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Igualmente, observem-se os registros de três ligações telefônicas
realizadas entre Aloysio Neto, utilizando o telefone de Valdéria Soares, e Naedy Bastos
logo após o saque do dinheiro público:

Nesses casos, a ERB sensibilizada pelas chamadas fica na Rua Enaldo
Tôrres Fernandes, ao lado do Guedes Shopping, em Patos28:

28

Conforme relatório extraído do SITTEL (Relatório Tipo 7 – localização das ERBs dos investigados em
10.06.2015) e remetido em mídia em anexo, dada a incompatibilidade do formato com o sistema Pje.
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Tais dados telefônicos corroboram os depoimentos prestados por Aloysio
Júnior, Aloysio Neto, Cláudio Roberto e Severino Alves de que Naedy Bastos estava
no Shopping Guedes, na agência da CEF, para sacar os recursos públicos, realizar os
pagamentos dos caçambeiros que contratou e levar o restante dos recursos para Nael
Rosa.
Do mesmo modo, no mesmo horário do saque, Cláudio Roberto e Naedy
Bastos mantiveram vários contatos telefônicos (fl. 866):
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As ligações de horários 12:20:12, 12:24:47 e 15:15:32 usaram, igualmente,
a ERB localizada na Rua Enaldo Tôrres Fernandes, ao lado do Guedes Shopping, em
Patos, tal como as ligações acima realizadas por Aloysio Neto para Naedy Bastos29.
Ademais, observa-se ligação telefônica realizada por Naedy Bastos para
Regenaldo Fernandes, proprietário do Posto Agagenor. Note-se o horário bem próximo
ao pagamento, corroborando o depoimento de Regenaldo Fernandes de que Naedy
Bastos lhe pediu emprestada a conta corrente do Posto Agagenor para receber recursos
da obra de pavimentação em Malta (fl. 870):

Na primeira essas ligações, o terminal utilizado por Naedy Bastos
29

Conforme relatório extraído do SITTEL (Relatório Tipo 7 – localização das ERBs dos investigados em
10.06.2015) e remetido em mídia em anexo, dada a incompatibilidade do formato com o sistema Pje.
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sensibiliza a ERB localizada na Rua Pedro Xavier, nas proximidades do Guedes Shopping,
em Patos, local onde está localizada a agência da CEF em Patos e onde foi realizado o
saque30.

2.1.2.2. Segunda Medição
2.1.2.2.1. Dos Diálogos Telefônicos Interceptados
Nos diálogos de 15 e 16 de julho de 2015 (fl. 17/77), data do pagamento
da segunda parcela de R$ 260.003,07, os representantes da empresa Sóconstroi
Construções novamente tratam sobre divisão de valores semelhantes aos anteriores,
demonstrando haver um percentual de remuneração da empresa “fantasma” em cima de
cada um dos pagamentos realizados pela Prefeitura de Malta.

DATA/HORA

TEMPO
LIGAÇÃO

INTERLOCUTOR 1

INTERLOCUTOR 2

LEGENDA

INDICE

ALOYSIO
ALOYSIO JÚNIOR
83 99604 6000
339188
83 98801 0800
(357993050478550)
RESUMO
JÚNIOR pergunta {aos 02:23} “e aquele negócio de Malta, hein?” ALOYSIO fala que vai ver na Caixa se entrou e diz que SEVERO está
viajando;
15/07/2015
11:19:23

0:03:03

DATA/HORA

TEMPO
LIGAÇÃO

INTERLOCUTOR 1

INTERLOCUTOR 2

LEGENDA

INDICE

ALOYSIO
SEVERO
83 99604 6000
339784
83 99615 4425
(357993050478550)
RESUMO
ALOYSIO pergunta para SEVERO {aos 0:45s} “o dinheiro entrou ou não entrou? Estou aqui na caixa (agência da CEF) esperando
você”; SEVERO fala “Vá para o escritório”; ALOYSIO fala que está esperando “outro negócio fora esse”; SEVERO fala “E, é?”; ALOYSIO
fala “entrou o outro”; SEVERO fala “peguei R$21.600”; ALOYSIO fala “então, tá bom, daqui a pouco ligo pra tu”; SEVERO pergunta se está
precisando de alguma coisa; ALOYSIO fala “você tem que vir pra cá, por que vai entrar outra coisa agora”; SEVERO fala que está indo.

30

15/07/2015
14:43:50

0:01:30

DATA/HORA

TEMPO
LIGAÇÃO

INTERLOCUTOR 1

INTERLOCUTOR 2

15/07/2015
20:29:55

0:03:39

ALOYSIO
83 99604 6000
(357993050478550)

ALOYSIO JÚNIOR
83 98801 0800

LEGENDA

INDICE
340573

Conforme relatório extraído do SITTEL (Relatório Tipo 7 – localização das ERBs dos investigados em
10.06.2015) e remetido em mídia em anexo, dada a incompatibilidade do formato com o sistema Pje.
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RESUMO
ALOYSIO fala para JÚNIOR “...CLÁUDIO pegou lá viu? R$21.800, aí foi entregue a sua parte e a de CLÁUDIO a CLÁUDIO” ; JÚNIOR fala
“certo, eu acho que ele deve botar amanhã”; ALOYSIO fala “ele disse que você autorizou ele pegar R$500”; JÚNIOR fala que foi autorizado;
ALOYSIO fala “ele pegou R$500 seu e R$ 400 dele, e vai mandar o restante amanhã (16/07/2015), e amanhã é certeza sair o de
Malta. É por que o dinheiro já estava na Caixa, sendo que a prefeitura tem que mandar um ofício liberando, tava lá o nome da
empresa o valor tudinho. A prefeitura tem que mandar um ofício para a caixa autorizando a liberação, entendeu?” ; JÚNIOR
pergunta “ele tem que me dar quanto?” ALOYSIO fala “...SEVERO deu R$ 2.160”; JÚNIOR fala “no foi o de Princesa? (se referindo a verba
oriunda da prefeitura do município de Princesa Isabel/PB)”; ALOYSIO fala que foi e que “desses R$2.160 foi tirado R$420 para mim e R$420
para ELE(possivelmente CLÁUDIO), deu R$ 840 e o resto é o seu e que ELE tirou os R$500 do seu”; JÚNIOR fala que os R$500 que combinou
foi para tirar do de Malta/PB (se referindo a verba a receber da prefeitura de Malta/PB); ALOYSIO fala “tanto faz o de Malta já é amanhã”
(confirmando que a verba da prefeitura de Malta vai ser depositada, possivelmente, no dia 16/07/2015); JÚNIOR fala “E, é?”; ALOYSIO
confirma “amanhã de manhã”; JÚNIOR fala que é para CLÁUDIO mandar o dinheiro por que tem que pagar a contadora (possivelmente
ELAINE) e que não pode “farrapar” por que está para sair a certidão; ALOYSIO pergunta pelo documento que VAL vai trazer amanhã;
JÚNIOR fala que está pronto e que vai deixar na portaria da casa da “TIA SOLANGE” e pergunta se é certeza sair o dinheiro amanhã;
ALOYSIO confirma que sim, que o dinheiro já está na conta da caixa e só está faltando o ofício da prefeitura para o dinheiro ser
liberado.
DATA/HORA

TEMPO
LIGAÇÃO

INTERLOCUTOR 1

INTERLOCUTOR 2

LEGENDA

INDICE

ALOYSIO
CLÁUDIO
83 99604 6000
341226
83 99850 0040
(357993050478550)
RESUMO
CLÁUDIO fala para ALOYSIO “Mande VAL vir pra cá para ficar alegre”, “mande VAL vir voando pra cá pra ficar alegre”; ALOYSIO fala
“E, é?”; CLÁUDIO fala “É”; ALOYSIO fala “Tá bom”; CLÁUDIO fala “Aqui você tá ficando alegre, e aí eu vou ficar?”; ALOYSIO fala “Nada homem,
liguei pra RILDO agora uma conversa meio mole aqui”; CLÁUDIO fala “pois ligue pra ela”; ALOYSIO fala “Pegue aí e deixe lá, que ela chegou
em casa agora de manhã”; CLÁUDIO fala “É por que eu queria botar na conta dela, tá entendendo? Pra eu não ficar com esse horror
de dinheiro na minha mão”; ALOYSIO fala “não, não, não…vou precisar de dinheiro”; CLÁUDIO fala “E eu vou levar esse horror de
dinheiro na minha mão?”; ALOYSIO fala “Eu preciso de dinheiro que eu vou viajar CLÁUDIO vou para o Crato/CE”; CLÁUDIO fala
“Então, e ELA(VAL) não saca não?”; ALOYSIO fala “Não, não, não… vá resolva isso aí...”;
16/07/2015
11:22:13

0:01:18

DATA/HORA

TEMPO
LIGAÇÃO

INTERLOCUTOR 1

INTERLOCUTOR 2

LEGENDA

INDICE

ALOYSIO
CLÁUDIO
83 99604 6000
341575
83 99850 0040
(357993050478550)
RESUMO
ALOYSIO fala para CLÁUDIO “E aí resolveu o de JÚNIOR?”; CLÁUDIO fala “Sim, era o que tava dizendo pra você”; ALOYSIO fala “Eu
errei, eu errei…, é R$13.780, né?”; CLÁUDIO fala “é exatamente, só falta botar R$780, por que eu tô levando NAEDE em Pombal/PB, aqui
viu? Aí quando eu voltar, já coloco”; ALOYSIO fala “ELE(JÚNIOR) falou o negócio da contadora, quando você depositasse...”; CLÁUDIO fala “Eu
já liguei pra ELE e peguei o número, aí assim que eu depositar eu mando uma mensagem...”; ALOYSIO fala “por que ELE tem que pegar a
parte dele e deixar lá, pra resgatar o cheque, entendeu?”; CLÁUDIO fala “exato, pois tá bom então”; ALOYSIO fala “olhe, deposite esse negócio
pra não ter muído, por que ELE já tá moendo dizendo que vai em Patos pra cancelar essa procuração...”; CLÁUDIO fala que não tem
necessidade, e que o valor dele (o valor da parte de JÚNIOR) bateu; ALOYSIO fala que bateu e que é para depositar logo o valor da parte de
JÚNIOR; CLÁUDIO fala que está indo a Pombal/PB e que vai depositar os R$780 restantes.
16/07/2015
13:38:18

0:02:01

DATA/HORA

TEMPO
LIGAÇÃO

INTERLOCUTOR 1

INTERLOCUTOR 2

LEGENDA

INDICE

ALOYSIO
VAL
83 99604 6000
341599
83 99604 7000
(357993050478550)
RESUMO
VAL fala para ALOYSIO “...peguei já, viu?”; ALOYSIO fala “quanto foi?”; VAL fala “não sei, tava dentro de uma sacolinha, quer que eu
olhe aqui?” ALOYSIO fala “tem que contar milha filha, conte e me confirme quanto foi para ver se tá certo”; VAL fala “pelo que eu tô
vendo aqui é cinco (R$ 5.000)”; ALOYSIO fala “tem que ter cinco e duzentos (R$ 5.200)”; VAL fala “eu vou abrir, por que só tô vendo
16/07/2015
13:49:03

0:01:31
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um bolinho de cinco (R$5.000)”; ALOYSIO fala “não, foi cinco e duzentos (R$5.200); VAL fala que vai contar; ALOYSIO fala que é
para ligar para CLÁUDIO e dizer que é cinco e duzentos (R$5.200); VAL fala que vai contar o dinheiro.

