
PODER JUDICIÁRIO do ESTADO DA PARAÍBA

JUIZADO AUXILIAR DA 1ª REGIÃO / 1ª VARA DE CABEDELO

S E N T E N Ç A

Processo n. 0000264-03.2019.815.0731.

Tratam-se os autos de ação penal proposta pelo Ministério Público em face de 26 réus,

WELLINGTON VIANA FRANÇA – LETO VIANA; ROBERTO RICARDO SANTIAGO

NÓBREGA; JACQUELINE MONTEIRO FRANÇA; JOSÉ MARIA DE LUCENA FILHO -

LUCENINHA; LÚCIO JOSÉ DO NASCIMENTO ARAÚJO; MARCOS ANTÔNIO SILVA

DOS SANTOS; INALDO FIGUEIREDO DA SILVA; TÉRCIO DE FIGUEIREDO DORNELAS

FILHO; ROSILDO PEREIRA DE ARAUJO JUNIOR; GLEURYSTON VASCONCELOS

BEZERRA FILHO; ANTONIO BEZERRA DO VALE FILHO; ADEILDO BEZERRA

DUARTE; LEILA MARIA VIANA DO AMARAL; MÁRCIO BEZERRA DA COSTA;

ALIBERTO FLORENCIO DE OLIVEIRA; FLÁVIO DE OLIVEIRA; ROSIVALDO ALVES

BARBOSA; JOSUÉ PESSOA DE GÓES; BELMIRO MAMEDE DA SILVA NETO; ANTÔNIO

MOACIR DANTAS CAVALCANTI JÚNIOR; REINALDO BARBOSA DE LIMA;

FRANCISCO ROGÉRIO SANTIAGO MENDONÇA; LUCAS SANTINO DA SILVA;

FABRICIO MAGNO MARQUES DE MELO SILVA; OLÍVIO OLIVEIRA DOS SANTOS e

FABIANO GOMES DA SILVA, individualizados e quali�cados na inicial, em peça processual que

também descreve as condutas que lhes são atribuídas e os dispositivos penais violados, conforme

inicial de �s. 01/139 do 1º volume, instruído com os documentos de �s. 140 à 556 do 3º volume

(incluindo, portanto, todo o 2º volume), instruído com inquérito presidido pela Polícia Federal,

concluído as �s. 566.



A denúncia aponta, em síntese e em tese, para o que chamou de “um modelo de governança

regado por corrupção e ocorrido nos bastidores dos poderes Executivo e Legislativo do município de

Cabedelo/PB”, o qual se destacou a partir da compra literal de mandatos políticos outorgados,

diretamente, pelo povo, em processos eleitorais supostamente regulares, potencializando-se com o

passar dos anos, narrando, desde a sua origem, até o ápice das atividades ilícitas que teriam sido

praticadas, detalhando a estrutura da organização criminosa, a divisão de tarefas entre os membros, a

che�a/liderança da organização e demais integrantes, entre outros detalhes.

Foram mencionados e relacionados também os ilícitos que teriam sido praticados pela

organização criminosa, destacando-os em tópicos intitulados da seguinte forma: a Compra do

Mandado do ex-Prefeito José Maria de Lucena Filho (Luceninha); os Cargos Fantasmas; a Operação

Tapa-Buraco; as Negociações envolvendo vereadores; Doação de Terreno, Caso Projecta, Shopping

Pátio Intermares; Laranjas (interpostas pessoas) usados na ocultação patrimonial de Leto; Tentativa de

Homicídio do Vereador Eudes; Irregularidades na Câmara Municipal de Cabedelo/PB, com o

detalhamento de cada um destes eventos.

Sustentou o MP que a denúncia oferecida trata “apenas da existência da organização

criminosa (sua composição e dinâmica de atuação, permeados por dois núcleos maiores de atuação)

que se instalou em Cabedelo/PB, desde o ano de 2013, quando da renúncia do ex-prefeito

LUCENINHA, mas com atuação que se protraiu no tempo, de modo que infrações penais diversas

(crimes previstos nas Leis nos 8.666/93 e 9.613/98 e no Código Penal, hipóteses de corrupção [ativa e

passiva] e peculato, entre outras infrações especí�cas), consumadas por seus integrantes, serão objetos

de denúncias autônomas”.

Assim, foi imputado aos denunciados a prática do crime de constituição, �nanciamento e

integração de organização criminosa, previsto na Lei nº 12.850/13. Esclareceu a inicial, todavia, que

“alguns dos episódios criminosos foram descritos, de forma resumida, na inicial, mas apenas com o

objetivo de trazer a lume a presença das elementares que adornam o tipo penal descrito no artigo 2º da

Lei n" 12.850/13 (organização criminosa), matriz desta primeira provocação ministerial”.

A denúncia foi originariamente oferecida perante o Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba

em virtude de foro privilegiado de um dos denunciados (Wellington Viana França – Prefeito

Municipal).



O Ministério Público manifestou-se nos autos requerendo que seja o�ciado à Polícia Federal

para continuar as investigações, com as justi�cativas e fundamentos, (�s. 581/582 – 3º vol.), o que foi

deferido, conforme decisão de �s. 587 proferida pelo Eminente Des. João Benedito, Relator do

processo.

Pelo eminente Desembargador Relator referenciado acima foi determinada a noti�cação dos

denunciados para �ns de apresentação  de defesa prévia, �s. 607 do 3º vol.

Mandados de noti�cação acostados aos autos, �s. 613/624.

Noti�cados regularmente, foram apresentadas respostas escritas instruídas com vários

documentos pelos seguintes denunciados: Marcos Antonio Silva dos Santos (�s. 627/643, com

documentos de �s. 645/777 do 3º vol.)Wellington Viana França (�s. 1165/1177 do 5º vol.); Jaqueline

Monteiro França (�s. 1179/1192); Inaldo Figueiredo da Silva (�s. 1194/1230 - instruída com

documentos 1233/1307 e 1308/1600 do 6º vol.); Adeildo Bezerra Duarte (�s. 1602/1648); Lúcio Jose

do Nascimento Araújo (�s. 1650/1694 do 7º vol.); Leila Maria Viana do Amaral (�s. 1696/1740 do 7º

vol.); Tércio de Figueiredo Dornelas Filho (�s. 1742/1800 do 7º vol.); Antonio Bezerra do Vale Filho

(�s. 1822/1839).

Pelo Eminente Relator, com fulcro no art. 80 do CPP, foi determinada a cisão do processo,

passando a tramitar nos presentes autos apenas em relação aos réus presos, conforme �s. 1807 do 7º

vol.. Para os demais foi determinada a extração de cópias e tramitação em autos distintos.

Deste modo, o presente processo tramita em relação aos denunciados abaixo relacionados,

com as seguintes imputações: (1) WELLINGTON VIANA FRANÇA, a quem foi atribuído a

prática do crime descrito pelo art. 2º, caput, §§ 3º e 4º, II da Lei nº 12.850/13, (2) JACQUELINE

MONTEIRO FRANÇA, imputando-lhe a conduta descrita no art. 2º, caput e § 4º, II da Lei nº

12.850/13, (3) LÚCIO JOSÉ DO NASCIMENTO ARAÚJO, imputando-lhe a conduta descrita no

art. 2º, caput e § 4º, II da Lei nº 12.850/13, (4) MARCOS ANTONIO SILVA DOS SANTOS,

imputando-lhe a conduta descrita no art. 2º, caput e § 4º, II da Lei nº 12.850/13, (5) INALDO

FIGUEIREDO DA SILVA, imputando-lhe a conduta descrita no art. 2º, caput e § 4º, II da Lei nº

12.850/13, (6) TERCIO DE FIGUEIREDO DORNELAS FILHO, imputando-lhe a conduta

descrita no art. 2º, caput e § 4º, II da Lei nº 12.850/13, (7) ANTONIO BEZERRA DO VALE

FILHO, imputando-lhe a conduta descrita no art. 2º, caput e § 4º, II da Lei nº 12.850/13, (8)



ADEILDO BEZERRA DUARTE, que foi denunciado por infringir a norma do art. 2º, caput e § 4º,

II da Lei nº 12.850/13) e (9) LEILA MARIA VIANA DO AMARAL, acusada de praticar o crime

previsto no art. art. 2º, caput e § 4º, II da Lei nº 12.850/13.

Ainda pelo Eminente Relator, foi solicitado dia para apreciação da denúncia pelo pleno

(apreciação da denúncia, nos termos do art. 6º da Lei 8.038/1990), �s. 1812, com a designação de data

pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Presidente do Tribunal para o ato procedimental, nos

termos da decisão de �s. 1813 (7º vol.).

Consta nas �s. 1972 (já do 8º vol.) certidão circunstanciada elaborada pela assessoria do

Tribunal Pleno, contendo minuta detalhada da deliberação na sessão respectiva, em relação ao

presente processo, seguida de acórdão do Tribunal de Justiça, onde �cou decidido, em suma: 1. Foram

indeferidos os pedidos de adiamentos; 2. As preliminares arguidas pelos réus foram afastadas ou não

acolhidas; 3. A denúncia oferecida foi recebida; 4. Foram mantidas as medidas cautelares aplicadas,

tudo devidamente motivado de forma clara, objetiva e precisa, conforme decisório de �s. 1973/1999

(8º vol.).

A defesa de Tércio de Figueiredo Dornelas Filho, nas �s. 2000, interpôs embargos de

declaração, que foi contra-arrazoado pelo Ministério Público no parecer de �s. 2012/2016.

O Ministério Público por seu orgão especial (GAECO) e a Polícia Federal requereram que

fosse declinada a competência para o Superior Tribunal de Justiça – STJ, por motivo de possível

atuação de autoridade detentora de foro privilegiado, �s. 2019/2020, parecer que foi acolhido,

conforme decisão de �s. 2048/2052, com a remessa dos autos àquela Corte.

O representante do Ministério Público Federal perante a Corte Superior manifestou-se pela

redistribuição do feito ao Ministro Félix Fischer, pela instauração de novo inquérito perante a corte

especial do STJ para os �ns que detalhou e pela devolução dos autos e de todos os procedimentos

correlatos ao Tribunal de Justiça da Paraíba, o que foi acolhido pelo Ministro Relator, conforme

decisão de �s. 2129/2130.

A defesa de Rosivaldo Alves Barbosa requereu a revogação da cautelar de afastamento do

cargo, �s. 2159/2167.



O eminente Relator no Egrégio tribunal de Justiça determinou a redistribuição do processo

para esta unidade jurisdicional (1ª Vara da Comarca de Cabedelo), diante da renúncia de Wellington

Viana de França ao cargo de Prefeito do Município de Cabedelo (�s. 2184).

Pelas defesas de Jacqueline Monteiro França (�s. 2269/2337 – docs. de �s. 2338/2515 do 9º

vol.), Inaldo Figueiredo da Silva (�s. 2238/2258), Antônio Bezerra do Vale Filho (�s. 2722/2765 –

com pedido de habilitação de novos advogados), Adeildo Bezerra Duarte (�s. 2804/2833), Lúcio José

do Nascimento Araújo (�s. 2771/2800 e 2894/2916) e Tércio de Figueiredo Dornelas Filho (�s.

2837/2893) foi requerido o relaxamento e ou revogação da prisão preventiva decretada nos autos.

Em nome do contraditório, os autos foram encaminhados ao Ministério Público para

manifestação sobre os pedidos formulados pelas defesas, conforme decisão de �s. 2264 (8º vol.).

Pelo Ministério Público foi ofertado parecer com fundamentação, opinando pela

manutenção das prisões decretadas e continuidade do feito, �s. 2940 e seguintes.

As prisões foram mantidas, por decisão deste juízo, que entendeu, em suma, a não

demonstração, no cenário fático, de qualquer alteração, notadamente no que concerne à necessidade

de garantir a ordem pública e a conveniência da instrução criminal.

Diante da modi�cação de competência declarou-se a aplicação do rito comum do Código de

Processo Penal, foi reconhecida a regularidade processual e procedimental, RATIFICADA E

CONFIRMADOS todos os atos decisórios proferidos pelo Juízo de Origem, em especial as

DECISÕES �s. 1973/1999, que RECEBEU A DENÚNCIA, AFASTOU PRELIMINARES e

MANTEVE CAUTELARES DEFERIDAS NOS PROCESSOS, proferidas antes de ser declinada a

competência, uma vez que, até a referida alteração, tratava-se do Juízo Constitucionalmente

Competente, cujas decisões foram devidamente fundamentadas e foram observadas as demais regras

constitucionais e processuais previstas no ordenamento jurídico pátrio.

Os réus foram citados para, no prazo da lei, responder à denúncia, apresentando defesa

escrita/resposta(s) à acusação, com a intimação do(a)(s) Advogado(a)(s) constituído(a)(s) para, em dez

dias, apresentar(em) a resposta à acusação (defesa escrita) do(s) acusado(s) (neste sentido: STJ, HC n.

158801 PR 2010/0001739-9, julgado em 20/06/2013), conforme decisão de �s. 2963/2983.



Welligton Viana França (mandado de citação de �s. 2988), com defesa/resposta oferecida nas

�s. 3062/3124, alegou, em suma, sinopse fática; explicações sobre o que teria de fato ocorrido;

fundamentação jurídica e defesa sobre os pontos da acusação; a inaplicabilidade do princípio da

isonomia aos envolvidos e acusados pela prática do mesmo fato; da conduta tendenciosa das

investigações, sua obtenção ilícita, desentranhamento e nulidade; nulidade da atuação do GAECO; da

nulidade das investigações conduzidas pelo agente da Polícia federal Guilherme Nogueira de Holanda;

da nulidade da colaboração premiada feita por Lucas Santino. Requereu, ao �nal, a rejeição da

denúncia, por ausência de justa causa, a absolvição sumária e prazo para juntada do rol de

testemunhas, com pedido de intimações e noti�cações em nome dos advogados que indicou.

Marcos Antonio Silva dos Santos (mandado de citação de �s. 2989), com defesa/resposta

oferecida nas �s. 3327, oportunidade em que, em breve síntese, reconhece os fatos elencados na inicial,

acrescentando que os detalhará durante a instrução processual, e que arrolará oportunamente

testemunhas abonatórias, que comparecerão independentemente de intimação. Sua defesa juntou

pedido de habilitação, de �s. 2995, com instrumento de procuração em anexo, que restou deferido.

Leila Maria Viana do Amaral (mandado de citação de �s. 2990), com defesa/resposta

apresentada nas �s., 3174/3190, contendo em suma, síntese dos fatos e da acusação, arguiu que a

denúncia é inepta e deve ser rejeitada, por violar o art. 41 do CPP, arrolando testemunhas e

requerendo, a título de diligência, que seja requisitado da CEF certidão que ateste se a referida

denunciada já descontou algum cheque proveniente da Câmara Municipal, contendo sua assinatura.

Juntou cópia de ato da presidência da Câmara de Vereadores de Cabedelo nº 046/2018.

Adeildo Bezerra Duarte (mandado de citação de �s. 2991), com defesa/resposta contida nas

�s. 3248/3265, contendo, em suma, síntese fática, e arguição, em sede de preliminar/prejudicial, da

incompetência do juízo e do Ministério Público da Paraíba, requerendo o envio dos autos à Justiça

Eleitoral, a rejeição da denúncia por inépcia, diante de violação ao art. 41 do CPP, e, no mérito, a

absoluta inexistência da participação do réu em organização criminosa e atipicidade do fato,

requerendo, ao �nal, a rejeição da denúncia, o envio dos autos à justiça eleitoral, a absolvição sumária

com base no inciso III do art. 397 do CPP, arrolando testemunhas.

Inaldo Figueiredo da Silva (mandado de citação de �s. 3004) apresentou defesa/resposta nas

�s. 2997, oportunidade em que rati�cou a resposta já oferecida nas �s. 1194/1307 e documentos que

juntou na referida oportunidade.



Jaqueline Monteiro França (mandado de citação de �s. 3001), apresentou sua defesa/resposta

nas �s. 3052/3061, contendo, em suma, breve sinopse, explicações sobre o que teria ocorrido de fato,

no seu entender, requerendo a rejeição da denúncia, por ausência de justa causa, a absolvição sumária

e requerendo prazo para juntada do rol de testemunhas, com pedido de intimações e noti�cações em

nome dos advogados que indicou, o que restou deferido.

Antonio Bezerra do Vale Filho (mandado de citação de �s. 3002), ofereceu resposta à

acusação às �s. 3192/3228, oportunidade em que, num primeiro momento, sintetizou os fatos e

comentou sobre a delação de Lucas Santino, bem como sustentou a inexistência de individualização

da sua conduta e da ausência de decote fático em relação a sua pessoa. Arguiu preliminares em

seguida, sustentando a incompetência absoluta deste juízo e do Ministério Público da Paraíba para

investigar e processar o presente feito, conforme Inq 4433 do STF, apontando a competência da

justiça eleitoral; requereu a rejeição da denúncia por inépcia, diante de violação ao art. 41 do CPP, e

por violação ao princípio da indivisibilidade; sustentou a indevida pluralidade de denúncias sobre o

mesmo fato e a necessidade de uni�cação da ação em denúncia única. Na sequência, em tópico que

denominou de mérito, arguiu a absoluta inexistência da participação do réu em organização criminosa

e a atipicidade do fato, requerendo a rejeição da denúncia, ou sua remessa para a justiça eleitoral, ou a

uni�cação de todos os processos ou de parte deles em uma única ou menos denúncias, ou a absolvição

sumária por atipicidade. Arrolou testemunhas e juntou documentos, tais como requerimento à

promotoria responsável pela curadoria do patrimônio público de Cabedelo, portarias de nomeações e

posses, cópias de matérias jornalísticas, publicações nas redes sociais, e mídia digital.

