terem sido suscitadas pelo réu ZULEIDO VERAS, no item 

2.4.3.2 acima, cujos fundamentos ali lançados adoto como se aqui estivessem 
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transcritos, mostrando-se desnecessário reanalisar cada uma dessas 

alegações. 

1093. Em relação à licitação (Concorrência Pública n.005/2000), 

homologada pelo réu GILMAR MENDES, e também ao Contrato n. 110/01 

dela decorrente, assinado pelo mesmo réu, enquanto Diretor-presidente da 

DESO, as irregularidades verificadas já foram expostas no item 2.4.1. desta 

sentença, oportunidade em que restou devidamente demonstrado que os 

procedimentos adotados se distanciaram da metodologia habitualmente 

usada pela DESO, incorrendo em vários vícios formais, a exemplo de 

ausência de identificação do responsável pela elaboração e de assinatura do 

edital de abertura e do projeto básico, de não participação da Assessoria 

Jurídica na elaboração do edital, de ausência de parecer jurídico sobre a 

minuta e o contrato, de delegação da orçamentação a empresa privada 

(ENRPO), de disposição aleatória da documentação no processo, sem 

atender a uma sequência cronológica e sem haver numeração e rubrica nas 

páginas, e que culminaram no direcionamento da concorrência para a 

empresa GAUTAMA, por meio de elementos que restringiram o seu caráter 

competitivo, de maneira que somente a referida empresa conseguiu se 

habilitar no certame, e no superfaturamento na execução das obras 

contratadas, decorrente da inserção de itens impertinentes na composição da 

BDI incidente sobre o fornecimento de materiais, da aquisição pela 

GAUTAMA da tubulação necessária para a realização da obra contratada por 

valor inferior ao efetivamente pago pela DESO e da cobrança de valores 

superiores aos que podem ser admitidos com referência no SINAPI pela 

realização de serviços, dentre outras.  

1094. As testemunhas arroladas pelo réu também não trouxeram 

informações relevantes para afastar os elementos probatórios das 

irregularidades já apontadas acima, e os fatos apontados pelo MPF.  
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1095. Em suma, os depoimentos de Vladimir de Oliveira Macedo, 

Tarcísio Guedes de Oliveira e Jair Araújo de Oliveira, limitaram-se a discorrer 

sobre as atividades desenvolvidas pelo Secretário de Estado da Fazenda, e o 

procedimento para transferência de recursos para os órgãos e empresas 

estatais.Também as testemunhas Maria Salete Fraga Silva Palma e Marcus 

Vinicius de Castro Reis nada trouxeram aos autos que pudesse socorrer o 

réu, tendo este último, inclusive, na condição de Auditor do TCU, corroborado 

a existência de algumas das irregularidades apontadas no procedimento 

licitatório e contratação da GAUTAMA. 

1096. Tais fatos, como já dito, possibilitaram que a DESO contratasse 

a GAUTAMA com bases que lhe eram economicamente desfavoráveis, 

favorecendo a referida empresa e possibilitando o desvio de recursos 

públicos. 

2.4.3.8.1. Crime de peculato-desvio (artigo 
312, caput do Código Penal). 

MATERIALIDADE 

1097. A materialidade do delito de peculato-desvio já foi devidamente 

demonstrada na análise do item 2.4.3.2.1, relativa ao réu ZULEIDO SOARES 

VERAS, cuja fundamentação ora reitero, fazendo-se necessário tão somente 

analisar a participação do denunciado no referido crime. 

AUTORIA 

1098. No que diz respeito à autoria, não existe dúvida sobre a 

participação do réu GILMAR DE MELO MENDES na conduta delituosa que 

lhe é atribuída, como se pode observar na robusta prova carreada aos autos. 

1099. O réu GILMAR MENDES, enquanto Diretor-presidente da 

DESO, participou ativamente do procedimento licitatório e da contratação da 
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GAUTAMA para a execução das obras da adutora do Rio São Francisco, e, 

também, enquanto Secretário de Estado da Fazenda, para a contratação de 

empréstimo pelo Governo do Estado junto à CAIXA e para a subsequente 

liberação dos respectivos valores para pagamento à GAUTAMA. 

1100. Segundo já demonstrado anteriormente, a licitação e a 

contratação de empresa para execução da 2ª Fase da 2ª Etapa das obras da 

adutora do Rio São Francisco deram-se com procedimentos repletos de 

irregularidades, que possibilitaram o direcionamento da escolha para a 

GAUTAMA, o superfaturamento das obras e o consequente desvio de 

recursos públicos. 

1101. Também, enquanto Secretário de Estado da Fazenda, e, nessa 

condição, integrante do Conselho de Reestruturação e Ajuste Fiscal – CRAF, 

manteve contatos com os corréus ZULEIDO VERAS e FLÁVIO CONCEIÇÃO, 

diretamente ou por intermédio do também corréu SÉRGIO LEITE, objetivando 

viabilizar os pagamentos realizados à GAUTAMA. 

1102. Ressalte-se, nesse ponto, que o corréu SÉRGIO LEITE era 

pessoa próxima de GILMAR MENDES e também de ZULEIDO VERAS e 

atuou junto à DESO em favor da GAUTAMA, por meio da empresa ENPRO, 

da qual é sócio-administrador, elaborando (atualizando o projeto 

anteriormente feito pela TECNOSOLO) o projeto da obra e o seu orçamento 

(em valores próximos aos que seriam apresentados pela GAUTAMA, até 

mesmo nos itens divergentes dos valores de mercado), e também auxiliando 

na elaboração dos aditivos contratuais, a exemplo do estudo que subsidiou a 

troca dos tubos de ferro fundido por tubulação de aço e de alterações nas 

planilhas originais, tudo com o conhecimento e permissão do réu GILMAR 

MENDES. Também, mesmo quando GILMAR MENDES já se encontrava no 

cargo de Secretário de Estado da Fazenda, SERGIO LEITE continuou 

mantendo tratativas com ele em favor da GAUTAMA, objetivando viabilizar a 
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obtenção de empréstimo junto à CAIXA para possibilitar os pagamentos 

realizados à empreiteira, conforme se verá nas transcrições dos diálogos 

interceptados pela Polícia Federal. 

1103. Observo que apesar de as testemunhas afirmarem que na 

qualidade de Secretário de Estado da Fazenda o réu não efetuaria pagamento 

diretamente a fornecedores nem interferiria nos contratos de financiamento 

firmados pela DESO, além de caber à própria DESO (e à Secretaria de 

Infraestrutura) determinar a aplicação dos recursos que iam à companhia de 

saneamento, afirmaram que o Conselho de Reestruturação e Ajuste Fiscal – 

CRAF, do qual o Secretário de Estado da Fazenda é presidente, passou a 

gerir as receitas e despesas do Estado, cabendo-lhe distribuir as quotas das 

secretarias e autarquias, que faziam sua gestão de acordo com os recursos 

que lhe eram passados. 

1104. Os diálogos interceptados pela Polícia Federal demonstram a 

as diversas tratativas mantidas pelo réu GILMAR MENDES e em especial, 

mas não somente, com os réus ZULEIDO VERAS, FLÁVIO CONCEIÇÃO e 

SÉRGIO LEITE: 
FLÁVIO: "...Não acontece antes do dia 26.Ele (Sérgio Leite) 

acha que não acontece esse mês. Só acontece na 1 a 

quinzena de julho, mas quem conhece melhor isso, que está 

fazendo a operação, é Gilmar, de R$30.000.000,00"... 

ZULEIDO: "Fechado, FIavinho.. . " 

(16/06/06, às 12h33min14s) 

 

ZULEIDO: " E aí meu amigo? Eu estava querendo uma posição 

da operação, mas já falei com Gilmar mais cedo. "  

JOÃO NETO: " Tái certo, um abraço." 

(20/06/2006, às 13h46min52s) 
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D2. No dia 23/06/06, Zuleido mantém contato diretamente com 

Sérgio e este diz que o negócio vai sair sim, que manteve 

contato com ele (Gilmar). D173. 

 

ZULEIDO: "... Ele está confiante que sai o empréstimo? 

FLÁVIO: "Quem? O Governador?" 

ZULEIDO: "Sim" 

FLÁVIO: "Ele acha que o empréstimo é fato consumado..." 

(27/06/2006, às 14h55min52s) 

 

D139. 27/06. Flavio e Zuleido. Flávio dá o retorno de uma 

reunião ocorrida no dia anterior com o Governador. Diz que ele 

está sem cabeça, pois está tratando das convenções 

partidárias. Que na semana que vem vão sentar com Gilmar, 

sobre o empréstimo. Que o Governador é interessado no 

empréstimo porque as atuais conversas, com os partidos, 

dependem de dinheiro. PV é “alto” e PMDB também. F diz que 

vai “responsabilizar” o filho, porque quer ele também dentro do 

negócio, utilizando o “127” e mais 120. 

 

D146. 28/06: Zuleido e Ricardo: Ricardo diz que o empréstimo 

não saiu ainda mas Flávio vai ter uma reunião com o 

Governador. Tratam também de um aditivo e de alguém que 

está “catando” os preços. Vai levar para Zuleido um aditivo de 

prazo (90 dias), para dar tempo de fazer o outro aditivo. Zuleido 

diz que Flávio se reuniu com o governador e os dois marcaram 

outra reunião, dessa feita com Gilmar. 

 

30/06: Zuleido e Serjão. Zuleido pede notícias sobre “aquele 

assunto maior”... Serjão diz que hoje foi a convenção e que 

parece que fecharam um acordo com o PSDB. A notícia é de 

que está se ultimando... “os dois assuntos”... Serjão diz que 



Processo nº 0001193-60.2015.4.05.8500 
 

Telma Maria Santos Machado 
Juíza Federal 

 

654 

teve uma reunião com Ricardo ontem... “as duas coisas devem 

se concretizar essa semana 

 

D46. 03/07. Flavio e Zuleido: Flávio diz que dr. Carlos ligou de 

Brasilia e disse que não saiu mas tem solução, que quando ele 

(carlos) voltar entra em contato (com Flávio). F diz que almoçou 

com “o filho” e amanhã terá reunião com “o pai” e a primeira 

coisa que vai colocar é isso. Z pergunta por Gilmar e F diz que 

ele vai participar da reunião. Flávio pergunta: “Você tem 

possibilidade essa semana?” Zuleido demora a responder e 

diz: “é possível, eu lhe digo isso quarta-feira.” .   

 

D3. No dia 03/07/06, Zuleido fala com Sérgio e este promete 

informações atualizadas no período da tarde.  

 

ZULEIDO: " ...É eu queria saber como foi a reunião hoje, se 

aquele negócio daquela operação, se está saindo, não tá, 

como é que ". 

JOÃO NETO: "a gente conversa depois, viu? 

(04/07/2006, às 16h24min41s) 

 

D175. 04/07: Zuleido e Serjão. Serjão diz que ainda está na fila 

e que na reunião de hoje ele prometeu para quarta-feira. Serjão 

diz que está batendo com uma informação que ele teve de que 

teria mandado pra companhia.. 

 

D176. 04/07. Zuleido e Sergio. Sergio diz que tem uma reunião 

daqui a dez dias e vai ficar sabendo de tudo... que a 

informação que deram a Zuleido foi válida porque está batendo 

com a informação que ele, Sergio, teve da outra fonte. 

 



Processo nº 0001193-60.2015.4.05.8500 
 

Telma Maria Santos Machado 
Juíza Federal 

 

655 

RICARDO:" ." O senhor teve notícia sobre a reunião, sobre 

recurso?" 

ZULEIDO:" Olhe, me disseram... e Sérgio vai onze e meia ter 

uma reunião com Gilmar .. ,que seria essa operação... que 

estaria concluída na 6a feira, certo?... 

ZULEIDO: "... E Vitor sabe? Vitor é quem tem nos orientado, 

né? ... 

ZULEIDO: " ... e ontem eu fiquei certo que eu botava a mão 

nesse dinheiro na sexta-feira, entendeu? ...inclusive eu tô indo 

para a reunião com Flávio e João Neto na 6a-feira tratando 

deste dinheiro... 

(05/07/2006,às 9h34min11s) 

 

D47. 05/07: Ricardo e Zuleido. Zuleido diz que Sergio vai ter 

uma reunião com Gilmar e que a operação vai sair até sexta. 

Ricardo diz que a informação está truncada, pois Victor lhe 

disse que só sai no final do mês. Victor disse que vai ter uma 

reunião com Gilmar para tratar da operação. Ricardo diz que 

Flavio vai ter que arranjar outro recurso para pagar essa fatura.  

 

D170. 07/07. Zuleido e Flavio. Zuleido diz que Sérgio está 

entregando hoje a Gilmar. Flávio pergunta se é o aditivo e 

Zuleido responde que sim. Zuleido diz que ele tem que mostrar 

lá por que o camarada tem um acesso ao TC. Flávio se mostra 

muito preocupado com a fonte do recurso 

 

D138. 13/07. Zuleido e Ricardo. Zuleido narra os resultados da 

reunião com Gilmar e Sérgio. Diz que Sergio tinha 1,7 milhão 

pra receber. Diz que Gilmar deu a operação como certa, para a 

semana seguinte, e que as empreiteiras todas estão em cima, 

pois o governo estaria canalizando os recursos para a ponte. 
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Zuleido diz que não sustenta sem grana e que vão ter que dar 

a solução deles. E que precisam pagar, senão não tem.   

1105. Observa-se, assim, que o réu GILMAR MENDES atuou 

efetivamente para o desvio de recursos públicos na execução das obras da 

adutora do Rio São Francisco, quando ocupava o cargo de Diretor-presidente 

da DESO, permitindo as irregularidades verificadas no procedimento 

licitatório, homologando uma licitação direcionada à GAUTAMA, com 

orçamento superfaturado e com outros vícios que possibilitaram a posterior 

manipulação dos seus itens, e, também, contratando e determinando o 

pagamento de serviços e materiais com sobrepreço e antes de terem sido 

efetivamente prestados, além de não designar equipe para fiscalização 

adequada da contratação, e, também, quando ocupava o cargo de Secretário 

de Estado da Fazenda, integrando assim o CRAF, atuando para a obtenção 

de empréstimo pelo Governo do Estado junto à CAIXA e liberação de valores 

desse empréstimo para pagamento à GAUTAMA. 

1106. Em que pese GILMAR MENDES tenha negado todos os fatos 

apontados na denúncia em seu interrogatório, as provas coligidas aos autos 

dão conta de que, em verdade, eles ocorreram tal qual indicado pela 

acusação. 

1107. Os depoimentos das testemunhas arroladas pela defesa 

também não trouxeram qualquer elemento que servisse para afastar a 

participação de GILMAR MENDES no delito em comento. 

1108. Consoante já dito, não trouxeram nenhuma informação de 

grande relevância para esclarecimento quanto à prática das condutas ilícitas 

apontadas pelo MPF, limitando-se, no mais das vezes, a indicar 

genericamente a atuação do Secretário de Estado da Fazenda, não trazendo 

qualquer informação específica sobre os fatos imputados ao réu, 

especialmente sobre sua atuação enquanto Diretor-presidente da DESO. 
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1109. À luz da fundamentação expendida, torna-se incontestável a 

autoria atribuída ao réu GILMAR DE MELO MENDES. 

1110. Concluo, assim, que o réu GILMAR DE MELO MENDES 

praticou a conduta penalmente tipificada no art. 312, caput, do Código Penal. 

1111. Quanto ao dolo, segundo os ensinamentos doutrinários, 

consubstancia-se na livre e consciente vontade de realizar o tipo objetivo, 

tendo-se conhecimento dos seus elementos no caso concreto. 

1112. Assim, extrai-se que o elemento subjetivo geral do tipo (dolo) 

compõe-se de dois aspectos: a) o aspecto de conhecimento ou aspecto 

cognoscitivo do dolo; e b) o aspecto do querer ou aspecto volitivo do dolo. 

1113. Por constituir um elemento subjetivo, interno ao agente 

delituoso, a sua aferição deve ocorrer a partir do exame das circunstâncias 

exteriores do delito, observando as provas contidas nos autos e as regras 

normais da experiência. Do contrário, bastaria negar a existência do elemento 

anímico do crime durante o interrogatório para se afastar a ocorrência do dolo. 

1114. O dolo não se confunde com o efetivo conhecimento do ilícito 

penal – dolo normativo –, já que o dolo foi despido de qualquer elemento 

valorativo, sendo que a potencial consciência da ilicitude foi deslocada para a 

culpabilidade. Assim, basta que o acusado tenha conhecimento de que a 

conduta praticada é errada. 

1115. No caso em exame, constato que os elementos probatórios 

contidos nos autos demonstram que o denunciado, livre e conscientemente, 

praticou a conduta delituosa descrita na denúncia. 

1116. Assim, verifico que o denunciado praticou uma conduta típica, 

antijurídica e culpável, uma vez que estão ausentes quaisquer causas de 
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justificação e de exculpação do delito, merecendo receber a censura penal 

pelo ato levado a cabo. 
 