2.1.2.2.2. Da Análise Financeira
A obtenção dos dados financeiros desses pagamentos foi deferida
judicialmente, inicialmente, nos autos do MCPL 3401-PB (0001997-17-2015.4.05.0000)
pelo TRF da 5ª Região, onde tramitarem as fases anteriores da “Operação
Desumanidade”, e complementadas pela decisão proferida na Ação Cautelar Cível n.
0800892-24.2017.4.05.8205 (Produção Antecipada de Provas).

Medição

Data do Pagamento

2ª Medição (empenho em
08/07/15, nota fiscal
1000187, no valor de R$
260.003,07)

16/07/15

Horário

Valor

A CEF informou que a guia de retirada e a
R$
fita de caixa dessa operação não foram 260.003,07
localizadas nos seus arquivos (fl. 269).

Embora a CEF não tenha os dados completos desse saque, o extrato de fl.
844 indica que o valor de R$ 260.003,07 foi depositado em 16 de julho de 2015 na CC
1991, ag. 43, aberta pela Sóconstroi Construções por insistência de Nael Rosa na agência
da CEF em Patos, conforme diálogos interceptados.
Na mesma data, R$ 260.000,00 foi sacado na boca do caixa (fl. 844) e,
conforme depoimento de Cláudio Roberto e Severo (fl. 219 e 697 e vídeos anexos), foi
entregue a Naedy Bastos para levar ao Prefeito Nael Rosa na cidade de Pombal.
Realizaram essa viagem Cláudio Roberto, Severo e Naedy Bastos, saindo
de Patos no veículo Ômega, pertencente a Cláudio Roberto. Ao passarem por Malta,
apanharam um policial militar armado da confiança da Naedy Bastos para terminarem
o trajeto em segurança. O grupo entregou o dinheiro público sacado a Nael Rosa na
churrascaria do Posto Gavel, na entrada de Pombal (sentido litoral-sertão, ao lado
esquerdo). Por comentários feitos no trajeto, Savero ficou sabendo que o dinheiro se
destinava ao pagamento de empréstimos obtidos por Nael Rosa a um agiota residente
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em Pombal. O trajeto do comboio carregando o dinheiro público sacado está bem
documentado pelos dados telefônicos adiante apresentados.

2.1.2.2.3. Dos Registros Telefônicos
Através dos dados telefônicos obtidos na Ação Cautelar Cível n. 080089224.2017.4.05.8205 (Produção Antecipada de Provas), comprova-se o intenso contato que
existia entre os empresários da “fantasma” Sóconstroi Construções e os agentes públicos
de Malta. Em dia de pagamento de recursos públicos no esquema acima descrito, os
demandados fazem 93 ligações entre si31. No quadro seguinte (fl. 870), todas as ligações
feitas entre os réus na data do saque da primeira medição:

Destas, destaca-se a seguintes ligações entre Cláudio Roberto e Naedy
Bastos logo no início do expediente bancário (fl. 867):
31

Conforme relatório extraído do SITTEL (Relatório Tipo 5 – chamadas por investigados em 16.07.2015)
e remetido em mídia em anexo, dada a incompatibilidade do formato com o sistema Pje.
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Logo depois, entre meio dia e 13h, o Prefeito Nael Rosa realiza ligações
que sensibilizam Estações de Rádio Base – ERB localizadas na cidade de Pombal 32,
conforme os quadros abaixo (fl. 875/877):

32

Conforme relatório extraído do SITTEL (Relatório Tipo 7 – ERBs Nael Rosa 16.07.15) e remetido em
mídia em anexo, dada a incompatibilidade do formato com o sistema Pje.
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A ligação realizada às 12:44:33 para Manoel Pedro de Sousa Neto,
sensibilizou a ERB localizada na Rua Domingos de Medeiros, em Pombal, conforme o
gráfico abaixo:
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A ligação efetuada para o mesmo Manoel Pedro de Sousa Neto, às
13:01:38, inserida no quadro acima, sensibilizou a ERB localizada na Praça Monsenhor
Valeriano, em Pombal, em local bem próximo de onde se localiza a Churrascaria Gavel,
onde os empresários afirmam que entregaram o dinheiro sacado ao Prefeito Nael Rosa:

As mesmas ERBs localizadas em Pombal foram sensibilizadas pelas quatro
ligações efetuadas por Nael Rosa para Roberto Wagner Rodrigues Formiga e as duas
efetuadas para Altemar Paulo Galdino, inseridas no quadro acima.
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Nesse mesmo dia 16 de julho de 2015, podemos traçar um panorama
sobre a movimentação física de Naedy Bastos entre Patos e Pombal através do mapa
desenhado pelas ERBs sensibilizadas pelas chamadas por ele efetuadas, como
demonstra o relatório extraído do SITTEL33:

O quadro acima demonstra que, no dia 16 de junho de 2015, Naedy Bastos
33

Conforme relatório extraído do SITTEL (Relatório Tipo 7 – ERBs Naedy Bastos 16.07.15) e remetido em
mídia em anexo, dada a incompatibilidade do formato com o sistema Pje.
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estava, por volta das 13h, em Patos, de onde saiu para estar, às 14h, em Pombal (Erbs
CGIs: 724114058334012, 724114058334013 e 724114058334016), retornando a Patos
aproximadamente às 15h30min.
Em Pombal, a ERB sensibilizada pelo celular de Naedy Bastos aponta
diretamente para a Churrascaria Gavel, local onde os empresario afirmaram que
entregaram o dinheiro a Nael Rosa, conforma o gráfico abaixo:
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Somente com o exposto, já se comprova que Nael Rosa e Naedy Bastos
estiveram juntos em Pombal pouco tempo depois de R$ 260.000,00 ter sido sacados da
agência da CEF em Patos, PB. Todavia, narram os empresários que realizaram essa
viagem Cláudio Roberto, Severo e Naedy Bastos, saindo de Patos no mesmo veículo
Ômega, pertencente a Cláudio Roberto. Ao passarem por Malta, apanharam um policial
militar armado da confiança da Naedy Bastos para terminarem o trajeto em segurança.
Em corroboração a essa versão dos fatos, observem-se as ligações
realizadas por Cláudio Roberto em Patos, Malta e São Bentinho 34, todas cidades no
34

Conforme relatório extraído do SITTEL (Relatório Tipo 7 – Cláudio Roberto 16.07.2015) e remetido em
mídia em anexo, dada a incompatibilidade do formato com o sistema Pje.
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caminho de Pombal, em horários muito próximos daqueles em que Naedy Bastos
também realizava chamadas telefônicas:

No mapa, ver-se que Cláudio Roberto esteve a caminho de Pombal no
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horário seguinte ao saque dos recursos públicos:

Tais dados e horários são importantes para demonstrar que Naedy Bastos
esteve na CEF em Patos, sacou o dinheiro público junto com Cláudio Roberto e Severo,
e seguiu para a cidade de Pombal onde esteve, no mesmo horário, com o pai, o Prefeito
Nael Rosa.
Até a informação de Cláudio Roberto e Severo de que o comboio do
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dinheiro público, ao passar por Malta, recrutou um policial militar da confiança de
Naedy Bastos encontra respaldo nos dados telefônicos que dão conta de duas ligações
feitas por Naedy Bastos às 13h17min e às 13h22min, a Eilzo Ferreira de Oliveira Lorem
ipsum dolor sit, residente na Rua Boileau Dantas Wanderley, n. 130, centro, Malta, PB, e
sargento da Polícia Militar do Estado da Paraíba:

2.1.2.3. Terceira Medição
2.1.2.3.1. Dos Diálogos Telefônicos Interceptados
No caso desta terceira medição, não houve interceptação contemporânea à
data do efetivo pagamento (03/12/2015), pois ele ocorreu no dia anterior à deflagração
da primeira fase da “Operação Desumanidade”, em 04 de dezembro de 2015 35. Todavia,
todos os atos de disposição e ocultação dos destinos dos recursos e entrega a seus reais
destinatários foram realizados após a deflagração da primeira fase e demonstram o
interesse dos agentes em não cessarem suas atividades ímprobas.
Existem diálogos (fl. 17/77), datados de agosto de 2015, sobre as
tratativas para a liberação do último pagamento das obras do calçamento.
Também sobre a liberação da última parcela do calçamento, em ligação
35

Operação Desumanidade apura desvio de recursos públicos em prefeituras do sertão paraibano:
http://www.mpf.mp.br/regiao5/sala-de-imprensa/noticias-r5/operacao-desumanidade-apuradesvio-de-recursos-publicos-da-saude-e-educacao-em-prefeituras-do-sertao-paraibano.
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entre Nael Rosa e Aloysio Machado, aquele afirma que não havia previsão de
pagamento e que “está um tempo de matar aqui, porque já estou devendo para todo
mundo na cidade”, indicando, mais uma vez, que as obras eram executadas pelo prefeito,
cabendo a ele pagar os fornecedores, por isso a inadimplência.