Lúcio Jose do Nascimento Araújo (mandado de citação de �s. 3003) ofereceu resposta

escrita, colacionada às �s. 3270/3309, onde sintetiza os fatos e a acusação, comenta sobre a

personalidade do réu e análise individualizada de suas condutas, argui a competência absoluta da

justiça eleitoral para decidir o feito, requerendo rejeição da denúncia por inépcia, por violação ao art.

41 do CPP, a necessidade de uni�cação de ações em denúncia única; a inépcia da denúncia por

violação por violação ao princípio da indivisibilidade. Em tópico que nominou de mérito, arguiu a

absoluta inexistência de participação do réu em organização criminosa, e a atipicidade do fato,

requerendo, a rejeição da denúncia, a remessa dos autos a justiça eleitoral, a uni�cação de todos os

feitos ou de parte deles, a absolvição sumária, por atipicidade, com fulcro no art. 397, III, do CPP.



Arrolou testemunhas, juntando fotogra�as, cópia de requerimento e ofícios, cópia de comprovante

bancário.

Tércio de Figueiredo Dornelas Filho (mandado de citação de �s. 3005), com defesa/resposta

juntada e constante das �s. 3125/3173, contendo em suma, arguição de nulidade “ab initio” do

procedimento por falta de autorização para instauração de inquérito em desfavor de autoridade

detentora de foro por prerrogativa de função; nulidade da delegação formalizada no bojo do ofício nº

183/2017, nas �s. 03 dos autos principais; nulidade das interceptações autorizadas por violação ao art.

2º II, e art. 5º da Lei 9269/96; nulidade das decisões que autorizaram a quebra do sigilo bancário e

�scal nos autos 0000221-62.2018.815.0000 e 0000021-55.2018.815.0000; inépcia material da

denúncia e ausência de justa causa para o exercício da ação penal; inépcia formal da denúncia; acesso a

integralidade dos elementos indiciários; pugnou, ao �m, a declaração e ou reconhecimento das

nulidades que pontuou e estão sintetizadas acima, requerendo a disponibilização, reduzida a termo, da

colaboração premiada formalizada pelo corréu Lucas Santino, com todos os seus anexos, bem como

amplo acesso as colaborações premiadas indicadas pela defesa, intimação para todos os atos

processuais decorrentes dos fatos narrados na denúncia, inclusive derivados do desmembramento

determinado pelo relator (réus presos e soltos).

Os autos foram encaminhados ao órgão do Ministério Público que atua no feito, que ofertou

parecer contendo relatório resumido das defesas, manifestação pelo não acolhimento das preliminares

de inépcia da denúncia, da ausência de justa causa para o exercício da ação penal e sobre o pedido de

absolvição sumária, diante dos motivos que elencou, em especial que no momento do oferecimento

da denúncia na hipótese dos autos mostra-se desnecessária a descrição de todos os pormenores da

situação humana perseguida, bem como diante da aplicação do princípio do “in dúbio pro societa”

(mencionando entendimento pací�co no STJ e STF), concluindo que “a denúncia ressoa clara

su�ciente para que os denunciados possam se defender e elaborar as suas teses defensivas, pois retrata

toda a mecânica dos fatos que estariam comprovados por várias matizes de prova, de modo que, no

seu entender, não há que se falar em de�ciência de narração a justi�car a aplicação do art. 395, incisos

I e III do CPP e, muito menos, a do art. 397 do mesmo diploma”.

O órgão representante do Ministério Público ainda manifestou-se pelo não acolhimento das

nulidades arguidas (investigações conduzidas pelo agente da PF especi�cado, atuação do GAECO e

prévia autorização do Poder Judiciário para �ns de instauração de inquérito policial contra autoridade

detentora de foro por prerrogativa de função, da colaboração premiada de Lucas Santino, de



interceptações telefônicas, autorizações judiciais que autorizaram a quebra de sigilo bancário e �scal),

inclusive ressaltando que todas elas já foram objeto de decisão do Pleno do Tribunal de Justiça, tendo

sido oportunamente afastadas. Por �m, manifestou-se o parquet pelo não acolhimento do pedido de

envio dos autos à justiça eleitoral, e pelo prosseguimento do feito.

Os pedidos e requerimentos contidos nas defesas apresentadas foram apreciados de modo

ordenado e sistematizado, com o indeferimento das preliminares/prejudiciais de inépcia da denúncia,

falta de justa causa e absolvição sumária, em decisão fundamentada. Foram indeferidas também as

arguições de nulidades, todas apreciadas com cuidado e mediante fundamentação, conforme decisão

de �s. 3464/3475 (13º vol.) No tocante à alegação de incompetência do juízo e de competência da

justiça eleitoral, consignou-se que cuida-se de questão a ser resolvida da forma processualmente

adequada, observando que já constitui objeto de autos apartados, na forma especí�ca regulada pelo

CPP.

Em brevíssimo resumo, apontou-se que a alegação de pluralidade de denúncias sobre o

mesmo fato e a necessidade de uni�cação da ação não deve ser acolhida, que não existe outra denúncia

que envolva os mesmos fatos elencados na inicial, a não ser em decorrência da separação de processos

por determinação do Eminente Relator, nos termos do art. 80 do CPP, em favor dos demais réus. No

tocante aos pedidos de acesso as colaborações premiadas homologadas, após o levantamento do

respectivo sigilo, em nome do princípio da ampla defesa e do contraditório, mesmo registrando-se que

já tinha sido franqueado às partes, com o prévio levantamento do sigilo a considerável tempo e que a

denúncia expressamente indicou os números dos procedimentos, visando facilitar ainda mais o

exercício da defesa, foi determinado que fossem juntadas aos presentes todos autos dos acordos

citados na denúncia, facultando-se nova oportunidade de manifestação das partes no prazo que foi

estabelecido.

Observou-se que a inicial preencheu os requisitos legais do artigo 41 do CPP, uma vez que

contém a exposição do fato criminoso, com todas as suas circunstâncias, as quali�cações dos acusados,

as classi�cações do crime e rol de testemunhas. que não lhe faltou pressuposto processual (demanda

judicial, competência do Juízo, capacidade processual e de ser parte, ausência de litispendência ou

coisa julgada) ou condição (tipicidade em tese da conduta descrita, legitimidade ativa e passiva e

interesse processual) para o exercício da ação penal, bem como não lhe faltou justa causa, diante de

indícios su�cientes de autoria e de prova da existência de crime. Conclui-se que não havia causa para

absolvição sumária, ausente manifesta causa excludente da ilicitude do fato ou da culpabilidade dos



agentes (salvo inimputabilidade), que o fato narrado não é atípico e não está extinta a punibilidade

dos denunciados. Veri�cou-se que os demais argumentos contidos nas defesas escritas constituem

matéria probatória e deverão ser analisados após a instrução criminal, visto a impossibilidade nesta

fase processual para abordagem da prova inclusa no almanaque processual.

Foi designada audiência de instrução de instrução e julgamento que ocorreu com

regularidade. Iniciou-se com a oitiva das testemunhas, na ordem legal. Foram ouvidas, primeiramente,

as seguintes testemunhas/declarantes arroladas pelo MP: Guilherme Nogueira de Holanda, Lueldo

Santino da Silva e Nilton Gomes da Silva, Alexandro Batista de Lima, tudo registrado em mídia e

anexados aos autos.

Nas �s. 3511/3622 (14º vol) encontram-se cópias de todos os acordos de colaboração

homologadas judicialmente, conforme certidão de �s. 3510 (14 vol.), �rmados por ROSILDO

PEREIRA DE ARAÚJO JUNIOR, GLEURYSTON VASCONCELOS BEZERRA FILHO,

OLÍVIO OLIVEIRA DOS SANTOS e MARCOS ANTONIO SILVA DOS SANTOS, inclusive

mencionando o número dos processos.

O Ministério Público pediu a dispensa da oitiva de Jose Vinícius Crispim Melo de Menezes e

Jose Eudes Santos de Souza, o que foi deferido.

A colheita dos depoimentos das testemunhas de defesa iniciou-se pelas arroladas pela defesa

de Leila Maria. Foram ouvidas as testemunhas Francisco Ferreira Duarte Junior, André Franklin de

Lima Albuquerque e Maria Irlane Soares de Lima. Em seguida, foram ouvidas as testemunhas do réu

Lúcio Jose, quais sejam, Adilson Viana Costa, (dispensado do compromisso legal – parente de Lúcio e

Janaina), Ivan Oliveira do Nascimento. Depois, as testemunhas de Antonio Bezerra: Wagner Rogério

Fernandes Silva, Epitácio Ferreira da Silva. As de Inaldo Figueiredo, Eduardo Santos Diniz, Osvaldo

da Costa Diniz Junior e Orris Nóbrega de Queiroz Neto, todos devidamente quali�cados e

compromissados na forma da lei, ressalvadas situações especí�cas de dispensa do compromisso,

devidamente observadas, com registro e observação na respectiva mídia. As demais testemunhas de

defesa, incluindo as ausentes, foram dispensadas pelas partes que as arrolaram, o que foi deferido.

Pela ordem, o Ministério Público requereu, na mídia anexada, motivando o pedido, a prévia

oitiva de todos os colaboradores com acordo devidamente homologado, antes dos interrogatórios dos

réus, manifestando-se a defesa pelo indeferimento, por não terem sido previamente arrolados.



Parte das defesas técnicas �zeram requerimentos pertinentes ao ato processual, que foram

apreciados na ocasião.

O pedido do MP (oitiva de colaboradores) foi deferido, sob o argumento de contribuir com a

melhor instrução do feito e formação de convicção dos fatos elencados na inicial. Ademais, permitiu

que os réus e seus defensores pudessem participar ativamente do momento e buscar esclarecimentos,

indagar dos colaboradores o que fosse pertinente, em clara situação que bene�ciou a defesa.

Foi designada audiência em continuação (para 01/07/2019, pelas 08:30 horas, no mesmo

local) para ter lugar a oitiva dos depoimentos dos co-réus colaboradores (com acordo judicial

homologado) (que foram intimados em caráter de urgência), bem como para colheita dos

interrogatórios dos réus.

Na data agendada, em continuação a instrução, a defesa de Inaldo Figueiredo requereu a

dispensa da testemunha arrolada na última audiência, o que foi deferido. Na sequência, foi iniciada a

fase de coleta dos depoimentos testemunhais, iniciando-se por Lucas Santino da Silva, na presença de

seu advogado. As defesas técnicas requereram que os réus permanecessem presentes durante a coleta

do(s) depoimento(s), pelos fundamentos constantes na mídia correspondente. Os advogados dos réus

colaboradores manifestaram-se pelo indeferimento do pedido pelos motivos registrados em mídia. O

Ministério Público manifestou-se pelo indeferimento do pedido, com motivação constante na mídia

em anexo. O declarante/testemunha foi ouvido sobre o pedido, manifestando-se pela retirada dos

réus, conforme registrado em mídia. Restou decidido que a presença dos réus poderia causar

humilhação, temor, ou sério constrangimento ao(s) presente declarante(s), de modo que pode, em

tese, prejudicar a verdade do depoimento.

Nos termos da decisão proferida, cuidou-se de situação resguardada por Lei (art. 5º, IV da Lei

12.850/2013). No caso, se mostrou impossível a inquirição por videoconferência, ante a falta de

equipamentos e pessoal treinado nesta comarca e vara, razão pela qual determinou-se a retirada dos

réus, prosseguindo na inquirição, com a presença dos seus defensores/advogados. Consignou-se que,

nos termos da Lei de rito, “se o juiz veri�car que a presença do réu, pela sua atitude, poderá in�uir no

ânimo da testemunha, de modo que prejudique a verdade do depoimento, e impossível a realização

por videoconferência, fará retirá-lo, prosseguindo na inquirição, com a presença do seu defensor”.

Observou-se que no processo penal os princípios da publicidade, do contraditório e da ampla defesa,

em razão dos quais a regra geral é a de que o réu tem o direito de assistir a todos os atos da instrução



criminal, coadjuvando com informações a defesa técnica. A regra do art. 217 prevê a exceção: em

homenagem a um outro princípio, o da busca da verdade real, autoriza a oitiva da testemunha na

ausência do réu, quando as circunstâncias revelarem que a presença deste poderá intimidar o

depoente. No caso concreto, a denúncia apontou para a existência de uma organização criminosa,

composta por diversos integrantes, bem articulada. Segundo a inicial, a investigação encabeçada pela

Polícia Federal e pelo GAECO aponta para a prática de diversos crimes diante de uma verdadeira

captura do poder público municipal por um grupo político-econômico forte e articulado, na medida

em que as ações desenvolvidas por seus integrantes foram orquestradas para, uma vez dentro da

estrutura política e administrativa de Cabedelo-PB, valer-se, segundo o MP, de todo tipo de vantagens

indevidas (econômicas e/ou pessoais) em detrimento da máquina administrativa e da população

daquela comuna. Só para se ter uma ideia, vários juízes e membros do Ministério Público arguiram

impedimento/suspeição, bem como servidores do judiciário, alguns destes revelando temor ou receio

de atuarem no feito. Ademais, é fato público e notório o temor de se depor no presente feito, diante

de sua complexidade e do número de envolvidos e suas in�uências econômicas e políticas.

Acrescentou-se, ainda, que a prudência recomenda, no intuito de preservar a �dedignidade

da prova, que os declarantes acima identi�cados sejam ouvidos sem a presença dos réus. Ademais,

perguntado, um a um, separadamente, informaram não ter condições de depor na presença dos

acusados. Assim, em consonância com entendimento do e. STJ, determinou-se a retirada dos réus da

sala de audiência a pedido do declarante que a�rma não ter condições de depor na presença dos

acusados. (HC 321.124/PA, Rel. Ministro Ne� Cordeiro, Sexta Turma, julgado em 10/05/2016, DJe

20/05/2016), com fulcro no art. 217 do CPP.

Dando-se sequência, o declarante foi quali�cado e esclarecido pelo Juiz que ele foi

denunciado pelo MPE pela prática de dos crimes narrados na denúncia, no contexto da operação

Xeque-Mate que, em condições normais, teria direito de permanecer em silêncio. Entretanto, como

consta dos autos, fez um Acordo de Colaboração, devidamente homologado. Por conta desse acordo,

resulta necessário que abra mão de exercer, nesse ato, o seu direito ao silêncio e assuma o compromisso

de dizer a verdade sobre os fatos que lhe serão perguntados para a e�cácia do próprio acordo. Sendo

assim, também foi advertido do crime previsto no art. 19 da lei. 12.850 (falso especial), cuja prática

também levará a perda do benefício, cuja leitura foi feita. O declarante mencionado passou a ser

ouvido nos termos da mídia em anexo, com as perguntas formuladas na ordem legal, tudo

devidamente registrado.



Dando continuidade, foi chamado e ouvido o colaborador Olívio Oliveira dos Santos,

presente seu advogado, que foi quali�cado, na forma da lei. Pela ordem, requereu a palavra a defesa de

Tercio Dornelas, que ofertou requerimento oral nos termos da mídia em anexo, requerendo acesso

prévio ao conteúdo da delação premiada do colaborador em epígrafe, bem como dos demais a serem

ouvidos na presente audiência, com a suspensão da audiência. As demais defesas se acostaram ao

requerimento feito. O Ministério Público manifestou-se contrariamente ao pedido, externando seus

argumentos na mídia respectiva. As defesas dos colaboradores também se manifestaram pelo

indeferimento do pedido, nos termos da mídia em anexo, em suma elencando o perigo da providência,

acaso deferido o pedido, diante da realização de diligências ainda em curso. Restou acolhido, em parte,

o pedido das defesas dos réus denunciados no presente processo. Consignou-se que o acesso ao

conteúdo das delações pretendidas pela defesa esta sendo garantido na oportunidade, fato

incontroverso nos autos, ressalvada a do colaborador acima ouvido, já disponibilizado às partes.