2.4.3.8.2. Crime de quadrilha ou bando 
(artigo 288, caput do Código Penal). 

MATERIALIDADE 

1117. A materialidade do delito de quadrilha ou bando também já foi 

devidamente demonstrada na análise do item 2.4.3.2.3, relativa ao réu 

ZULEIDO SOARES VERAS, cuja fundamentação ora reitero, fazendo-se 

necessário tão somente analisar a participação do denunciado no referido 

crime. 

AUTORIA 

1118. Das provas produzidas nos autos evidencia-se a participação 

do réu GILMAR DE MELO MENDES no grupo formado para a prática de 

crimes apontado na denúncia, especialmente para o cometimento do delito de 

peculato, cuja materialidade e autoria imputadas ao mesmo já restou acima 

reconhecida. 

1119. A análise do procedimento licitatório e do contrato firmado entre 

a DESO e a GAUTAMA realizado pela CGU demonstra que a atuação do réu 

GILMAR MENDES enquanto Diretor-presidente da companhia foi fundamental 

para viabilizar o desvio de recursos aplicados naquela contratação, bem 

assim a sua atuação como Secretário de Estado da Fazenda e integrante do 

CRAF para a obtenção de recursos necessários a realizar os pagamentos 

direcionados à empreiteira.  

1120. Para tanto, fez diversas tratativas junto ao Governador do 

Estado e aos corréus ZULEIDO VERAS, FLAVIO CONCEIÇÃO e SÉRGIO 

LEITE para a obtenção de empréstimo pelo Governo do Estado a fim de que 
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houvesse recursos suficientes para efetuar os pagamentos à GAUTAMA, 

relacionados com o Contrato n. 110/01, como demonstrado nos diálogos 

acima já transcritos. 

1121. Observo que alguns dos diálogos interceptados demonstram 

que, mesmo quando já não era mais Diretor-presidente da DESO, o réu 

GILMAR MENDES manteve tratativas com outros corréus sobre aditivo 

contratual, especialmente com ZULEIDO VERAS e SÉRGIO LEITE, 

depreendendo-se inclusive que intermediaria um contato junto ao Tribunal de 

Contas, demonstrando, assim, a sua atuação com vistas a favorecer 

interesses particulares da GAUTAMA em associação com os demais 

integrantes da quadrilha: 

D168. 28/06. Zuleido e Ricardo: Ricardo diz que o empréstimo 

não saiu ainda mas Flávio vai ter uma reunião com o 

Governador. Tratam também de um aditivo e de alguém que 

está catando os preços. Vai levar para Zuleido um aditivo de 

prazo (90 dias), para dar tempo de fazer o outro aditivo. Zuleido 

diz que Flavio se reuniu com o governador e os dois marcaram 

outra reunião, dessa feita com Gilmar.  

 

D169. 07/07. Zuleido e Sergio. Sergio diz que houve um 

percalço na operação e eles mudaram a estratégia e o banco 

que iria fazer a coisa, mas ele (Gilmar) me assegurou que essa 

semana isso está fechado, não tem dúvida. Que hoje de tarde 

ia falar com ele para fechar esse assunto e tratar do outro. 

Zuleido quer vê-lo pessoalmente pois está em Aju. Marcam 

para onze horas .  

 

D170. 07/07. Zuleido e Flavio. Zuleido diz que Sergio está 

entregando hoje a Gilmar. Flavio pergunta se é o aditivo e 

Zuleido responde que sim. Zuleido diz que ele tem que mostrar 

lá por que o camarada tem um acesso ao TC [tribunal de 
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contas]. Flávio se mostra muito preocupado com a fonte do 

recurso.  

 

D171. 04/08. (sexta-feira) Zuleido e Sergio. Zuleido diz que 

esteve “com o nosso amigo” hoje e que a operação maior 

fechou e o Votorantim vai se comprometer com 20 (milhões). E 

vai ter um outro banco. Zuleido disse que “ele” falou que 

fechava hoje. Zuleido pergunta pelo outro negócio, diz que ele 

cobrou e perguntou “cadê Sérgio?”.. Sergio diz que está 

prontinho e entrega na segunda.  

1122. Resta assim demonstrado que o réu GILMAR DE MELO 

MENDES praticou a conduta penalmente tipificada no art. 288 do Código 

Penal, em sua redação original.  

2.4.3.8.3. Da aplicação e dosimetria das 
penas. 

1123. Passo à dosimetria da pena privativa de liberdade e da multa a 

serem aplicadas ao sentenciado GILMAR DE MELO MENDES, para cada um 

dos crimes acima reconhecidos, atentando para as circunstâncias judiciais 

previstas nos artigos 59 e 60 do Código Penal. 

DO CRIME DE PECULATO-DESVIO: 

1124. A reprovabilidade da conduta é evidente e fortemente 

desfavorável ao réu. Os elementos probatórios demonstram que o denunciado 

GILMAR MENDES, quando era o dirigente máximo da Companhia de 

Saneamento de Sergipe – DESO, atuou para o desvio de expressivo 

montante de recursos públicos (aproximadamente R$ 178 milhões em valores 

de 2007) de obra de fundamental importância para o abastecimento de água 

para a Capital em favor da GAUTAMA, bem assim, quando era Secretário de 

Estado da Fazenda (e integrante do Conselho de Reestruturação e Ajuste 
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Fiscal – CRAF), atuou juntamente ao proprietário da empreiteira, ZULEIDO 

VERAS, e a FLÁVIO CONCEIÇÃO, objetivando viabilizar os pagamentos a 

ela destinados, por meio de obtenção de empréstimo pelo Estado de Sergipe. 

1125. Quanto aos antecedentes, não há informação nos autos que 

deponha contra o réu. 

1126. No tocante à personalidade e conduta social, também nada há 

que o desabone. 

1127. O motivo do delito também lhe é desfavorável. O réu, ocupante 

de cargo público, atuou junto a outras autoridades na realização do objetivo 

do esquema criminoso, de desvio de significativo montante de recursos 

públicos, que nutriu a campanha eleitoral de um dos candidatos a governador 

do Estado de Sergipe, o que também interferiu no processo eleitoral, eis que 

calibrou a situação financeira da campanha. 

1128. Com relação às circunstâncias e às consequências do crime, 

as mesmas devem ser valoradas negativamente, uma vez que o delito foi 

praticado em um esquema criminoso envolvendo o pagamento de 

substanciosa quantia (acima de R$ 6 milhões de reais) em propinas às mais 

altas autoridades do Estado de Sergipe à época, ocupantes de cargos em 

diversos órgãos e esferas do Governo Estadual, executado por longo período 

em reiteradas e rotineiras ocorrências, e realizado no âmbito da contratação e 

execução de obra de fundamental importância para o abastecimento de água 

de Aracaju, elemento essencial à vida digna de sua população, resultando 

num volume ainda maior de verbas públicas desviadas (R$ 78 milhões em 

valores históricos, R$ 178 milhões atualizados até 2007, correspondendo a 

mais de 1/3 do volume de recursos destinados ao contrato), que poderiam ser 

aplicado em novas melhorias para estender o acesso da população à água 

tratada, ou mesmo em outras áreas de atuação do governo estadual, como 
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educação, saúde, segurança etc., sendo as consequências do delito, portanto, 

efetivamente danosas para o Erário e para a população do Estado. 

1129. Por fim, o comportamento da vítima, no caso, o Estado, é 

indiferente e deve ser considerado neutro.  

1130. Assim considerando que quatro das oito circunstâncias 

previstas no art. 59 do CP são desfavoráveis ao réu, fixo a pena-base em 7 
anos de reclusão e 185 dias-multa. 

1131. Não existem circunstâncias atenuantes ou agravantes a serem 

consideradas. 

1132. Por fim, não existe causa de diminuição ou de aumento de 

pena a ser mensurada, razão pela qual estabeleço a pena em 7 anos de 
reclusão e 185 dias-multa. 

1133. Ainda, considerando a condição econômica do réu, o valor do 

dia-multa será de 1/20 (um vigésimo) do salário mínimo nacional vigente à 

época dos fatos, devendo ser recolhida em benefício do Fundo Penitenciário 

Nacional, atualizada monetariamente, consoante artigo 49, § 2º, do mesmo 

diploma legal. 

DO CRIME DE QUADRILHA OU BANDO: 

1134. A reprovabilidade da conduta é evidente e fortemente 

desfavorável ao réu. Para alcançar seus objetivos ilícitos, relativo à 

priorização de pagamentos dos créditos da empresa para a qual trabalhava 

junto ao Estado de Sergipe, bem assim ao desvio de expressivo montante de 

recursos públicos (aproximadamente R$ 178 milhões em valores de 2007) de 

obra de fundamental importância para o abastecimento de água para a 

Capital, associou-se  com mais de 3 pessoas para a prática do crime de 

peculato, que, consumado, causou grave prejuízo aos cofres públicos, 
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inclusive influenciando no processo eleitoral, eis que nutriu com propina 

campanha a Governador do Estado de Sergipe de João Alves Filho. 

1135. Quanto aos antecedentes, não há informação nos autos que 

deponha contra o réu. 

1136. No tocante à personalidade e conduta social, também nada há 

que o desabone. 

1137. O motivo do delito também lhe é desfavorável. O réu, ocupante 

de cargo público, associou-se a mais de três pessoas para atuar na realização 

do objetivo do esquema criminoso, de desvio de significativo montante de 

recursos públicos, que nutriu a campanha eleitoral de um dos candidatos a 

governador do Estado de Sergipe, o que interfere no processo eleitoral. 

1138. Com relação às circunstâncias e às consequências do crime, 

devem ser valoradas negativamente, uma vez que o delito foi praticado num 

esquema criminoso envolvendo o pagamento de substanciosa quantia (acima 

de R$ 6 milhões de reais) em propinas às mais altas autoridades do Estado 

de Sergipe à época, ocupantes de cargos em diversos órgãos e esferas do 

Governo Estadual, realizado no âmbito da contratação e execução de obra de 

fundamental importância para o abastecimento de água de Aracaju, elemento 

essencial à vida digna de sua população, resultando num volume ainda maior 

de verbas públicas desviadas (R$ 78 milhões em valores históricos, R$ 178 

milhões atualizados até 2007, correspondendo a mais de 1/3 do volume de 

recursos destinados ao contrato), que poderiam ser aplicado em novas 

melhorias para estender o acesso da população à água tratada, ou mesmo 

em outras áreas de atuação do governo estadual, como educação, saúde, 

segurança etc., sendo as consequências do delito, portanto, efetivamente 

danosas para o Erário e para a população do Estado.  
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1139. Por fim, o comportamento da vítima, no caso, o Estado, é 

indiferente e deve ser considerado neutro.  

1140. Assim considerando que quatro das oito circunstâncias 

previstas no art. 59 do CP são desfavoráveis ao réu, fixo a pena-base em 2 
anos de reclusão e 90 dias-multa. 

1141. Não existem circunstâncias atenuantes ou agravantes a serem 

consideradas. 

1142. Por fim, não existem causas de diminuição ou de aumento de 

pena a serem mensuradas, razão pela qual estabeleço a pena em 2 anos de 
reclusão e 90 dias-multa. 

1143. Ainda, considerando a condição econômica do réu, o valor do 

dia-multa será de 1/20 (um vigésimo) do salário mínimo nacional vigente à 

época dos fatos, devendo ser recolhida em benefício do Fundo Penitenciário 

Nacional, atualizada monetariamente, consoante artigo 49, § 2º, do mesmo 

diploma legal. 

CONCURSO MATERIAL 

1144. Os crimes de peculato-desvio e de formação de quadrilha ou 

bando foram praticados em concurso material, devendo, nos termos do art. 

69, do CP, as penas aplicadas serem somadas, de modo que restam fixadas, 

em definitivo, em 9 anos de reclusão e 275 dias-multa. 

1145. A pena privativa de liberdade, superior a oito anos, será 

cumprida em regime fechado, nos termos do art. 59, inciso III, c/c o art. 33, § 

1º, alínea “a”, § 2º, alínea “a”, e § 3º e § 4º, e art. 34, todos do Código Penal. 

1146. Não é o caso de aplicação do art. 44, do CP. 
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1147. Ausente qualquer das hipóteses de prisão cautelar previstas no 

art. 312 do CPP, permito que o sentenciado recorra em liberdade, se por outro 

motivo não estiver preso. 

 

2.4.3.9. Victor Fonseca Mandarino 

1148. Segundo a denúncia, ao tratar do "Evento Sergipe":  

VITOR MANDARINO, como presidente da DESO, a 

partir de janeiro de 2003. firmou os termos aditivos relativos às 

prorrogações do contrato, assim como as alterações contratuais, 

além de ordenar todas as despesas que favoreceram a 

GAUTAMA, sem adotar as medidas necessárias para a 

verificação de sua pertinência, não designando sequer equipe 

de campo para o acompanhamento das obras e a verificação 

dos quantitativos executados. para isso, contou com a 

colaboração de KLERBER CURVELLO FONTES, à época 

Diretor-técnico da DESO, e de RENATO GARCIA, engenheiro 

fiscal da obra. 

(...) 

A continuidade dos pagamentos nos montantes 

pretendidos por ZULEIDO, que redundaria em propinas de altos 

valores, dependia, porém, dos empréstimos bancários 

solicitados pelo Estado de Sergipe. Então JOÃO ALVES FILHO, 

JOÃO ALVES NETO, FLÁVIO CONCEIÇÃO, GILMAR MENDES 

e VITOR MANDARINO empenharam-se para que as instituições 

bancárias atendessem às suas pretensões, mantendo ZULEIDO 

VERAS sempre informado do andamento das operações, 

pessoalmente ou por intermédio de SERGIO LEITE, como 

constata-se pela sequência de diálogos nos meses de junho e 

julho de 2006 (...). 
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1149. Acrescenta o MPF que: 

Os diálogos monitorados, notadamente nos períodos de 

abril a setembro de 2006 e fevereiro a maio de 2007, mostram 

que, para alcançar seus objetivos ilícitos, ZULEIDO VERAS 

manteve no Estado de Sergipe um esquema do qual 

participaram os seguintes integrantes da sua quadrilha: MARIA 

DE FATIMA PALMEIRA, RICARDO MAGALHAES DA SILVA, 

GIL JACÓ, FLORÊNCIO VIEIRA e HUMBERTO RIOS. 

Por outro lado, verificou-se que o ex-Governador 

daquele Estado JOÃO ALVES FILHO; o ex-Secretário da Casa 

Civil e atual Conselheiro do Tribunal de Contas do Estado, 

FLÁVIO CONCEIÇÃO DE OLIVEIRA NETO; o ex- Secretário de 

Fazenda, MAX JOSÉ VASCONCELOS DE ANDRADE; o ex-

Presidente da DESO e ex-Secretário de Fazenda GILMAR DE 

MELO MENDES; o ex-·Presidente da DESO VICTOR 

FONSECA MANDARINO; os ex-Diretores- técnicos da OESO 

ROBERTO LEITE e KLEBER CURVELO FONTES; o sócio-

administrador da ENPRO SERGIO DUARTE LEITE; o 

engenheiro fiscal da obra RENATO CONDE GARCIA; o ex-

Deputado Federal e ex-Secretário de Administração, JOSE 

IVAN DE CARVALHO PAIXAO; e JOAO ALVES NETO, filho do 

então Governador do Estado JOAO ALVES FILHO, associaram-

se de forma estável e permanente para promover o desvio dos 

recursos públicos destinados ao pagamento das obras de 

ampliação da adutora do Rio São Francisco, tendo efetivamente 

proporcionado tal desvio em favor da empresa GAUTAMA, 

mediante o recebimento de vantagens indevidas. 

1150. Finaliza a denúncia (em relação ao Evento Sergipe) 

asseverando que: 

Assim procedendo, de modo livre e consciente: 
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a) (...) VICTOR FONSECA MANDARINO (...) estão 

incursos nas penas do art. 312 do Código Penal;  

1151. A denúncia foi recebida pelo Superior Tribunal de Justiça 

(Acórdão de fls. 2.188/2.319), da seguinte maneira em relação ao referido réu: 

E) CONCLUSÃO 

Assim vistos e examinados os autos e devidamente 

analisadas as provas colhidas na fase de Inquérito, concluo da 

seguinte forma: 

1) CRIME DE PECULATO-DESVIO 

RECEBO A DENÚNCIA quanto ao delito de peculato-

desvio, tipificado no art. 312, caput , do Código Penal, em 

relação aos acusados (...) VICTOR FONSECA MANDARINO 

(...), nos termos do art. 29 do referido diploma legal. 

(...) 

4) CRIME DE FORMAÇÃO DE QUADRILHA 

RECEBO A DENÚNCIA quanto ao delito tipificado no 

art. 288, caput, do Código Penal, em relação aos acusados (...) 

VICTOR FONSECA MANDARINO (...). 

1152. Em sua defesa, VICTOR FONSECA MANDARINO informou 

que somente foi nomeado para exercer o cargo de Presidente da DESO em 

janeiro de 2003, quando o Contrato n. 110/01 já estava em plena execução, 

não lhe podendo ser atribuídos os fatos ocorridos antes de sua nomeação ou 

deles decorrentes, como deflagração do processo licitatório (Concorrência n. 

005/2000), formalização do contrato, expedição de ordem de serviço e 1º 

Termo de Rerratificação. 