DATA/HORA

TEMPO
LIGAÇÃO

INTERLOCUTOR 1

INTERLOCUTOR 2

LEGENDA

INDICE

ALOYSIO
NAEL
83 996046000
354420
83 999610477
(357993050478550)
RESUMO
ALOYSIO fala para NAEL “Doutor NAEL?”; NAEL fala “Opa, meu amigo”; ALOYSIO fala “...eu sei que a área não compete ao senhor, que é o
pessoal da assessoria, mas o pessoal tá meio perdido, eu liguei hoje pra moça lá, ela não tá sabendo informar em relação a medição final da
gente”; NAEL fala “certo, eu já falei com o DEPUTADO, pedi para ELE dar uma palavrinha lá, pedi para colocar a segunda medição, né? Aí, ELE
disse que ia falar e resolvia, vamos ver se resolve isso aí, eu já pedi a ELE, mas vou voltar novamente a pedir, tá certo?”; ALOYSIO fala “tem
alguma previsão, prefeito?”; NAEL fala “não, não falaram nada...”.
28/07/2015
17:46:19

0:01:14

DATA/HORA

TEMPO
LIGAÇÃO

INTERLOCUTOR 1

INTERLOCUTOR 2

LEGENDA

INDICE

ALOYSIO
SEBASTIÃO
83 99604 6000
354723
83 99844 5493
(357993050478550)
RESUMO
SEBASTIÃO fala para ALOYSIO “...aquela obra lá de Malta/PB, que eu tô tirando a ART (Anotação de Responsabilidade Técnica)
vinculada, o prazo que tá no contrato são quantos meses, que eu não tenho a cópia do contrato, você lembra? Por que foi assinada
no dia 30/06/2014”; ALOYSIO fala “você vai fazer o seguinte…, independente de data que tenha no contrato, você vai colocar com o
término em começo de setembro”; SEBASTIÃO fala “desse ano?”; ALOYSIO fala “é, por que se botar muito perto…, se já estiver
concluído eles não registram não, entendeu? Você bota uma data…, você pode botar assim a data de início, agora o término você
bota em setembro, bota dia 08 de setembro, entendeu?”; SEBASTIÃO fala “a data do início eu boto quando mais ou menos desse
ano?”; ALOYSIO fala “a de início você pode botar a data normal, por que qualquer coisa se eles pedirem, por exemplo qualquer
documento seu ou da empresa, a gente faz um documento com data retroativa, entendeu?” SEBASTIÃO fala “sei, sei”.
29/07/2015
09:53:57

0:01:49

DATA/HORA

TEMPO
LIGAÇÃO

INTERLOCUTOR 1

INTERLOCUTOR 2

LEGENDA

INDICE

ALOYSIO
CLÁUDIO
83 99604 6000
357738
83 99850 0040
(357993050478550)
RESUMO
ALOYSIO fala “tem alguma novidade de NAEL?”; CLÁUDIO fala “rapaz, falei com NAEL hoje, ELE disse que ia ligar para FULANO que
não atende o telefone”; CLÁUDIO diz “to ficando aperreado, vamos aguardar pra ver no que dá”; ALOYSIO fala “tá bom”.
13/08/2015
16:53:15

0:04:33

DATA/HORA

TEMPO
LIGAÇÃO

INTERLOCUTOR 1

INTERLOCUTOR 2

LEGENDA

INDICE

ALOYSIO
DIRCIMAR
83 99604 6000
360178
83 99802 5820
(357993050478550)
RESUMO
DIRCIMAR fala para ALOYSIO {aos 01:02m} “...ELE vai pegar um dinheiro lá de NAEL”; ALOYSIO fala “NAEL, é verdade”; DIRCIMAR fala
“NAEL é pagador”; ALOYSIO fala “Mas não tem previsão não, lá é duzentos e cinquenta bala, lá (R$250.000)”; DIRCIMAR fala “vamos se pegar
com Deus, que nós somos tudo amigo, que se salva todo mundo”.
17/08/2015
16:18:34

0:08:06
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DATA/HORA

TEMPO
LIGAÇÃO

INTERLOCUTOR 1

INTERLOCUTOR 2

LEGENDA

INDICE

ALOYSIO
NAEL
83 996046000
363063
83 999610477
(357993050478550)
RESUMO
ALOYSIO atende o telefone e fala com NAEL; NAEL fala {aos 0:28s} “Cadê CLÁUDIO?”; ALOYSIO fala “tá aqui do meu lado”; NAEL diz “eu
queria falar com ELE, eu tô ligando, é por que tenho os dois telefones dele...”; ALOYSIO fala “ELE tá aqui do meu lado, eu vou passar pra ELE”;
NAEL diz “eu tô aqui em IRAMILTON”; ALOYSIO fala “aí você quer o quê”; NAEL diz “que ELE pudesse vir aqui em IRAMILTON”;
ALOYSIO fala “ELE tá só de bermuda, não tem problema não?”; NAEL diz “tem problema nenhum não”; ALOYSIO fala “Ele tá indo praí,
prefeito;
20/08/2015
16:33:57

0:01:01

DATA/HORA

TEMPO
LIGAÇÃO

INTERLOCUTOR 1

INTERLOCUTOR 2

LEGENDA

INDICE

ALOYSIO
ALOYSIO JÚNIOR
83 99604 6000
363108
83 98801 0800
(357993050478550)
RESUMO
JÚNIOR fala para ALOYSIO {aos 0:37} “deixa eu dizer a tu, TIO CLÁUDIO disse a mim que NAEL ligou foi?”; ALOYSIO fala “foi, foi pra
lá para tirar uma nota”; JÚNIOR fala “será que vai sair um dinheirinho?”; ALOYSIO fala “duzentos e cinquenta”(R$250.000); JÚNIOR
fala “conversa”; ALOYSIO fala “é amanhã, falando sério”; JÚNIOR fala “tu jura mesmo”; ALOYSIO fala “é o restante da
pavimentação”; JÚNIOR reitera “tu jura mesmo ou não?”; ALOYSIO fala “to falando sério, pelo menos ELE ligou pedindo para
CLÁUDIO ir lá para o escritório de IRAMILTON para tirar a nota, a última medição da pavimentação, foi o que ELE disse”; JÚNIOR
fala “mais homem, o negócio tá ruim aqui...de vento em popa, ruim mesmo”; ALOYSIO pergunta “ruim? Vento em popa? Como é que pode tá
ruim de vento em popa?”; JÚNIOR fala “de vento em poupa, mas tá ruim, por que só dá o vento mas tá quente”; (Ambos riem nesse
momento); JÚNIOR fala que é para dizer a ELE (CLÁUDIO) para tirar a nota de EVERALDO e corrigi-la e que já foi passado um e-mail para
CLÁUDIO; ALOYSIO fala “mas tem que ter a certidão”; JÚNIOR diz que EVERALDO vai "botar o processo pra frente" com a nota e com o
seguro.
20/08/2015
17:14:11

0:02:21

DATA/HORA

TEMPO
LIGAÇÃO

INTERLOCUTOR 1

INTERLOCUTOR 2

LEGENDA

INDICE

ALOYSIO
ALOYSIO JÚNIOR
83 99604 6000
363256
83 98801 0800
(357993050478550)
RESUMO
JÚNIOR fala para ALOYSIO “deixe eu falar com TIO CLÁUDIO aí,...”; ALOYSIO fala “deixe eu passar aqui pra ele”; ALOYSIO diz {aos 01:13} ELE
(CLÁUDIO) não tem condições de falar hoje não”; JÚNIOR fala “como é?”; ALOYSIO reitera que CLÁUDIO não tem condições de falar não;
JÚNIOR diz “e o negócio lá de NAEL como é que ficou?”; ALOYSIO fala “eu não sei não, ELE foi lá e conversou com NAEL, não sei como
tá não”; JÚNIOR fala “eu só queria saber isso, que ele dissesse ia dar certo ou que não ia, para eu dar meus pulos aqui”; ALOYSIO
confirma que não deu certo; JÚNIOR diz “tá bom”.
20/08/2015
18:45:35

0:01:36

DATA/HORA

TEMPO
LIGAÇÃO

INTERLOCUTOR 1

INTERLOCUTOR 2

LEGENDA

INDICE

ALOYSIO
SEVERO
83 996046000
@
366294
83 996154425
(357993050478550)
RESUMO
ALOYSIO liga para SEVERO para cobrar a parte dele nas contas do escritório da Soconstroi, que deu R$500 para cada (a conta é dividida
entre ALOYSIO, JÚNIOR, CLÁUDIO e SEVERO), sendo R$300 do aluguel, R$100 da faxineira e R$100 de água, luz e internet; SEVERO diz que
CLÁUDIO ligou ontem para SEVERO pedindo mil reais (R$1.000) emprestado para ir à Patos/PB; SEVERO diz que perguntou o que CLÁUDIO
vai resolver em Patos/PB sem certidão (a Soconstroi está sem certidão válida da Receita Federal, com previsão de obtê-la somente no dia
29/08/2015); SEVERO diz que CLÁUDIO falou que iria dar entrada em um recurso; SEVERO diz que respondeu "vocês estão atrás de que, de
confusão é?"; SEVERO diz que falou com CLÁUDIO e que não tem 30 dias que entrou duzentos e sessenta mil (R$260.000) de
27/08/2015
08:05:42

0:03:33
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Malta/PB e cento e oitenta e seis mil (R$186.000) de Princesa Isabel/PB, que só isso já dá quatrocentos e cinquenta mil
(R$450.000) e perguntou "vocês estouraram esse dinheiro todinho?"; SEVERO diz que CLÁUDIO respondeu que tem conta (para
pagar); SEVERO diz que falou "em menos de 30 dias cada um ter comido mais de vinte mil reais (R$20.000)" (possivelmente
CLÁUDIO e JÚNIOR têm direito a 10% do dinheiro de Malta/PB e Princesa Isabel/PB, cada um recebendo 5% da soma de R$260.000 e
R$186.000 = R$22.300); ALOYSIO diz "deve tá com dinheiro é torrando". SEVERO diz que falou com CLÁUDIO e que no dia que ELE
(CLÁUDIO) recebeu o dinheiro passou dois dias aqui (em Patos/PB) chegando de "manhanzinha" (amanhecendo na farra).
DATA/HORA

TEMPO
LIGAÇÃO

INTERLOCUTOR 1

INTERLOCUTOR 2

LEGENDA

INDICE

ALOYSIO
NAEL
83 99604 6000
@
366471
83 99961 0477
(357993050478550)
RESUMO
ALOYSIO pergunta para NAEL {aos 0:27s} “...tem alguma previsão de dinheiro aí?”; NAEL fala “rapaz nada, homem”, e diz que “estão pagando
muita coisa esse final de mês agora, vamos pedir a Jesus que ELE paga isso aí, né?”; ALOYSIO fala “é, né?”; NAEL fala que esteve com
IRAMILTON ontem (possivelmente 26/08/2015), e que disse a IRAMILTON que falou com o deputado “HOMEM o caba (ALOYSIO) tá
em tempo de matar aqui, por que já tô devendo a todo mundo na cidade” e que o deputado falou que “O MINISTRO é de dentro de casa”,
e que falou para o deputado ajeitar para pagar isso; NAEL reitera que o deputado HUGO MOTTA estava ajeitando para ser resolvido.
27/08/2015
09:45:26

0:01:16

2.1.2.3.2. Da Análise Financeira (transações realizadas após a Fase I da “Operação
Desumanidade”)
A obtenção dos dados financeiros desses pagamentos foi deferida
judicialmente, inicialmente, nos autos do MCPL 3401-PB (0001997-17-2015.4.05.0000)
pelo TRF da 5ª Região, onde tramitarem as fases anteriores da “Operação
Desumanidade”, e complementadas pela decisão proferida na Ação Cautelar Cível n.
0800892-24.2017.4.05.8205 (Produção Antecipada de Provas).