Destacou-se que esta é a única medida possível, no caso concreto, posto que impossível separar o

conteúdo apenas em relação aos réus do presente processo. O pedido de acesso ao conteúdo integral

dos acordos encontra impossibilidade material e jurídica, uma vez que existem diligências ainda em

curso, bem como envolve vários outros réus denunciados por fatos conexos, alguns inclusive com foro

privilegiado, e que são objeto de investigação e diligências sob sigilo e ainda em curso, com denúncias

ainda não oferecidas e tramitando algumas, inclusive, nos Tribunais, valendo destacar que inúmeros

processos integram a complexa operação denominada “Xeque-Mate”, com vários réus e vários crimes

em apuração. Deste modo, existe interesse público relevante e decisões judiciais fundamentadas que

impedem e justi�cam o não atendimento pleno ao pedido das defesas. Foi observado, também, que é

fato público e notório, incontroverso, que os declarantes �rmaram termo de colaboração com o MP e

que os fatos atribuídos aos réus estão delimitados na denúncia, de modo que permitem pretérito

conhecimento por parte dos réus e pela defesa técnica. Não obstante, como forma de propiciar o

exercício da defesa e contraditório, e evitar prejuízos, facultou-se a manifestação das defesas

especi�camente sobre os termos das declarações dos delatores ouvidos nesta oportunidade,

facultando, ainda, a produção de provas documentais, e ainda, arrolar testemunhas, no prazo de 03

dias, justi�cando a brevidade diante da existência de réus presos, em benefício da própria defesa. Pela

ordem, o declarante acima identi�cado pediu garantia de vida, a�rmando que o que lhe aconteça

atribui aos réus do processo, nos termos da mídia em anexo.



Dando-se sequência, o declarante foi quali�cado e esclarecido pelo Juiz nos termos

semelhantes a testemunha anterior, com todas as peculiaridades e observações pertinentes, tudo

registrado em mídia.

Após, o declarante Rosildo Pereira de Araújo Junior, presente seu advogado, foi quali�cado e

esclarecido pelo Juiz nos termos especí�cos, de forma semelhante, tudo registrado na mídia em anexo,

com as perguntas formuladas na ordem legal, tudo devidamente registrado.

Após, o declarante Gleuryston Vasconcelos Bezerra Filho, presente seu advogado, foi

quali�cado e esclarecido como especi�ca o ordenamento jurídico, de forma similar aos demais

interrogados na mesma condição, com as perguntas formuladas e suas respostas devidamente

registradas.

Em nome do exercício da ampla defesa e contraditório, e visando evitar prejuízos, facultou-se

a manifestação das defesas especi�camente sobre os termos das declarações dos delatores ouvidos na

oportunidade, facultando, ainda, a produção de provas documentais especí�cas, e ainda, arrolar

testemunhas especí�cas, no prazo de 03 dias, justi�cando o prazo diante da existência de réus presos, a

bem da própria defesa.

Foi designada audiência em continuação para �ns de coleta de eventuais provas orais

requeridas pelas defesas e colheita de interrogatórios (para o dia 09/07/2019, pelas 08:30 horas, no

mesmo local, todos intimados no ato).

A defesa de Marcos Antonio Silva dos Santos, no ato, requereu a renúncia ao prazo

estabelecido acima, manifestando desinteresse de produzir as provas especi�cadas, bem como

qualquer manifestação, requerendo para ser interrogado no presente ato, sob o fundamento de não

identi�car prejuízo a respectiva defesa. O MP nada opôs ao pedido em questão, razão pela qual o

passou-se a fase dos interrogatórios, iniciando-se pelo réu colaborador Marcos Antonio Silva dos

Santos.

Antes da realização da oitiva de cada um dos acusados, inclusive do acusado referido acima,

ele(s) foi(ram) cienti�cado(s) do teor da denúncia, sendo assegurado o direito de entrevista reservada

como o seu defensor público/advogado constituído, com os meios e pelo tempo necessário ao

exercício da plenitude da defesa e do contraditório, inclusive colocando-se à disposição da defesa os

autos do processo. Foi informado em cada um dos interrogatórios também sobre seus direitos, em



especial o de ser ouvido, bem como o direito ao silêncio, com as especi�cações concernentes ao ajuste

�rmado, no caso dos colaboradores. O conteúdo do interrogatório segue em anexo, na ordem da

coleta feita, tudo registrado na mídia respectiva, facultando-se as partes as devidas participações, a

título de esclarecimento.

Também pela ordem, a defesa de Inaldo Figueiredo da Silva requereu a renúncia ao prazo

estabelecido acima, manifestado desinteresse de produzir provas especi�cadas por este juízo, bem

como qualquer manifestação a respeito, também requerendo para ser interrogado na audiência, sob o

fundamento de não identi�car prejuízo a respectiva defesa. O MP nada opôs ao pedido em questão,

razão pela qual o pedido foi deferido. Procedeu-se ao interrogatório do réu Inaldo Figueiredo da Silva,

com todas as formalidades pertinentes, tudo registrado na mídia respectiva, facultando-se as partes as

devidas participações, a título de esclarecimentos.

Em seguida, diante de requerimentos/petições formuladas pelas defesas, em atendimento a

pedido formulado na audiência anterior, oportunidade em que foi facultada a manifestação das

defesas especi�camente sobre os termos das declarações dos delatores/colaboradores ouvidos no

referido ato, facultando-se também a produção de provas documentais e arrolar testemunhas, em 03

dias, foi dada a oportunidade de manifestação por parte do Ministério Público, para �ns de exercício

do contraditório para que, na sequência, sejam apreciadas pelo Juiz. Pela ordem, consignou-se petição

acostada pelas defesas dos acusados Adeildo Bezerra, Lúcio Jose, Antonio Bezerra, Leila do Amaral e

Tércio de Figueiredo. Consta dos autos, ainda, manifestação da defesa de Lucio Jose, Adeildo Bezerra,

Antonio Bezerra, Leila do Amaral, Tercio de Figueiredo, que em nova manifestação, requereram a

desconsideração dos pedidos anteriormente formulados, desistindo dos pedidos e manifestações feitas,

sob o argumento de perda de interesse em tais requerimentos e ausência de prejuízos.

O pedido de desconsideração e desistência referidas acima foi con�rmado neste ato por todas

as defesas técnicas, acostando-se no ato os que não se manifestaram anteriormente. Os novos pedidos

foram desconsiderados pelo juiz, dando-se sequência a audiência, com a manifestação favorável do

MP.

A defesa de Lúcio Jose, Leila Amaral e Antonio Bezerra, de modo oral registrado na mídia,

requereu que os réus não interrogados possam estar presentes e acompanhar os demais

interrogatórios, com a ressalva do Interrogatório de Leto Viana, em que as defesas concordam que seja

colhido sem a presença dos demais réus. O Ministério Público manifestou-se pelo desacolhimento do



pedido, em parecer oral fundamentado e registrado em mídia. Restou indeferido o pedido, sob o

seguinte fundamento: “No tocante ao pedido referente ao acusado Wellington Viana França não há

objeção das defesas de que seja ouvido sem a presença dos demais réus, razão pela qual encontra-se

parcialmente prejudicado. No tocante aos demais réus, existe norma legal expressa, contido no art.

191 do CPP que estipula o seguinte: “CPP. Art. 191. Havendo mais de um acusado, serão

interrogados separadamente”. Sobre o assunto, smj., diante de norma processual expressa, incabível o

atendimento ao pedido das defesas. Existem, ademais, decisões do Supremo Tribunal Federal no

sentido de que, ainda que se trate de fato de o réu advogar em causa própria, não é su�ciente para

afastar a regra contida no art. 191 supra transcrito, segundo o qual, repetindo, havendo mais de um

réu, uns não presenciarão o interrogatório dos demais, sem que o impedimento de acesso à sala de

audiência por parte do réu que advoga em causa própria, portanto, importe em cerceamento de

defesa, conforme julgado no HC 101.021/SP – Rel. Ministro Teori Zavascki STF – julgado em

20.05.2015, publicado no DJe 110 09 09.06.2014. Idêntico é o entendimento do Superior Tribunal

de Justiça, conforme julgado seguinte: PENAL E PROCESSUAL. HABEAS CORPUS

SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA.

INQUIRIÇÃO DE CORRÉUS EM PROCESSO DESMEMBRADO SEM A PRESENÇA DOS

PACIENTES. POSSIBILIDADE. ART. 191 DO CPP. PREJUÍZO NÃO DEMONSTRADO. 1.

Esta Corte e o Supremo Tribunal Federal paci�caram orientação no sentido de que não cabe habeas

corpus substitutivo do recurso legalmente previsto para a hipótese, impondo-se o não conhecimento

da impetração, salvo quando constatada a existência de �agrante ilegalidade no ato judicial

impugnado. 2. Hipótese em que se busca a anulação do processo, a partir do interrogatório dos

corréus, sob a alegação de que, com a separação do processo principal em 16 (dezesseis) autos

distintos, os pacientes foram impedidos de participar da realização dos interrogatórios e dos demais

atos processuais relacionados aos outros réus. 3. Oportunizado o exercício do direito de defesa em

relação a todas as acusações e provas contra os pacientes, em atendimento à garantia do devido

processo legal, não há falar em prejuízo. 4. O interrogatório separado dos réus encontra amparo no

art. 191 do Código de Processo Penal, o que afasta a alegada nulidade processual. Precedentes. 5.

Habeas corpus não conhecido. HC 162926 / PB HABEAS CORPUS 2010/0029288-1. Ministro

RIBEIRO DANTAS. T5 - QUINTA TURMA. Data do Julgamento. 13/10/2015. Data da

Publicação/Fonte. DJe 21/10/2015. Ante o exposto, com base no dispositivo legal do art. 191 do

CPP e em harmonia com o entendimento da Corte Constitucional, INDEFIRO O(s) PEDIDO(s)

DA(s) DEFESA(s), intimados no ato, com a leitura da presente decisão, de forma sintética e objetiva.



Dando-se continuidade a audiência, procedeu-se ao interrogatório do réu Wellington Viana

França, observando-se cuidadosamente o rito, com as advertências e esclarecimentos necessários,

conforme já registrado acima. Encerrado o interrogatório acima mencionado, foi chamada a sala de

audiências a acusada Jaqueline Monteiro França para �ns de ser interrogada, procedendo-se aos

procedimentos preparatórios pertinentes e colhendo-se as respostas. Dando-se sequência, foi a vez de

Tércio de Figueiredo Dornelas Filho ser interrogado, observadas todas as formalidades. Após o

encerramento do interrogatório anterior, foi a vez de Leila Maria Viana do Amaral ser interrogada.

Concluído o interrogatório, foi chamado o acusado Antonio Bezerra do Vale Filho, para �ns de

interrogatório. Depois, foi chamado o acusado Adeildo Bezerra Duarte, para �ns de interrogatório. O

referido acusado manifestou o desejo de não responder as perguntas que lhe fossem dirigidas,

exercendo o seu direito ao silêncio, inclusive no tocante a eventuais esclarecimentos por parte do

Ministério Público, que requereu a consignação dos esclarecimentos, que seguem registrado em

mídia. Por �m, foi convidado o acusado Lúcio Jose do Nascimento Araújo a �m de ser interrogado.

Antes da realização da oitiva de cada acusado(s), foi(ram) previamente cienti�cado(s) do teor

da denúncia, sendo assegurado o direito de entrevista reservada com o seu defensor público/advogado

constituído, com os meios e pelo tempo necessário ao exercício da plenitude da defesa e do

contraditório, inclusive colocando-se a disposição da defesa os autos do processo. Foi informado

também sobre seus direitos, em especial o de ser ouvido, bem como o direito ao silêncio, com as

especi�cações necessárias. O conteúdo do interrogatório segue em anexo, na ordem da coleta feita,

tudo registrado na mídia respectiva, facultando-se as partes as devidas participações, a título de

esclarecimentos. Foram observados os artigos pertinentes do CPP, constando-se as duas partes do

interrogatório (quali�cação e mérito).

Em sede de diligências necessárias ou provas imprescindíveis (art. 402 do CPP), nada foi

requerido nem  pelas defesas, nem pelo MP, tudo registrado em mídia.

As defesas dos acusados dos réus presos formularam pedidos de revogação das prisões

preventivas, com fundamentos contidos na mídia em anexo, tudo gravado. O MP se manifestou pela

concessão do prazo de cinco dias para se manifestar especi�camente sobre a prisão dos acusados,

fundamentando sua manifestação na necessidade de analisar com o cuidado que o caso requer. As



mídias foram disponibilizadas em cartório as respectivas defesas, no prazo de 48 horas a partir do

encerramento do ato/audiência.

O Ministério Público, em parecer fundamentado, manifestou-se pela substituição das prisões

preventivas dos réus Tercio Figueiredo, Wellington Viana, Lúcio José e Antônio Bezerra, por medidas

cautelares que especi�cou, bem como pela substituição da prisão preventiva por prisão domiciliar em

relação a denunciada Leila Maria,  conforme folhas 3558/3864.

As prisões foram mantidas conforme decisão fundamentada de folhas 3865/ 3878.

A defesa de Marcos Antônio Silva dos Santos requereu prazo de 30 dias para �ns de alegações

�nais,  folha 3896.

A defesa de Antônio Bezerra requereu a extensão dos efeitos da decisão liminar proferida nos

autos do HC 173.160 /PB que determinou a substituição da prisão preventiva do corréu Roberto

Ricardo Santiago Nóbrega por medidas cautelares diversas da prisão, fundamentando o pedido, que

veio instruído com cópias do referido procedimento. Também foi formulado o pedido de extensão em

favor da denunciada Leila Maria, conforme petição de folhas 3916/ 3924 (15º volume), e de

Wellington Viana, folhas 3928/3930.

Em cuidadosa análise observa-se que o 16º volume dos autos registra inúmeras petições de

HC e informações prestadas, desde sua página inicial, de �s. 3980 até as �s. 4110. A defesa de

Antônio Bezerra e Wellington França apresentaram pedidos de reconsideração da decisão que

indeferiu a revogação da prisão preventiva conforme folhas 4116 até as folhas 4138, encerrando o 16º

volume.

Também formulou idêntico pedido de reconsideração à defesa de Tercio de Figueiredo, �s.

4139/ 4141 (já pertencentes ao 17º volume). Seguiram-se vários pedidos e justi�cativas sem maiores

repercussões processuais, com a juntada de novos pedidos de habeas corpus.

Na decisão de �s. 4227/4225 foi determinada a substituição da prisão preventiva de Tércio

Figueiredo, Wellington Viana, Lúcio José e Antônio Bezerra por medidas cautelares que especi�cadas

e, no tocante a Leila Maria, mantida a decisão que determinou a sua prisão domiciliar, justi�cando os

motivos da referida decisão.



Nas �s. seguintes restam documentados os atos pertinentes ao cumprimento da decisão

proferida, pedidos de menor interesse ou repercussão processual.

O Ministério Público ofereceu alegações �nais nas �s. 4242/4430, formulando, ao �nal,

requerimentos que entendeu pertinentes, entre eles a condenação de todos os denunciados, com a aplicação

de causa de diminuição de pena em favor de Wellington Viana França, e a observância das cláusulas previstas

no termo de acordo de colaboração premiada homologadas judicialmente em favor do denunciado

MARCOS ANTONIO SILVA DOS SANTOS.

Requereu ainda, a �xação de valor para a reparação dos danos causados pela infração penal praticada

pelos denunciados, considerando os prejuízos sofridos pelo ofendido, a título de reparação por danos morais

coletivos.

Foi juntado aos autos laudo de Perícia Criminal Federal, �s. 4432/4439, relatório de análise de

mídia de �s. 4451/4479, relatório de análise de material apreendido, �s. 4480/4482, relatório de

interceptação telemática nº 004, �s. 4483/4492, informação da polícia federal de utilização de veículo em

nome de terceiro por Adeildo Bezerra, após autorização de Leto Viana, �s. 4493/4496, análise de relatório de

mídia apreendida, �s. 4497/4502 e 4503/4504, com o encerramento do 17º volume.

As partes foram intimadas para tomarem conhecimento sobre os relatórios e resultados de perícias

referidas acima, podendo se manifestar por ocasião de suas alegações �nais.

No 18º volume constam alvarás de soltura, informações em HC prestadas por este juízo, acórdão do

E. Tribunal de Justiça, tudo entre as �s. 4505/4557.

Diante de julgado do STF sobre o assunto (Habeas Corpus (HC) 166373), foram intimadas

primeiramente a(s) defesa(s) do(s) réu(s) colaborador(es) denunciado(s) no presente feito (de Marcos

Antonio Silva dos Santos), para �ns de oferecimento de alegações �nais. Por analogia e diante de

ausência de prejuízos, considerando a postura assumida pelo denunciado Wellington Viana, intimou-se para

idêntico �m, em igual prazo.

No volume 19º (�s. 4661/4921) encontra-se decisão sobre pedido de restituição de coisas

apreendidas, mandados, decisões sobre HCs, entre outros.



As defesas técnicas pediram o que já tinha sido deferido pelo juízo, no tocante a ordem de

oferecimento de alegações �nais, �s. 4695/ 4707, e reapreciado com esclarecimentos na decisão de �s. 4713/

4717.

Apresentadas as alegações �nais por WELLINGTON VIANA nas �s. 4729/4920, requerendo, ao

�nal, a improcedência da denúncia, e, não sendo este o entendimento, que seja concedido ao réu perdão

judicial na condição de colaborador da Justiça, e, também subsidiariamente, que seja reconhecida a

colaboração do acusado, aplicando-se o grau máximo de diminuição de pena. Juntou procuração,

encerrando-se o volume 19º.

Os 20º, 21º e 22º volumes (páginas 4922/5179, páginas 5180/5515, páginas 5516/5836

respectivamente) contém os documentos e anexos acostados à defesa �nal de WELLINGTON VIANA.