1153. Afirma que os Termos de Rerratificação e Aditivos pactuados 

na sua gestão visaram a atender a determinações do TCU e adequações 
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técnicas na planilha licitada, discorrendo sobre a fundamentação de cada um 

deles. 

1154. Disse que as afirmações genéricas do MPF estão embasadas 

essencialmente no Relatório da CGU, que não considerou todo o trabalho de 

fiscalização realizado pelo TCU durante a execução do contrato. 

1155. Refutou a prática do crime de quadrilha, afirmando que não 

existe qualquer demonstração de vínculo duradouro entre o acusado e os 

demais denunciados, bem assim que não restou configurado o número 

mínimo de (quatro) agentes necessários para configuração de tal delito, 

dizendo que a acusação afirma que ele contou com a colaboração de Kleber 

Curvelo e Renato Garcia, além de não ter restado definido o papel do 

acusado na mencionada quadrilha. 

1156. Defendeu a inexistência de descrição de conduta tipificada 

como peculado-desvio, uma vez que as verbas foram destinadas à 

GAUTAMA, que firmou contrato com a Administração Pública após sagrar-se 

vencedora do certame licitatório, não havendo que se falar em desvio, sendo 

que ele ocorreria com uma mudança do que foi pactuado, ou seja, uma 

mudança de recursos para o próprio funcionário público ou para terceiros. 

Também não restou demonstrado o dolo, o desiderato do acusado no sentido 

de praticar o delito em questão. 

1157. Arrolou um total de 04 testemunhas e juntou diversos 

documentos. 

1158. Em suas alegações finais (fls. 10.161/10.270), reiterou os 

argumentos já lançados em sua defesa, de regularidade dos termos aditivos e 

de rerratificação firmados, de imprestabilidade do Relatório da CGU, de 

atestado de regularidades das obras por fiscalização do TCU, de inexistência 

de demonstração de vínculo duradouro entre o acusado e os demais 
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denunciados, de inexistência do número mínimo de (quatro) agentes 

necessários para configuração do delito de quadrilha, de indefinição do seu 

papel na mencionada quadrilha e inexistência de dolo, de descrição de 

conduta tipificada como peculado-desvio, não havendo que se falar em desvio 

de recursos públicos e tampouco de dolo. 

1159. Acrescentou que a prova testemunhal produzida pela defesa e 

os interrogatórios dos réus confirmaram todo o alegado pelo denunciado, 

destacando o interrogatório de RENATO GARCIA e os testemunhos de 

Roberto Leite, Arivaldo Ferreira de Andrade Filho, Fernando Rezende Dória, 

Antônio Lima Costa, Edvaldo de Melo Fernandes e José Edson Leite Barreto, 

ao contrário da prova testemunhal produzida pelo denunciante, que se 

mostrou frágil, seja porque não há menção ao seu nome nos depoimentos 

colhidos ou citação de seu envolvimento enquanto Diretor Presidente da 

DESO no esquema de desvio de dinheiro público, seja por que não trouxeram 

elementos que refutem os argumentos da defesa no sentido de que o 

denunciado chancelou o 6º Termo de Rerratificação e procedeu aos 

pagamentos cercados de todas as cautelas técnicas e legais, seja porque os 

técnicos da CGU sequer tinham lembranças de todos os aspectos do relatório 

e, mais importante, não refutaram com elementos técnicos as decisões do 

TCU sobre os aspectos impugnados pelo denunciante. 

1160. Aduziu também que a regularidade das obras foi aprovada pela 

CAIXA e as suas contas foram aprovadas pelo TCU e pelo TCE/SE, não 

havendo qualquer imputação de débito contra si. 

1161.  Disse também que as interceptações telefônicas deixam 

transparecer que ele não participava da "organização" e que seu nome era 

usando sem que o mesmo tivesse conhecimento e que não houve 

beneficiamento da empresa GAUTAMA nos pagamentos realizados, que 

seguiram o tramite da companhia. 
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1162. Pois bem. 

1163. Como já exposto anteriormente (item 2.4.1 e subitens), restou 

demonstrada nos autos a ocorrência de irregularidades no procedimento 

licitatório da Concorrência n. 005/2000 e na execução do contrato dela 

decorrente, Contrato n. 110/2001, através de manobras que, em suma, 

direcionaram o certame para a GUATAMA, contratada pela DESO, da qual o 

réu VICTOR FONSECA MANDARINO foi Diretor Presidente, e possibilitaram 

a aferição de recursos superestimados, os quais restaram desviados para 

abastecer o esquema de propinas engendrado pelo grupo. 

1164. E a defesa não conseguiu infirmar tal conclusão advinda dos 

elementos probatórios juntados aos autos. 

1165. Inicialmente, quanto às alegações trazidas pela defesa do réu 

VICTOR FONSECA MANDARINO relativas à existência de irregularidades no 

Relatório da Ação de Controle da CGU; à regularidade da obra e dos preços 

praticados atestada por controle executado pelo TCU; à necessidade de 

execução da obra e sua qualidade técnica; bem assim ao fato de as obras 

terem sido executadas e pagas segundo os estritos termos do contrato e seus 

aditivos, as referidas teses já foram devidamente rechaçadas quando da 

análise após terem sido suscitadas pelo réu ZULEIDO VERAS, no item 

2.4.3.2 acima, cujos fundamentos ali lançados adoto como se aqui estivessem 

transcritos, mostrando-se desnecessário reanalisar cada uma dessas 

alegações. Ademais, estendo aqueles argumentos já lançados para atestar a 

imprestabilidade das conclusões a que chegou o TCU para infirmar a 

regularidade do Relatório da CGU às conclusões apontadas do TCE/SE e da 

CAIXA relativas à regularidade da obra em questão.  

1166. Em relação às alterações contratuais, por meio de aditivos e 

termos de rerratificação contratual, também já restou demonstrado no item 

2.4.3.2 acima que foram feitos no mais das vezes em bases desfavoráveis à 
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DESO e/ou em claro benefício à empresa GAUTAMA, e contaram com a 

participação do réu VICTOR FONSECA MANDARINO, Diretor-presidente da 

DESO a partir de janeiro de 2003. 

1167. Destaco, quanto à alegação de que nessa época a licitação já 

teria sido realizada e o contrato assinado, que as condutas imputadas pelo 

MPF ao denunciado se deram durante a execução do contrato, com suas 

alterações e liberação de pagamentos superfaturados, não lhe sendo 

apontada qualquer conduta durante as fases de licitação e de subsequente 

formalização do contrato. 

1168. As testemunhas arroladas pelo réu, em que pese terem trazido 

informações importantes sobre aspectos técnicos da obra e sobre os 

procedimentos de pagamentos realizados pela companhia de saneamento, 

não foram suficientes para afastar as provas quanto às irregularidades já 

apontadas acima.  

2.4.3.9.1. Crime de peculato-desvio (artigo 
312, caput do Código Penal). 

MATERIALIDADE 

1169. A materialidade do delito de peculato-desvio já foi devidamente 

demonstrada na análise do item 2.4.3.2.1, relativa ao réu ZULEIDO SOARES 

VERAS, cuja fundamentação ora reitero, fazendo-se necessário tão somente 

analisar a participação do denunciado no referido crime. 

AUTORIA 

1170. Igualmente, não existe dúvida sobre a autoria da conduta 

delituosa atribuída ao denunciado, como se pode observar nas provas 

carreadas aos autos. 
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1171. A atuação do réu VICTOR FONSECA MANDARINO foi de 

grande importância para a realização do desvio de verba pública por meio do 

Contrato n. 110/01. 

1172. Conforme se observa nas provas dos autos, enquanto Diretor 

Presidente da DESO, VICTOR MANDARINO foi o responsável pela 

assinatura de termos aditivos que prorrogaram o contrato firmado com a 

GAUTAMA e pela alteração contratual levada a efeito por meio do 6º Termo 

de Rerratificação, que acrescentou ao referido pacto um trecho (de 9.730m) 

da adutora que não estava previsto no contrato original (2ª Fase da 2ª Etapa), 

mas sim para a 3ª fase da 2ª Etapa, no valor de R$ 28.685.273,10. 

1173. Conforme observado pela CGU em seu Relatório, 

paralelamente ao contrato de financiamento e repasse (n. 156453-64/03) que 

garantiu os recursos necessários para a conclusão da 2ª Fase da 2ª Etapa 

das obras da adutora do Rio São Francisco, já existia uma nova autorização 

no Orçamento Geral da União de 2005 para o Programa Construção da 

Adutora do Rio São Francisco (18.544.0515.5910.0004 e 

18.544.0515.5910.0028), mas não se tomou qualquer providência para 

realização da licitação visando à execução dessa nova fase da duplicação da 

adutora.  

1174. O Governo do Estado de Sergipe, entretanto, propôs ao 

Ministério da Integração Nacional um Plano de Trabalho para a execução da 

obra da referida adutora, no valor de R$ 28.958.273,10, referente à 2ª Fase 

da 2ª Etapa daquelas obras, a qual, contudo, já era objeto do Contrato n. 

110/01 firmado com a GAUTAMA e já se encontrava em fase de conclusão, 

com recursos já garantidos para tanto (Contrato de Financiamento e Repasse 

n. 156453-64/03 acima citado). E, mesmo assim, não se adotou qualquer 

providência para a realização de procedimento licitatório para a execução de 

tal obra.  
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1175. Em seguida, alegando-se urgência decorrente de vazamentos 

da adutora antiga, celebrou-se o citado 6º Termo de Rerratificação ao 

Contrato n. 110/01, acrescendo ao seu objeto o trecho de 9.730m que estava 

previsto para ser executado na 3ª fase da 2ª Etapa do referido programa, 

financiado em parte com recursos repassados pelo Ministério da Integração 

Nacional decorrente da aprovação do Plano de Trabalho já proposto e da 

celebração do Convênio n. 006/2005. 

1176. Restou assim demonstrado que, em verdade, o Plano de 

Trabalho apresentado ao Ministério da Integração Nacional para a execução 

da 2ª Fase da 2ª Etapa (que já era objeto do Contrato n. 110/01) destinava-se 

a uma nova fase da duplicação da adutora, que não havia sido ainda 

contratada, e que foi aditivada àquele contrato, evitando-se a realização do 

procedimento licitatório que seria necessário para a realização de uma nova 

contratação. 

1177. Tal procedimento de inclusão de um novo trecho ao Contrato n. 

110/01 já assinado com a GAUTAMA, com a supressão do processo 

licitatório, impediu a Administração Pública de selecionar a proposta que lhe 

poderia ser mais vantajosa para a sua execução, favoreceu a referida 

empreiteira e, ainda, viabilizou a execução desse novo trecho com os preços 

já praticados no referido contrato, os quais estavam superfaturados, conforme 

já exaustivamente demonstrado nesta sentença. 

1178. Ressalto, quanto a este ponto, que os dirigentes da DESO, 

incluindo o seu Diretor-presidente, já tinham pleno conhecimento de que os 

preços praticados no Contrato n. 110/01 estavam distantes da realidade de 

mercado, tendo em vista que o TCU já havia determinado que a referida 

companhia de saneamento condicionasse a execução do Contrato n. 110/01 à 

celebração de termo aditivo prevendo que futuras alterações contratuais em 

que constassem acréscimos de quantitativos deviam tomar como base os 



Processo nº 0001193-60.2015.4.05.8500 
 

Telma Maria Santos Machado 
Juíza Federal 

 

674 

preços de mercado, tendo por parâmetro os elementos comprobatórios dos 

custos efetivamente despendidos pela construtora na aquisição dos produtos 

(Acórdão n. 257/2004-TCU-Plenário), e que tal determinação foi inicialmente 

atendida em seu aspecto formal, por meio do 4º Termo de Rerratificação do 

contrato em questão, encaminhado ao TCU e reconhecido no Acórdão n. 

719/2005-TCU-Plenário.  

1179. Entretanto, em que pese ter promovido tal alteração contratual, 

na prática, a DESO desprezou a determinação da Corte de Contas (e também 

a cláusula do Contrato n. 110/01 inserida em atendimento a tal determinação) 

e, quando do 6º Termo de Rerratificação, que acresceu à 2ª Fase da 2ª Etapa 

da construção do Sistema Adutor do Rio São Francisco mais 9.730 metros de 

adutora, inicialmente previstos para serem executados quando da 3ª Fase da 

2ª Etapa, não observou os preços pelos quais a construtora contratada 

pagava pelos tubos utilizados na adutora, para aferir os custos efetivamente 

despendidos nas aquisições de tubos, resultando, também, em 

superfaturamento no fornecimento de tal item para esse novo trecho aditivado 

ao contrato. 

1180. Esclareço, mais uma vez, que ao contrário do que alegam as 

defesas de vários dos réus que respondem à presente ação penal, incluindo 

VICTOR MANDARINO, o TCU não atestou a regularidade dos preços 

praticados no fornecimento da tubulação necessária à obra, tendo verificado o 

sobrepreço realizado na execução do Contrato n. 110/01, por se distanciar 

daqueles praticados no mercado, e determinado que qualquer alteração 

contratual não mais utilizasse ditos preços e sim que se observassem os 

custos efetivamente despendidos pela construtora na aquisição dos produtos, 

somente acolhendo as justificativas para o preço praticado até aquela decisão 

por estarem condizentes com aqueles previstos no contrato, sem atentar para 

o fato de que, na realidade, os preços contratados já estavam superfaturados, 
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diante das diversas irregularidades ocorridas na fase licitatória e na 

formulação do ajuste, também já demonstradas nesta sentença. 

1181. E, para se esquivar da fiscalização do TCU quanto à 

determinação contida no Acórdão n. 257/2004-TCU-Plenário, a DESO, 

comandada pelo réu VICTOR MANDARINO, elaborou concomitantemente 

dois boletins de medição distintos, sendo um para a execução de serviços, 

custado com recursos federais, e outro para o fornecimento de tubos, 

custeados com recursos estaduais, afastando a competência daquela Corte 

para analisar esta parcela da execução do contrato, que, por tal motivo, 

entendeu que não poderia aplicar as sanções cabíveis e determinou a 

remessa do processo para o TCE/SE.  

1182. Os depoimentos das testemunhas ouvidas, bem assim o 

interrogatório do réu, não trouxeram qualquer informação que pudesse 

infirmar as provas de tais assertivas, tendo apenas tentado justificar a 

necessidade da alteração contratual e a regularidade nos procedimentos de 

pagamento à GAUTAMA, alegadamente sem favorecimentos. 

1183. Assim, o réu VICTOR MANDARINO, ao celebrar o 6º Termo de 

rerratificação ao Contrato n. 110/01, agiu consciente de que estava 

possibilitando o sobrepreço no fornecimento dos tubos na execução desse 

novo trecho aditivado, o favorecimento da empresa GAUTAMA que ficou 

responsável pela sua execução e o desvio de recursos públicos destinados ao 

seu custeio. 

1184. Além disso, observa-se nos autos que a defesa do réu 

RENATO CONDE GARCIA apresentou documentos (que se encontram no 

Anexo 8, do Apenso 145, fls. 216/225) os quais demonstram que o mesmo 

solicitou estrutura mínima para fiscalizar a obra, sem ter sido, no entanto, 

atendido pela direção da empresa, comandada por determinado período pelo 
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réu VICTOR MANDARINO, resultando na deficiente fiscalização da obra e 

falta de controle de sua execução, segundo já demonstrado (item 2.4.1.7.).  

1185. Os diálogos interceptados pela Polícia Federal demonstram a 

as diversas tratativas mantidas pelos réus da presente ação para a liberação 

de recurso em favor da GAUTAMA, objetivando o desvio de parte dos 

mesmos, bem assim que o réu VICTOR FONSECA MANDARINO tinha 

conhecimento das tratativas realizadas entre eles: 

RICARDO:" ." O senhor teve notícia sobre a reunião, 

sobre recurso?" 

ZULEIDO:" Olhe, me disseram... e Sérgio vai onze e meia ter 

uma reunião com Gilmar .. ,que seria essa operação... que 

estaria concluída na 6ª feira, certo?... 

 

ZULEIDO: "... E Vitor sabe? Vitor é quem tem nos orientado, 

né? … 

ZULEIDO: " ... e ontem eu fiquei certo que eu botava a mão 

nesse dinheiro na sexta-feira, entendeu? ...inclusive eu tô indo 

para a reunião com Flávio e João Neto na 6ª-feira tratando 

deste dinheiro... 

(05/07/2006,às 9h34min11s) 

 

RICARDO: "... é.. , estive com Vitor, né? Ele disse que tá 

chegando e que me avisa pra eu poder dar entrada com as 

faturas. Já chegou, tá? 

ZULEIDO:  Eu tô indo agora, tô chegando aí agora e tô indo 

falar com João Neto, porque a idéia de Vitor não é pagar tudo a 

gente. É pagar parte aos outros. 

(08/08/2006, às 13h47min21s) 

 

ZULEIDO: "Avisa a João Neto que eu tô chegando aí em 20 

minutos. " 
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TEREZA: 11 Ok. Chegando lá na empresa dele? 