Medição
3ª Medição
(empenho em
02/12/15, no
valor de R$
251.073,64)

Data do Pagamento

Horário do Saque

Valor Total

Essa medição foi sacada em duas oportunidades: 12:24:37 para o saque R$ 251.073,64
a) em 03/12/15, na Conta Corrente 0043-022do dia 03/12/2015 (fl.
199-1, Ag. n. 043 (Patos), da Caixa Econômica
281)
Federal (fls. 96/114), no valor de R$ 60.000,00,
e
realizada por José Aloysio da Costa Machado Neto; 13:49:49 para o saque
b) o restante em 07/12/2015, no valor de R$
do dia 07/12/2015 (fl.
191.000,00, realizado por Carlos Lira da Silva e
282)
Pedro Madruga.
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Conforme análise das fitas de caixa realizada pela CEF (fl. 94/96), o valor
de R$ 251.073,64 foi sacado em duas retiradas: a primeira em 03/12/2015, no valor de
R$ 60.000,00, realizada por Aloysio Neto, como procurador da Sóconstroi Construções,
que foi levado do banco integralmente em dinheiro; e a segunda em 07/12/2015, no
valor de R$ 191.000,00, realizada pelos advogados Carlos Lira da Silva e Pedro
Madruga da Silva, também munidos de uma procuração da Sóconstroi Construções.
A estratégia de utilizar os advogados Carlos Lira da Silva e Pedro
Madruga da Silva ocorreu porque os empresários já haviam sido alvo de pedido de
prisão preventiva do MPF no processo n. 0002911-81.2015.4.05.0000 (PEPRIPRE4-PB),
pleito que, embora indeferido naquele momento, aplicou-lhes medidas cautelares
pessoais que os impediam de continuar o empreendimento criminoso 36 (fl. 830/842).
Tal fato se somou a pressão realizada por Nael Rosa para receber o dinheiro da última
medição, conforme narrado por Aloysio Neto (fl. 703 e vídeo anexo).
Em seus depoimentos (fl. 697, 701 e 703, e vídeos em anexo), Aloysio
Neto, Aloysio Júnior e Cláudio Roberto descreveram como foram procurados pelo
advogado Cargos Lyra para desenvolveram uma estratégia que burlasse a proibição
judicial aplicada no processo n. 0002911-81.2015.4.05.0000 (PEPRIPRE4-PB) e
permitisse o saque dos valores remanescentes da terceira medição. Carlos Lyra sugeriu
que fosse passada uma procuração para ele e seu sócio, Pedro Madruga, autorizando-os
a sacara os recursos, mediante uma comissão para tanto. Para dar ares de legalidade aos
pagamentos aos advogados, tentando conferir a eles a aparência de honorários legítimos,
Aloysio Neto, Cláudio Roberto e Carlos Lira fabricaram os contratos de advocacia de fl.
900/903, convenientemente datados do mesmo dia 07/12/15.
Assim, foi passada uma procuração pública da empresa Sóconstroi
Construções no mesmo dia 07/12/15, no cartório de Patos, para Carlos Lira da Silva e
Pedro Madruga da Silva sacarem R$ 191.000,00 ainda existentes na conta corrente da
empresa (fl. 728/733). Em seguida, os advogados realizaram as seguintes operações:
36

Textualmente, a decisão proferida no PEPRIPRE4-PB consigna: “No caso, entendo que as medidas
cautelares de afastamento dos investigados, sócios e procuradores da empresa Sóconstroi da direção e
da administração das empresas envolvidas nas investigações, ficando proibidos de ingressar em
quaisquer de seus estabelecimentos, bem como a suspensão do exercício profissional de atividade de
natureza empresarial, financeira e econômica; o comparecimento quinzenal em juízo, para informar e
justificar atividades, com proibição de mudar de endereço sem autorização; a proibição de manter
contato com os demais investigados, por qualquer meio; bem como a monitoração por meio da
utilização de tornozeleira eletrônica”.
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–
depósito de R$ 161.000,00 na conta corrente 21577-3, ag. 044, da CEF,
titularizada por Desiree Castro Soares Machado Lorem ipsum dolor sit amet, esposa de
Aloysio Júnior. Aloysio Júnior e Aloysio Neto informam que o depósito na conta de
Desiree Castro decorreu do fato de eles acreditarem que estavam sendo monitorados e
por possuírem débitos trabalhistas, que receavam pudessem bloquear o valor assim que
depositado. Esse valor ficou na conta de Desiree Castro até 15.12.2015, quando foram
transferidos R$ 151.000,00 para a conta de Raimundo Pereira Lucena Lorem ipsum
dolor sit amet, consectetur adipiscing elit e R$ 10.000,00 para a conta do banco Itaú
titularizada pela própria Desiree Castro. À pedido de Aloysio Neto, Raimundo Pereira
sacou esses recursos de forma fracionada e os entregou a Aloysio Neto (fl. 885 e vídeo
anexo), em operações documentadas no extrato de fl. 887. Finalmente em posse dos R$
151.000,00, Aloysio Neto e Aloysio Júnior narram que eles foram entregues à esposa
de Nael Rosa, Ana Rosa, dentro da casa de Aloysio Neto na cidade de Patos, tendo o
prefeito como destinatário final dos recursos (fl. 701 e 703, e vídeos em anexo);
–
transferência de R$ 5.000,00 para a conta corrente n. 53406-4, ag. 1234, do Banco
do Brasil, titularizada por Pedro Madruga da Silva;
–
transferência de R$ 10.000,00 para a conta corrente n. 12252-1, Ag. 2191, do
Banco do Brasil, titularizada por Ana Maria Soares de Farias, esposa de Carlos Lira;
–
transferência de R$ 10.000,00 para a conta corrente n. 12928-3, ag. 2191, do
Banco do Brasil, titularizada por Yugan Tenno de Farias Lira, filho de Carlos Lira;
Somando-se todas as operações e as taxas (R$ 186.000,00), verifica-se que
Carlos Lira e Pedro Madruga saíram do banco carregando dinheiro em espécie de R$
5.000,00. Em suma, a movimentação bancária indica que Carlos Lira recebeu, por meio
de familiares, 20 mil reais e saiu do banco carregando 5 mil, além de transferir cinco mil
para Pedro Madruga.

2.1.2.3.3. Dos Registros Telefônicos e das
das Imagens da Câmera de Vigilância da
Agência da CEF
Por se tratar de medição que foi depositada em 03/12/15, sacada em parte
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no mesmo dia, com saque posterior em 07/12/15 e movimentação ilícita até o dia
15/12/15 e seguintes, a análise dos dados telefônicos precisa cobrir todas essas datas.
No dia 03/12/15, os investigados, como de costume, mantiveram intensa
comunicação telefônica, totalizando 91 chamadas entre eles37, assim divididas (fl.
868):

No dia 03/12/15 o saque bancário ocorreu às 12:24:37, operação que foi
precedida de diversas ligações entre Naedy Bastos e os investigados, conforme exposto
abaixo (fl. 878):

37

Conforme relatório extraído do SITTEL (Relatório Tipo 5 – chamadas por investigados em 03.12.2015)
e remetido em mídia em anexo, dada a incompatibilidade do formato com o sistema Pje.
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O saque de 07 de dezembro de 2015, no valor de R$ 191.000,00, ocorreu
às 13h49min49s38. Recuperando todos os vídeos em que constam as pessoas que
38

Por intermédio do ofício de fl. 84, a Caixa Econômica Federal encaminhou um pendrive (fl. 88)
contendo centenas de vídeos das câmeras de vigilância da agência de Patos. Porque não diziam respeito
à operações aqui investigadas, os vídeos não forma encaminhados juntamente com a presente ação,
mas permanecem arquivados na sede desta PRM Patos. Posteriormente, a CEF encaminhou extratos
indicando o horário em que os saques investigados foram realizados (fl. 282), de modo que se tornou
possível resgatar a imagem da câmera de vigilância com a imagem dos dois advogados. Os vídeos que
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realizaram a operação bancária, ver-se claramente o advogado Carlos Lyra, vestido de
terno preto, sacando os valores em companhia de Pedro Madruga, vestindo terno claro,
conforme vídeos que seguem separados em mídia em anexo.
Para exemplificação, seguem imagem dos advogados no caixa do banco:

2.1.3. Da Falsificação dos Boletins de Medição
documentos o saque por parte de Pedro Madruga e Carlos Lira foram encaminhados em mídia em
anexo.
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Nos autos da ação cautelar cível n. 0800892-24.2017.4.05.8205 (Produção
Antecipada de Provas), os processos de empenho, liquidação e pagamento, bem como os
documentos relacionados à prestação de contas do convênio em questão, foram
apreendidos judicialmente e encaminhada à Controladoria-Geral da União, que elaborou
o relatório de fl. 753/829.
Em uma pasta identificada como “Prestação de Contas - TP 09/2014 –
Contrato de Repasse de n° 1006132-19/2013 e Convênio SICONV de n. 786545/2013 –
Pavimentação Asfáltica em diversas ruas no Município de Malta – PB”, a CGU identificou
diversos documentos de execução da obra que foram contrafeitos para dar ares de
legalidade ao referidos pagamentos públicos.
A documentação inicia-se com uma capa denominada “ART´s: Execução e
fiscalização”, na qual foram inseridas 3 vias da ART nº 10000000000090969 (ART de
execução) comprovando registros no CREA/PB de que a execução dos serviços de
pavimentação estaria sob a responsabilidade técnica do engenheiro Luiz Afonso de
Andrade Barbosa, assinada pelo Prefeito de Malta, Nael Rosa. Ocorre que, como bem
sabido e por todos confessado, a execução da obra ocorreu, em verdade, sob
responsabilidade do engenheiro Sebastião Cícero, indicado por Nael Rosa, tendo ele
inclusive recebido em conta corrente parte do pagamento da primeira medição do
asfaltamento.
Isso significa que a ART Obra/Serviço nº 10000000000090969 (ART de
execução), registrada no CREA/PB em 02/12/2014, assinada pelo prefeito Nael Rosa é
ideologicamente falsa e se prestou a esconder a identidade do engenheiro de sua
confiança que efetivamente executou a obra.
Igualmente, foram falsificados os boletins de medição apreendidos pela
CGU. De fato, o boletim de medição, que acompanha o primeiro pagamento, foi assinado
pelo engenheiro fiscal da Prefeitura de Malta, Antônio Alves, constando a data de
emissão de 05/06/2015 e o período de 05/05/2014 a 06/06/2015, com serviços
medidos no valor de R$ 250.998,71.
Ora, o período de início dos serviços (05/05/2014) é anterior à data de
assinatura do contrato celebrado entre a Prefeitura de Malta e a Sóconstroi
(30/06/2014). Ademais, observa-se que a assinatura do engenheiro foi aposta no
boletim com data de 05/06/2014, ou seja, um dia após a solicitação de abertura do
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processo licitatório relativo à Tomada de Preços nº 09/2014 e também antes da
assinatura do contrato com a empresa (30/06/2014).
Os dois outros pagamentos tiveram por base o mesmo boletim de medição,
no valor do convênio, R$ 520.840,00, com data de emissão de 05/06/2015, período de
05/05/2014 a 06/06/2015 e assinado pelo mesmo Antônio Alves em 05/06/2014, ou
seja, com as mesmas irregularidades observadas no boletim relativo ao primeiro
pagamento, descritas acima.
Como sócio de Nael Rosa, o engenheiro Antônio Alves aqui atua para
beneficiar o Prefeito com os documentos que permitiram o saque imediato dos recursos
públicos e, em consequência, todos os atos ímprobos narrados acima.

2.2. Do Sistema de Abastecimento de Água
Na obra do sistema de abastecimento de água em Malta, os atos de
improbidade praticados seguem a mesma narrativa da pavimentação asfáltica: a licitação
Tomada de Preços n. 05/2015 foi fraudada para beneficiar a Sóconstroi para
posteriormente a obra ser executada por Naedy Bastos, cabendo aos agentes públicos
de Malta, incluindo o Prefeito Nael Rosa, a obtenção de todas os seus lucros ilícitos e
lícitos.
Sobre essa TP n. 05/2015, Aloysio Neto e Aloysio Júnior afirmam que as
tratativas espúrias foram encabeçadas por Cláudio Roberto com Naedy Bastos e Nael
Rosa, cabendo aos empresários da Sóconstroi o percentual de 15% sobre o valor de cada
uma das medições (fl. 701 e 703, e vídeos anexos).
Cláudio Roberto (fl. 697 e vídeo anexo) confirma que passou alguns
cheques (pagamento do “acerto”) para as demais empresas que apareceram para
concorrer na licitação, no valor total de aproximadamente R$ 6.000,00 para todas elas.
Tais empresas não entraram na concorrência porque receberam o “acerto” antes da
reunião da comissão. Após, Nael Rosa pediu a Cláudio Roberto para Naedy Bastos
executar a obra, motivo pelo qual Cláudio Roberto não honrou o compromisso do
“acerto” com os demais empresários para saírem da licitação. Cláudio Roberto afirma
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que nunca foi em Malta para executar essa obra.
A Tomada de Preços n. 05/2015, homologada em 08/06/2015, com
proposta no valor de R$ 126.225,00, para implantação de sistema de abastecimento de
água em comunidades rurais (programa “Água para Todos”), com recursos do Convênio
n. 188/2013 (SIAFI n. 680895). Em decorrência dessa suposta obra, a empresa
recebeu, em novembro de 2015, R$ 51.000,00.

2.2.1. Das Ilegalidades na TP n. 05/2015
Nos autos da ação cautelar cível n. 0800892-24.2017.4.05.8205 (Produção
Antecipada de Provas), a TP n. 05/2015 foi apreendida judicialmente e encaminhada
para a Controladoria-Geral da União realizar análise, que culminou com o relatório de fl.
753/829.
A Tomada de Preços nº 05/2015 foi realizado pela Prefeitura de Malta, do
tipo menor preço global, cujo objetivo foi a “Execução de obra sistema simplificado de
abastecimento de água”, com valor estimado de R$ 127.500,00, cuja sessão de
recebimento dos envelopes teria ocorrido às 08:40h do dia 04/06/2015, conforme
Edital datado de 14/05/2015, por meio do qual sagrou-se vencedora a Sóconstroi
Construções, única licitante, com proposta no valor de R$ 126.225,00, ou seja, 99,0% do
valor estimado pela Prefeitura de Malta.
A licitação teve como fonte de recursos o Termo de Compromisso nº
188/2013 (Convênio SIAFI nº 680895/2013), firmado pelo Ministério da Integração
Nacional/DNOCS e a Prefeitura de Malta, em 28/10/2013, sendo publicado no DOU em
de 06/01/2014, com valor total de R$ 127.500,00, sem contrapartida municipal. O
objeto previa serviços de “Implantação de 1 sistema coletivo de captação,
armazenamento e distribuição de água para consumo humano, em comunidades rurais do
município, no âmbito do Programa Nacional de Universalização do Acesso e Uso da Água Água para Todos”, tendo os recursos sido parcialmente repassados por meio de 2 ordens
bancárias, nas seguintes datas:
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Data do repasse
27/10/2014
23/12/2016

Código do Documento (OB)
OB804802
OB803184
Valor Total (R$)
Fonte: Portal da Transparência do Governo Federal

Valor repassado (R$)
51.000,00
38.250,00
89.250,00

Na análise dos documentos integrantes do processo licitatório, constatouse ilegalidades que favoreceram a empresa Sóconstroi, conforme situações relatadas a
seguir:

a) Inclusão no edital de cláusulas restritivas ao caráter competitivo da licitação
Constatou-se que o item 5.4.3 do edital (fl. 06, numeração da licitação),
que trata da capacidade técnica da licitante, exigiu que a empresa deveria comprovar a
existência, em seu quadro permanente, de engenheiro civil e geólogo, até a data de
entrega da proposta39.
Conforme prolatado no Acórdão nº 3192/2016 – TCU – Plenário (TC035.816/2015-5), o TCU entende que “a obrigação de se possuir no quadro permanente
da licitante engenheiro civil e geólogo, (...) tende a ser restritiva por impor ônus
desnecessário aos licitantes. Para tanto, seria suficiente a comprovação de disponibilidade
desses profissionais para execução dos serviços (Acórdão nº 33/2011-TCU-Plenário)”.
Ademais, o item 5.4.1.1 do edital exigia, para fins de qualificação técnica,
a apresentação de Certificado de Registro com visto do Conselho Regional de Engenharia
e Arquitetura - CREA do Estado da Paraíba (CREA/PB), para os casos de empresas não
registradas no referido Conselho. Entretanto, o art. 58 da Lei nº 5.194/66 determina o
visto obrigatório apenas quando da efetiva execução de serviços, portanto, se aplica
39

5.4.3. Demonstração de capacitação técnico-profissional mediante comprovação de possuir em seu
quadro permanente até a data prevista para entrega da proposta, Engenheiro civil, geólogo
devidamente reconhecido pelo CREA, detentores de certidões ou atestados de responsabilidade técnica
(ART), fornecidos por pessoa jurídica de direito público ou privado, devidamente acompanhada de
Certidão de Acervo Técnico, expedida pelo CREA, de características iguais ou semelhantes, limitadas
exclusivamente às parcelas de maior relevância e valor significativo do objeto da licitação, conforme
segue: IMPLANTAÇÃO DSSAA EM REDE DN 50 - ENTERRADO + ENVELOPADO PARA CADA 15Q0M. D
CAPTACAO.
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apenas na contratação.
Nos termos do Acórdão nº 1328/2010 Plenário do Tribunal de Contas da
União (TCU), a exigência editalícia do visto do CREA/PB na certidão de registro da
licitante está em desacordo com a legislação pertinente, não podendo a Administração
inseri-la como requisito de qualificação técnica. O instante apropriado para atendimento
de tal requisito é o momento de início do exercício da atividade, que se dá com a
contratação e não na fase de habilitação, sob pena de comprometimento da
competitividade do certame.
O item 5.4.4 do edital (fl. 13, numeração da licitação), que trata da
capacidade técnica da licitante, exigiu que as empresas interessadas em participar da
licitação deveriam apresentar declaração de visita, a ser emitida e assinada
obrigatoriamente pelo engenheiro responsável técnico da empresa, com firma
reconhecida em cartório.
Nesse sentido, a CGU consignou ser descabida a exigência de visita técnica
realizada pelo responsável técnico da licitante, isso porque a exigência de vistoria prévia
destina-se tão somente a evitar que a licitante, futuramente, alegue não poder executar o
objeto da contratação, por desconhecimento de determinada peculiaridade ou condição
do local de prestação do serviço40.