MARCOS ANTONIO SILVA DOS SANTOS ofereceu suas alegações �nais nas folhas 5840/

5848 (23º vol.), requerendo que lhe seja concedido o perdão judicial tendo em vista a voluntariedade e

efetividade da colaboração premiada, informações devidamente esclarecidas pelo réu colaborador.

TÉRCIO DE FIGUEIREDO DORNELAS FILHOS requereu a revogação das medidas cautelares

que lhe foram aplicadas 5869/ 5875, juntando documento, com o manifestação a parcialmente favorável

do Ministério Público conforme parecer de folhas 5919/5921. ANTONIO BEZERRA DO VALE FILHO

requereu a Revogação da prisão domiciliar folhas 5923/5932 , acolhido parcialmente na decisão de folhas

5933/5935. Wellington Viana também requereu substituição das cautelares folhas 5936/5942. Jaqueline

Monteiro disse que nas alegações �nais do colaborador Marcos Antônio constam fatos que precisam ser

comprovados, como a�rmação de que há empregados domésticos na residência do casal França que são

irregulares e nomeados pela Prefeitura Municipal de Cabedelo, não identi�cando o nome dos suspeitos

sequer, requerendo colaborador faça a identi�cação para �ns do exercício do direito ao contraditório, folhas

5943/5946. Requereu ainda na petição seguinte que o ministério público em caráter de urgência junte

escrituras ou algo semelhante sobre os bens que referiu e foram supostamente adquiridos pela requerente

visíveis, para que também exerça o contraditório, folhas 5948/5951 .

O MP se manifestou no parecer de folhas 5952/5960 pelo indeferimento diligências

complementares e requerimentos formulados pelas partes, requerendo o prosseguimento do feito.



Todos os requerimentos pendentes foram apreciados na decisão de folhas 5961/5976,

atualizando-se todas as medidas cautelares.

Adeildo Bezerra Duarte ofereceu suas alegações �nais nas folhas 5992/5995 (23º volume),

requerendo a improcedência total da denúncia ou, subsidiariamente aplicação de pena base no mínimo legal

e a observância do regime mais brando.

Tércio de Figueiredo Dornelas Filho ofereceu suas alegações �nais nas �s. 5997/ 6065 (23º vol.),

aduzindo a competência da justiça comum, a nulidade da colaboração premiada de Lucas Santino, a juntada

de laudos periciais e abertura de prazo para manifestação, reabertura da instrução, a anulação da decisão de

�s.127/133, anulação a decisão de folhas 258/264 e 301/304 por não indicarem os indícios de autoria e

participação de forma individualizada, a anulação das decisões que afastaram o sigilo bancário e �scal nos

autos que enumerou, a declaração de nulidade da ação penal por ter sido de�agrada investigação por

autoridade policial sem a autorização do Tribunal de Justiça da Paraíba, anulação dos atos de investigação

realizados pelo GAECO,  e, por �m, no mérito, sua absolvição, encerrando-se o 23º volume.

O 24º volume (�s. 6066/6293) inicia-se com as alegações �nais apresentadas por Jaqueline

Monteiro França, de folha 6066/6172. Requereu ao �nal o acolhimento da preliminar que suscitou com a

consequente anulação do processo ou, se for outro o entendimento, e seja reconhecida a inocência da

denunciada por ausência de conduta típica, ou ainda sua absolvição por inexistência de provas.

Juntou os documentos de folhas 6175/ 6293 do 24º volume, continuando no volume 25º, das �s.

6294 até 6594, com o respectivo encerramento do volume, continuando-se das �s. 6550 (início do 26º

volume) até seu encerramento, nas �s. 6760, continuando-se no 27º volume, �s. 6761 até o seu

encerramento, �s. 6990. Ainda constam como documentos apresentados pela mencionada defesa no volume

28º, páginas 6991 até as folhas 7190.

Antônio Bezerra do Vale Filho ofereceu suas alegações �nais na petição de folhas 7191/ 7293 (28º

volume), requerendo a uni�cação processual com todos os feitos da investigação, a remessa dos autos à

justiça eleitoral, a anulação do processo diante da desobediência da ordem de pronunciamento dos corréus

delatores, a suspensão do processo com o acesso ao conteúdo de todas as delações premiadas realizadas nos

autos com a restituição do prazo para alegações �nais, a suspensão do processo até que a defesa tenha acesso

integral ao material citado das medidas cautelares, com a restituição do prazo para alegações �nais e, por �m,

quanto ao mérito,  a absolvição do réu.



Lúcio José do Nascimento Araújo ofereceu suas alegações �nais nos memoriais de folhas 7233/

7295 (29º volume) requereu o reconhecimento da absoluta incompetência do juízo, o encaminhamento dos

autos para a justiça eleitoral, sua absolvição por atipicidade de conduta ou por insu�ciência de provas.

subsidiariamente não acolhidos os outros pedidos aplicação da pena mínima e o reconhecimento da

inadequabilidade da Via para discutir a reparação do dano moral coletivo, juntando documentos e folhas

7297/7312.

Adeildo Bezerra Duarte apresentou suas alegações �nais de forma repetida nas folhas 7317/7323

(29º volume).

Leila Maria Viana do Amaral ofereceu suas alegações �nais nas folhas 7332/7363. Requerer a

anulação do processo em razão da desobediência da ordem de manifestação dos réus delatores a suspensão do

processo concessão de acesso ao conteúdo de todas as delações premiadas realizadas e a restituição integral do

prazo para oferecer alegações �nais, a suspensão do processo até que se tenha acesso integral ao material

citado nas medidas cautelares com a restituição do prazo de alegações �nais, e, no mérito, a improcedência

total da denúncia com a absolvição sua.

Inaldo Figueiredo da Silva ofereceu alegações �nais nas folhas 7364/7401, concluindo que a

denúncia é improcedente e deve ser reconhecida, com a absolvição por ausência de provas em desfavor de sua

pessoa, e juntou os documentos de folhas 7402/7508.

No último volume, de �s. 7509/7606 constam apenas decisão relacionada a medidas cautelares,

manifestação ministerial sobre pedido do município de Cabedelo, requisição de informações da câmara

criminal e sua resposta, decisão sobre embargos de declaração, encontrando-se atualmente os autos

conclusos para sentença desde 03/06 .

Feito o relatório, decido:

1. Considerações Iniciais

Segundo a denúncia, os réus constituíram, �nanciaram e/ou integraram uma organização criminosa

que teria sido responsável por gerar um modelo de governança regado por corrupção e que se desenvolveu no

interior dos poderes Executivo e Legislativo do município de Cabedelo/PB, ganhando maior destaque a

partir da compra literal de mandatos políticos outorgados, diretamente, pelo povo, em processos eleitorais

supostamente regulares, potencializando-se com o passar dos anos, narrando-se, desde a sua origem, até o



ápice das atividades ilícitas que teriam sido praticadas, detalhando a estrutura da organização criminosa, a

divisão de tarefas entre os membros, a che�a/liderança da organização e demais integrantes, bem como

mencionando os crimes que teriam sido praticados, destacando-os em tópicos intitulados como “a Compra

do Mandado do ex-Prefeito José Maria de Lucena Filho (Luceninha); os Cargos Fantasmas; a Operação

Tapa-Buraco; a Negociações envolvendo vereadores; Doação de Terreno, Projecta, Shopping Pátio

Intermares; Laranjas (interpostas pessoas) usados na ocultação patrimonial de Leto; Tentativa de Homicídio

do Vereador Eudes; Irregularidades na Câmara Municipal de Cabedelo/PB”, com o detalhamento de cada

um destes eventos.

Foi imputado aos denunciados a prática do crime de constituição, �nanciamento e integração

de organização criminosa, previsto na Lei nº 12.850/13. Esclareceu a inicial, todavia, que “alguns dos

episódios criminosos foram descritos, de forma resumida, na inicial, mas apenas com o objetivo de

trazer a lume a presença das elementares que adornam o tipo penal descrito no artigo 2º da Lei n"

12.850/13 (organização criminosa), matriz desta primeira provocação ministerial”.

No intuito de facilitar o julgamento e sua compreensão, delimitando também o tema central

do processo, utiliza-se a de�nição legal do que vem a ser organização criminosa, nos termos do que

preceitua a Lei Nº 12.850/2013:

Lei Nº 12.850/2013

(...).

§1º. Considera-se organização criminosa a associação de 4 (quatro) ou

mais pessoas estruturalmente ordenada e caracterizada pela divisão de

tarefas, ainda que informalmente, com objetivo de obter, direta ou

indiretamente, vantagem de qualquer natureza, mediante a prática de

infrações penais cujas penas máximas sejam superiores a 4 (quatro) anos,

ou que sejam de caráter transnacional.

O tipo penal incriminador atribuído (imputado aos réus) foi o seguinte:

Art. 2º Promover, constituir, �nanciar ou integrar, pessoalmente ou por

interposta pessoa, organização criminosa:



Pena - reclusão, de 3 (três) a 8 (oito) anos, e multa, sem prejuízo das penas

correspondentes às demais infrações penais praticadas.

No entanto, restam ser apreciadas as questões suscitadas pelas partes, em especial em suas alegações

�nais, e que, se acolhidas, podem implicar na extinção do processo total ou parcialmente.

2. Regularidade Processual

Nas alegações �nais foram arguidas preliminares e prejudiciais, em sua esmagadora maioria já

apreciadas e afastadas por decisões judiciais fundamentadas, muitas delas proferidas pelo E. Tribunal de

Justiça.

Por excesso de zelo, com as limitações devidas, neste juízo o processo foi objeto de cuidadoso

saneamento, conforme se pode veri�car de uma leitura atenta do relatório, com esforço para se conciliar

princípios como o da razoável duração do processo sem prejuízo a amplitude da defesa, pleno exercício do

contraditório e observância ao devido processo legal.

Observa-se que, nos termos da decisão de saneamento, precisamente nas �s. 3474 (13º vol) foi

deferido o pedido de amplo acesso às colaborações, inclusive, em benefícios das defesas, determinada a

juntada de todos os acordos referidos na denúncia, facultando a manifestação das partes, o que foi

devidamente cumprido pelo cartório, conforme certidão de �s. 3510 (14º vol.) e as páginas seguintes:



Sob pena de repetição, remete-se a leitura da decisão de ID 3464/3475 (13º vol).

Deste modo, smj., inexistem questões processuais ou prejudiciais que possam ser acolhidas,

reiterando-se que o feito encontra-se saneado e apto à decisão de mérito.

3. Mérito

3.1 Materialidade

Todos os réus negaram, com as particularidades decorrentes das colaborações e assemelhados, por

meio de suas defesas técnicas e também quando ouvidos por ocasião de seus interrogatórios, as imputações

que foram feitas na denúncia. Importante observar que, em regra, os réus são pessoas esclarecidas, de boa

formação, muitos deles com considerável experiência técnica, pro�ssional e de vida, sem falar no

brilhantismo e e�ciência dos advogados que atuam no processo, dignos do devido reconhecimento e elogio,

registrados nesta sentença.

Diante de todas as especi�cidades que envolve as qualidades e habilidades dos denunciados, bem

como as características de crimes desta natureza, observando que a prática e a história tem demonstrado que

os atos de corrupção se revestem no mais das vezes de roupagem ou fantasias que buscam camu�ar, dar a

aparência de legitimidade e legalidade, inclusive no intuito de ludibriar as regras, órgãos e mecanismos de

�scalização e controle, por meio de técnicas e recursos cada vez mais so�sticados, criativos e e�cientes.

Não obstante, reconhecidas todas as di�culdades decorrentes da apuração de atos praticados em

contexto de criminalidade extremamente organizada, como é o caso, a presente ação penal encontra-se

embasada em provas das mais variadas, especialmente documentos, colhidas por meio de quebras de sigilo

�scal, bancário, telemático e decorrentes de diligências de busca e apreensão obtidas com a autorização do

poder judiciário. Observou-se que tratativas e �uxos de dinheiro ilícito foram acompanhados por

interceptação e corroboradas por vigilâncias. A dinâmica da ORCRIM de Cabedelo/PB, em especial diante

da prática de peculato por meio de servidores fantasmas, foi documentada por técnica altamente complexa e

con�rmada por vários elementos de convicção, como colaborações, documentos em vários formatos,

informações de órgãos de controle, entre outros.

Restou comprovado nos autos, de fato, como alegou o Ministério Público, a existência de uma

organização criminosa que estruturou um verdadeiro e complexo modelo de administração pública

impregnado de corrupção e ocorrido no interior dos poderes Executivo e Legislativo do município de



Cabedelo/PB, que ganhou contornos e dimensões extraordinários e gravíssimos, destacando-se a partir da

real compra dos mandatos políticos outorgado, diretamente, pelo povo, em processos eleitorais

aparentemente regulares.

Os fatos foram inicialmente apurados no Inquérito Policial nº 0105/2017 – SR/PF/PB, com a

autorização do poder judiciário, que apontou e tornou mais evidentes os fatos que levaram, no ano de 2013,

WELLINGTON VIANA FRANÇA, de forma indireta, ao cargo de Prefeito do Município de

Cabedelo/PB, como substituto e sucessor de JOSÉ MARIA DE LUCENA FILHO (LUCENINHA).

Todo o trilhar da investigação foi detalhada pelo MP, em suas alegações �nais, na parte intitulada de

BREVE SINOPSE FÁTICA DA ORCRIM, cuja remissão se faz para �ns de melhor compreensão da

acusação. As condutas criminosas perpetradas pelos participantes desse esquema criminoso foram reveladas

durante o IPL nº 105/17 e corroboradas pelas medidas cautelares subjacentes, complementado pelo IPL nº

277/2018.

Pode se concluir, contudo, que o esforço investigativo encabeçado pela Polícia Federal e pelo

GAECO mostrou a verdadeira captura do poder público municipal por um grupo político-econômico forte

e articulado, na medida em que as ações desenvolvidas por seus integrantes foram organizadas para, uma vez

dentro da estrutura política e administrativa de Cabedelo/PB, valer-se de todo tipo de vantagens indevidas,

de natureza econômica  e/ou pessoais, em detrimento da máquina administrativa e da população local.

Ficou devidamente comprovado que o grupo político liderado pelo denunciado WELLINGTON

VIANA FRANÇA usou e abusou da prática de condutas no intuito de render aos seus componentes a

apropriação de verbas públicas, por meio da prática de fraudes licitatórias, doações irregulares de terrenos

públicos, renúncias de receitas, a inserção no quadro funcional de servidores-fantasmas, os quais eram

verdadeiros instrumentos de diversos agentes políticos e não só do então Prefeito.

Além da não prestação dos serviços públicos a que estavam obrigados a realizar, esses agentes

tiveram seus rendimentos hipertro�ados, sem olvidar que essa mecânica serviu para acomodar cabos

eleitorais, membros de famílias in�uentes e garantir certas blindagens patrimoniais, tudo inserido no seio da

tão conhecida “lei do silêncio”.

Como contraprestação diante das vantagens recebidas, entre outras consequências, a relação de

independência e harmonia que, segundo o ordenamento jurídico, deve existir entre os Poderes Executivo e



Legislativo, em Cabedelo/PB, deu lugar a uma relação de submissão, fruto de um conluio entre os

participantes da organização criminosa.

Apurou-se um verdadeiro controle do então Prefeito de Cabedelo/PB, Leto Viana, sobre os

vereadores locais, de modo mais patente a partir das eleições que sucederam a sua investidura no primeiro

mandato, na medida em que patrocinou, �nanceiramente, a eleição de diversos partícipes e futuros membros

da ORCRIM para o legislativo mirim. Em seu benefício, o denunciado LETO VIANA conseguiria o apoio

político incondicional ao seu projeto de poder, consubstanciado em atos de improbidade, tornando perene

seu poder e de continuidade do esquema ilegal.

O Ministério Público usa a expressão “empresa criminosa” para quali�car todo o mecanismo para a

�delização dos integrantes da ORCRIM, passando a exigir, como garantia de “não traição”, que

subscrevessem um documento denominado “carta-renúncia”, de caráter irretratável, a qual poderia ser

utilizada pelo então Prefeito, caso houvesse algum desalinhamento dos parlamentares com o esquema posto

e suas respectivas pretensões.

A submissão do Poder Legislativo apareceu muito bem retratada diante da prática de diversos atos

de corrupção, como inicialmente revelados pelo colaborador LUCAS SANTINO, então presidente da

Câmara de Vereadores, obediente a Leto Viana, e posteriormente con�rmados, das quais são exemplo a

distribuição de recursos públicos, por meio de contratação de servidores comissionados, e devolução de

percentuais para agentes políticos do Poder Executivo e do Legislativo, o que o MP chamou de “política do

“toma lá, dá cá””.

O referido esquema envolveu, para se ter uma idéia, além do Prefeito, o Vice-Prefeito, os vereadores

e cerca de 86 (oitenta e seis) servidores, devidamente identi�cados e afastados por ordem judicial, depois de

constatada a fraude no serviço público do município, os denominados “fantasmas”.