ZULEIDO: "sim"  

(08/08/2006,às 14h55min56) 

 

“D182. 05/09. Zuleido e Flavio (12:49:48). Ele (Victor) pediu pra 

levar na casa que ele assina. Ele não foi nem pra DESO 

porque está chateado. Zuleido pergunta chateado com o quê. 

Flavio diz chateado com tudo... até comigo porque acha que tá 

pagando tudo e não tá tendo nada.(...)   

 

D183. 05/09. Zuleido agradece a Flavio porque o dinheiro saiu 

e fala também com Victor. Victor diz que ele tem um grande 

amigo” 

 

FLÁVIO: " ... ele disse que autorizou, que conversou com você 

um e meio, não foi isso? e complementa a semana que vem." 

ZULEIDO: " não foi isso não ... " 

FLÁVIO: " foi o que ele me disse, um e meio, então foi com 

Vitor -. E semana que vem complementa por cinco e 

seiscentos. " 

ZULEIDO: " Ele já liberou pra Vitor? 

FLÁVIO: "Já. Diz que já liberou pra Vitor... 

(01/09/2006, às 12h40min55s) 

 

FLÁVIO: " ... ele está soltando hoje, que foi ele que trancou. E 

eu deixei ele lá com Vitor. Ele está pagando hoje um e meio. 

Ele tinha trancado nas minhas costas, mas tudo bem. E até o 

dia 15 já está sacramentado, ou seja, 4.100 ... porque ele disse 

que não tinha, mas até o dia 15 ele precisa fechar, porque 

agora quem precisa é ele... " 

ZULEIDO: " então ele não paga 3 hoje, mas apenas um e 

meio"... 
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(05/09/2006, às llh16min22s) 

 

“(…) FLÁVIO CONCEIÇÃO utiliza o telefone de ZULEIDO. 

FLÁVIO CONCEIÇÃO informa que VÍTOR (VICTOR FONSECA 

MANDARINO) está em ITAPORANGA; diz que já falara com o 

mesmo; pede que RICARDO fale com o mesmo; diz que ‘ele 

vai pagar seiscentos a você de manhã, porque ele vai tirar de 

um outro cara’; ressalta que o assunto deve ser abordado 

apenas com VITOR e diz que o dinheiro já está disponível no 

órgão desde o dia anterior – 22/06/2006 08:29:18);” 

 

1186. À luz da fundamentação expendida, torna-se incontestável a 

autoria atribuída ao réu VICTOR FONSECA MANDARINO.  

1187. Concluo, assim, que o réu VICTOR FONSECA MANDARINO 

praticou a conduta penalmente tipificada no art. 312, caput, do Código Penal. 

1188. Quanto ao dolo, segundo os ensinamentos doutrinários, 

consubstancia-se na livre e consciente vontade de realizar o tipo objetivo, 

tendo-se conhecimento dos seus elementos no caso concreto. 

1189. Assim, extrai-se que o elemento subjetivo geral do tipo (dolo) 

compõe-se de dois aspectos: a) o aspecto de conhecimento ou aspecto 

cognoscitivo do dolo; e b) o aspecto do querer ou aspecto volitivo do dolo. 

1190. Por constituir um elemento subjetivo, interno ao agente 

delituoso, a sua aferição deve ocorrer a partir do exame das circunstâncias 

exteriores do delito, observando as provas contidas nos autos e as regras 

normais da experiência. Do contrário, bastaria negar a existência do elemento 

anímico do crime durante o interrogatório para se afastar a ocorrência do dolo. 
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1191. O dolo não se confunde com o efetivo conhecimento do ilícito 

penal – dolo normativo –, já que o dolo foi despido de qualquer elemento 

valorativo, sendo que a potencial consciência da ilicitude foi deslocada para a 

culpabilidade. Assim, basta que o acusado tenha conhecimento de que a 

conduta praticada é errada. 

1192. No caso em exame, constato que os elementos probatórios 

contidos nos autos demonstram que o denunciado, livre e conscientemente, 

praticou a conduta delituosa descrita na denúncia. 

1193. No mais, verifico que o denunciado praticou uma conduta 

típica, antijurídica e culpável, uma vez que estão ausentes quaisquer causas 

de justificação e de exculpação do delito, merecendo receber a censura penal 

pelo ato levado a cabo. 

2.4.3.9.2. Crime de quadrilha ou bando 
(artigo 288, caput do Código Penal). 

MATERIALIDADE 

1194. A materialidade do delito de quadrilha ou bando também já foi 

devidamente demonstrada na análise do item 2.4.3.2.3, relativa ao réu 

ZULEIDO SOARES VERAS, cuja fundamentação ora reitero, fazendo-se 

necessário tão somente analisar a participação do denunciado no referido 

crime. 

AUTORIA 

1195. Das provas produzidas nos autos não se evidencia a 

participação do réu VICTOR FONSECA MANDARINO no grupo formado para 

a prática de crimes apontados na denúncia quanto ao crime de quadrilha ou 

bando, nem mesmo para o cometimento do delito de peculato, cuja 

materialidade e autoria imputadas ao mesmo restaram reconhecidas. 
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1196. A análise das provas produzidas dá conta de que efetivamente, 

o réu VICTOR MANDARINO atuou para a ocorrência do crime de peculato, 

como acima já demonstrado, mas não há demonstração de que o mesmo 

tenha se associado com os demais réus com o objetivo de cometer crimes.  

1197. A configuração do crime em comento exige prova convincente 

do engajamento dos agentes a um vínculo associativo e consolidado para fins 

criminosos. 

1198. Nesse aspecto, não estou convencida da configuração da 

conduta delituosa em tela pelo réu VICTOR FONSECA MANDARINO, frente à 

razoável dúvida oriunda da fragilidade do acervo probatório contido nos autos, 

que sequer demonstrou como se dava o liame associativo entre o réu e os 

demais integrantes da quadrilha. 

1199. Não se vislumbra a efetiva associação - consciente, pessoal e 

duradoura – do réu com os demais envolvidos, para o fim específico de 

prática do desvio de verbas públicas, o que limita, em princípio, sua conduta 

particular a um mero agir em concurso de pessoas, desprovido do 

indispensável animus associativo. 

1200. Destaco, inclusive, que alguns diálogos interceptados 

demonstram a insatisfação de integrantes da quadrilha com a atuação do réu 

VICTOR FONSECA MANDARINO, que não estaria agindo da forma como 

eles gostariam, demonstrando que, apesar de participado do delito de 

peculato, o referido réu não integrou o grupo formado com o objetivo de 

praticar os crimes apurados nesta ação: 

Conversa entre Flávio e Zuleido: 

FLAVIO: "...o Vitor continua dizendo que não está autorizado..." 
(...) 
FLÁVIO: "...Vitor continua renitente em dizer que não está 
autorizado (a pagar)..." 
(31/08/2006, às 15:42:17) 
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RICARDO: Bom dia, Doutor. É estive com o VITOR né? Ele 

disse que ta chegando e que me avisa para eu poder dar 

entrada com as faturas. Já chegou ta? 

ZULEIDO: Eu to indo agora, to chagando aí, agora to indo falar 

com JOÃO NETO. Porque a idéia de Vitor não é pagar tudo a 

gente. É pagar parte aos outros".  

RICARDO: Na, então é isso. Por isso ele disse para eu 

aguardar. 

ZULEIDO: Ele quis esconder o jogo de você. 

(08/08/2006, às 13:47:21) 

 

ZULEIDO: é VITOR não tem condições de puxar isso.  

RICARDO: Normalmente ele não se mete nisso não. 

ZULEIDO:  É? É LUIZ mesmo, né? 

RICARDO: É, sim LUIZ. 

13/06/2006 

1201. Por tais motivos, rechaço a acusação de prática do delito de 

bando ou quadrilha imputada ao denunciado VICTOR FONSECA 

MANDARINO. 

2.4.3.9.3. Da aplicação e dosimetria das 
penas. 

1202. Passo à dosimetria da pena privativa de liberdade e da multa a 

serem aplicadas ao sentenciado VICTOR FONSECA MANDARINO, no crime 

acima reconhecido, atentando para as circunstâncias judiciais previstas nos 

artigos 59 e 60 do Código Penal. 

DO CRIME DE PECULATO-DESVIO: 

1203. A reprovabilidade da conduta é evidente e fortemente 

desfavorável ao réu. O réu VICTOR MANDARINO, quando era o dirigente 
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máximo da Companhia de Saneamento de Sergipe – DESO, atuou para o 

desvio de expressivo montante de recursos públicos (aproximadamente R$ 

178 milhões em valores de 2007) de obra de fundamental importância para o 

abastecimento de água para a Capital em favor da GAUTAMA. 

1204. Quanto aos antecedentes, não há informação nos autos que 

deponha contra o réu. 

1205. No tocante à personalidade e conduta social, também nada há 

que o desabone. 

1206. O motivo do delito também lhe é desfavorável. O réu, ocupante 

de cargo público, atuou junto a outras autoridades na realização do objetivo 

do esquema criminoso, de desvio de significativo montante de recursos 

públicos, que nutriu a campanha eleitoral de um dos candidatos a governador 

do Estado de Sergipe, o que interfere no processo eleitoral. 

6.   Com relação às circunstâncias e às consequências do 

crime, as mesmas devem ser valoradas negativamente, uma vez que o delito 

foi praticado em um esquema criminoso envolvendo o pagamento de 

substanciosa quantia (acima de R$ 6 milhões de reais) em propinas às mais 

altas autoridades do Estado de Sergipe à época, ocupantes de cargos em 

diversos órgãos e esferas do Governo Estadual, executado por longo período 

em reiteradas e rotineiras ocorrências, e realizado no âmbito da contratação e 

execução de obra de fundamental importância para o abastecimento de água 

de Aracaju, elemento essencial à vida digna de sua população, resultando 

num volume ainda maior de verbas públicas desviadas (R$ 78 milhões em 

valores históricos, R$ 178 milhões atualizados até 2007, correspondendo a 

mais de 1/3 do volume de recursos destinados ao contrato), que poderiam ser 

aplicado em novas melhorias para estender o acesso da população à água 

tratada, ou mesmo em outras áreas de atuação do governo estadual, como 
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educação, saúde, segurança etc., sendo as consequências do delito, portanto, 

efetivamente danosas para o Erário e para a população do Estado. 

1207. Por fim, o comportamento da vítima, no caso, o Estado, é 

indiferente e deve ser considerado neutro.  

1208. Assim considerando que quatro das oito circunstâncias 

previstas no art. 59 do CP são desfavoráveis ao réu, fixo a pena-base em 7 
anos de reclusão e 185 dias-multa. 

1209. Não existem circunstâncias atenuantes ou agravantes a serem 

consideradas. 

1210. Por fim, não existe causa de diminuição ou de aumento de 

pena a ser mensurada, razão pela qual estabeleço a pena, em definitivo, em 7 
anos de reclusão e 185 dias-multa. 

1211. Ainda, considerando a condição econômica do réu, o valor do 

dia-multa será de 1/20 (um vigésimo) do salário mínimo nacional vigente à 

época dos fatos, devendo ser recolhida em benefício do Fundo Penitenciário 

Nacional, atualizada monetariamente, consoante artigo 49, § 2º, do mesmo 

diploma legal. 

1212. A pena privativa de liberdade, superior a quatro anos e não 

excedente a oito, será cumprida em regime semi-aberto, nos termos do art. 

59, inciso III, c/c o art. 33, § 1º, alínea “b”, § 2º, alínea “b”, e § 3º e § 4º, e art. 

35, todos do Código Penal. 

1213. Não é o caso de aplicação do art. 44, do CP. 

1214. Ausente qualquer das hipóteses de prisão cautelar previstas no 

art. 312 do CPP, permito que o sentenciado recorra em liberdade, se por outro 

motivo não estiver preso. 
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2.4.3.10. Kleber Curvelo Fontes 

1215. Segundo a denúncia, ao tratar do "Evento Sergipe":  

VITOR MANDARINO, como presidente da DESO, a 

partir de janeiro de 2003, firmou os termos aditivos relativos às 

prorrogações do contrato, assim como as alterações contratuais, 

além de ordenar todas as despesas que favoreceram a 

GAUTAMA, sem adotar as medidas necessárias para a 

verificação de sua pertinência, não designando sequer equipe 

de campo para o acompanhamento das obras e a verificação 

dos quantitativos executados. para isso, contou com a 

colaboração de KLERBER CURVELLO FONTES, à época 

Diretor-técnico da DESO, e de RENATO GARCIA, engenheiro 

fiscal da obra. 

Coube a KLEBER CURVELLO autorizar as 

mencionadas prorrogações de prazo do contrato e as alterações 

contratuais que favoreceram a GAUTAMA, inclusive o 6º Termo 

de Rerratificação, que majorou o contrato em mais de R$ 

20.000.000,00, conforme anteriormente descrito. Além disso, 

anuiu com os pagamentos superfaturados e com as medições 

irregulares, ciente de que não haviam os diários de obra e nem 

equipe para a verificação dos quantitativos efetivamente 

executados. 

1216. Acrescenta o MPF que: 

Os diálogos monitorados, notadamente nos períodos de 

abril a setembro de 2006 e fevereiro a maio de 2007, mostram 

que, para alcançar seus objetivos ilícitos, ZULEIDO VERAS 

manteve no Estado de Sergipe um esquema do qual 

participaram os seguintes integrantes da sua quadrilha: MARIA 

DE FATIMA PALMEIRA, RICARDO MAGALHAES DA SILVA, 

GIL JACÓ, FLORÊNCIO VIEIRA e HUMBERTO RIOS. 
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Por outro lado, verificou-se que o ex-Governador 

daquele Estado JOÃO ALVES FILHO; o ex-Secretário da Casa 

Civil e atual Conselheiro do Tribunal de Contas do Estado, 

FLÁVIO CONCEIÇÃO DE OLIVEIRA NETO; o ex- Secretário de 

Fazenda, MAX JOSÉ VASCONCELOS DE ANDRADE; o ex-

Presidente da DESO e ex-Secretário de Fazenda GILMAR DE 

MELO MENDES; o ex-·Presidente da DESO VICTOR 

FONSECA MANDARINO; os ex-Diretores- técnicos da OESO 

ROBERTO LEITE e KLEBER CURVELO FONTES; o sócio-

administrador da ENPRO SERGIO DUARTE LEITE; o 

engenheiro fiscal da obra RENATO CONDE GARCIA; o ex-

Deputado Federal e ex-Secretário de Administração, JOSE 

IVAN DE CARVALHO PAIXAO; e JOAO ALVES NETO, filho do 

então Governador do Estado JOAO ALVES FILHO, associaram-

se de forma estável e permanente para promover o desvio dos 

recursos públicos destinados ao pagamento das obras de 

ampliação da adutora do Rio São Francisco, tendo efetivamente 

proporcionado tal desvio em favor da empresa GAUTAMA, 

mediante o recebimento de vantagens indevidas. 

1217. Finaliza a denúncia (em relação ao Evento Sergipe) 

asseverando que: 

Assim procedendo, de modo livre e consciente: 

a) (...) KLEBER CURVELO FONTE (...) estão incursos 

nas penas do art. 312 do Código Penal;  

1218. A denúncia foi recebida pelo Superior Tribunal de Justiça 

(Acórdão de fls. 2.188/2.319), da seguinte maneira em relação ao referido réu: 

E) CONCLUSÃO 

Assim vistos e examinados os autos e devidamente 

analisadas as provas colhidas na fase de Inquérito, concluo da 

seguinte forma: 
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1) CRIME DE PECULATO-DESVIO 

RECEBO A DENÚNCIA quanto ao delito de peculato-

desvio, tipificado no art. 312, caput , do Código Penal, em 

relação aos acusados (...) KLEBER CURVELO FONTES (...), 

nos termos do art. 29 do referido diploma legal. 

(...) 

4) CRIME DE FORMAÇÃO DE QUADRILHA 

RECEBO A DENÚNCIA quanto ao delito tipificado no 

art. 288, caput, do Código Penal, em relação aos acusados (...) 

KLEBER CURVELO FONTES (...). 

1219. Em sua defesa, KLEBER CURVELO FONTES informou que 

somente assumiu o cargo de Diretor Técnico da Companhia de Saneamento 

de Sergipe em 06/01/2003, quando já haviam ocorrido os fatos pertinentes à 

licitação, ao contrato e ao primeiro aditamento, fatos esses que, portanto, não 

estavam sob sua responsabilidade, porque anteriores à sua assunção. 

1220. Disse que as afirmações genéricas do MPF estão embasadas 

essencialmente no Relatório da CGU, que não considerou todo o trabalho de 

fiscalização realizado pelo TCU durante a execução do contrato, discorrendo 

ainda sobre o papel de cada um desses órgãos e de sua atuação no controle 

e fiscalização no transcorrer da obra. 

1221. Desenvolveu seus argumentos em relação a cada um dos 

Termos de Rerratificação (a partir do 2º) e Aditivos, apresentando os 

fundamentos que os motivaram e a forma como foram realizados. 