b) Falhas nas declarações dos engenheiros da Sóconstroi
40

Nos termos do Acórdão nº 1.599/2010, Plenário do TCU e Acórdão nº 1.117/2012, 1ª Câmara, não
obstante a exigência de comprovação de que a licitante tomou conhecimento de todas as informações e
das condições locais para cumprimento das obrigações pertinentes ao certame ter amparo no inciso III
do art. 30 da Lei n.º 8.666/1993, tal exigência extrapola o citado preceito ao impor o requisito de que o
próprio profissional a ser indicado na licitação como responsável técnico da obra deva ser o
credenciado para a vistoria. O TCU entende que não caberia impor a obrigatoriedade de
comparecimento ao local das obras como condição de habilitação, sendo suficiente declaração do
licitante de que conhece as condições locais para a execução do objeto, devendo ser compreendida
como um direito subjetivo da empresa licitante, e não como uma obrigação imposta pela
Administração (Acórdãos nºs 234/2015, 1842/2013, 800/2008, 890/2008, 1.174/2008, 2.150/2008
e 727/2009, todos do Plenário). Assim, a exigência em comento contrariou jurisprudência do Tribunal
de Contas da União, visto que inexiste fundamento legal para que a visita técnica se faça
obrigatoriamente pelo responsável técnico da empresa previamente designado.
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Visando atender ao item 5.4.6 do Edital, que exigiu “Demonstração da
experiência do engenheiro civil responsável técnico, com declaração autorizando sua
inclusão na equipe, devidamente preenchido e assinado para cada um dos
profissionais detentores de acervo técnico com firma reconhecida em cartório,
conforme modelo anexo VI ao edital, elaborada em papel timbrado da licitante, destinadas
ao município”, a Sóconstroi apresentou declarações de experiência dos profissionais
Mário Sérgio Garcia de Viveiros e Luiz Afonso de Andrade Barbosa (fl. 270 e 271).
Entretanto, verificou-se que a declaração do engenheiro Luiz Afonso de
Andrade Barbosa está incompleta (fl. 270), pois não foram listadas as obras executadas
por ele, enquanto que falta assinatura na declaração de Mário Sérgio Garcia de Viveiros,
a seguir:

Declaração contendo experiência do engenheiro
Mário Sérgio Garcia de Viveiros, porém, sem
assinatura

Declaração, onde deveria constar experiência do
engenheiro Luiz Afonso de Andrade Barbosa,
porém, em branco.
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Observa-se, nas imagens acima, que as referidas declarações foram
datadas do dia 05/06/2015, após a sessão de abertura das propostas (dia
04/06/2015), denotando que foram posteriormente emitidas e irregularmente inseridas
no processo da licitação.
Apesar dessas ilegalidades patentes, a Sóconstroi foi considerada
“habilitada” e “venceu” a licitação, evidenciando o direcionamento da TP para a empresa
já acertada com o Prefeito Nael Rosa.

c) Indícios de montagem da TP n. 05/2015, em razão da existência de documentos
emitidos em data posterior à sessão de realização da licitação
O Edital da Tomada de Preços nº 05/2015 (fl. 07/64), de 14/05/2015,
estabelecia que a sessão de recebimento dos envelopes, credenciamento das empresas e
abertura das propostas ocorreria, impreterivelmente, às 08:40h do dia 04/06/2015,
conforme trecho reproduzido a seguir:

Edital da Tomada de Preços nº 05/2015 (fl. 7), estipulando que as sessões de recebimento dos
envelopes, de credenciamento e de abertura das propostas ocorreria no dia 04/06/2015,
impreterivelmente.
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As publicações do Aviso da Tomada de Preços nº 05/2015 no diário do
município e no Diário Oficial do Estado, também previam que a abertura seria às 08:40h
do dia 04/06/205 (fl. 64 e 65 da licitação).
Apesar de o item 6.1.1 do Edital estabelecer que “Os proponentes farão
entrega de dois envelopes, DOCUMENTAÇÃO e PROPOSTA DE PREÇOS, à CPL, em envelopes
lacrados”, foram inseridos no processo vários documentos necessários ao julgamento da
licitação, em horário e data posterior à sessão de abertura da Tomada de Preços nº
05/2015, escancarando a fraude no certame:
c1) A Certidão de Registro e Quitação de Pessoa Física nº WEB-220276/2015 (fl.120),
certificando a regularidade do registro do engenheiro Mário Sérgio Garcia de Viveiros,
foi emitida pelo CREA/RN às 18:11:52 horas do dia 04/06/2015, portanto, após o
horário previsto para a abertura dos envelopes (8:40h), conforme imagem a seguir:
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Certidão do CREA/RN (fl. 120), emitida às 18:11:52h do dia 04/06/2015

c2) A prova de regularidade relativa ao FGTS foi exigida no item 5.3.4 do Edital e inseriuse no processo a versão impressa de consulta ao Certificado – Histórico do Empregador
(fl. 122 e 123) da Sóconstroi, emitido pela Caixa Econômica Federal, no qual se evidencia
que a consulta ocorreu às 09:40:10 horas do dia 05/06/2015 (dia posterior à
abertura), conforme figura a seguir. Ressalte-se que o Certificado do CRF-FGTS da
Sóconstroi deveria constar no envelope lacrado entregue à CPL no momento da abertura
da licitação (08:40 horas do dia 04/06/2015):
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Impresso de consulta do Certificado do CRF-FGTS da SOCONSTROI, emitido no dia 05/06/2015.

c3) A Certidão de Registro e Quitação de Pessoa Jurídica nº 106271/2015 (fl.209),
certificando a regularidade do registro da Sóconstroi, foi emitida pelo CREA/PB às
15:43:02 horas do dia 06/06/2015, conforme figura a seguir. A certidão foi exigida no
item 5.4.1 do Edital e deveria constar no envelope lacrado entregue à CPL no momento
da abertura da licitação (08:40 horas do dia 04/06/2015):
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Certidão de Quitação – Pessoa Jurídica, emitida pelo CREA/PB no dia 06/05/2015, às 16:43:02horas,
em data posterior à Ata da sessão de abertura da TP nº 05/2015.

c4) A Certidão de Registro e Quitação de Pessoa Física nº 106267/2015 (fl.211),
certificando a regularidade do registro do engenheiro Luiz Afonso de Andrade Barbosa
foi emitida pelo CREA/PB às 15:42:46 horas do dia 06/06/2015, conforme figura a
seguir. A certidão foi exigida no item 6.1.12.1 do Edital, ou seja, deveria constar no
envelope lacrado entregue à CPL na sessão de abertura da licitação (08:40 horas do dia
04/06/2015):
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Certidão de Quitação – Pessoa Física, emitida pelo CREA/PB no dia 06/05/2015, às 15:42:46horas, em
data posterior à Ata da sessão de abertura da TP nº 05/2015.

c5) Várias declarações emitidas pela Sóconstroi possuem data do dia 05/06/2015, em
que pese a sessão supostamente ter ocorrido às 08:40h do dia 04/06/2015, conforme
exemplo a seguir:
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Declaração de Experiência do Responsável Técnico (fl. 271), com data do dia
05/06/2015, porém, não foi assinada pelo engenheiro Mário Sérgio Garcia de
Viveiros.
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c6) Existência de uma folha (fl. 198) com anotações manuscritas, lembrando que estava
faltando uma certidão negativa, a ser emitida pela própria Prefeitura de Malta, e que foi
numerada pela comissão de licitação, conforme imagem a seguir:

Anotação em uma folha, lembrando a ausência de uma Certidão Negativa, a ser emitida pela Prefeitura
de Malta

2.2.2. Das Ilegalidades na Execução da Obra
A obtenção dos dados financeiros desse pagamento foi deferida
judicialmente na Ação Cautelar Cível n. 0800892-24.2017.4.05.8205 (Produção
Antecipada de Provas).
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Medição

Data do Pagamento

Valor

1ª Medição (empenho em
19/11/15)

19/11/15

R$ 50.796,00

Nessa mesma data 19/11/2015 o valor integral foi sacado na conta da CEF
em Patos (fl. 269), aquela cuja abertura foi determinada por Nael Rosa como condição
para os pagamentos.
Também nos documentos de prestação de contas do convênio a CGU
encontrou ilegalidades que apontam para a falsificação de documentos públicos,
conforme exposto no relatório de fl. 753/829.
Na parta apreendida denominada “Prestação de Contas – Convênio DNOCS
– Programa Água para Todos – Sistema de Abastecimento Simplificado de Água no
Município de Malta”, os documentos se iniciam com o boletim de medição no valor de R$
51.000,00. Esse documento não possui data de emissão, em que pese ele se encontrar
assinado pelo engenheiro civil Sebastião Cícero, pelo engenheiro fiscal Antônio Alves
e pelo Prefeito de Malta, Nael Rosa.
A nota de empenho nº 04440, no valor de R$ 51.000,00, foi emitida sem as
assinaturas do Prefeito Nael Rosa e Tesoureiro, Naedy Bastos, embora ambos tenham
realizado, no dia 19/11/2015, por volta das 15h20m, a transferência bancária da conta
do convênio para a empresa.
O recibo da Sóconstroi, no valor de R$ 50.796,00, foi emitido por Cláudio
Roberto, constando a data rasurada de 19/11/2015 e a informação de que o pagamento
deveria ser feito na “CAIXA ECONÔMICA FEDERAL. AG. 0043 – OPERAÇÃO 022 – CONTA
199-1”, aquela mesma que Nael Rosa fez questão de ser aberta na agência de Patos, PB.
Naquele mesmo dia, às 12:44:46 Nael Rosa liga para Aloysio Neto, em
uma ERB que atende ao Guedes Shopping, local onde se localiza a agência da CEF em
Patos41:
41

Conforme relatório extraído do SITTEL (Relatório Tipo 7 – localização das ERBs dos investigados em
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Em horários aproximado, Naedy Bastos e Aloysio Neto (usando o telefone
de Valdéria) realizam três ligações (fl. 879):

19.11.2015) e remetido em mídia em anexo, dada a incompatibilidade do formato com o sistema Pje.
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No mesmo horário, o telefone utilizado por Naedy Bastos se encontrava
realizando chamadas que sensibilizavam as ERBs no entorno do Guedes Shopping, onde
se localiza a agência da CEF42:

42

Conforme relatório extraído do SITTEL (Relatório Tipo 7 – localização das ERBs dos investigados em
19.11.2015) e remetido em mídia em anexo, dada a incompatibilidade do formato com o sistema Pje.
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A repetição do modus operandi bem sucedido nos desvios de recursos das
obras da pavimentação asfáltica, aliado à fraude licitatória e ao depoimento dos
empresários de que não realizaram essas obras, indicam que também aqui os
beneficiários dos recursos foram Nael Rosa e Naedy Bastos.
Some-se a isso a constatação decorrente dos documentos fiscais da
empresa Sóconstroi Construções, obtidos com autorização judicial (fl. 283/694), que
indicam que ela, entre 01 de janeiro a 31 de dezembro de 2015, encontrava-se na
situação de “contribuinte cancelado” (fl. 335).
Igualmente, as notas fiscais emitidas em favor da Sóconstroi Construções
durante todo o ano de 2015 não documentam a aquisição de nenhum insumo
Rua Dr. Pedro Firmino, n.º 55, Centro, Patos, PB – CEP 58700-070
Telefone (83) 3422-1854 – www.mpf.mp.br/pb

MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
PROCURADORIA DA REPÚBLICA EM PATOS - PB
compatível com a construção em questão (fl. 524/558), corroborando os
depoimentos testemunhais de que as obras não foram executadas pela empresa. Dessa
forma, corrobora-se os depoimentos dos empresários de que Nael Rosa e Naedy Bastos
adquiriram todos os insumos e executaram diretamente a obra.