Outra forma de submissão foi a aprovação de leis com autorização para doação irregular do

patrimônio público, bene�ciando empresas e pessoas sem que a contrapartida avençada com o poder público

fosse implementada. Outro exemplo eram as avaliações a “menor” de imóveis públicos, para reduzir a base de

cálculo de tributos, em detrimento do erário, favorecendo interesses particulares.

O MP apontou e demonstrou, ainda, as fraudes licitatórias para atender os anseios de integrantes da

ORCRIM, desde o processo de concorrência até o pagamento e a lavagem ou branqueamento de capitais,



com utilização de terceiras pessoas, os denominados “laranjas”, que se prestavam a ocultação do patrimônio

constituído ilicitamente.

A gênese de tudo isso remonta ao �nanciamento da campanha eleitoral do ainda candidato a

prefeito LUCENINHA que, como praxe, recorreu ao “caixa dois”, contraindo inúmeras dívidas para se

eleger. Após as eleições, como de costume, começaram as pressões e cobranças por parte dos empresários

responsáveis pelos aportes �nanceiros. LUCENINHA passou a �car “sufocado”, uma vez que não tinha

como honrar seus compromissos e arrumou-se uma “solução negociada” e aparentemente simples em torno

da sua renúncia.

A negociação ou “compra”, como preferiu chamar o MP, de seu mandato foi elaborada nos

bastidores. Uma recompensa �nanceira, como instrumento para a resolução dos problemas decorrentes da

campanha eleitoral, foi oferecida ao candidato eleito, conforme inicialmente revelado pelo colaborador

LUCAS SANTINO DA SILVA, então presidente da mesa diretora da Câmara de Vereadores e um dos

envolvidos nas negociações para a “transferência de poder”, versão posteriormente con�rmada no Informe

nº 024/2018, bem como durante a instrução processual, pelos elementos de convicção e provas apresentadas.

Colocou-se em prática o plano criminoso, sendo ele �nanciado pelo grupo empresarial do

denunciado ROBERTO RICARDO SANTIAGO NÓBREGA, sócio proprietário da empresa PORTAL

ADMINISTRADORA DE BENS (CNPJ nº 04.067.463/0001-21), que agiu por intermédio do jornalista

FABIANO GOMES DA SILVA, que foi um dos idealizadores da renúncia e pelo então Secretário de

Comunicação do Município de Cabedelo/PB, OLÍVIO OLIVEIRA DOS SANTOS, que confessou,

posteriormente, sua participação no evento.

Restou veri�cado uma grande convergência de interesses, de cunho eminentemente privado, imoral

e ilícito, onde LUCENINHA saldaria suas dívidas e ainda receberia certo valor em razão da renúncia; LETO

se tornaria Prefeito de Cabedelo/PB, assumindo os compromissos e assegurando as vantagens negociadas; e

ROBERTO SANTIAGO teria a ingerência necessária sobre a Administração daquele município, onde parte

de sua empresa estava instalada, sepultando, entre outros interesses, qualquer atividade concorrencial, em

especial o Shopping Pátio Intermares, e aumentar sua pujança patrimonial.

LETO VIANA, assumindo a che�a do executivo de Cabedelo/PB, foi o evento necessário para

desencadear a atuação da ORCRIM e das respectivas condutas ilícitas, citadas na inicial e aprofundadas a

seguir, em capítulo próprio, conduzido pelo braço �nanceiro de ROBERTO SANTIAGO. A partir de



então foi constituída e estruturada, com vontade livre e consciente, de forma estável, uma organização

criminosa, com o �to de obter, de forma indevida, apoio político necessário para satisfação de interesses

pessoais, contrários ao interesse público.

Diante de tudo que se apurou, veri�cou-se que a organização foi posteriormente integrada com a

participação e contribuição decisiva dos demais denunciados, servindo, também, para atender outros

interesses ilícitos daqueles que a ela aderiram. Observou-se que diversos integrantes, valendo da estrutura

organizacional, praticaram crimes visando à satisfação de interesses próprios.

Diante de todas as provas produzidas, tendo por base a atuação conjunta da Polícia Federal e

Ministério Público da Paraíba (GAECO), demonstrou-se um grande esquema, envolvendo agentes públicos,

empresários e particulares, mediante a atuação de uma organização criminosa estruturada em dois núcleos,

�nanceiro e político, contando também com membros responsáveis pela operacionalização, em diversos

ramos, inclusive a incumbência de repassar ordens e valores, cuidar da segurança, manter a ordem interna e

externa, entre outros.

Em outras palavras, constata-se que os autos revelam a associação de 4 (quatro) ou mais pessoas

estruturalmente ordenada e caracterizada pela divisão de tarefas, ainda que informalmente, com objetivo de

obter, direta ou indiretamente, vantagem de qualquer natureza, mediante a prática de infrações penais cujas

penas máximas sejam superiores a 4 (quatro) anos.

A instrução processual con�rmou a existência de um grupo de pessoas unidas com um objetivo

ilícito, uma verdadeira associação de pessoas estruturalmente ordenada, onde se veri�cou inclusive estratégias

para assegurar sua permanência e estabilidade, distinguindo-se do mero concurso de agentes. Mesmo a lei

penal não exigindo, veri�cou-se que a atuação se prolongou no tempo, demonstrando uma maior gravidade.

É possível a�rmar também, diante de tudo que consta dos autos, que restou devidamente

comprovada a presença de uma coletividade de agentes, diante do tipo penal de concurso necessário que se

apura,  que supera o limite de quatro pessoas ou integrantes exigido pela norma.

Como �cou esclarecido acima, veri�cou-se uma cuidadosa divisão de tarefas, inclusive permitindo

ao Ministério Público e demais órgãos do Estado responsáveis pela apuração e investigação, construir um

organograma e apontar as designações especí�cas para cada um dos membros.



Por �m, veri�cou-se que o objetivo da organização cuja existência se apura objetivou, direta e

indiretamente, vantagem de qualquer natureza. Especi�camente falando, a organização criminosa tratada no

presente processo utilizou-se da administração pública municipal para alcançar interesses privados. Pode se

a�rmar que, mesmo não se exigindo a lei para a con�guração do crime, a organização criminosa tinha

verdadeiro �m lucrativo.

Ainda se veri�cou que a organização buscou alcançar seus objetivos mediante a prática de crimes

graves, cujas penas máximas sejam superior a 4 anos, tais como crimes de licitações (Lei 8.666/93, em especial

os tipos previstos nos art. 89, 90, 91, 92, 94, 96 e 98; crimes contra a ordem tributária, em especial o tipo

básico, art. 1º da Lei 8.137/90, apropriação indébita, corrupção, advocacia administrativa; Lei 9.613/98, em

especial, o crime de lavagem de dinheiro; e ainda tipos previstos no Código Penal, em especial, corrupção

passiva e ou ativa, conforme art. 317 e 333 do CP), observando que, especi�camente, já são ou serão objeto

de denúncias especí�cas, conforme explicado pelo MP.

Destaca-se, dentre os ilícitos, os crimes de corrupção ativa e passiva, cujo tipo encontra-se descritos

no Código Penal nos seguintes termos:

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:

Pena – reclusão, de 2 (dois) a 12 (doze) anos, e multa. (Redação dada

pela Lei nº 10.763, de 12.11.2003)

(...).

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).



Os documentos apreendidos por ordem da justiça, em vários formatos (físicos e digitais), os

diálogos obtidos de forma legal, os dados obtidos por meio de quebra de sigilo, os resultados das diligências

de campo realizadas pelo PF, ou seja, não existem dúvidas sobre a materialidade do crime em apuração.

Para melhor contextualizar o crime, importante transcrever parte substancial do relato da

testemunha e policial federal GUILHERME NOGUEIRA DE HOLANDA, ouvido durante audiência de

instrução e julgamento:

“Essa investigação começou em janeiro de 2017, nós recebemos através da

associação dos moradores do bairro de intermares um folhetim e esse

folhetim tratava de algumas irregularidades; nós recebemos e demos o

encaminhamento interno devido e depois recebemos uma outra demanda;

recebemos que eu falo é a equipe de investigação responsável pela parte de

corrupção da polícia federal; nesse folhetim que era da associação de

moradores de intermares tratava de dois terrenos do Wellington Viana,

então prefeito, e falava também de algumas irregularidades numa obra que

estava tendo em Intermares a respeito das águas pluviais e aí nós

encaminhamos para o setor especí�co e recebemos outra demanda do

corregedor que �zesse uma veri�cação preliminar e durante essa veri�cação

preliminar nós con�rmamos algumas denúncias que foram feitas e aí

houve novo tratamento por isso que deu uma prioridade para essa

demanda, através do presidente do IPL, Dr. Fabiano, e produzimos uma

outra peça policial, a informação da polícia judiciária que a gente chama,

para aprofundar mais essas denuncias, viemos a Cabedelo, montamos uma

equipe, viemos a Cabedelo escutar o que o povo falava e a partir daquelas

informações que a gente recebia fomos con�rmando algumas

irregularidades da gestão, notadamente questões de servidores fantasmas,

questão dos terrenos, dos imoveis, viemos con�rmar alguns imóveis que o

pessoal falava, que o próprio folhetim falava, quais eram os imóveis

inclusive estava no relatório �nal, na representação �nal de Dr. Fabiano,

com essa con�rmação instaurou-se o inquérito, saiu da veri�cação

preliminar, instaurou-se o inquérito, o 105/2017 e aí que realmente veio

para nossa equipe de investigação; o principal foco dessa primeira



veri�cação foi a questão dos imoveis; o principal mote dessa veri�cação foi

o acréscimo patrimonial e imobiliário de Wellington Viana, �zemos o

comparativo entre o que estava na denúncia do folhetim, pegamos o que

ele declarou para a justiça Eleitoral durante o período que ele era vereador

e depois veio a ser prefeito e �zemos essa comparação desse acréscimo

patrimonial, fomos ao local para saber de quem era aqueles imóveis que

estavam ali indicados, não podíamos logicamente ir ao cartório, mas

entrevistávamos as pessoas até porque o cartório por um motivo ou outro

poderia ser que não fosse interessante para investigação naquele momento,

vizinhos, proprietários de outros imóveis ali contíguos; as técnicas

utilizadas foram basicamente essas: entrevistas, veri�cação com outros

meios de inteligência policial, en�m, o ínicio foi dessa forma; saindo da

veri�cação aí foi instaurado o IPL e houve uma CPI na Câmara e aí talvez

por essa CPI o Lucas Santino procurou a Polícia Federal para denunciar

digamos assim algumas irregularidades, não era presidente da Câmara ele

foi presidente da câmara até 2016, aí deu seguimento a investigação, um

detalhe importante é que também nas denúncias havia uma suspeita de

evasão de divisas de Wellington Viana, �zemos uma cooperação

internacional através do COAF e com as autoridades estrangeiras,

notadamente os Estados Unidos para saber se tinhamos algumas

irregularidades, mas aí o pessoal dos Estados Unidos nos informou

dizendo que lá nos Estados Unidos não tinha bens em nome do

Wellington Viana daí saiu do TRF deu para o TJ; houve a instauração do

IPL 105/2017, e aí o Lucas Santino veio procurar a polícia federal e veioo

realizar várias denúncias, logicamente nós ouvimos Lucas Santino e

trouxemos também uma equipe de especialistas de Goias, Brasilia,

Tocantis para notadamente na área de corrupção e outras técnicas policiais

de inteligência, equipamentos de “screp?”, vigilância e ai montamos essa

equipe para veri�car se o que Lucas falou era verdade; a primeira

irregularidade talvez a mais importante tenha sido a compra do mandato

do então Prefeito Luceninha, José Maria de Lucena, o Lucas Santino falou

que houve a mercancia do mandato de prefeito de Cabedelo em um



combinado entre o empresário Roberto Santiago, Fabiano Gomes, Olívio

Oliveira e o próprio Lucas participou, mais na questão de articulação, e o

então Prefeito Luceninha; e aí Lucas falou de valores inclusive estão na

representação e que Leto, Wellington Viana, com ajuda do empresário

Roberto Santiago conseguiu se tornar prefeito de Cabedelo notadamente

para atingir, alcançar os interesses empresariais do Roberto Santiago que

estava em questão na época era a construção do Shopping Pátio

Intermares, isso era o que Lucas falava e nós fomos atrás disso; era um

evento atemporal ocorrido em 2013 que a gente fez, a gente pegou as R de

celulares, os números, e confrontou tudo que Lucas falou, ele falou

detalhadamente horário Quem eram as pessoas e os locais Então pegamos

os celulares dessas pessoas logicamente com autorização judicial e �zemos

esse comparativo, Lucas Santino em tal hora estava na câmara de

Cabedelo, aí a gente pegou o celular dele e ele realmente estava na Camara

de Cabedelo, o Fabiano Gomes em tal hora estava no Shopping,

conversando com Roberto Santiago, então pegamos o celular de Fabiano

Gomes e comparamos a hora que o Lucas falou e realmente Fabiano

Gomes estava no shopping , Olívio Oliveira estava/ encontrou com Lucas

na BR como está lá a informação, con�rmamos também no celular de

Lucas Santino e de Olivio Oliveira na BR, então �zemos todos esses

comparativos de tudo que foi narrado pelo Lucas Santino foi con�rmado

pelas localizações das Rs dos celulares; outros pontos que ele falou:

servidores fantasmas, negociações/permutas de terrenos, operação

tapa-buraco que foi com o empresário Emílio Alquete de Paula, os

principais pontos foram esses; acerca dos servidores fantasmas: Lucas

Santino a�rmou nas denúncias dele que alguns servidores eles eram

colocados/indicados pelos vereadores na Prefeitura e na Câmara

Municipal de Cabedelo e esses servidores alguns não trabalhavam e alguns

trabalhavam mas também repassavam os valores para o Wellington Viana e

a gente pegou essa lista de pessoas e começou a seguir, o dia a dia das

pessoas, o que eles faziam, onde eles estavam, e aí nós con�rmamos que

algumas pessoas realmente não trabalhavam, por exemplo tinha um



senhor era Luís Bezerra que ele estava vinculado ao gabinete de Lúcio José,

presidente da Câmara que ele estava trabalhando numa Serralheria e a

folha de ponto dele naquele dia que a gente encontrou ele trabalhando

estava assinada e esses servidores fantasmas a gente acompanhou muitos, o

SAC na Caixa Econômica Federal, em dias de pagamento através também

da quebra do sigilo bancário, a gente fez esse comparativo, na �lmagem da

pessoa do servidor fantasma na Caixa Econômica Federal sacando o

dinheiro e depositando na conta dele um valor bem menor, exemplo seria

o Junior Ferreira Sales depositou R$ 2.000,00 na conta dele e saiu da Caixa

Econômica Federal e foi direto para o PRP, digamos assim que era o local

onde Leto estava em dias de pagamento e vários outros servidores

fantasmas realizavam esse movimento, saia da Caixa Econômica Federal,

tirava o dinheiro e já ir direto para o PRP; as técnicas que nós utilizamos:

as vigilâncias, gravações com câmeras escondidas, quebra de sigilo

bancário, utilização de imagem da própria Caixa Econômica Federal, essas

vigilâncias sempre ocorriam em dias de pagamento, notadamente

utilizamos ali o período de seis meses, mais ou menos em junho até

dezembro, sempre nas épocas de pagamento, então, na época havia as

interceptações telefônica e quando nessas interceptações havia algum

indício, de repente Leto Viana recebia uma ligação dizendo estou

passando aí, a gente deslocava uma equipe para lá ou próximo ou um

drone ou pegava aquelas câmeras que a gente tinha instalado nas

madrugadas anteriores; foram três períodos de interceptação telefônica;

houve diversas ligações que chamaram atenção nesse sentido de servidores

fantasmas, de saque de dinheiro; Adeildo Bezerra que era um dos

operadores de Leto Viana, ele ligava para alguns fantasmas “estou

passando aí ou vou mandar alguém aí pegar o dinheiro, pegar o dinheiro

no sentido �gurado, Marcos da Forte ele também falava, tem um áudio

que ele falava com a mãe dele, na época a mãe dele ia sacar o dinheiro na

Caixa Econômica Federal, nós pegamos isso, tanto o áudio como a

imagem da mãe dele; alguns vereadores também pegamos alguns índices,

alguns áudios de vereadores falando com os assessores, que iam passar na



casa dos assessores, eu lembro que o vereador Galan falava com os

assessores, o vereador Antônio do Vale também falava com seus assessores

que ia passar, en�m foram muitos áudios e todos esses áudios estão nos

relatórios de interceptação, mas eu lembro bem houve diversos áudios que

indicavam, que levavam a crer que esse movimento no dia de pagamento

esses assessores tinham que se encontrarem com os vereadores outros

assessores que fazia essa recuperação, o próprio Junior Datele tinham seus

assessores que era o Léo que fazia isso, Leo gerenciava; a vereadora

Jaqueline possuia algumas servidores a exemplo da Jéssica Guedes que

eram lotadas em seu gabinete e no dia do pagamento da câmara, inclusive

ela foi pega em algumas gravações na própria Câmara Municipal pegando

alguns envelopes, ambientais, no dia que Lúcio também foi �lmado

colocando dinheiro no bolso; o Tércio também foi citado no esquema dos

Servidores Fantasmas, o Tércio não só no esquema dos servidores

fantasmas, em outros esquemas, mas como a gente tá falando nesse tópico,

especi�camente eu tinha que recordar nos autos, mas tem questão de

fantasma; lembra do assessor Luiz Antônio Ferreira Monteiro era assessor

de Galan ou Tércio, eles faziam os assessores cruzados, era lotado por

exemplo no gabinete do vereador Lúcio, mas que correspondia a indicação

de um outro vereador, Tércio, por exemplo, fazia meio que cruzado e era

uma lista muito grande de assessores; foi feita uma busca exploratória no

anexo da Camara Municipal, foi feito numa madrugada, eu estava lá, Dr.