1222. Afirmou que, além da Fiscalização do TCU, houve constante 

fiscalização e acompanhamento dos engenheiros da Caixa Econômica 

Federal e/ou de técnicos por ela credenciados. 
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1223. Aduz que as faturas foram por ele atestadas, porque os 

serviços constantes em seus boletins foram efetivamente realizados, além de 

estarem ratificados pelos técnicos do TCU e/ou CAIXA, pelas equipes de 

campo e fiscal da obra.  

1224. Defendeu, assim que, enquanto Diretor Técnico da DESO,  

obedeceu os exatos termos da lei e, mais, agindo no pronto atendimento às 

determinações do TCU, regularizando as imperfeições apontadas na proposta 

da contratada e na própria execução da obra e serviços. 

1225. Arrolou um total de 03 testemunhas e juntou diversos 

documentos. 

1226. Em suas alegações finais (fls. 10.966/10.994), afirmou que sua 

situação não se diferencia da do réu RENATO CONDE GARCIA, em relação 

ao qual a acusação requereu a absolvição.  

1227. Aduziu a ACP n. 0002064-32.2011.4.05.8500, em trâmite na 2ª 

Vara Federal, não foi recebida em relação a ele, decisão que restou mantida 

pelo TRF da 5ª Região (AGTR 136580-SE), bem assim que as autoridades 

policiais responsáveis pela investigação não vislumbraram qualquer motivo 

para investigá-lo, razão pela qual não foi ao menos indiciado. 

1228. Reiterou a imprestabilidade do Relatório da CGU e a 

regularidade do 6º Termo de Rerratificação atestada pelo TCU.  

1229. Defendeu que a acusação não conseguiu o mínimo de indício 

das imputações a si direcionadas e que não há comprovação de ligação dele 

com qualquer membro da quadrilha, de valor auferido pessoalmente por ele 

ou por terceiro beneficiado por ele.  

1230. Ressaltou, por fim, que as testemunhas ouvidas confirmaram a 

honradez de sua conduta e sua grande competência técnica, além de 
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informarem a probidade e acerto de seus atos à frente da Diretoria-técnica da 

DESO. 

1231. Pois bem. Segundo já exposto anteriormente (item 2.4.1 e 

subitens), restou demonstrada nos autos a ocorrência de irregularidades no 

procedimento licitatório da Concorrência n. 005/2000 e na execução do 

contrato dela decorrente, Contrato n. 110/2001, através de manobras que, em 

suma, direcionaram o certame para a GUATAMA, contratada pela DESO, da 

qual o réu KLEBER CURVELO foi Diretor Técnico, e possibilitaram a aferição 

de recursos superestimados, os quais restaram desviados para abastecer o 

esquema de propinas engendrado pelo grupo. 

1232. Inicialmente, quanto às alegações trazidas pela defesa do réu 

KLEBER CURVELO relativas à existência de irregularidades no Relatório da 

Ação de Controle da CGU, bem assim de regularidade da obra e dos preços 

praticados atestada por controle executado pelo TCU, cujas determinações 

foram atendidas, destaco que as referidas teses já foram devidamente 

rechaçadas quando da análise após terem sido suscitadas pelo réu ZULEIDO 

VERAS, no item 2.4.3.2 acima, cujos fundamentos ali lançados adoto como se 

aqui estivessem transcritos.  

1233. Em relação às alterações contratuais, por meio de aditivos e 

termos de rerratificação contratual, também já restou demonstrado no item 

2.4.3.2 acima que foram feitos no mais das vezes em bases desfavoráveis à 

DESO e/ou em claro benefício à empresa GAUTAMA. 

2.4.3.10.1. Crime de peculato-desvio 
(artigo 312, §2º, do Código Penal). 

MATERIALIDADE 

1234. A materialidade do delito de peculato-desvio já foi devidamente 

demonstrada na análise do item 2.4.3.2.1, relativa ao réu ZULEIDO SOARES 
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VERAS, cuja fundamentação ora reitero, fazendo-se necessário tão somente 

analisar a participação do denunciado no referido crime. 

AUTORIA 

1235. Igualmente, não existe dúvida sobre a autoria da conduta 

delituosa atribuída ao denunciado, na modalidade culposa, conforme se pode 

observar da prova carreada aos autos. 

1236. A atuação culposa do réu KLEBER CURVELO contribuiu de 

forma importância para a realização do desvio de verba pública por meio do 

Contrato n. 110/01. 

1237. Como se observa das provas colhidas nos autos, enquanto 

Diretor Técnico da DESO, KLEBER CURVELO, atuou – opinando por meio de 

Parecer Técnico que subsidiou o Presidente da companhia, VICTOR 

MANDARINO – para a assinatura de termos aditivos que prorrogaram o 

contrato firmado com a GAUTAMA e promoveram a alteração contratual 

levada a efeito por meio do 6º Termo de Rerratificação, o qual acrescentou ao 

referido pacto um trecho (de 9.730m) da adutora que não estava previsto no 

contrato original (2ª Fase da 2ª Etapa), mas sim para a 3ª fase da 2ª Etapa, no 

valor de R$ 28.685.273,10. 

1238. Segundo já esclarecido quando da análise das condutas 

imputadas ao réu VICTOR MANDARINO, conforme observado pela CGU em 

seu Relatório, paralelamente ao contrato de financiamento e repasse (n. 

156453-64/03) que garantiu os recursos necessários para a conclusão da 2ª 

Fase da 2ª Etapa das obras da adutora do Rio São Francisco, já existia uma 

nova autorização no Orçamento Geral da União de 2005 para o Programa 

Construção da Adutora do Rio São Francisco (18.544.0515.5910.0004 e 

18.544.0515.5910.0028), mas não se tomou qualquer providência para 



Processo nº 0001193-60.2015.4.05.8500 
 

Telma Maria Santos Machado 
Juíza Federal 

 

690 

realização da licitação visando à execução dessa nova fase da duplicação da 

adutora.  

1239. O Governo do Estado de Sergipe, entretanto, propôs ao 

Ministério da Integração Nacional um Plano de Trabalho para a execução da 

obra da referida adutora, no valor de R$ 28.958.273,10, referente à 2ª Fase 

da 2ª Etapa daquelas obras, a qual, contudo, já era objeto do Contrato n. 

110/01 firmado com a GAUTAMA e já se encontrava em fase de conclusão, 

com recursos já garantidos para tanto (Contrato de Financiamento e Repasse 

n. 156453-64/03 acima citado). E, mesmo assim, não se adotou qualquer 

providência para a realização de procedimento licitatório para a execução de 

tal obra.  

1240. Em seguida, alegando-se urgência decorrente de vazamentos 

da adutora antiga, celebrou-se o citado 6º Termo de Rerratificação ao 

Contrato n. 110/01, acrescendo ao seu objeto o trecho de 9.730m que estava 

previsto para ser executado na 3ª fase da 2ª Etapa do referido programa, 

financiado em parte com recursos repassados pelo Ministério da Integração 

Nacional decorrente da aprovação do Plano de Trabalho já proposto e da 

celebração do Convênio n. 006/2005. 

1241. Restou assim demonstrado que, em verdade, o Plano de 

Trabalho apresentado ao Ministério da Integração Nacional para a execução 

da 2ª Fase da 2ª Etapa (que já era objeto do Contrato n. 110/01) destinava-se 

a uma nova fase da duplicação da adutora, que não havia sido ainda 

contratada, e que foi aditivada àquele contrato, evitando-se a realização do 

procedimento licitatório que seria necessário para a realização de uma nova 

contratação. 

1242. Tal procedimento de inclusão de um novo trecho ao Contrato n. 

110/01 já assinado com a GAUTAMA, com a supressão do processo 

licitatório, impediu a Administração Pública de selecionar a proposta que lhe 
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era mais vantajosa para a sua execução, favoreceu a referida empreiteira e, 

ainda, viabilizou a execução desse novo trecho com os preços já praticados 

no referido contrato, os quais estavam superfaturados, como já 

exaustivamente demonstrado nesta sentença. 

1243. Ressalto, quanto a este ponto, que os dirigentes da DESO, 

incluindo o seu Diretor Técnico, já tinham pleno conhecimento de que os 

preços praticados no Contrato n. 110/01 estavam distantes da realidade de 

mercado, tendo em vista que o TCU já havia determinado que a referida 

companhia de saneamento condicionasse a execução do Contrato n. 110/01 à 

celebração de termo aditivo prevendo que futuras alterações contratuais em 

que constassem acréscimos de quantitativos deviam tomar como base os 

preços de mercado, tendo por parâmetro os elementos comprobatórios dos 

custos efetivamente despendidos pela construtora na aquisição dos produtos 

(Acórdão n. 257/2004-TCU-Plenário), e que tal determinação foi inicialmente 

atendido em seu aspecto formal, por meio do 4º Termo de Rerratificação do 

contrato em questão, encaminhado ao TCU e reconhecido no Acórdão n. 

719/2005-TCU-Plenário.  

1244. Entretanto, em que pese ter promovido tal alteração contratual, 

na prática, a DESO desprezou a determinação da Corte de Contas (e também 

a cláusula do Contrato n. 110/01 inserida em atendimento a tal determinação) 

e, quando do 6º Termo de Rerratificação, que acresceu à 2ª Fase da 2ª Etapa 

da construção do Sistema Adutor do Rio São Francisco mais 9.730 metros de 

adutora, inicialmente previstos para serem executados quando da 3ª Fase da 

2ª Etapa, não observou os preços pelos quais a construtora contratada 

pagava pelos tubos utilizados na adutora para aferir os custos efetivamente 

despendidos nas aquisições de tubos, resultando, também, em 

superfaturamento no fornecimento de tal item para esse novo trecho aditivado 

ao contrato. 
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1245. Esclareço, mais uma vez, por oportuno, que ao contrário do 

alegam as defesas de vários dos réus que respondem a presente ação penal, 

incluindo KLEBER CURVELO, o TCU não atestou a regularidade dos preços 

praticados no fornecimento da tubulação necessária à obra, tendo verificado o 

sobrepreço realizado na execução do Contrato n. 110/01, por se distanciar 

daqueles praticados no mercado, e determinado que qualquer alteração 

contratual não mais se utilizasse ditos preços e sim que se observasse os 

custos efetivamente despendidos pela construtora na aquisição dos produtos, 

somente acolhendo as justificativas para o preço praticado até aquela decisão 

por estarem condizentes com aqueles previstos no contrato, sem atentar para 

o fato de que, na realidade, os preços contratados já estavam superfaturados, 

diante das diversas irregularidades ocorridas na fase licitatória e na 

formulação do ajuste, também já demonstradas nesta sentença. 

1246. E, para se esquivar da fiscalização do TCU quanto à 

determinação contida no Acórdão n. 257/2004-TCU-Plenário, a DESO 

elaborou concomitantemente dois boletins de medição distintos, sendo um 

para a execução de serviços, custado com recursos federais, e outro para o 

fornecimento de tubos, custeados com recursos estaduais, afastando a 

competência daquela corte para analisar esta parcela da execução do 

contrato, que, por tal motivo, entendeu que não poderia aplicar as sanções 

cabíveis e determinou a remessa do processo para o TCE/SE.  

1247. Os depoimentos das testemunhas ouvidas, Roberto Leite, 

Arivaldo Ferreira de Andrade e José Edson Leite Barreto, bem assim o 

interrogatório do réu, não trouxeram qualquer informação que pudesse 

infirmar as assertivas acima, tendo apenas tentado justificar a necessidade da 

alteração contratual e a regularidade nos procedimentos de pagamento à 

GAUTAMA, além de abonarem a conduta do denunciado. 
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1248. Assim, o réu KLEBER CURVELO, atuando enquanto Diretor 

Técnico da DESO e opinando sem a devida e possível cautela para subsidiar 

o Presidente VICTOR MANDARINO a celebrar o 6º Termo de rerratificação ao 

Contrato n. 110/01, acabou por possibilitar o sobrepreço no fornecimento dos 

tubos na execução desse novo trecho aditivado, redundando no 

favorecimento da empresa GAUTAMA que ficou responsável pela sua 

execução e o desvio de recursos públicos destinados ao seu custeio. 

1249. Ressalto que o fato de o mesmo não ter sido indicado pela 

autoridade policial ou de não ter sido recebida a Ação Civil Pública por prática 

de ato de improbidade administrativa ajuizada em seu desfavor não impede 

que seja responsabilizado criminalmente pelos atos culposos praticados, os 

quais se subsumem, porém, ao tipo legal previstos no art. 312, § 2º, Código 

Penal. 

1250. Reafirmo que, no caso em exame, os elementos probatórios 

contidos nos autos não demonstram a existência de dolo na conduta do 

referido réu. Pelo que se infere das provas coligadas aos autos, não há 

indicação de que ele, livre e conscientemente, tenha praticado a conduta 

delituosa que lhe é imputada com o objetivo de alcançar o resultado a ela 

conferido na denúncia. 

1251. Do que se observa da conduta já analisada na presente 

sentença, em especial quando do exame da autoria do crime em questão, 

pouco acima, o réu faltou com o devido e necessário cuidado inerente ao 

exercício da função que exercia, enquanto Diretor Técnico da DESO, quando 

da sua atuação subsidiando as prorrogações e alterações contratuais, em 

especial o 6º Termo de Rerratificação, bem assim assentindo com os 

pagamentos efetivados no contrato, especialmente depois de o TCU ter 

autidado o contrato e observado que os preços praticados não estavam 

condizentes com os valores de mercado. 
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1252. Considero, pois, que o réu KLEBER CURVELO FONTES 

praticou a conduta penalmente tipificada no art. 312, § 2º, do Código Penal 

(Peculato culposo), cuja redação é: 

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: 

[...] 

Peculato culposo 

§ 2º - Se o funcionário concorre culposamente para o crime de 
outrem: 

  Pena - detenção, de três meses a um ano. 

1253. Sabe-se que é possível ao juiz, ao prolatar a sentença, dar 

definição jurídica diversa aos fatos narrados na denúncia, não estando 

adstrito à conclusão do Ministério Público, nos exatos termos do prescrito no 

art. 383 do Código de Processo Penal (emendatio libelli). 

1254. Essa nova definição jurídica, registre-se, não importa em 

qualquer ofensa ao princípio da ampla defesa, uma vez que o réu se defende 

dos fatos que lhe são imputados e não da classificação jurídica atribuída pelo 

MPF na denúncia. Demais disso, ao réu KLEBER CURVELO foi oportunizada 

todas as formas de defesa na presente ação, tendo contraditado o que contra 

ele foi imputado na peça acusatória. 

1255. Quanto ao delito em questão, peculato culposo, será 

responsabilizado o funcionário que, deixando de observar o necessário e 

exigível dever objetivo de cuidado, vier, com o seu comportameto, a concorrer 

para que terceiro se aproprie, desvie ou subtraia dinheiro, valor ou qualquer 

outro bem público. Em outras palavras, é uma oportunidade criada por culpa 

do funcionário para a ocorrência do peculato doloso por terceiros. 
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1256. Nessa modalidade, culposa, não existe uma conduta direta e 

ativa por parte do sujeito, mas uma mera colaboração para o crime alheio, 

qual seja, o peculato doloso.  

1257. Para a caracterização do delito de peculato culposo, a 

jurisprudência assim vem entendendo:  

DIREITO PENAL CRIME DE PECULATO CULPOSO ART. 312, 

2º, DO CP NÃO CONFIGURAÇÃO I - "O peculato culposo, 

previsto no 2º do art. 312 ocorre quando o funcionário, por 

negligência, imprudência ou imperícia, permite que haja 

apropriação ou desvio, subtração ou concurso para esta. Há 

uma oportunidade criada por culpa do funcionário para a 

ocorrência do peculato doloso . (Julio Fabbrini Mirabete, in 

Código Penal Interpretado, ED. Atlas:1999, p. 1.699.) II - 

Dependendo o peculato culposo da existência do peculato 

doloso, (...)" (TRF 1ª R. RCCR 32000014239 AM 3ª T. Rel. Des. 

Fed. Cândido Ribeiro DJU 19.12.2003).  

1258. No mais, verifico que o denunciado praticou uma conduta 

típica, antijurídica e culpável, na modalidade culposa. 

2.4.3.10.2. Crime de quadrilha ou bando 
(artigo 288, caput do Código Penal). 

MATERIALIDADE 

1259. A materialidade do delito de quadrilha ou bando também já foi 

devidamente demonstrada na análise do item 2.4.3.2.3, relativa ao réu 

ZULEIDO SOARES VERAS, cuja fundamentação ora reitero, fazendo-se 

necessário tão somente analisar a participação do denunciado no referido 

crime. 

http://www.jusbrasil.com.br/legislacao/91614/c�digo-penal-decreto-lei-2848-40
http://www.jusbrasil.com.br/legislacao/91614/c�digo-penal-decreto-lei-2848-40
http://www.jusbrasil.com.br/legislacao/91614/c�digo-penal-decreto-lei-2848-40
http://www.jusbrasil.com.br/legislacao/91614/c�digo-penal-decreto-lei-2848-40
http://www.jusbrasil.com.br/legislacao/91614/c�digo-penal-decreto-lei-2848-40
http://www.jusbrasil.com.br/legislacao/98027/estatuto-do-desarmamento-lei-10826-03
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AUTORIA 

1260. Das provas produzidas nos autos não se evidencia, contudo, a 

participação do réu KLEBER CURVELO FONTES no grupo formado para a 

prática de crimes apontado na denúncia, mesmo porque reconhecido contra 

ele a modalidade culposa de peulato, o que, por si só, já é o bastante para 

rechaçar a prática deste crime por este réu. 