2.3. Da Construção de Cisternas
Nessa obra da construção de cisternas na zona rural de Malta, os atos de
improbidade praticados seguem a mesma narrativa da pavimentação asfáltica: a licitação
foi dispensada em benefício da Sóconstroi para posteriormente a obra ser executada por
Naedy Bastos, cabendo aos agentes públicos de Malta, incluindo o Prefeito Nael Rosa, a
obtenção de todas os seus lucros ilícitos e lícitos.
Sobre as tratativas destes atos de improbidade, Aloysio Neto e Aloysio
Júnior afirmam que as tratativas espúrias foram encabeçadas por Cláudio Roberto com
Naedy Bastos e Nael Rosa, cabendo aos empresários da Sóconstroi o percentual de 10%
sobre o valor de cada uma das medições (fl. 701 e 703, e vídeos anexos). Cláudio
Roberto (fl. 698 e vídeo anexo) confirma que Nael Rosa lhe pediu para Naedy Bastos
executar a obra e que nunca foi em Malta para executar essa obra.
Aqui se trata da Dispensa de Licitação n. 07/2015, homologada em
22/05/2015, no valor de R$ 25.113,46, para construção de 05 cisternas em localidades
ruais, com recursos da saúde (programa “Saúde para Todos”). Em decorrência dessa
suposta obra, a empresa recebeu, em julho de 2015, todo o valor previsto no processo de
dispensa.
Em diálogo interceptado, Cláudio Roberto fala que está indo para Patos
“dar em cima” para resolver o negócio de Nael, afirmação que deve ser contextualizada
com o pagamento feito três dias depois, relativo à Dispensa de Licitação n. 07/2015, no
valor de R$ 25.113,46.

DATA/HORA

TEMPO
LIGAÇÃO

INTERLOCUTOR 1

INTERLOCUTOR 2

LEGENDA
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ALOYSIO
CLÁUDIO
83 99604 6000
352922
83 99850 0040
(357993050478550)
RESUMO
ALOYSIO fala para CLÁUDIO “olhe, o cheque voltou de novo tu acredita?”; CLÁUDIO pergunta “Quem?”; ALOYSIO fala “o cheque do HOMEM”;
CLÁUDIO fala “eu não acredito não, ALOYSIO”; ALOYSIO fala “rapaz que palhaçada, e o pior é que JÚNIOR chegou aqui e eu adiantei o dinheiro
a ele, eu tô P… de raiva”; CLÁUDIO fala “me aguarde, por que o seguinte, marcou hoje de 07:30 da manhã...”; ALOYSIO diz “falei com JÚNIOR e
ele disse que o contador ligou por que ele tinha que ir também e o dia certo mesmo era amanhã...”; ALOYSIO diz que EVERALDO está com
raiva de CLÁUDIO porque precisa de uma nota fiscal; CLÁUDIO diz que não pode tirar nada agora por causa da certidão, que não adianta tirar
a nota porque tem que apresentar o FGTS, folha de pagamento e é com EVERALDO lá; CLÁUDIO fala que se tirar isso vai atrapalhar a certidão
e que EVERALDO pediu no e-mail FGTS, folha de pagamento e não pode tirar isso agora não; ALOYSIO pergunta a CLÁUDIO se não é
EVERALDO que tem a folha de pagamento e FGTS lá; CLÁUDIO diz que EVERALDO quer que CLÁUDIO faça; ALOYSIO diz que é EVERALDO que
tem que ter esses documentos; CLÁUDIO pergunta se HNI de Patu/RN vai resolver; ALOYSIO diz que vai ligar de novo para HNI; CLÁUDIO diz
que vai para Patos/PB amanhã, porque tem o negócio de NAEL para "dar em cima" para resolver, e que tem um monte de coisa para
fazer; ALOYSIO diz que ficou sabendo que a obra de EVERALDO está parada; CLÁUDIO diz que EVERALDO falou da última vez que ia parar a
obra; CLÁUDIO diz que "a gente" já reduziu o percentual para ele (percentual cobrado dos valores de notas tiradas pela Soconstroi), mas não
adianta; CLÁUDIO diz que já reduziu ficando em 7,5%, se não EVERALDO não fazia a obra; CLÁUDIO diz que recebeu um e-mail dizendo que a
obra está parada há mais de 10 dias, mas se tiver multa quem pagará é EVERALDO.
27/07/2015
15:15:15

0:05:37

2.3.1. Das Ilegalidades na Dispensa n. 07/2015
Nos autos da ação cautelar cível n. 0800892-24.2017.4.05.8205 (Produção
Antecipada de Provas), a Dispensa de Licitação n. 07/2015 foi apreendida judicialmente
e encaminhada para a Controladoria-Geral da União realizar análise, que culminou com o
relatório de fl. 753/829.
A Dispensa de Licitação nº 07/2015 foi realizada pela Prefeitura de Malta,
do tipo menor preço global, cujo objeto é a “Contratação de Empresa especializada para a
Construção de 05 cisternas em diversas localidades da Zona Rural do Município de Malta”,
com valor estimado de R$ 25.113,46, vencida pela empresa Sóconstroi, com proposta
idêntica ao valor estimado pela prefeitura (R$ 25.113,46). Os recursos utilizados na
construção das 5 cisternas foram provenientes do saldo de R$ 25.258,68, relativo à
aplicação financeira do Convênio nº TC/PAC-0755/09, firmado entre a FUNASA e a
Prefeitura de Malta, com valor conveniado de R$ 600.000,00.
Na análise dos documentos integrantes do processo licitatório, constatouse indícios de fraudes na realização da Dispensa de Licitação nº 07/2015, conforme
situações relatadas a seguir:
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a) Divergência de preços entre a carta proposta e a proposta de execução
A Carta Proposta da empresa Sóconstroi (fl. 161, numeração da licitação),
que se encontra sem data, foi emitida pelo sócio Cláudio Roberto no valor de R$
25.258,68. Entretanto, o mesmo sócio assinou outra proposta de preços (fl. 162), no dia
22/05/2015, informando que o preço para execução dos serviços seria de R$ 25.113,46
e que esse valor estaria de acordo com a Planilha anexa (fl. 163 e 164), conforme figuras
a seguir:

Carta Proposta da SOCONSTROI (fl. 161), sem data

Proposta de preços (fl. 162), de 22/05/201

Constatou-se, ainda, que a planilha apresentada pela Sóconstroi foi
assinada por Cláudio Roberto e pelo engenheiro fiscal da Prefeitura, Antônio Alves,
não existindo, portanto, participação do responsável técnico da empresa.
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Não por acaso, o valor contido na carta proposta da empresa (fl. 161)
corresponde ao valor exato do saldo de aplicação, informado por Nael Rosa no Ofício GP
nº 064/2015 (fl. 2), de 05/05/2015. Outrossim, o preço para execução dos serviços, de
R$ 25.113,46, é idêntico ao valor da planilha citada pelo Presidente da CPL no despacho
(fl. 29) para verificar disponibilidade orçamentaria.

b) Divergência quanto à indicação do engenheiro responsável
Dentre os documentos de habilitação jurídica e capacidade técnica (fls. 41
a 160), a empresa apresentou Certidão de Registro e Quitação Pessoa Física nº
106267/2015 no CREA/PB do engenheiro Luiz Afonso de Andrade Barbosa (fl. 124),
declarando que o profissional foi registrado na função de responsável técnico, em
30/07/2003. No entanto, verificou-se que o acervo técnico apresentado pela empresa (fl.
125 a 128) está vinculado ao engenheiro Eduardo Jorge de Aquino Lima Lorem ipsum
dolor sit, situação indicativa de fraude na apresentação dos referidos documentos, pois
não comprovava efetivamente a capacidade técnica da empresa.

c) Termo de Aceitação de Obra emitido no dia da assinatura do contrato
A Cláusula Segunda do Contrato nº 01.158/2015 (fls. 172 a 177),
estabelece que o prazo para início da obra é de 2 dias úteis e o prazo para conclusão das
cisternas é de 30 dias, contados da expedição da primeira Ordem de Serviço. Entretanto,
o Termo de Aceitação da Obra, foi emitido pelo engenheiro fiscal da Prefeitura de Malta,
Antônio Alves, na mesma data de assinatura do contrato com a Sóconstroi, em
22/05/2015, encontrando-se assinado também pelo Prefeito Nael Rosa e por Cláudio
Roberto, conforme imagem a seguir:
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Termo de Aceitação da Obra (fl. 171), emitido pelo engenheiro fiscal da Prefeitura de Malta
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2.3.2. Das Ilegalidades na Execução da Obra
A obtenção dos dados financeiros desse pagamento foi deferida
judicialmente na Ação Cautelar Cível n. 0800892-24.2017.4.05.8205 (Produção
Antecipada de Provas).