lembro que foi no �nal do ano de 2017, mês outubro ou novembro, nessa

busca exploratória, nessa madrugada nós entramos logicamente com a

autorização do desembargador, nós entramos por volta de onze horas da

noite no anexo da Camara Municipal com todas as nossas técnicas de stelf

que a gente chama para que não chamasse a atenção, nem de alarme,

aqueles sensores de segurança e a gente tem outras técnicas que a gente

consegue entrar sem acionar; e no local nós encontramos diversos

envelopes e esses envelopes estavam nomeados, dentro dos envelopes

constavam cópias de cheques de todos os assessores e folhas de pontos,

todas não estavam assinadas, não estavam assinadas, e foram justamente os



envelopes que nós �agramos nas gravações da busca exploratória sendo

entregues a alguns assessores; o envelope de todos os vereadores estavam lá,

todos sem exceção; todas as diligências foram documentadas, nós temos o

normativo da Polícia Federal alguns deles são reportados através de

relatórios de vigilância, relatórios de informação de polícia judiciária,

informação de polícia judiciária, informação de inteligência policial de

acordo como ela se classi�ca, mas todas elas foram reportadas e estão

juntadas ao inquérito, todas elas, até porque todas as elas são pautadas em

ordem de Missão policial, então a gente tem que fazer relatório que

embase a ordem de missão policial; a senhora Leila Viana que tem um

parentesco inclusive com o prefeito, ela é servidora comissionada da

câmara, servidora efetiva da prefeitura, acho que é professora e ela estava

no dia de pagamento passando os envelopes contendo as folhas de ponto e

as cópias de cheques, e foi �lmada também nessa mesma oportunidade ela

entregou o pacote para Lúcio José, não sei a função especí�ca dela na

Câmara, o que ela faz, mas ela estava lá, era comissionada; o Antônio

Bezerra do Vale era vereador e durante a investigação a gente descobriu

alguns fatos acerca da participação dele em todo o esquema, e dos

servidores fantasmas, inclusive após a de�agração da operação nós

pegamos o celular dele ou em manuscritos uma contabilidade mesmo que

rústica, uma contabilidade dos fantasmas, o nomes dos fantasmas, quanto

ele recebia e quanto �cava líquido para ele e para os Fantasmas; Ananere

se eu não me engano é sogra do Antônio do Valle eu a �lmei em casa em

horário de expediente em algumas oportunidades, o Wagner Rogério ele

trabalha numa churrascaria e eu o �lmei na churrascaria em horário de

trabalho, esses dois principais eu lembro até porque �zemos diligencias em

cima desse pessoal e são assessores do Antonio do Vale; uma equipe foi lá;

em relação Raíssa Cristina uma equipe foi lá veri�car se ela trabalhava acho

que SENAC ou SESC, SENAC é isso mesmo lá em Bayeux, con�rmou

que conversou com ela lá não foi a minha equipe mas eu tenho certeza

absoluta que houve esse fato; Adeildo era peça chave nesse esquema de

Wellington Viana, ele era o operador �nanceiro com relação aos servidores,



ele arrecadava os valores, no início Adeildo trabalhava no PRP, que até

Wellington Viana tinha receio de se falar que era o escritório particular

dele, ele trabalhava lá, ele chegava cedo nos dias de pagamento, quando os

servidores recebiam e iam diretamente para lá e no �nal do dia ele saía com

uma pasta, talvez documentos, talvez valores e dava o seu destino e depois

do fato, durante a investigação, os seguranças de Wellington Viana,

capitaneados por Marcos da Forte abordou uma equipe da polícia federal e

nós �zemos contra medidas de inteligência, revertemos a situação

logicamente até porque a gente perderia a operação nessa época, �zemos

inclusive a prisão em �agrante do Marcos, nessa oportunidade estava eu e

o colega Vinícius que também é testemunha, eu que fui o condutor dessa

prisão em �agrante e depois desse fato o Adeildo passou a receber a visita

dos assessores e dos outros arrecadadores no prédio da Duque de Caxias,

número 97 que é o prédio de Wellington Viana que foi por herança; nesse

dia ele estava em companhia de um trabalhador que trabalhava na Fort e

também tinha um cargo na prefeitura, Franklin estava no local e Felipe

também, �lho de Leto, apareceu lá depois; nesse momento tinha

interceptação em curso; houve uma conversa de Felipe Monteiro que é o

�lho, acredito que tenha sido ele, é um up e dois gols; Franklin é guarda

municipal; Marcos estava com uma pistola block 380, sem registro e

Franklin estava com uma pistola também, mas acho que tinha registro;

Lúcio José, então presidente da Câmara ele teve participação também, ele

tinha fantasma, tinha alguns, o próprio Wagner que trabalhava na

churrascaria, o Luiz da serralheria eram servidores fantasmas do Lúcio

José; o Lúcio José ele recebeu um valor segundo Lucas Santino de R$

40.000,00 ou aproximadamente isso e com esse dinheiro que inclusive ele

disse que era um dinheiro maldito, ele comprou um Fluence do irmão dele

Olivaldo, essa possível propina foi de algum evento da Câmara, de alguma

votação da Câmara de interesse do Wellington Viana e do Roberto

Santiago; nas captações ambientais a Leila Viana passou documento e

envelope ou maço de dinheiro onde Lúcio José colocou no bolso

imediatamente colocou no bolso e houve conversa dele com a Leila Viana



con�rmando alguns valores, inclusive perguntando se o de Leto já tinha

sido pago; Adeildo era servidor da prefeitura trabalhava na Secretaria de

Finanças ou receita, ele tinha um dos maiores salários da prefeitura

antigamente era de R$ 20.000,00 e foi reduzido para R$ 10.000,00, ele era

servidor da prefeitura mas acredito que não fazia o trabalho

especi�camente para prefeitura, pelo que apuramos Adeildo tratava das

�nanças pessoais da família; os vereadores também possuíam uma cota na

prefeitura municipal de acordo com a sua posição política, se você era da

situação você tem uma cota maior se você era da oposição você tinha uma

conta menor, então alguns indicados dos vereadores faziam parte como

servidor da Prefeitura Municipal, a própria mãe do Marcos era servidora

da prefeitura, nós �agramos ela sacando dinheiro, se encontrando com

Marcos e Marcos levava lá para o PRP; no dia da de�agração da operação,

além do que nós já tinhamos encontrado na busca exploratória no Anexo

da Câmara, o que a gente encontrou de material no anexo, alguns

materiais, talvez os mesmos, nós encontramos nas casas de alguns

vereadores, como folhas de ponto em branco, cópia de cheques de muitos

assessores, a gente encontrou na casa de algum vereador, Tércio Dornelas

encontramos lá; participou da análise do material apreendido por exemplo

na sede do PRP, encontramos folha de ponto, controle de frequência de

servidores foram naturalmente as folhas de pontos, alguns assinados

outros não assinados; participou de análise de algum celular; os celulares

foram divididos entre as esquipes, eu �quei com o celular de Roberto

Santiago, e acho que o de Jaqueline, poucos celulares, mas o que encontrei

de importante especi�camente aqui eu tenho que dá uma olhada nos

autos; está tudo tecnicamente colocado, o processo se o senhor quiser eu

explico como se dá o processo de espelhamento de celulares, nós não

temos acesso aos celulares, só o espelhamento; Marcos ele tinha uma

empresa que era a Forte segurança e Forte Paraíba e essa empresa era

contratada da Prefeitura e da Câmara Municipal, as licitações na qual a

empresa do Marcos logravam êxito eram fraudadas tanto é que um dos

servidores da prefeitura chamado Clevelândio ele concorreu com o Marcos



e a gente provou, até pelas peças policiais que estão nos autos que foi

fraudulenta as licitações, o próprio Marcos falou que foi fraudulenta em

sua colaboração e ele é uma das pessoas que arrecadava também alguns

valores dos servidores fantasmas; Clevilandio era Servidor da Prefeitura

Municipal; eu acho que era um automóvel no nome de Clevilandio que

depois que foi passado talvez para o nome de Wellington Viana; não sabe

dizer se Clevilandio prestou depoimento na Polícia Federal; Inaldo era

Servidor da prefeitura ele era avaliador de imóveis e a principal

participação dele seria na questão da avaliação dos imóveis e a respeito de

servidor fantasma de Inaldo eu não me recordo especi�camente até

porque Inaldo foi a parte; na prefeitura municipal tinha servidores

fantasmas, as vigilâncias foram feitas para saber quem eram esses servidores

fantasmas, pegava a lista, era citado o nome de determinado servidor, nós

íamos atrás do Servidor, o que ele fazia, onde ele morava, seguia-o,

participava da vida do servidor durante um tempo; participava desse

esquema entre câmara e a prefeitura estatisticamente é difícil, mas eu acho

que uns 500 ou 600 servidores; o Doutor Fabiano ele fez o cálculo do

montante de recurso do desvio, mas era um desvio milionário; tanto é que

as interceptações elas provam isso as pessoas conversavam muito;

Wellington Viana ele con�rmou os fatos, nos últimos meses ele veio a

confessar diversos fatos; doutor eu não vi a con�rmação (de Leto acerca de

citar o nome de algum servidor) até porque eu não estava aqui, eu estava

em Brasília, mas foi me passado que muitos fatos que nós registramos

durante a investigação ele veio a con�rmar; a operação tapa-buraco é uma

ação da prefeitura municipal para tapar os buracos que estão nas vias; e aí

houve uma transação, uma comunicação entre alguns vereadores, acho

que Márcio Bezerra, o próprio Antônio do Vale e inclusive um ex servidor

da Polícia Federal, Emilio, que não é mais, era administrativo ele era

empresário, ele tem uma organização que realizavam esse serviço, e aí

houve toda a tratativa para que houvesse a contratação dessa empresa do

Emílio que era a Vale do Aço para que essa empresa �zesse esse trabalho ou

não �zesse, mas de certa forma recebesse o valor como se tivesse feito e



inclusive no e-mail do Antônio do Valle tinham documentos que

indicavam a produção dos mesmos para que facilitasse a contratação da

Vale do Aço, então era mais ou menos esse esquema que se passava a

respeito da operação tapa-buraco; houve a contratação da empresa, houve

o pagamento para empresa e o próprio Lucas Santino a�rmou que houve

um valor repassado; especi�camente alguns vereadores receberam, como

Lucas Santino mas eu seria leviano em a�rmar quem foram essas pessoas,

mas consta nos autos e o Lucas Santino falou que alguns vereadores

receberam, acho que o próprio Márcio Bezerra teria recebido um valor, é

isso a certeza que eu tenho são essas pessoas; (quais dos demais

denunciados citados aqui não são vereadores e participou da operação

tapa buraco), seria Marcio Bezerra que hoje não é vereador e ele se tornou

funcionário da Prefeitura Municipal, o ex prefeito Leto Viana estava

envolvido na tapa buraco e Antonio do Vale que na época era procurador;

não se recorda se Marcos da Forte estava envolvido na operação Tapa

Buraco; (acerca de como se processava o evento da doação de terrenos

informou que) alguns vereadores faziam a captação de empresários, esses

empresários tinham interesse em terrenos e esses vereadores traziam, eles

faziam essa intermediação para o então prefeito Leto Viana, de acordo com

os interesses do prefeito, e esses terrenos eram avaliados por Inaldo e havia

essa permuta, em obra, doava para empresa, por exemplo a Project tem o

fato de doação de uma área pública, a Nordeste mídia digital houve

também uma doação de um terreno em contrapartida da aquisição de

paradas de ônibus que vieram até não ser construídas e outras empresas

elas receberam terrenos em troca de construção, de construção da sede

para gerar emprego e nunca houve essa contrapartida ou se houve, houve a

menor; da Nordeste mídia digital acredito que tenha sido só a parada de

ônibus ou a construção de uma quadra também, acho que em camalaú,

essa quadra nem está construída até hoje, nem está completada até hoje; a

avaliação era feita por Inaldo, pela comissão que Inaldo participava e era

sempre a um valor que bene�ciasse Wellington Viana, era feita a menor a

avaliação dos valores dos terrenos e se dava dessa forma; não recorda que



houvesse pagamento de propina para atingir interesse; algumas casas,

alguns imóveis de Wellington Viana eram sobre subavaliados talvez por

questoes tributárias, eles eram subavaliados para que o imposto de

transmissão fosse menor no interesse do Wellginton Viana; Inaldo foi alvo

de interceptação durante alguns períodos; o terreno da Project na verdade

foi uma rua houve uma um ato legislativo que transformou essa rua de

uma forma que pudesse ser comprada ou doada pela empresa Projecta, na

verdade o que o empresário queria era juntar a loja principal com o galpão

do estoque dele então houve uma votação na câmara municipal e deu essa

concessão, essa possibilidade da compra dessa área em troca de uma obra e

a gente veri�cou essa obra era uma praça e não justi�cava a priori o valor

que foi trocado, estive no local da praça; (sobre a situação da ocupação de

bens) o então Prefeito Wellington Viana tinha alguns automóveis e alguns

imóveis que ele tinha a linha de comando sobre esses bens que estavam no

nome de outras pessoas, por exemplo tinha uma Hilux e um Golf GTI

acho que os dois chegam a R$ 300.000 ou 350.000,00 que os dois estavam

em nome de terceiros, estavam nome do Kelnner; e outros carros que

estavam no PRP que foram apreendidos e que estava no nome de outras

pessoas, o próprio Clevilandio que eu citei anteriormente ele tinha um

automóvel que Leto tinha o comando desse automóvel e estava no nome

do Clevilandio; imóveis, algumas imóveis encontramos no nome de outras

pessoas mas que os vizinhos falavam que aquele terreno, que aquele imóvel

era de Wellington Viana, inclusive recentemente alguns imóveis aqui do

Jardim Oceania estavam sendo murados e dois ou três terrenos estavam no

nome de terceiros ou foram passados para terceiros nos últimos meses; (se

essa situação foi materializadas com as buscas) algumas certidões de

imóveis de Wellington Viana, documentos de carros, certi�cados de

registro de carro, vários em nome de terceiros, o Adeildo tinha inclusive

um controle no Excel de alguns carros, pagamento também de contas de

luz, de energia, o Adeildo também tinha esse controle que não estavam no

nome de Wellington Viana; a história do pátio Intermares Eu acho que o

senhor falou o ponto-chave se liga ao interesse empresário Roberto



Santiago, ele não queria concorrência com o Shopping dele Mangabeira e

Manaíra e durante toda essa luta digamos assim de construção do

Shopping Pátio Intermares travou-se uma verdadeira guerra de interesse

dentro da Câmara Municipal, onde os interesses de Wellington Viana

eram defendidos por sua base, segundo Lucas em troca de alguma verba,

de alguma propina, algumas di�culdades de emissão de licenças

ambientais, houve também alteração na legislação Municipal acerca da

construção de grandes empreendimentos, o que a gente veri�cou foi que a

parte documental, a gente recebeu muita documentação informando, até

pessoas dos próprios órgãos públicos tivemos acesso a algumas

informações e �zemos todo um comparativo das alterações legislativas,

Lucas falava que houve uma certa alteração e a gente ia lá e con�rmava,

basicamente foi isso; as peças meio que estavam na maioria dos esquemas

(com alguma ou outra modi�cação); com toda certeza existia a

interligação, uma comunhão de vontades para instalar o esquema para

tirar o dinheiro da Prefeitura em vários frentes.

Por último, pode-se concluir que existe prova concludente, mais do que su�ciente, segura, quanto à

materialidade do crime narrado na denúncia, restando apreciar com o devido cuidado, a questão da autoria

em relação a cada um dos denunciados.

3.2 Da autoria

Da autoria por parte de WELLINGTON VIANA FRANÇA, a quem foi imputada, nestes

autos, a conduta descrita no art. 2º, caput, §§ 3º e 4º, II da Lei nº 12.850/13.

Lei 12.850/13

Art. 2º Promover, constituir, �nanciar ou integrar, pessoalmente ou por

interposta pessoa, organização criminosa:

Pena - reclusão, de 3 (três) a 8 (oito) anos, e multa, sem prejuízo das penas

correspondentes às demais infrações penais praticadas.

(...)



§ 3º A pena é agravada para quem exerce o comando, individual ou

coletivo, da organização criminosa, ainda que não pratique pessoalmente

atos de execução.

§ 4º A pena é aumentada de 1/6 (um sexto) a 2/3 (dois terços):

(...)