1261. Por tais motivos, afasto a acusação de prática do delito de 

bando ou quadrilha imputada ao denunciado KLEBER CURVELO FONTES. 

2.4.3.10.3. Da aplicação e dosimetria das 
penas. 

1262. Passo à dosimetria da pena privativa de liberdade e da multa a 

serem aplicadas ao sentenciado KLEBER CURVELO FONTES, no crime 

acima reconhecido, atentando para as circunstâncias judiciais previstas nos 

artigos 59 e 60 do Código Penal. 

DO CRIME DE PECULATO-DESVIO  CULPOSO: 

1263. A reprovabilidade da conduta é evidente. Deveria agir com o 

devido cuidado ao lidar com algo tão relevante para os cofres públicos e para 

a administração estadual. 

1264. Quanto aos antecedentes, não há nos autos informação acerca 

de antecedentes criminais, devendo ser considerado como sem antecedentes 

negativos. 

1265. No tocante à sua personalidade e conduta social, nada existe 

no feito que deponha contra o réu.  

1266. Quanto ao motivo do crime, nada há a ser considerado que 

prejudique o réu.  
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1267. Com relação às circunstâncias do crime, tem-se que a ação 

culposa do réu se deu em meio a uma obra de grande repercussão e com 

recomendações do TCU, sem fiscalização propícia pela DESO, o que 

aconselhava primar pelo cuidado. No que diz respeito às consequências, 

devem ser valoradas negativamente, uma vez que o delito, ainda que aqui na 

modalidade culposa, contribuiu para que propinas fossem distribuídas às mais 

altas autoridades do Estado de Sergipe à época, ocupantes de cargos em 

diversos órgãos e esferas do Governo Estadual, resultando num volume ainda 

maior de verbas públicas desviadas (R$ 78 milhões em valores históricos, R$ 

178 milhões atualizados até 2007, correspondendo a mais de 1/3 do volume 

de recursos destinados ao contrato), que poderiam ser aplicado em novas 

melhorias para estender o acesso da população à água tratada, ou mesmo 

em outras áreas de atuação do governo estadual, como educação, saúde, 

segurança etc., sendo as consequências do delito, portanto, efetivamente 

danosas para o Erário e para a população do Estado.  

1268. Por fim, o comportamento da vítima, no caso, o Estado, é 

indiferente e deve ser considerado neutro.  

1269. Assim considerando que três das oito circunstâncias previstas 

no art. 59 do CP são desfavoráveis ao réu, fixo a pena-base em 5 meses de 
detenção. 

1270. Não existem circunstâncias atenuantes ou agravantes a serem 

consideradas. 

1271. Por fim, não existe causa de diminuição ou de aumento de 

pena a ser mensurada, razão pela qual estabeleço a pena, em definitivo, em 5 
meses de detenção.  
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1272. A pena privativa de liberdade, inferior a 4 anos, será cumprida 

em regime aberto, nos termos do art. 59, inciso III, c/c o art. 33, § 1º, alínea 

“c”, § 2º, alínea “c”, e § 3º e § 4º, e art. 36, todos do Código Penal. 

1273. Substituo ainda a pena de detenção imposta, consoante o 

artigo 44, § 2º, do Código Penal: 

a) pela prestação pecuniária prevista nos 

artigos 43, inciso I, e 45, §1º, ambos também do CP, no 

valor de 30 (trinta) vezes o salário mínimo atual, a ser 

depositada em conta judicial específica que será fornecida 

pelo Juiz da Execução Penal. 

1274. Ausente qualquer das hipóteses de prisão cautelar previstas no 

art. 312 do CPP, e diante da substituição da pena privativa de liberdade, 

permito que o sentenciado recorra em liberdade, se por outro motivo não 

estiver preso. 

 

2.4.3.11. Sérgio Duarte Leite 

1275. Segundo a denúncia, ao tratar do "Evento Sergipe":  

SERGIO LEITE, na qualidade de sócio-administrador da 

ENPRO – Engenharia de Projetos e Obras Ltda., prestou 

serviços à DESO, elaborando o orçamento da obra, que 

embasou a concorrência pública e, depois, à GAUTAMA, 

confeccionando o "projeto executivo", que alterou 

significativamente as planilhas originais. 

SERGIO era amigo de GILMAR e, por isso, a sua 

empresa foi contratada pela DESO para elaborar as planilhas de 

custos da obra, na época em que GILMAR era o Presidente 

daquela empresa. Como apurou a CGU, tais planilhas foram 
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elaboradas de forma a restringir o caráter competitivo da 

licitação, pela ausência de detalhamento dos serviços 

propostos, além de dar margem a manipulações e alterações 

posteriores.  

Por outro lado, SERGIO mantinha freqüentes contatos 

com ZULEIDO, o que possibilitou à GAUTAMA a apresentação 

de proposta na concorrência pública com preços muito próximos 

daqueles orçados pela ENPRO. Posteriormente, a GAUTAMA 

contratou a própria empresa de SERGIO para elaborar o projeto 

executivo da obra e as suas modificações, que alteraram 

substancialmente as planilhas de preços originalmente 

formuladas pela própria ENPRO, assim como as quantidades e 

especificações de serviços e materiais, e a metodologia 

construtiva. 

As tratativas entre SERGIO e GILMAR, para favorecer 

ZULEIDO VERAS, prosseguiram mesmo depois do afastamento 

de GILMAR da Presidência da DESO e nomeação para a 

Secretaria de Fazenda do Estado de Sergipe. Na fase de 

execução do contrato, SERGIP acompanhava junto a GILMAR 

as operações relativas aos empréstimos bancários e prestava 

informações a ZULEIDO e a FLÁVIO CONCEIÇÃO, inclusive 

sobre os procedimentos da DESO, dos quais tinha 

conhecimento através de sua mulher, que trabalhava na 

superintendência comercial daquela empresa. 

O representante da GAUTAMA e responsável pelo 

andamento das obras da adutora no Estado de Sergipe era o 

Engenheiro RICARDO MAGALHÃES DA SILVA; nessa 

qualidade, manteve freqüentes contatos com os agentes da 

DESO, apresentando os boletins das medições fraudulentas, 

acompanhando as disponibilidades dos recursos e as liberações 

dos pagamentos indevidos pretendidos por ZULEIDO; 
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subscreveu, ainda, os pedidos das prorrogações de prazos do 

contrato e das alterações contratuais, apresentando justificativas 

que não correspondiam à realidade dos fatos, além de 

acompanhar junto a SERGIO LEITE a formulação dos 

respectivos termos. 

De fato, era SERGIO quem preparava os termos aditivos 

ao contrato, firmados entre a DESO e a GAUTAMA, bem como 

as alterações das planilhas de preços, como revela o seguinte 

diálogo entre ZULEIDO e RICARDO, no dia 28/06/2006, às 

13h34min00s: 

(...) 

1276. Acrescenta o MPF que: 

Os diálogos monitorados, notadamente nos períodos de 

abril a setembro de 2006 e fevereiro a maio de 2007, mostram 

que, para alcançar seus objetivos ilícitos, ZULEIDO VERAS 

manteve no Estado de Sergipe um esquema do qual 

participaram os seguintes integrantes da sua quadrilha: MARIA 

DE FATIMA PALMEIRA, RICARDO MAGALHAES DA SILVA, 

GIL JACÓ, FLORÊNCIO VIEIRA e HUMBERTO RIOS. 

Por outro lado, verificou-se que o ex-Governador 

daquele Estado JOÃO ALVES FILHO; o ex-Secretário da Casa 

Civil e atual Conselheiro do Tribunal de Contas do Estado, 

FLÁVIO CONCEIÇÃO DE OLIVEIRA NETO; o ex- Secretário de 

Fazenda, MAX JOSÉ VASCONCELOS DE ANDRADE; o ex-

Presidente da DESO e ex-Secretário de Fazenda GILMAR DE 

MELO MENDES; o ex-·Presidente da DESO VICTOR 

FONSECA MANDARINO; os ex-Diretores- técnicos da OESO 

ROBERTO LEITE e KLEBER CURVELO FONTES; o sócio-

administrador da ENPRO SERGIO DUARTE LEITE; o 

engenheiro fiscal da obra RENATO CÇ)NDE GARCIA; o ex-
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Deputado Federal e ex-Secretário dl3 Administração, JOSE 

IVAN DE CARVALHO PAIXAO; e JOAO ALVES NETO, filho do 

então Governador do Estado JOAO ALVES FILHO, associaram-

se de forma estável e permanente para promover o desvio dos 

recursos públicos destinados ao pagamento das obras de 

ampliação da adutora do Rio São Francisco, tendo efetivamente 

proporcionado tal desvio em favor da empresa GAUTAMA, 

mediante o recebimento de vantagens indevidas. 

1277. Finaliza a denúncia (em relação ao Evento Sergipe) 

asseverando que: 

Assim procedendo, de modo livre e consciente: 

a) (...) SERGIO DUARTE LEITE (...) estão incursos nas 

penas do art. 312 do Código Penal;  

1278. A denúncia foi recebida pelo Superior Tribunal de Justiça 

(Acórdão de fls. 2.188/2.319), da seguinte maneira em relação ao referido réu: 

E) CONCLUSÃO 

Assim vistos e examinados os autos e devidamente 

analisadas as provas colhidas na fase de Inquérito, concluo da 

seguinte forma: 

1) CRIME DE PECULATO-DESVIO 

RECEBO A DENÚNCIA quanto ao delito de peculato-

desvio, tipificado no art. 312, caput , do Código Penal, em 

relação aos acusados (...)SERGIO DUARTE LEITE (...), nos 

termos do art. 29 do referido diploma legal. 

 (...) 

4) CRIME DE FORMAÇÃO DE QUADRILHA 
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RECEBO A DENÚNCIA quanto ao delito tipificado no 

art. 288, caput, do Código Penal, em relação aos acusados 

(...)SERGIO DUARTE LEITE (...). 

1279. Em sua defesa, SERGIO DUARTE LEITE afirma que a ENPRO – 

Engenharia de Projetos e Obras Ltda. não foi contratada para elaborar o 

orçamento e tampouco o projeto básico que embasou a concorrência pública 

da qual saiu vencedora a Construtora GAUTAMA. 

1280. Disse que a referida empresa foi contratada para elaborar o 

projeto executivo da obra, pela sua competência para tal, amparada em 

aspectos como experiência comprovada em projetos similares, rol de 

consultores com conhecimentos específicos do Sistema da Adutora do São 

Francisco e da região, amplo conhecimento das características sócio-

econômicas, fisiográficas, geológicas, hidrogeológicas etc. do Estado de 

Sergipe e instalações fixas em Aracaju, dotadas do aparelhamento necessário 

para a elaboração de projetos daquela envergadura. 

1281. Aduziu que o relacionamento comercial da ENPRO com a 

GAUTAMA foi pautado em contratos firmados entre ambas, os quais listou em 

sua defesa. 

1282. Argumentou que todas as alterações de metodologia 

construtiva, quantidades e especificações técnicas promovidas pelo projeto 

executivo elaborado pela ENPRO em relação à documentação que embasou 

a concorrência pública vencida pela GAUTAMA atenderam expressamente as 

orientações da DESO, que, em sua maioria, foram norteadas por 

determinações do TCU. 

1283. Em relação às operações relativas a empréstimos bancários 

realizados pela DESO, afirmou que não era funcionário da DESO e nem 

ocupava qualquer função no Estado de Sergipe e que sua preocupação à 
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época centrava-se no recebimento de faturas relativas a projetos de 

esgotamento sanitário e abastecimento de água desenvolvidos pela ENPRO 

para aquela empresa no programa intitulado “Água em todas Casa”, algumas 

das quais contavam atraso superior a 30 dias, e que, se houvesse uma 

postergação dos pagamentos, a própria sobrevivência da ENPRO estaria em 

risco, diante dos altos valores envolvidos e dos encargos e compromissos 

assumidos. Ainda afirmou que, diante da situação de falta de informações 

concretas acerca dos empréstimos que poderiam viabilizar os pagamentos 

dos credores da DESO, em defesa dos interesses de sua empresa, procurou 

o Secretário de Estado da Fazenda, Dr. GILMAR MELO MENDES, de forma 

legítima, para conseguir informações precisas sobre o assunto, e partilhou as 

informações que possuía com o Sr. ZULEIDO VERAS, por contato telefônico, 

nos meses de junho e julho de 2006. 

1284. Refuta a acusação de que tenha estado à mando de interesses 

que não fossem aqueles estritamente relacionados a sua empresa e de que 

tenha mantido contato pessoal ou telefônico com o Sr. FLAVIO CONCEIÇÃO. 

1285. Acrescenta que não preparou os aditivos para a GAUTAMA, 

embora lhe seja garantido o direito de elaborar composições de preços e 

estudos afins, atribuições próprias das empresas de consultoria em projetos 

de engenharia, e de receber pelos trabalhos justa remuneração de seu 

contratante. 

1286. Apontou ainda a inépcia da inicial acusatória, por conter meras 

conjecturas, incapazes de servirem à justificação do recebimento de uma 

denúncia criminal, e ausência de integralidade das gravações e de 

degravação integral dos áudios e interpretações indevidas das interceptações 

telefônicas. 
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1287. Alegou a nulidade do recebimento da ação penal, diante da 

alteração da tipicidade, tendo o juízo acolhido a ação penal de forma diversa 

da que foi proposta. 

1288. Defendeu que não existe nos autos qualquer menção de que o 

requerido tenha recebido qualquer valor ilícito, que nunca ocupou função 

pública nem exerceu qualquer cargo público, não há qualquer prova ou 

qualquer indício de que os valores mencionados seriam pagos ao 

demandado, que seriam provenientes de ato ilícito ou que o requerido tinha 

ciência de que os receberia. 

1289. Asseverou que não restou configurada a elementar do tipo 

penal do peculato, apropriar-se, bem assim o elemento subjetivo, o dolo.  

Também não restou configurada a associação permanente para cometer 

ilicitudes, com qualquer pessoa, muito menos com 04 ou mais, necessários ao 

delito de formação de quadrilha que lhe é imputado. 

1290. Arrolou um total de 03 testemunhas e juntou diversos 

documentos. 

1291. Em suas alegações finais (fls.11.012/11.033), além de reiterar 

questões preliminares, todas já rechaçadas, e os argumentos já declinados 

em sua defesa, asseverou que restou demonstrado que o projeto básico foi 

realizado pela empresa TECNOSOLO e que a ENPRO somente elaborou o 

projeto executivo, discorrendo sobre a diferença entre eles. 

1292. Disse que a acusação parte de bases equivocadas, uma vez 

que atribui à ENPRO fatos de responsabilidade da TECNOSOLO, que a 

ENPRO nada tem a ver com proposta de empreiteira na licitação, que a 

ENPRO, enquanto contratada da GAUTAMA, teria relações com ela sem que 

isso enseje qualquer ilicitude, que não foi a ENPRO que elaborou o projeto 

básico e tampouco teria passado informações privilegiadas e ilícitas à 
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GAUTAMA, e que a atuação da ENPRO reduziu o preço do Contrato n. 

110/01. 

1293. Rechaçou que anotações numa agenda possam ensejar indício 

de ilicitude e culpabilidade, e que, mesmo que a anotação encontrada se 

referisse ao acusado, não haveria qualquer ilicitude, pois a ENPRO era 

credora da GAUTAMA. 

1294. Afirmou a existência de vínculo pessoal entre o acusado e 

GILMAR MENDES, não existindo nada de estranho no contato direto entre 

eles, sempre passando por meios oficiais e movidos por interesses 

particulares da sua própria empresa, jamais de outra. 

1295. Pois bem.  

1296. Conforme já exposto anteriormente (item 2.4.1 e subitens), 

restou demonstrada nos autos a ocorrência de irregularidades no 

procedimento licitatório da Concorrência n. 005/2000 e na execução do 

contrato dela decorrente, Contrato nº 110/2001, através de manobras que, em 

suma, direcionaram o certame para a GUATAMA e possibilitaram a aferição 

de recursos superestimados, os quais restaram desviados para abastecer o 

esquema de propinas engendrado pelo grupo. 

1297. E a defesa não conseguiu infirmar as provas que levaram a tal 

conclusão. 