Medição

Data do Pagamento

Valor

1ª Medição (empenho em
30/07/15)

30/07/15, às 15:21 (fl. 278)

R$ 24.435,39

Nessa mesma data 30/07/2015 o valor integral foi sacado na conta da CEF
em Patos por meio de duas guias de retirada (R$ 11.400,00 e 24.450,00). A
documentação encaminhada pela CEF para essas operações (fl. 269/278) são peculiares
no sentido de que não identificam o sacador que assinou as guias de retirada de fl. 271 e
272, bem como somente encaminha a fita de caixa completa da segunda retirada (fl.
278), sem também identificar as operações subsequentes e nela documentadas. Lembrese que Nael Rosa fez questão de que os empresários abrissem conta nessa agência da
CEF e, em interceptações telefônicas, salienta-se que ele teria conhecimento com
funcionários que lá trabalhavam.
Nos processos de empenho, liquidação e pagamento apreendidos e
analisados pela CGU verificou-se que no empenho não constam as assinaturas de Nael
Rosa ou de Naedy Bastos, na época Tesoureiro do município, embora ambos tenham
realizado, no dia 30/07/2015, a transferência bancaria para a empresa, no valor de R$
24.435,19.
Por sua vez, o recibo da empresa foi emitido no dia 30/07/2015 e
encontra-se rubricado por Cláudio Roberto, constando a informação de que o
pagamento deverá ser feito na “CAIXA ECONÔMICA FEDERAL. AG. 0043 – OPERAÇÃO 022
– CONTA 199-1”, aquela mesma que Nael Rosa fez questão de ser aberta na agência de
Patos, PB.
Naquele mesmo dia, Naedy Bastos efetua 8 ligações para Cláudio
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Roberto, conforme quadro abaixo (fl. 871):

As três ligações em sequência, realizadas por volta das 11h, todas, como se
tornou uma rotina ilícita, sensibilizaram a ERB que atende o Guedes Shopping, local da
agência da CEF em Patos43:

43

Conforme relatório extraído do SITTEL (Relatório Tipo 7 – localização das ERBs dos investigados em
30.07.2015) e remetido em mídia em anexo, dada a incompatibilidade do formato com o sistema Pje.
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A repetição do modus operandi bem sucedido nos desvios de recursos das
obras da pavimentação asfáltica, aliado à fraude licitatória e ao depoimento dos
empresários de que não realizaram essas obras, indicam que também aqui os
beneficiários dos recursos foram Nael Rosa e Naedy Bastos.
Some-se a isso a constatação decorrente dos documentos fiscais da
empresa Sóconstroi Construções, obtidos com autorização judicial (fl. 283/694), que
indicam que ela, entre 01 de janeiro a 31 de dezembro de 2015, encontrava-se na
situação de “contribuinte cancelado” (fl. 335).
Igualmente, as notas fiscais emitidas em favor da Sóconstroi Construções
durante todo o ano de 2015 não documentam a aquisição de nenhum insumo
compatível com a construção em questão (fl. 524/558), corroborando os
depoimentos testemunhais de que as obras não foram executadas pela empresa. Dessa
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forma, corrobora-se os depoimentos dos empresários de que Nael Rosa e Naedy Bastos
adquiriram todos os insumos e executaram diretamente a obra.

3. Do Direito
A respeito das ações civis que buscam a responsabilização dos agentes
públicos e particulares pelo cometimento de condutas tipificados em lei como atos de
improbidade administrativa, o dispositivo fundamental encontra-se consignado no texto
da Carta da República em seu art. 37, § 4º, in verbis:

Art. 37 - A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos
Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de legalidade,
impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência e, também, ao seguinte:
(...)
§ 4º Os atos de improbidade administrativa importarão a suspensão dos direitos políticos,
a perda da função pública, a indisponibilidade dos bens e o ressarcimento ao erário, na
forma e gradação previstas em lei, sem prejuízo da ação penal cabível.

Como se vê, o bem jurídico protegido pela norma constitucional é a
probidade administrativa, sobre a qual o Ministro Carlos Ayres Brito do Supremo
Tribunal Federal assevera ser o “mais importante conteúdo do princípio da moralidade
pública” (AP 409, DJE 01-07-2010). Igualmente percuciente é a doutrina de Inocêncio
Mártires Coelho:

Pode-se dizer que a reverência que o direito positivo presta ao princípio da moralidade
decorre da necessidade de pôr em destaque que, em determinados setores da vida social,
não basta que o agir seja juridicamente correto; deve, antes, ser também eticamente
inatacável. Sendo o direito o mínimo ético indispensável à convivência humana, a
Rua Dr. Pedro Firmino, n.º 55, Centro, Patos, PB – CEP 58700-070
Telefone (83) 3422-1854 – www.mpf.mp.br/pb

MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
PROCURADORIA DA REPÚBLICA EM PATOS - PB
obediência ao princípio da moralidade, em relação a determinados atos, significa que eles
só serão considerados válidos se forem duplamente conforme à eticidade, ou seja, se
forem adequados não apenas às exigências jurídicas, mas também às de natureza moral. A
essa luz, portanto, o princípio da moralidade densifica o conteúdo dos atos jurídicos, e em
grau tão elevado que a sua inobservância pode configurar improbidade administrativa 44.
(grifos acrescidos).

Densificando o comando normativo constitucional, a Lei n. 8.429/92,
apodada de Lei de Improbidade Administrativa, divide as hipóteses de improbidade
administrativa em (a) atos que importam enriquecimento ilícito, (b) atos que causam
prejuízo ao erário e (c) atos que atentam contra os princípios da Administração Pública.
Os fatos narrados acima representam passeio por diversos dispositivos,
conforme adiante resumidos:
a) pela fraude licitatória da TP n. 09/2014 (asfaltamento), respondem
pelo ato de improbidade descrito no art. 10, inciso VII, da Lei n. 8.429/92, Nael Rosa,
Naedy Bastos, Amílcar Soares, Antônio Alves e Cláudio Roberto;
b) pelas ilegalidades na execução do asfaltamento, respondem pelo ato
de improbidade descrito no art. 9º, inciso XI, da Lei n. 8.429/92, Nael Rosa, Naedy
Bastos, Sebastião Cícero, Antônio Alves, Cláudio Roberto, Carlos Lira e Pedro
Madruga;
c) pelas falsificações dos boletins de medição do asfaltamento,
respondem pelo ato de improbidade descrito no art. 10, inciso I, da Lei n. 8.429/92,
Nael Rosa e Antônio Alves;
d) pela fraude na TP n. 05/2015 (abastecimento), respondem pelo ato
de improbidade descrito no art. 10, inciso VII, da Lei n. 8.429/92, Nael Rosa e
Cláudio Roberto;
e) pelas ilegalidades na execução do abastecimento, respondem pelo ato
MENDES, Gilmar Ferreira. COELHO, Inocêncio Mártires. BRANCO, Paulo Gustavo Gonet. Curso de Direito
Constitucional, 4ª Ed., Ed. Saraiva, São Paulo, 2009, pág. 883, grifos acrescidos.
44
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de improbidade descrito no art. 9º, inciso XI, da Lei n. 8.429/92, Nael Rosa, Naedy
Bastos, Sebastião Cícero, Antônio Alves e Cláudio Roberto;
f) pela fraude na dispensa de licitação n. 07/2015 (cisternas),
respondem pelo ato de improbidade descrito no art. 10, inciso VII, da Lei n. 8.429/92,
Nael Rosa, Antônio Alves e Cláudio Roberto;
g) pelas ilegalidades na execução das cisternas, respondem pelo ato de
improbidade descrito no art. 9º, inciso XI, da Lei n. 8.429/92, Nael Rosa, Naedy
Bastos, Cláudio Roberto.
Portanto, no caso, faz-se imperiosa a aplicação das sanções previstas no
art. 12, incisos I e II, da Lei nº. 8.429/92, assim descritos pelo legislador:

Art. 12. Independentemente das sanções penais, civis e administrativas, previstas na
legislação específica, está o responsável pelo ato de improbidade sujeito às seguintes
cominações:
I - na hipótese do art. 9°, perda dos bens ou valores acrescidos ilicitamente ao patrimônio,
ressarcimento integral do dano, quando houver, perda da função pública, suspensão dos
direitos políticos de oito a dez anos, pagamento de multa civil de até três vezes o valor do
acréscimo patrimonial e proibição de contratar com o Poder Público ou receber benefícios
ou incentivos fiscais ou creditícios, direta ou indiretamente, ainda que por intermédio de
pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário, pelo prazo de dez anos;
II - na hipótese do art. 10, ressarcimento integral do dano, perda dos bens ou valores
acrescidos ilicitamente ao patrimônio, se concorrer esta circunstância, perda da função
pública, suspensão dos direitos políticos de cinco a oito anos, pagamento de multa civil de
até duas vezes o valor do dano e proibição de contratar com o Poder Público ou receber
benefícios ou incentivos fiscais ou creditícios, direta ou indiretamente, ainda que por
intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário, pelo prazo de cinco anos.

4. Dos Pedidos
Por tais razões, o MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL requer:
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a) A notificação do demandado para, querendo, apresentar resposta
escrita, nos moldes do disposto no art. 17, § 7°, da Lei n. 8.429/92;
b) Após, que seja recebida a peça exordial, com a consequente citação do
demandado para responder a ela (art. 17, §§ 8° e 9°, Lei n. 8.429/92);
c) A intimação da União para, caso deseje, integrar a lide no polo ativo
(art. 17, § 3°, Lei n. 8.429/92);
d) Que seja julgada procedente a presente ação, com a consequente
condenação dos réus nas sanções cominadas pelo artigo 12, incisos I e II, da Lei
8.429/92, especialmente a) ressarcimento integral do dano; b) perda da função pública e
do mandato; c) suspensão dos direitos políticos de dez anos; d) pagamento de multa civil
de até três vezes o valor do acréscimo patrimonial; e) proibição de contratar com o
Poder Público ou receber benefícios ou incentivos fiscais ou creditícios, direta ou
indiretamente, ainda que por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio
majoritário, pelo prazo de dez anos;
e) A dispensa do pagamento de custas, emolumentos e outros encargos,
na forma do que dispõe o art. 18 da Lei Federal nº 7.347/85;
g) O recolhimento das multas ao Fundo de Defesa de Direitos Difusos –
FDD, criado pela Lei n. 7.347/85 e regulamentado pela Lei n. 9.008/95;
h) a intimação das seguintes pessoas para prestarem declaração da
qualidade de informantes:
h1) José Aloysio da Costa Machado Júnior, qualificado à fl. 701;
h2) José Aloysio da Costa Machado Neto, qualificado à fl. 703;
h3) Severino Alves Figueiredo, vulgo “Severo”, qualificado à fl. 219;
i) a intimação das seguintes pessoas para prestarem declaração da
qualidade de testemunhas do MPF:
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Dá-se à causa o valor de R$ 3.352.755,52, correspondente ao valor dos
convênios acrescido de multa no valor de três vezes.
Patos, data de validação no sistema PJe.
(assinado digitalmente)
TIAGO MISAEL DE J. MARTINS
Procurador da República
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