II - se há concurso de funcionário público, valendo-se a organização

criminosa dessa condição para a prática de infração penal;

Por ocasião de seu interrogatório, em princípio, negou as imputações feitas, demonstrando, por

vezes, vontade de colaborar e esclarecer os fatos. Mostrou-se confuso e, por vezes, foi contraditório, mas em

muitas ocasiões detalhou informações importantes sobre a existência da organização criminosa, em especial

sobre o núcleo �nanceiro.

Em suas alegações �nais, descreveu sua pessoa; quali�cou de “falsa calúnia especial” as denúncias do

delator Lucas Santino; descreveu e comentou sobre os veículos que relacionou, em número de 21; negou

falsa evolução patrimonial e ocultação patrimonial, aduzindo que Sandro do sindicato é seu inimigo pessoal

e político; a�rmou existência de falsa calúnia especial contra Cláudia Monteiro Costa; negou baixa de ITBI

para bene�ciar Sérgio Viana e a existência de informação privilegiada em favor de George Braga referente ao

desconto de ITBI; negou repasse de recursos da câmara por ordem de Lúcio; deu a sua versão sobre o

encontro no Restaurante Picuí, bem como a sua versão sobre a compra do mandato de Luceninha;

comentou sobre as negociações do Shopping Pátio Intermares; comentou sobre o contrato da coleta do lixo e

sobre o episódio das cartas renúncia; mencionou o repasse de salários de funcionários da ativa e funcionários

fantasmas que não realizavam repasse; comentou sobre a permuta da área pública com a empresa Projecta;

comentou sobre a operação tapa-buracos e sobre a concessão ilegal de empréstimos consignados, bem como

da suposta manipulação de Lucas.

Em outro tópico comentou sobre o acordo de colaboração premiada que celebrou, detalhando,

entre outras coisas, sua evolução patrimonial, deu sua versão sobre os episódios narrados pelo MP e, em

quase 200 páginas, explicou cuidadosamente as razões pelas quais entende que deve ser absolvido ou

bene�ciado com o perdão judicial.

Juntou vasta documentação, como registrado acima.



Não obstante, as provas em seu conjunto apontam em sentido parcialmente contrário ao que

alegou, já que, como dito, reconheceu parcialmente vários fatos ligados ao objeto do presente processo.

O então Prefeito de Cabedelo/PB ocupou o ápice político da pirâmide criminosa, estendendo seus

“métodos de governança” à Câmara Municipal, transformada num anexo para a consumação de seus

objetivos.

Foi o gestor do núcleo político e líder da ORCRIM. Sua atuação perpassou por todas as condutas

ilícitas perpetradas pelos integrantes da organização, tais como a “compra e venda do mandato de prefeito

exercido por José Maria de Lucena Filho – “LUCENINHA” e a sua consequente renúncia ao cargo; as

irregularidades na Prefeitura Municipal de Cabedelo-PB, servidores-fantasmas; o esquema de recebimento

de dinheiro desviado do salário dos servidores municipais; as ilicitudes em torno da “Operação

Tapa-Buracos”; o �nanciamento da campanha de vereadores, com as cartas-renúncia apreendidas; os atos de

corrupção envolvendo a avaliação, doação e permuta de terrenos pertencentes ao erário municipal

abrangendo diversas empresas, tais como Nordeste Mídia Digital Ltda., Cabo Branco Hotelaria, Projecta e

Levanter; as ações ilícitas para impedir a construção do Shopping Pátio Intermares, distribuição de valores

ilícitos para vereadores; evolução patrimonial incompatível com a renda declarada e com ocultação

patrimonial sua e de sua esposa, Jacqueline Monteiro França, por meio de interpostas pessoas, quais sejam,

Reuben Cavalcante, Eduardo Cunha Carneiro Braga e outros; utilização de estruturas municipais de

segurança; fraudes envolvendo o contrato do lixo, dentre outros.

Grande parte desses eventos foram confessados pelo denunciado em declarações prestadas às Policia

Federal e con�rmadas junto ao Ministério Público, por seu órgão de atuação contra o crime organizado-

GAECO.

As condutas ilícitas praticadas por LETO VIANA foram demonstradas por várias matizes de provas

produzidas ao longo das investigações e da instrução processual, as quais foram descritas e comprovadas em

diversos momentos.

Nas declarações por ele prestadas à Polícia Federal em 09/04/2019, confessou a autoria dos mais

diversos ilícitos penais que foram objeto de apuração, iniciando-se com con�rmação e detalhamento da

compra do mandato de LUCENINHA, com dinheiro repassado pelo empresário Roberto Santiago, nos

seguintes termos:



“QUE con�rma a compra do mandato do ex-prefeito Luceninha com

dinheiro repassado pelo empresário Roberto Santiago; QUE Roberto

Santiago utilizou cheques como garantia de parte do valor da negociação,

pois estava descapitalizado naquele momento em razão da construção do

Shopping Mangabeira; QUE os canhotos de cheques apreendidos pela

Polícia Federal na primeira fase da Operação Xeque-Mate correspondem,

de fato, aos que foram usados na negociação; QUE o único objetivo de

Roberto Santiago ao comprar o mandato de Luceninha era impedir a

construção do Shopping Pátio Intermares; QUE a compra do mandato foi

seguida de um golpe aplicado por Fabiano Gomes, Olívio e Lucas Santino

em Luceninha, uma vez que aqueles �caram com o dinheiro se

comprometendo a pagar as dívidas de Luceninha, mas nunca o �zeram;

QUE Fabiano Gomes recebia R$ 30.000,00 mensais (posteriormente o

valor foi reduzido para R$ 20.000,00) por sua participação no episódio da

compra do mandato e também para dar uma cobertura na imprensa

favorável ao impedimento da construção do Shopping Pátio Intermares;

QUE Olívio recebia R$ 5.000,00 mensais em razão de sua atuação no

mesmo episódio; QUE os pagamentos para Fabiano e Olívio tinham eram

originários de um desvio mensal dos valores destinados ao pagamento do

contrato de lixo da Prefeitura de Cabedelo/PB; QUE após o interrogado

ser alçado à condição de prefeito, Roberto Santiago passou a exigir, como

contrapartida pela compra do mandato, R$ 100.000,00 mensais do

contrato do recolhimento do lixo de Cabedelo/PB; QUE Severino, dono

da Light Engenharia, empresa responsável contratualmente pela coleta do

lixo, repassava mensalmente um valor abaixo daquele exigido por Roberto,

algo em torno de R$ 70.000,00; QUE esse valor era entregue pelo

interrogado a Roberto Santiago mensalmente; QUE o interrogado pegava

o dinheiro com Severino (conhecido como "Silvino") e entregava

pessoalmente a Roberto Santiago, normalmente em seu escritório; QUE

parte desse dinheiro Roberto utilizava para pagar Fabiano Gomes e Olívio;

QUE insatisfeito com o fato de Severino não repassar os R$ 100.000,00

mensais por ele exigidos, Roberto Santiago passou a indicar, por meio do



funcionário do Banco do Nordeste Maykel, a pessoa de Mário Sérgio para

gerir o lixo de Cabedelo/PB através da empresa M Construções; QUE

Mário Sérgio, por indicação de Roberto, chegou a repassar R$ 200.000,00

para a campanha do interrogado após constatar sua dianteira nas pesquisas

eleitorais; QUE como contrapartida, �cou acordado que Mário Sérgio,

através de sua empresa, assumiria o contrato de lixo de Cabedelo/PB;

QUE o interrogado repassou os R$ 200.000,00 para quatro candidatos a

vereador que, acreditava à época, ganhariam as eleições; QUE assim agiu

por sugestão de Roberto Santiago, que desejava a formação de um grupo

parlamentar que defendesse seus interesses em Cabedelo; QUE os

candidatos a vereador que receberam o dinheiro foram Janderson, Jonas

Pequeno, Benone e Josimar; QUE todos eles �caram como suplentes;

QUE atualmente os quatro são vereadores em razão dos afastamentos

decorrentes da Operação Xeque-Mate; QUE pode comprovar suas

alegações com as notas promissórias originais que os quatro vereadores

assinaram e que ainda estão em seu poder; QUE apresenta neste ato as

notas promissórias assinadas pelos quatro vereadores; QUE ainda em

relação ao contrato de lixo, esclarece que Lavanério tinha interesse em ser

contratado, mas Roberto não queria que ele fosse contemplado, pois

Lavanério não concordava em pagar os R$ 100.000,00 mensais exigidos

por Roberto; QUE Lavanério teria oferecido R$ 30.000,00 mensais no

lugar dos R$ 100.000,00 exigidos por Roberto, o que este recusou; QUE

Lavanério, então, participou da licitação contra a Light, tendo perdido o

certame; QUE o interrogado repassou R$ 50.000,00 para Lavanério não

recorrer contra a vitória da Light na licitação;”

Ele ainda con�rmou (em relação a “Operação Tapa Buraco”) o recebimento de R$ 50.000,00 das

mãos do empresário Emílio Augusto, con�rmando que Reuben Cavalcante �cou responsável por

acompanhar toda à tramitação do processo de adesão à ARP, a pedido do interrogado, bem como, Antônio

do Vale �cou responsável por auxiliar juridicamente Reuben Cavalcante, no decorrer do processo de adesão,”

de modo a atender aos interesses da organização criminosa.



Leto Viana confessou também o recebimento de propina para viabilizar contratos envolvendo ações

da saúde do município. Informou que o grupo de empresas de Aldênio e Calou (ALMED, etc.),

contemplado em diversas ARPs da Prefeitura de Cabedelo/PB, chegou a pagar propina em duas

oportunidades para ele, sendo uma de R$ 200.000,00 (duzentos mil reais) em 2016 e outra de R$

120.000,00 (cento e vinte mil reais) no mesmo ano, que esses valores foram usados em sua campanha

eleitoral.

Ainda em relação à saúde municipal, informou que o então deputado federal André Amaral

conseguiu uma emenda destinada à saúde de Cabedelo/PB e queria, em contrapartida, um valor a título de

propina e que a forma encontrada para satisfazer o então Deputado Federal foi mediante o pagamento de

uma dívida que a Prefeitura de Cabedelo tinha com a empresa FORT (usada muitas vezes para garantir a

segurança da ORCRIM), no valor de R$ 350.000,00 (trezentos e cinquenta mil reais). Disse que após

receber parte da dívida, Marcos da Fort repassou-lhe (para Leto) R$ 100.000,00 (cem mil reais), os quais

foram entregues ao pai do então deputado federal.

Em relação a outro episódio impregnado de ilicitude, que veio a se chamar “Caso Projecta”,

informou que receberam propina para �ns de assegurar os reais objetivos privados da negociata os vereadores

Júnior Datele, Arthur Cunha Lima Filho, Rosivando Viana, José Eudes, Lucas Santino, José Pereira,

Fernando Sobrinho e Graça Rezende.

Leto Viana ainda detalhou as ações ilícitas para impedir a construção do SHOPPING PÁTIO

INTERMARES, con�rmando a distribuição de propina, por Roberto Santiago, em duas oportunidades

distintas, para vereadores de Cabedelo e com o objetivo de que estes impedissem a construção do Shopping

Pátio Intermares. Informou que a primeira distribuição ocorreu no ano de 2012, tendo como bene�ciários

os então vereadores Ricardo Félix, que recebeu R$ 70.000,00, Lucas Santino, a quantia de R$ 70.000,00,

Jonas Pequeno, o valor de R$ 70.000,00, Benerval Severo, a quantia de R$ 10.000,00 e Luiz Henrique

Cavalcante, que recebeu R$ 10.000,00.

Leto revelou também que a segunda distribuição ocorreu em 2014, tendo como bene�ciários os

então vereadores Rosivando Viana, que recebeu R$ 200.000,00, Lucas Santino, recebeu a quantia de R$

200.000,00, Moacir Dantas, que recebeu R$ 200.000,00, Márcio Bezerra, recebeu R$ 50.000,00, Belmiro

Mamede recebeu 50.000,00 e Graça Rezende recebeu R$ 50.000,00.



Comprovou-se nos autos a evolução patrimonial da família Viana (LETO VIANA e

JACQUELINE FRANÇA) através da utilização de interpostas pessoas que �guravam como “laranjas” para

ocultação de um patrimônio totalmente incompatível com suas rendas formalmente declaradas às

autoridades �scais, não se podendo acolher as justi�cativas que foram feitas.

Neste sentido destaca-se o relatório �nal do IPL n° 277-2018 que analisou parte do material

apreendido, em especial a documentação encontrada na sede do PRP e as conversas encontradas em mídia,

durante o cumprimento da Medida Cautelar de Busca e Apreensão autorizada pelo poder judiciário.

As autoridades responsáveis pela investigação encontraram planilhas de “controle de emplacamento

de veículos”, a maior parte deles registrados em nome de laranjas e apreendidos pela Polícia Federal, além de

tabelas de imóveis cujas contas eram pagas por LETO VIANA e que estavam registradas em nome de pessoas

identi�cadas como “laranjas”, a exemplo de Aliberto Florêncio e Marcos Antônio, conforme relatório de

Análise de Material Apreendido da Equipe 04 - itens 02, 11 a 27 e 39 – sede do PRP.

Leto Viana também viu seu patrimônio evoluir de forma rápida e desproporcional a suas rendas

legítimas por meio da aquisição de imóveis, conforme se viu em conversas travadas entre ele e GEORGE

CUNHA CARNEIRO BRAGA. Ambos trataram acerca de relações �nanceiras ligadas a terceiros em

transferências bancárias referente à compra de imóveis. A autoridade policial e o MP observou , em trecho da

análise de material, que “chamou atenção da equipe de análise trecho da conversa entre LETO e George Braga

na qual LETO informa que o dia seguinte (02/2018) seria o último dia do desconto na prefeitura. No dia

seguinte LETO solicita que GEORGE informe o número da conta para que faça um TED da entrada do

terreno, sendo R$20.000,00 no mesmo dia e um cheque para sexta-feira também de R$20.000,00 e um cheque

em 29 de fevereiro, no valor de R$35.000,00, totalizando R$75.000,00.

Restou devidamente demonstrado também que Leto Viana participava diretamente na

manipulação do salário dos servidores municipais, conforme Relatório de Análise de Mídia da Equipe 04,

item 07; Equipe 01, item 27. Foi encontrado pela polícia uma extensa lista que relacionava mais de 1.400

servidores públicos municipais aos respectivos responsáveis por suas indicações, arquivo criado em fevereiro

de 2017.

Encontrou-se ainda um arquivo que demonstrou indicações de cargos por pessoas investigadas, a

exemplo de ANTÔNIO DO VALE, JACQUELINE, MARCOS, JOSUÉ GÓES, FABRÍCIO MAGNO,

ROSIVALDO GALAN E MOACIR, também denunciados.



O servidor CLEVELÂNDIO DE ALMEIDA GOMES, ouvido pela Polícia Federal em 12.04.2019,

informou que trabalhou na campanha de Leto Viana como cabo eleitoral, passando a trabalhar na Prefeitura

quando Leto se tornou vice-prefeito, por ter o prefeito gostado dos serviços dele. Disse que, enquanto Leto

era vice-prefeito, o declarante trabalhou na Secretaria de Finanças, com salário aproximado de R$ 1.3000,00

mensais e que quando Leto assumiu como Prefeito, disse ao declarante que iria melhorar seu salário,

colocando-o no Gabinete, passando a receber salário bruto de R$ 10.000,00 e salário líquido de

aproximadamente R$ 7.700,00, dos quais �cava apenas com R$ 3.000,00, restituindo, todos os meses, a

sobra para Adeildo, a pedido de Leto Viana. Informou que QUE Adeildo pegava o dinheiro com o

declarante às vezes na rua, outras vezes na sede do PRP e que sacava em torno de R$ 5.000,00 para entregar a

parte de Leto Viana a Adeildo e pagar umas despesas pessoais com o que sobrava.

Informou também que ao pegar seus documentos, já no primeiro mês como Prefeito, Leto Viana

comunicou ao declarante que este teria de fazer a devolução de parte de seu salário, justi�cando que não

tinha opção de recusar, pois necessitava sustentar sua família. Esclareceu, portanto, que antes do salário de

R$ 10.000,00 teve um salário de aproximadamente R$ 5.000,00 por um curto período de tempo, não se

recordando quanto devolvia desse salário e que existia o que chamou de “tabu” muito forte para que as

pessoas não comentassem umas com as outras que restituíam parte de seus salários, pois seriam

imediatamente desligadas. Como dito, era a conhecida “lei do silêncio” que imperava.

Foi apreendido no gabinete de Leto um manuscrito que chamou a atenção dos investigadores e que,

depois de todo o trabalho feito pela Polícia e pelo Ministério Público, con�rmando-se durante a instrução do

processo e não desconstituído pelas defesas, revelando que o referido denunciado comandava diretamente

contratações realizadas pela Prefeitura de Cabedelo/PB. Nele se identi�ca a empresa, o total do empenho, o

valor pago e os períodos.

Dentre as empresas citadas, observa-se, por exemplo, o prévio direcionamento, com evidente fraude,

à empresa Flexibase, em nove e-mails encaminhados por Emílio Augusto Alquete de Paula a ANTÔNIO

DO VALE, que ocupou a função de Procurador-Chefe do município de Cabedelo, cujo objetivo era tratar

de certame para aquisição de mobiliário diverso, conforme Relatório de Análise de Material Apreendido da

Equipe 07.