1298. Em relação à licitação levada a efeito por meio da Concorrência 

Pública n.005/2000 e também ao Contrato n. 110/01 dela decorrente, as 

irregularidades verificadas já foram expostas no item 2.4.1. desta sentença, 

oportunidade em que restou devidamente demonstrado que os procedimentos 

adotados se distanciaram da metodologia habitualmente usada pela DESO, 

incorrendo em vários vícios formais, a exemplo de ausência de identificação 

do responsável pela elaboração e de assinatura do edital de abertura e do 
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projeto básico, de não participação da Assessoria Jurídica na elaboração do 

edital, de ausência de parecer jurídico acerca da minuta e do contrato, de 

delegação da orçamentação a empresa privada, a ENPRO Engenharia de 

Projetos e Obras Ltda, da qual o acusado SÉRGIO LEITE é sócio-

administrador, de disposição aleatório da documentação no processo, sem 

atender a uma sequência cronológica e sem haver numeração e rubrica nas 

páginas, culminando no direcionamento da concorrência para a empresa 

GAUTAMA, por meio de elementos que restringiram o seu caráter 

competitivo, de maneira que somente a referida empresa conseguiu se 

habilitar no certame, e no superfaturamento na execução das obras 

contratadas, decorrente da inserção de itens impertinentes na composição da 

BDI incidente sobre o fornecimento de materiais, da aquisição pela 

GAUTAMA da tubulação necessária para a realização da obra contratada por 

valor inferior ao efetivamente pago pela DESO e da cobrança de valores 

superiores aos que podem ser admitidos com referência no SINAPI pela 

realização de serviços, dentre outras.  

1299. Consoante observado pela CGU em seu Relatório de Ação de 

Controle, a orçamentação prévia para a deflagração dos procedimentos 

licitatórios, visando a inferir o volume necessário de recursos para suportar as 

despesas decorrentes da contratação e balizar a adequação dos preços 

contratados na Concorrência n. 005/2000, foi delegada pela DESO à empresa 

ENPRO – Engenharia de Projetos e Obras Ltda, que apresentou orçamento 

com sobrepreço nas aquisições de tubos para a obra, os quais, destaque-se, 

apesar da irregularidade ora indicada, assemelhavam-se com aqueles 

constantes da proposta apresentada pela GAUTAMA e que a apuração dos 

fatos pela Polícia Federal indicou a existência de relação entre a GAUTAMA, 

a ENPRO e a execução do contrato, observando-se que o réu SEGIO 

DUARTE LEITE, sócio-administrador da ENPRO, é casado com uma 

funcionária da área comercial da DESO e é pessoa próxima ao réu GILMAR 
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MENDES, então Diretor-presidente da referida companhia, e manteve-se em 

contato com o réu ZULEIDO VERAS durante o desenvolvimento dos fatos 

narrados na denúncia. 

1300. As testemunhas arroladas pelo réu também não trouxeram 

informações relevantes para afastar as provas quanto às irregularidades já 

apontadas acima. Em suma, as testemunhas FERNANDO REZENDE DÓRIA 

e ROBERTO LEITE, apesar de demonstrarem conhecimento e informarem 

diversos fatos relativos a trâmites da DESO e da execução da obra, no que 

diz respeito à atuação do réu SÉRGIO LEITE e aos delitos que lhe são 

imputados, não trouxeram informações que pudessem afastar as conclusões 

acima já expostas. 

1301. Tais fatos, como já dito, possibilitaram que a DESO contratasse 

a GAUTAMA com bases que lhe eram economicamente desvantajosos, 

favorecendo a referida empresa e possibilitando o desvio de recursos 

públicos. 

2.4.3.11.1. Crime de peculato-desvio 
(artigo 312, caput do Código Penal). 

MATERIALIDADE 

1302. A materialidade do delito de peculato-desvio já foi devidamente 

demonstrada na análise do item 2.4.3.2.1, relativa ao réu ZULEIDO SOARES 

VERAS, cuja fundamentação ora reitero, fazendo-se necessário tão somente 

analisar a participação do denunciado no referido crime. 

AUTORIA 

1303. Igualmente, não existe dúvida sobre a autoria da conduta 

delituosa atribuída ao denunciado, conforme se pode observar da robusta 

prova carreada aos autos. 
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1304. O réu SÉRGIO DUARTE LEITE, pela proximidade com 

GILMAR MENDES, e também com ZULEIDO VERAS, atuou junto à DESO 

em favor da GAUTAMA, por meio da empresa ENPRO, da qual é sócio-

administrador, elaborando (atualizando o projeto anteriormente feito pela 

TECNOSOLO) o projeto da obra e o seu orçamento com valores 

superfaturados (e próximos aos que seriam apresentados pela GAUTAMA, 

até mesmo nos itens divergentes dos valores de mercado), e também 

auxiliando na elaboração dos aditivos contratuais, a exemplo do estudo que 

subsidiou a troca dos tubos de ferro fundido por tubulação de aço e de 

alterações nas planilhas originais. 

1305. Quanto ao projeto básico, ao contrário do que quer fazer crer a 

defesa, há informações nos autos de que a empresa TECNOSOLO elaborou 

inicialmente o projeto básico em 1991, o qual foi posteriormente atualizado 

pela ENPRO em 1995, com mudanças em especificações e quantitativos, 

segundo constatado pelo TCU no Acórdão 1265/2011 - Plenário, relativo à 1ª 

Fase da 2ª Etapa da Adutora do Rio São Francisco. Consta daquele julgado: 

Em primeiro lugar, utilizou-se um projeto (ora designado 

como “básico” nos autos, ora como “executivo”) na fase de 

licitação, realizada em agosto de 1997, que havia sido 

preparado em 1991 pela empresa Tecnosolo. Nesse projeto 

foram promovidas alterações pela Deso (especialmente em 

1995, por parte da empresa projetista Enpro – Engenharia de 

Projetos e Obras Ltda., contratada pela companhia de 

saneamento), antes de fazê-lo constar no edital do certame, a 

exemplo de mudanças em especificações e quantitativos. O 

projeto licitado foi, ainda, substancialmente alterado em 1998 

pela empresa Gautama (executora da obra), com a 

concordância da Deso, quando do efetivo início dos serviços 

relativos à 1ª fase da 2ª etapa da Adutora do São Francisco. 
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1306.  O Relatório de Ação de Controle da CGU apontou (item 

2.2.2.), com base nas planilhas orçamentárias elaboradas pela ENPRO, 

referentes à Concorrência Pública n. 005/2000, que não houve detalhamento 

dos custos unitários de determinados itens, restringindo o caráter competitivo 

do certame, dando margens a possíveis alterações e manipulações 

posteriores e dificultando a atuação dos sistemas de controle sobre o 

processo. 

1307. Também, com base no Ofício n. 616/2007-PR, nas planilhas de 

preço da licitação e na proposta apresentada pela GAUTAMA, afirmou (item 

2.2.6.) ter a DESO informado que o orçamento da obra fez parte do projeto 

que foi elaborado pela ENPRO e que, mesmo com a constatação de 

sobrepreço nas aquisições de tubos para a obra, a proposta da GAUTAMA, 

cuja documentação fornecida pela Polícia Federal indicava indícios de 

relacionamento com a ENPRO e a Execução do Contrato n. 110/01, 

coadunava com os valores orçados, com base no referido ofício, nas planilhas 

de preço da licitação e na proposta apresentada pela GAUTAMA.  

1308. A ENPRO foi ainda contratada pela GAUTAMA, 

posteriormente, para a elaboração do projeto executivo e suas modificações, 

que alterou substancialmente as planilhas por ela originalmente elaborada, 

bem assim as quantidades, especificações de serviços e materiais e a 

metodologia construtiva. 

1309. As interceptações telefônicas realizadas pela Polícia Federal 

demonstram também que SÉRGIO LEITE atuou juntamente com GIMAR 

MENDES e ZULEIDO VERAS, além de seu funcionário RICARDO 

MAGALHÃES, nas tratativas para elaboração de aditivo ao contrato firmado 

entre a DESO e a GAUTAMA,   
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D168. 28/06. Zuleido e Ricardo: Ricardo diz que o empréstimo 

não saiu ainda mas Flávio vai ter uma reunião com o 

Governador. Tratam também de um aditivo e de alguém que 

está catando os preços. Vai levar para Zuleido um aditivo de 

prazo (90 dias), para dar tempo de fazer o outro aditivo. Zuleido 

diz que Flavio se reuniu com o governador e os dois marcaram 

outra reunião, dessa feita com Gilmar. 

 

28/06. ZULEIDO e RICARDO.  

ZULEIDO : " ... E cadê o aditivo? " 

RICARDO: " o aditivo, SÉRGIO ainda está trabalhando nos 

preços. Ontem à tarde teve mais alguns preços que a gente 

ajustou. " 

 

D169. 07/07. Zuleido e Sergio. Sergio diz que houve um 

percalço na operação e eles mudaram a estratégia e o banco 

que iria fazer a coisa, mas ele (Gilmar) me assegurou que essa 

semana isso está fechado, não tem dúvida. Que hoje de tarde 

ia falar com ele para fechar esse assunto e tratar do outro. 

Zuleido quer vê-lo pessoalmente pois está em Aju. Marcam 

para onze horas.  

 

D170. 07/07. Zuleido e Flavio. Zuleido diz que Sergio está 

entregando hoje a Gilmar. Flavio pergunta se é o aditivo e 

Zuleido responde que sim. Zuleido diz que ele tem que mostrar 

lá por que o camarada tem um acesso ao TC. Flávio se mostra 

muito preocupado com a fonte do recurso.  

 

D171. 04/08. (sexta-feira) Zuleido e Sergio. Zuleido diz que 

esteve “com o nosso amigo” hoje e que a operação maior 

fechou e o Votorantim vai se comprometer com 20 (milhões). E 

vai ter um outro banco. Zuleido disse que “ele” falou que 
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fechava hoje. Zuleido pergunta pelo outro negócio, diz que ele 

cobrou e perguntou “cadê Sérgio?”.. Sergio diz que está 

prontinho e entrega na segunda.  

1310. Ainda, mesmo quando GILMAR MENDES já se encontrava no 

cargo de Secretário de Estado da Fazenda, as provas indicam que SERGIO 

LEITE continuou mantendo tratativas com ele em favor da GAUTAMA, 

objetivando viabilizar a obtenção de empréstimo junto à CAIXA para 

possibilitar os pagamentos realizados à empreiteira, como se vê nas 

transcrições dos diálogos interceptados pela Polícia Federal: 
 

FLÁVIO: "...Não acontece antes do dia 26.Ele (SÉRGIO LEITE) 

acha que não acontece esse mês. Só acontece na 1ª quinzena 

de julho, mas quem conhece melhor isso, que está fazendo a 

operação, é GILMAR, de R$30.000.000,00" 

ZULEIDO: "Fechado, Fiavinho." 

(16/06/06, às 12h33min14s) 

 

RICARDO: “... O senhor teve notícia sobre a reunião, sobre 

recurso?" 

ZULEIDO:" Olhe, me disseram... e SÉRGIO vai onze e meia ter 

uma reunião com Gilmar...,que seria essa operação...que 

estaria concluída na 6ª feira, certo? 

 

ZULEIDO continuou a contatar FLÁVIO CONCEIÇÃO, SÉRGIO 

LEITE e RICARDO, a fim de se manter informado sobre a 

possível obtenção de empréstimo pelo DESO. Contudo, até 

14/07/06, o empréstimo não havia se concretizado em razão da 

falta de uma documentação. ZULEIDO informa que estivera 

com SÉRGIO LEITE; diz que a esposa do mesmo trabalha na 

área comercial do DESO (EDIME MEDEIROS LEITE). FLÁVIO 

diz que é EDIME e confirma que ela trabalha na DESO. 
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ZULEIDO diz que ela acredita que não sai antes do final do 

mês; diz que ela está acompanhando a operação e está 

fornecendo elementos. FLÁVIO diz que, então, vai apertar  

1311. É de se destacar, também, que o nome do réu consta de 

agenda apreendida pela Polícia Federal na sede da GAUTAMA, como se 

observa das fls. 26 e 30 do apenso 45 (49 e 56 do STJ), na qual, segundo 

constatado pela autoridade policial e já demonstrado nestes autos, também 

por contextualização com os diálogos interceptados, os representantes da 

empreiteira contabilizavam valores que eram por ela repassados a pessoas 

e/ou empresas, muitas das vezes referentes a montantes indevidos para 

atuação em favor de seus interesses. 

1312. Observa-se, assim, que a atuação do réu SÉRGIO LEITE, 

sócio administrador da empresa ENPRO, foi determinante para a realização 

do superfaturamento das obras da Adutora do Rio São Francisco, 

possibilitando, assim, o posterior desvio de recursos públicos em favor da 

empresa contratada, a GAUTAMA, bem assim para a obtenção de 

empréstimo para assegurar os pagamentos realizados àquela empreiteira, 

possibilitando a concretização dos referidos desvios. 

1313. Os depoimentos das testemunhas arroladas pela defesa e o 

interrogatório o réu não trouxeram qualquer elemento que servisse para 

afastar as provas da participação de SÉRGIO DUARTE LEITE no delito em 

comento. 

1314. Como já dito, apesar de demonstrarem conhecimento e 

informarem diversos fatos relativos a trâmites da DESO e da execução da 

obra, não trouxeram nenhuma informação relevante para esclarecimento 

quanto à prática das condutas ilícitas imputadas ao réu pelo MPF. 
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1315. Além disso, segundo já destacado quando da análise do 

referido delito em relação ao réu ZULEIDO VERAS, a circunstância elementar 

contida no tipo peculato, qual seja, a qualidade de funcionário público do 

agente, comunica-se aos demais co-autores ou partícipes do delito, nos 

termos do art. 30, segunda parte, do Código Penal. 

1316. Considero, assim, que o réu SÉRGIO DUARTE LEITE praticou 

a conduta penalmente tipificada no art. 312, caput, do Código Penal. 

1317. Quanto ao dolo, segundo os ensinamentos doutrinários, 

consubstancia-se na livre e consciente vontade de realizar o tipo objetivo, 

tendo-se conhecimento dos seus elementos no caso concreto. 

1318. Assim, extrai-se que o elemento subjetivo geral do tipo (dolo) 

compõe-se de dois aspectos: a) o aspecto de conhecimento ou aspecto 

cognoscitivo do dolo; e b) o aspecto do querer ou aspecto volitivo do dolo. 

1319. Por constituir um elemento subjetivo, interno ao agente 

delituoso, a sua aferição deve ocorrer a partir do exame das circunstâncias 

exteriores do delito, observando as provas contidas nos autos e as regras 

normais da experiência. Do contrário, bastaria negar a existência do elemento 

anímico do crime durante o interrogatório para se afastar a ocorrência do dolo. 

1320. O dolo não se confunde com o efetivo conhecimento do ilícito 

penal – dolo normativo –, já que o dolo foi despido de qualquer elemento 

valorativo, sendo que a potencial consciência da ilicitude foi deslocada para a 

culpabilidade. Assim, basta que o acusado tenha conhecimento de que a 

conduta praticada é errada. 

1321. No caso em exame, constato que os elementos probatórios 

contidos nos autos demonstram que o denunciado, livre e conscientemente, 

praticou a conduta delituosa descrita na denúncia. 
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1322. No mais, verifico que o denunciado praticou uma conduta 

típica, antijurídica e culpável, uma vez que estão ausentes quaisquer causas 

de justificação e de exculpação do delito, merecendo receber a censura penal 

pelo ato levado a cabo. 

2.4.3.11.2. Crime de quadrilha ou bando 
(artigo 288, caput, do Código Penal). 

MATERIALIDADE 

1323. A materialidade do delito de quadrilha ou bando também já foi 

devidamente demonstrada na análise do item 2.4.3.2.3, relativa ao réu 

ZULEIDO SOARES VERAS, cuja fundamentação ora reitero, fazendo-se 

necessário tão somente analisar a participação do denunciado no referido 

crime. 

AUTORIA 

1324. Das provas produzidas nos autos evidencia-se a participação 

do réu SÉRGIO DUARTE LEITE no grupo formado para a prática de crimes 

apontado na denúncia, especialmente para o cometimento do delito de 

peculato, cuja materialidade e autoria imputadas ao mesmo já restou acima 

reconhecida. 

1325. A análise do procedimento licitatório e do contrato firmado entre 

a DESO e a GAUTAMA realizado pela CGU demonstra que a atuação do réu 

SÉRGIO DUARTE LEITE, enquanto sócio administrador da empresa ENPRO, 

foi fundamental para viabilizar o desvio de recursos aplicados referente ao 

contrato firmado entre a DESO e a GAUTAMA, bem assim para a obtenção 

de recursos necessários à realização dos pagamentos direcionados à 

empreiteira, mediante empréstimo bancário.  
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1326. Ele atuou desde a fase licitatória, com a elaboração do projeto 

básico e do orçamento (com sobrepreço) que embasou o certame, cujos 

valores se aproximaram muito daqueles apresentados pela GAUTAMA,  

empresa com quem o réu SÉRGIO LEITE manteve intensa ligação na época 

dos fatos, e sem detalhamento dos custos unitários de determinados itens, 

restringindo o caráter competitivo do certame, possibilitando alterações e 

manipulações posteriores e dificultando o controle sobre o processo, atuando 

também na fase contratual, com a elaboração do projeto executivo e suas 

modificações, que alterou substancialmente as planilhas originais por ela 

elaborada, as quantidades e especificações de serviços e materiais e a 

metodologia construtiva, além de ter agido para viabilizar os pagamentos à 

empreiteira, acompanhando efusivamente a obtenção de empréstimo pelo 

Estado de Sergipe para tal finalidade.  

1327. Para tanto, fez diversas tratativas junto ao corréu GILMAR 

MENDES, ex-Diretor-presidente da DESO e ex-Secretário de Estado da 

Fazenda na época dos fatos, com quem tinha relacionamento pessoal, 

segundo afirmado na própria defesa, e, também, com o corréu ZULEIDO 

VERAS, proprietário da GUATAMA, além de outros integrantes do grupo 

criminoso, como RICARDO MAGALHÃES, funcionário daquela empreiteira 

conforme demonstrado nos diálogos acima já transcritos. 

1328. Ressalto, como já dito, ser prescindível que todos os membros 

da quadrilha atuem sempre conjuntamente praticando delitos, sendo inclusive 

desnecessário que os delitos pretendidos sejam consumados, bastando para 

a configuração da quadrilha a associação em grupo com a finalidade 

específica de cometimento dos crimes (convergência de vontades), o que 

restou evidente, no caso. 
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1329. Resta assim demonstrado que o réu SÉRGIO DUARTE LEITE 

praticou a conduta penalmente tipificada no art. 288 do Código Penal, em sua 

redação original.  

2.4.3.11.3. Da aplicação e dosimetria das 
penas. 

1330. Passo à dosimetria da pena privativa de liberdade e da multa a 

serem aplicadas ao sentenciado SÉRGIO DUARTE LEITE, para cada um dos 

crimes acima reconhecidos, atentando para as circunstâncias judiciais 

previstas nos artigos 59 e 60 do Código Penal. 

DO CRIME DE PECULATO-DESVIO: 

1331. A reprovabilidade da conduta é evidente e fortemente 

desfavorável ao réu. O réu SÉRGIO LEITE, valendo-se de sua condição de 

pessoa próxima a ZULEIDO VERAS e da contratação de sua empresa para 

elaborar o orçamento e projeto da obra da adutora do Rio São Francisco, 

atuou junto a representantes da GAUTAMA e a autoridades públicas do 

Estado de Sergipe para  o desvio de expressivo montante de recursos 

públicos (aproximadamente R$ 178 milhões em valores de 2007) daquela 

obra em favor da empreiteira, causando grave prejuízo aos cofres públicos, 

aproveitando-se de uma obra pública de extrema relevância para a 

população. 

1332. Quanto aos antecedentes, não há informação nos autos que 

deponha contra o réu. 

1333. No tocante à personalidade e conduta social, também nada há 

que o desabone. 

1334. O motivo do delito também lhe é desfavorável. O réu, que 

sequer ocupava cargo público, valeu-se da sua condição de pessoa próxima a 
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ZULEIDO VERAS e da contratação de sua empresa para elaborar o 

orçamento e projeto da obra para atuar junto com os representantes da 

GAUTAMA e com autoridades públicas, visando a que vultosas quantias 

fossem desviadas da obra em favor daquela empreiteira. 

1335. Com relação às circunstâncias e às consequências do crime, 

devem ser valoradas negativamente, uma vez que o delito foi praticado num 

esquema criminoso envolvendo o pagamento de substanciosa quantia (acima 

de R$ 6 milhões de reais) em propinas às mais altas autoridades do Estado 

de Sergipe à época, ocupantes de cargos em diversos órgãos e esferas do 

Governo Estadual, executado por longo período em reiteradas e rotineiras 

ocorrências, e realizado no âmbito da contratação e execução de obra de 

fundamental importância para o abastecimento de água de Aracaju, elemento 

essencial à vida digna de sua população, resultando num volume ainda maior 

de verbas públicas desviadas (R$ 78 milhões em valores históricos, R$ 178 

milhões atualizados até 2007, correspondendo a mais de 1/3 do volume de 

recursos destinados ao contrato), que poderiam ser aplicado em novas 

melhorias para estender o acesso da população à água tratada, ou mesmo 

em outras áreas de atuação do governo estadual, como educação, saúde, 

segurança etc., sendo as consequências do delito, portanto, efetivamente 

danosas para o Erário e para a população do Estado.  

1336. Por fim, o comportamento da vítima, no caso, o Estado, é 

indiferente e deve ser considerado neutro.  

1337. Assim considerando que quatro das oito circunstâncias 

previstas no art. 59 do CP são desfavoráveis ao réu, fixo a pena-base em 7 
anos de reclusão e 185 dias-multa. 

1338. Não existem circunstâncias atenuantes ou agravantes a serem 

consideradas. 
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1339. Por fim, não existe causa de diminuição ou de aumento de 

pena a ser mensurada, razão pela qual estabeleço a pena em 7 anos de 
reclusão e 185 dias-multa. 

1340. Ainda, considerando a condição econômica do réu, o valor do 

dia-multa será de 1/20 (um vigésimo) do salário mínimo nacional vigente à 

época dos fatos, devendo ser recolhida em benefício do Fundo Penitenciário 

Nacional, atualizada monetariamente, consoante artigo 49, § 2º, do mesmo 

diploma legal. 

DO CRIME DE QUADRILHA OU BANDO: 

1341. A reprovabilidade da conduta é evidente e fortemente 

desfavorável ao réu. Para alcançar seus objetivos ilícitos, relativo ao desvio 

de expressivo montante de recursos públicos (aproximadamente R$ 178 

milhões em valores de 2007) de obra de fundamental importância para o 

abastecimento de água para a Capital em favor da GUATAMA, de cujo 

proprietário era pessoa próxima, o réu SÉRGIO LEITE, associou-se  com 

mais de 3 pessoas para a prática do crime de peculato, que, consumado, 

causou grave prejuízo aos cofres públicos, aproveitando-se de uma obra 

pública de extrema relevância para a população. 

1342. Quanto aos antecedentes, não há informação nos autos que 

deponha contra o réu. 

1343. No tocante à personalidade e conduta social, também nada há 

que o desabone. 

1344. O motivo do delito também lhe é desfavorável. O réu, que 

sequer ocupava cargo público, valeu-se da sua condição de pessoa próxima a 

ZULEIDO VERAS e da contratação de sua empresa para elaborar o 

orçamento e projeto da obra, para se juntar a mais de três pessoas e atuar 

junto com representantes da GAUTAMA e com autoridades públicas na 
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realização do objetivo do esquema criminoso, visando a que vultosas quantias 

fossem desviadas da obra em favor daquela empreiteira. 

1345. Com relação às circunstâncias e às consequências do crime, 

devem ser valoradas negativamente, uma vez que o delito foi praticado em 

um esquema criminoso envolvendo o pagamento de substanciosa quantia 

(acima de R$ 6 milhões de reais) em propinas às mais altas autoridades do 

Estado de Sergipe à época, ocupantes de cargos em diversos órgãos e 

esferas do Governo Estadual, realizado no âmbito da contratação e execução 

de obra de fundamental importância para o abastecimento de água de 

Aracaju, elemento essencial à vida digna de sua população, resultando num 

volume ainda maior de verbas públicas desviadas (R$ 78 milhões em valores 

históricos, R$ 178 milhões atualizados até 2007, correspondendo a mais de 

1/3 do volume de recursos destinados ao contrato), que poderiam ser aplicado 

em novas melhorias para estender o acesso da população à água tratada, ou 

mesmo em outras áreas de atuação do governo estadual, como educação, 

saúde, segurança etc., sendo as consequências do delito, portanto, 

efetivamente danosas para o Erário e para a população do Estado.  

1346. Por fim, o comportamento da vítima, no caso, o Estado, é 

indiferente e deve ser considerado neutro. 

1347. Assim considerando que quatro das oito circunstâncias 

previstas no art. 59 do CP são desfavoráveis ao réu, fixo a pena-base em 2 
anos de reclusão e 90 dias-multa. 

1348. Não existem circunstâncias atenuantes ou agravantes a serem 

consideradas. 

1349. Por fim, não existem causas de diminuição ou de aumento de 

pena a serem mensuradas, razão pela qual estabeleço a pena em 2 anos de 
reclusão e 90 dias-multa. 
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1350. Ainda, considerando a condição econômica do réu, o valor do 

dia-multa será de 1/20 (um vigésimo) do salário mínimo nacional vigente à 

época dos fatos, devendo ser recolhida em benefício do Fundo Penitenciário 

Nacional, atualizada monetariamente, consoante artigo 49, § 2º, do mesmo 

diploma legal. 

CONCURSO MATERIAL 

1351. Os crimes de peculato-desvio e de formação de quadrilha ou 

bando foram praticados em concurso material, devendo, nos termos do art. 

69, do CP, as penas aplicadas serem somadas, de modo que restam fixadas, 

em definitivo, em 9 anos de reclusão e 275 dias-multa. 

1352. A pena privativa de liberdade, superior a oito anos, será 

cumprida em regime fechado, nos termos do art. 59, inciso III, c/c o art. 33, § 

1º, alínea “a”, § 2º, alínea “a”, e § 3º e § 4º, e art. 34, todos do Código Penal. 

1353. Não é o caso de aplicação do art. 44, do CP. 

1354. Ausente qualquer das hipóteses de prisão cautelar previstas no 

art. 312 do CPP, permito que o sentenciado recorra em liberdade, se por outro 

motivo não estiver preso. 
 

 

III - D I S P O S I T I V O 

1355. Diante da fundamentação expendida, julgo parcialmente 
procedente a denúncia e, em decorrência: 

A) Absolvo: 

A.1) os denunciados RENATO CONDE GARCIA, JOSÉ IVAN 
DE CARVALHO PAIXÃO e MAX JOSÉ VASCONCELOS DE 
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ANDRADE das imputações de prática de peculato-desvio (art. 

312, caput, do CP), nos termos do artigo 386, inciso VII do 

Código de Processo Penal; 

A.2) os denunciados RENATO CONDE GARCIA, JOSÉ IVAN 
DE CARVALHO PAIXÃO, VICTOR FONSECA MANDARINO e 

KLEBER CURVELO FONTES, da imputação de prática de 

formação de quadrilha ou bando (art. 288, do CP), nos termos 

do artigo 386, inciso VII do Código de Processo Penal; 

B) Condeno: 

B.1) ZULEIDO SOARES DE VERAS nas penas dos artigos. 

312, caput, 333, parágrafo único, e 288 (redação original) do 

Código Penal, estabelecendo-as em 26 anos e 06 meses de 
reclusão e 760 dias-multa (no valor de um salário mínimo 
nacional vigente à época dos fatos), nos termos do item 

2.4.3.2.4. acima; 

B.2) RICARDO MAGALHÃES DA SILVA nas penas dos artigos 

312, caput, 333, parágrafo único, e 288 (redação original) do 

Código Penal, estabelecendo-as em 19 anos e 10 meses de 
reclusão e 562 dias-multa [no valor de 1/20 (um vigésimo) 
do salário mínimo nacional vigente à época dos fatos], nos 

termos do item 2.4.3.3.4. acima; 

B.3) FLÁVIO CONCEIÇÃO DE OLIVEIRA NETO nas penas dos 

artigos. 312, caput, 317, § 1º, e 288 (redação original) 288, do 

Código Penal, estabelecendo-as 27 anos e 04 meses de 
reclusão e 836 dias-multa [no valor de 1/10 (um décimo) do 
salário mínimo nacional vigente à época dos fatos], nos 

termos do item 2.4.3.4.4. acima; 
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B.4) JOÃO ALVES NETO nas penas dos artigos. 317, § 1º, e 

288 (redação original), do Código Penal, estabelecendo-as em 

17 anos e 02 meses de reclusão e 500 dias-multa [no valor 
de 1/10 (um décimo) do salário mínimo nacional vigente à 
época dos fatos], nos termos do item 2.4.3.5.3. acima; 

B.5) JOSÉ IVAN DE CARVALHO PAIXÃO nas penas do art. 317, 

§ 1º, do Código Penal, estabelecendo-as em 10 anos e 10 
meses de reclusão e 287 dias-multa [no valor de 1/20 (um 
vigésimo) do salário mínimo nacional vigente à época dos 
fatos], nos termos do item 2.4.3.6.4 acima; 

B.6) MAX JOSÉ VASCONCELOS DE ANDRADE nas penas dos 

artigos. 317, § 1º, e 288 (redação original), do Código Penal, 

estabelecendo-as em 13 anos e 02 meses de reclusão e 385 
dias-multa [no valor de 1/20 (um vigésimo) do salário 
mínimo nacional vigente à época dos fatos],  nos termos do 

item 2.4.3.7.4. acima; 

B.7) GILMAR DE MELO MENDES nas penas dos artigos. 312, 

caput, e 288 (redação original), do Código Penal, 

estabelecendo-as em 09 anos de reclusão e 275 dias-multa 
[no valor de 1/20 (um vigésimo) do salário mínimo nacional 
vigente à época dos fatos], nos termos do item 2.4.3.8.3. 

acima; 

B.8) VICTOR FONSECA MANDARINO nas penas do art. 312, 

caput, do Código Penal, estabelecendo-as em 07 anos de 
reclusão e 185 dias-multa [no valor de 1/20 (um vigésimo) 
do salário mínimo nacional vigente à época dos fatos], nos 

termos do item 2.4.3.9.3. acima; 
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B.9) KLEBER CURVELO FONTES na pena do art. 312, §2º, do 

Código Penal, estabelecendo-a em 5 meses de detenção e 
substituindo a pena privativa de liberdade por uma de 
prestação pecuniária no valor de 30 (trinta) vezes o salário 
mínimo atual, nos termos do item 2.4.3.10.3. acima; 

B.10) SÉRGIO DUARTE LEITE nas penas dos artigos. 312, 

caput, e 288 (redação original), do Código Penal, 

estabelecendo-as em 09 anos de reclusão e 275 dias-multa 
[no valor de 1/20 (um vigésimo) do salário mínimo nacional 
vigente à época dos fatos], nos termos do item 2.4.3.11.3. 

acima. 

1356. Considerando que os requeridos condenados a pena privativa 

de liberdade igual ou superior a um ano pela pratica de crime com violação de 

dever para com a Administração Pública já não mais ocupam os cargos 

exercidos no momento do delito,  em relação aos quais a pena de perdimento 

deve se restringir (STJ, REsp 1452935/PE – 5ª T – Rel. Min. Reynaldo Soares 

da Fonseca, DJE 17/03/2017), deixo de aplicar o efeito secundário 
específico da condenação previsto no art. 92, I, a, do CP, referente à perda 
do cargo, função pública ou mandato eletivo. 

1357. Deixo também de fixar o valor mínimo para a reparação 
dos danos causados pela infração, tendo em vista a norma contida no art. 

387, IV, do Código de Processo Penal, cuja redação se deu pela Lei n. 

11.719/2008, possuir caráter processual e penal, não podendo ser aplicada à 

espécie, em face do preceito constitucional (art. 5º, XL, da CF/88) que veda a 

retroatividade da lei penal in pejus (STJ, REsp 1569171 – 5ª T – Rel. Min. 

Gurgel de Faria, DJE 25/02/2016, p. 477). 

1358. Declaro, outrossim, por entender que são instrumentos 
e/ou proveitos do crime, o perdimento, em favor da União, dos 
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bens/quantias apreendidos/bloqueadas no presente processo, com fulcro 

no art. 91, II, do CP. 

DETERMINAÇÕES FINAIS 

1359. Condeno os sentenciados Zuleido Soares de Veras, Flávio 

Conceição de Oliveira Neto, João Alves Neto, Ricardo Magalhães da Silva, 

José Ivan de Carvalho Paixão, Max José Vasconcelos de Andrade, Gilmar de 

Melo Mendes, Victor Fonseca Mandarino, Kleber Curvelo Fontes e Sérgio 

Duarte Leite ao pagamento das custas processuais. 

1360. Em relação aos objetos, referentes a este feito, acondicionados 

nesta vara (CDs e documentos), deve a Secretaria encaminhá-los 

imediatamente ao Setor de Segurança e Transporte, certificando-se e 

enviando cópia desta determinação ao chefe do setor, para imediato 

cumprimento, e ao Diretor do Foro, este último para ciência. 

1361. Após o trânsito em julgado (art. 5º, LVII), em decorrência da 

condenação: 

a) comunicar ao Tribunal Regional Eleitoral de Sergipe e 

ao Instituto Nacional de Identificação–INI do 

Departamento da Polícia Federal-DPF sobre o teor desta 

sentença, remetendo-se-lhes cópia da mesma e da 

respectiva certidão do trânsito em julgado. 

b) Não obstante se tratar de execução definitiva, 

encaminhar, ao setor de distribuição, cópias das peças 

indicadas no art. 106 do Provimento nº 01/2009, da 

Corregedoria-Regional da Justiça do TRF da 5ª Região, 

necessárias à adequada execução da pena, a fim de se 

formarem os autos da Execução Penal Definitiva, a serem 

distribuídos para a Vara das Execuções Penais. 
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1362. Vista ao Ministério Público Federal. 

1363. Intimar os réus desta sentença, pessoalmente, encaminhando 

cópia em mídia digital, e os seus advogados, por publicação.  

1364. Transitada em julgado para a acusação, fazer conclusão dos 

autos para análise da prescrição retroativa. 

Aracaju, 11 de outubro de 2017. 

 

 

TELMA MARIA SANTOS MACHADO 
Juíza Federal da 1ª Vara 

 
 

 