Apontaram os investigadores que, no dia 28/09/2014, às 10:33:34 Hs, houve uma comunicação de

Emílio Augusto com o email: protecareacomercial@gmail.com, com os seguintes dizeres: “Segue ata, será

nesses moldes. Estarei fechando uma comissão melhor essa semana. Abço”. No dia seguinte, Antônio do Vale



recebeu um e-mail do correspondente protecareacomercial@gmail.com dizendo: “Segue, apenas p conhecer de

nossa qualidade, vamos ajustar até caber. Att”.

De acordo com as mensagens enviadas por EMÍLIO AUGUSTO a ANTÔNIO DO VALE,

percebe-se que se buscava direcionar o certame licitatório para que a empresa FLEXIBASE fosse a vencedora,

através das características/especi�cações dos produtos que seriam fornecidos ao município, objeto do

contrato, o que contraria a lei.

Nesse sentido, ainda, no dia 08/10/2014, a equipe da PF observou a existência de duas

comunicações relevantes, na primeira, uma pessoa que se denominou Izabel, através do e-mail

izabel@�exibase.com.br, às 12:21:28 Hs, fez contato com Emílio Augusto dizendo: “conforme contato com

João Mendes, segue os anexos solicitados. Qualquer dúvida estamos à disposição.” No segundo e-mail, às 17:44

Hs, Emílio Augusto se comunicou com Antônio do Vale, nos seguintes termos: “Ilustre, dê uma conferida

nas especificações técnicas dos mobiliários. Muito bom e complexo, muito difícil de se fabricar similar.

Precisamos apenas, melhorar a redação para ficar sem denotação tendenciosa. Segue também o orçamento, para

adequação. Com um material dessa qualidade fica tranquilo a justificativa. Fora a garantia. Att”.

Também observou-se muitas práticas ilícitas de Leto Viana pelo que revelou MARCOS

ANTONIO SILVA DOS SANTOS em depoimento prestado no bojo do Acordo de Colaboração Premiada

homologado judicialmente nos Autos nº 0000246-17.2019.815.0731, fortalecendo algumas evidências,

permitindo o aprofundamento coma busca de outros elementos de convicção e melhorando a compreensão

sobre o funcionamento da organização e do atuar de uma de suas principais �guras.

O mencionado colaborador a�rmou que sua empresa de segurança era bene�ciária de licitações

fraudadas, que seriam organizadas por REUBEN, que providenciava as pesquisas de preços e termos de

referências. Informou também que já sabia os termos e preços necessários para vencer as licitações e que

empresas concorrentes eram laranjas ligadas, de alguma forma, ao então prefeito LETO VIANA. Foi

revelado que os pagamentos eram realizados em espécie, sacado das agências da Caixa ou Banco do Brasil.

Segundo MARCOS ANTONIO SILVA DOS SANTOS houveram outros episódios semelhantes

com outras empresas e contratos, citando contrato de medicamentos, em que uma pessoa chamada

"ALDÊNIO" (ALMED; PERNAMBUCO) também fazia repasse de valor para LETO. MARCOS chegou a

ver o repasse e detalhou que foi a Recife/PE com ALDÊNIO e MARCELO (amigo de MARCOS, Policial



Militar) e que ALDÊNIO sacou o dinheiro na boca do caixa e retornaram para a residência de LETO, em

Cabedelo, acrescentando que o valor era de aproximadamente 120 mil reais.

Também por meio do referido colaborador, observou-se que a empresa INORPEL, que possuía um

contrato de fornecimento de serviço de internet �rmado com a Prefeitura de Cabedelo, a partir deste

contrato, iniciado ainda na gestão de LUCENINHA e continuado na de Leto, efetuava repasses de valores

ao ex-prefeito. MARCOS disse que presenciou o repasse por 5 vezes, e que, inclusive, abriu a porta do local

para que a proprietária da INORPEL adentrasse.

Narrou também acerca da tentativa de “compra” do silêncio após as prisões preventivas. MARCOS

ANTÔNIO a�rmou que LETO, já na sede da Polícia Federal, solicitou que tomasse conta de ADEILDO,

para que ele (ADEILDO) não efetuasse qualquer tipo de delação, assim como MARCOS. LETO ofereceu

uma casa para ADEILDO e MARCOS, que a casa oferecida foi um duplex atrás da Policlínica, bem como

ofereceu arrimo para a família dos dois, e que essa ajuda mensal ainda é paga a ADEILDO.

Por �m, disse que esteve no escritório de ROBERTO SANTIAGO, juntamente com FABRÍCIO

MAGNO, onde este conduzia um envelope com dinheiro (notas de R$ 50,00 e R$ 100,00) e um envelope

com documento. Narrou que FABRÍCIO MAGNO entrou no escritório e retornou sem os envelopes.

MARCOS a�rmou que foi ao escritório de ROBERTO SANTIAGO a mando de LETO, acompanhando

FABRÍCIO. MARCOS também a�rma que várias vezes esteve com LETO no escritório de ROBERTO

SANTIAGO. Disse que, embora não entrasse para a reunião, revelou que LETO carregava sempre uma

pasta com dinheiro, e que os valores eram aproximadamente 120 mil constantes na referida pasta.

Por tudo que foi visto e diante das provas produzidas restou evidente o envolvimento em destaque

de Leto Viana nas condutas ilícitas praticadas pela organização criminosa tratada nos presentes autos.

Em capítulo e momento apropriado será apreciada cuidadosamente a colaboração processual de

Leto Viana e seus efeitos, uma vez que, como reconheceu o MP, em determinado momento do processo, o

acusado passou a assumir postura colaborativa, o que precisa ser muito bem analisado especialmente diante

de sua posição de che�a na ORCRIM investigada e da repercussão social dos crimes por ele praticados.

Da autoria por parte de JACQUELINE MONTEIRO FRANÇA, a quem foi imputada, nestes

autos, a conduta descrita no art. 2º, caput, § 4º, II da Lei nº 12.850/13.

Lei 12.850/13



Art. 2º Promover, constituir, �nanciar ou integrar, pessoalmente ou por

interposta pessoa, organização criminosa:

Pena - reclusão, de 3 (três) a 8 (oito) anos, e multa, sem prejuízo das penas

correspondentes às demais infrações penais praticadas.

§ 4º A pena é aumentada de 1/6 (um sexto) a 2/3 (dois terços):

(...)

II - se há concurso de funcionário público, valendo-se a organização

criminosa dessa condição para a prática de infração penal;

Em suas alegações �nais destacou que é funcionária pública efetiva junto a Câmara Municipal de

Cabedelo, tendo ingressado por meio de concurso público em 2008, mas que se encontra à disposição do

Poder Executivo municipal, em situação regular. Negou a veracidade do relato do policial Guilherme

Nogueira. Comentou sobre a omissão do horário de funcionamento dos entes públicos que mencionou;

alegou prática de falsidade ideológica contra falso servidor; alegou falsa con�guração de evasão de divisas;

negou qualquer ocultação patrimonial; classi�cou como �ctícia a alegação de lavagem de capitais; concluiu

ser atípica acusação sobre cópias de cheques; classi�cou como infundadas as alegações de Lucas Santino na

qualidade de delator; taxou o relato de Lueldo Santino como manipulado, destacando ser irmão de Lucas

Santino; Comentou sobre as acusações proferidas pelo delator Marcos Antônio, acusando-o de falsa calúnia

especial; Explicou o que teria acontecido no caso do requerimento com Antônio do Valle mencionado pelo

MP; Negou o pagamento de assessores não vinculados a vereadora na data indicada.

Requereu que lhe seja assegurado o direito ao efetivo contraditório e a paridade de armas, arguindo

preliminar inominada fundada na súmula vinculante 14 do Supremo Tribunal Federal e a existência de

violação ao princípio do contraditório. Sustenta que o ministério público fala em transações imobiliárias mas

não descreve onde no processo está a comprovação do alegado.

Negou sua condição de co-autora ou de partícipe no crime que lhe foi imputado, bem como a

ausência de nexo entre sua conduta e os eventuais resultados citados, que não praticou nenhuma conduta

descrita como crime de lavagem de dinheiro requerendo o acolhimento de preliminar e, sucessivamente, sua

absolvição.



No tocante a preliminar, importante destacar que o processo foi saneado em diversas

oportunidades, inclusive quanto tramitou junto ao Tribunal de Justiça. E, mesmo assim, após a

redistribuição dos autos para este juízo, novamente as questões processuais foram invocadas pelas defesas e

apreciados em decisão fundamentada, que reconheceu a regularidade do processo. Uma simples leitura do

relatório acima feito deixa evidente que os princípios da ampla defesa e do contraditório foram preservados, e

que se observou o devido processo legal.

Deste modo, de logo rejeito a preliminar invocada, destacando que a parte ré teve plena ciência de

tudo que lhe foi imputado, acesso irrestrito as provas, que lhe foi assegurado o direito de ser ouvida e ser

assistida por defesa técnica e que o pedido preliminar formulado se confunde com o próprio mérito da causa,

uma vez que a inexistência de documentos ou de provas de fatos narrados pelo MP conduzirá a absolvição e

não a extinção do processo.

Não obstante, as provas anexadas ao caderno processual e o aprofundamento das investigações

demonstraram que a referida denunciada, na condição de vereadora e primeira-dama do município de

Cabedelo, exerceu grande relevância na operacionalização das condutas ilícitas praticadas pela ORCRIM.

Também observa-se que se bene�ciou consideravelmente dos atos ilícitos praticados e apontados na inicial.

Exerceu ela inegável ingerência administrativa na Prefeitura de Cabedelo, não como simples

servidora, como a�rmou. Veri�cou-se sua atuação efetiva e direta na implementação de assuntos referentes

ao município, envolvimento no esquema de servidores fantasmas vinculados aos vereadores, além do desvio

de recursos públicos em benefício particular, constatado por meio da evolução patrimonial incompatível

com os seus rendimentos.

JACQUELINE FRANÇA, apesar de integrar o Poder Legislativo de Cabedelo, resolvia

diretamente assuntos pertinentes ao Executivo daquele município, que iam desde a contratação de empresas

para prestação de serviços à Prefeitura à realização de eventos no município, conforme demonstram as

ligações telefônicas de índices 10951453, 10955792, 10979214- Relatório de Interceptação nº 002/2018.

Existe prova mais do que su�ciente nos autos de que a referida denunciada utilizou os servidores e

serviços custeados pelo ente público para o atendimento de demandas de cunho eminentemente pessoal,

conforme revelaram as ligações telefônicas de índices 10955108, 10962499, 10964764 e 10964777 e registros

realizados pelos policiais federais anexadas aos autos, obtidas com a autorização da justiça. Também foram

registradas imagens de servidores pagos pelos cofres públicos realizando atividades privadas, em benefício



estritamente particular dela, como carregando e descarregando veículos com produtos e equipamentos da

então primeira dama e vereadora, apenas a título de exemplo.

JACQUELINE FRANÇA utilizou-se também dos serviços de MARCOS ANTÔNIO, que

também obedecia suas ordens e realizava a segurança pessoal do núcleo familiar do prefeito LETO VIANA.

Os autos registram uma demonstração clara de tal constatação no episódio em que ela ordenou que

MARCOS intimidasse o servidor municipal ALEXANDRO, conhecido como Sandro (Sandro do

Sindicato), no episódio em que ele teria a intenção de registrar imagens do prefeito, conforme ligação índice

10818890, obtida por meio de quebra de sigilo telefônico com autorização da justiça.

JACQUELINE FRANÇA também registrou signi�cativa evolução patrimonial, enriquecendo-se

de forma demasiadamente célere e ilícita, na medida em que mantinha, em seu gabinete,

assessores-fantasmas, apropriando-se dos salários deles, como �cou comprovado por farta prova amealhada

ao IP nº 105/17. Inclusive, vários cheques foram encontrados em sua posse durante a realização de busca

domiciliar, que possuem íntima relação com os nomes encontrados, ao ensejo da busca exploratória, no

envelope que seria, justamente, destinado a ela para pagamento de seus assessores.

Foi detalhado todo o funcionamento do sistema de recebimento de dinheiro ilícito, proveniente dos

salários dos servidores-fantasmas. Eram realizados em dias de pagamento da folha de servidores pelo ente

público. Nesse dia, os servidores-fantasmas se deslocavam para as instituições �nanceiras e realizavam

transações �nanceiras e saques de seus salários e posteriormente se deslocavam para a sede do Partido

Republicano Progressista – PRP, localizado na Rua Severino Vitalino, nºs 60/70/78, Ponta de Matos,

Cabedelo-PB, onde funcionava como um escritório de LETO VIANA, ou então para a casa do referido

gestor, localizada na Rua Pedro Gonzaga de Lima, Cabedelo-PB para deixarem a signi�cativa parte do salário

recebido.

O envolvimento da denunciada no desvio de salário dos servidores foi rea�rmado pela testemunha

GUILHERME NOGUEIRA DE HOLANDA, agente da PF, durante a audiência de instrução e

julgamento realizada em 24/06/2019, em que con�rmou que ela possuía alguns servidores que eram lotados

no seu gabinete que iam para a Câmara entregar parte do salário, acima transcrito.

O GAECO e a Polícia Federal apontaram, dentro do que chamou de esquema criminoso

desempenhado por JACQUELINE, o papel de destaque da “assessora” JÉSSICA FERNANDA GUEDES



DA SILVA, responsável, conforme se extrai do Relatório de Análise de Polícia Judiciária nº 002/2018 –

MPA, captação ambiental, por receber o envelope contendo os cheques dos “assessores” da vereadora

JACQUELINE no mês de janeiro, inclusive com imagens também colacionadas na denúncia. Ainda

segundo o Ministério Público e a Polícia Federal, JACQUELINE FRANÇA, além de lesar o patrimônio

público de Cabedelo/PB, participou, ativamente, do processo de lavagem de dinheiro arrecadado

ilegalmente por LETO VIANA.

O afastamento do sigilo �scal dos investigados, com a autorização da justiça, revelou, em relação à

referida denunciada, que operações imobiliárias somaram o montante de R$ 8.569.926,50, enquanto a

movimentação �nanceira da investigada foi de apenas R$ 1.059.871,28, levando a conclusão de que tal

montante foi transacionado em espécie e com recursos provenientes de origem ilícita, visto que não foram

declarados à Receita Federal.

Chamou a atenção das autoridades que conduziram a investigação o fato de que as notas �scais

eletrônicas emitidas no CPF de JACQUELINE FRANÇA totalizaram um montante de R$ 634.155,89, ou

seja, 63,24% de toda a renda por ela declarada, indicando um padrão de vida muito mais elevado do que

aquele que lhe permitem suas rendas formais, corroborando os indícios de manipulação de dinheiro de

origem ilícita.

O sistema eletrônico CENSEC (Central Notarial de Serviços Eletrônicos Compartilhados) apontou

que o casal LETO e JACQUELINE adquiriu, desde a assunção do mandato por LETO VIANA em 2013 e

enquanto permaneceu no poder, aproximadamente 25 imóveis no município de Cabedelo/PB, sem contar

ou considerar os imóveis que seriam de propriedade do casal, mas que, segundo informantes, estariam em

nome de terceiros.

Com o afastamento do sigilo �scal e análise de dados de ALIBERTO FLORÊNCIO DE

OLIVEIRA, apontado como “laranja” a serviço do mencionado casal, �cou revelado uma movimentação

�nanceira 96,92% superior à soma dos rendimentos declarados por ele, mais os gastos dos Cartões de

Crédito, sendo ainda de se ressaltar o montante de NFe emitida em favor do CPF do citado investigado, o

qual soma R$ 252.113,34, valor que corresponde a 73,43% dos rendimentos por ele declarados.

Foram apreendidos durante a investigação documentos que estavam na bolsa de JACQUELINE

MONTEIRO, referentes a veículos registrados em nomes de terceiros que, não obstante, eram geridos pelo

casal FRANÇA. Dentre as pessoas e veículos em nome de terceiros, destacou-se um GOLF GTI em nome



de KELNNER MAX DIAS (que, segundo os autos, trata-se de empresário e pessoa do círculo de

convivência mais restrito de Leto, que também exercia a função de "laranja"), apreendido durante as buscas,

cabendo registrar, ainda, que documentos referentes a transferências �nanceiras entre KELNNER e FELIPE

MONTEIRO (pessoa que, segundo a Polícia Federal, auxiliava na garantia da segurança da ORCRIM), e

ainda documentos alusivos à compra de uma BMW repassada de FELIPE para KELNNER foram

encontrados no mesmo local.

Foi listado nos autos uma vasta frota de veículos utilizados pela família FRANÇA, observando-se

que inúmeros deles estavam em nome de terceiros, circunstância que evidencia a ocultação patrimonial.

No depoimento prestado por MARCOS ANTONIO SILVA DOS SANTOS em sede de Acordo

de Colaboração Premiada homologado judicialmente nos Autos nº 0000246-17.2019.815.0731, apresentou

o mencionado colaborador uma imagem de uma agenda que a�rmou ser da irmã de JACQUELINE, escrita

com a letra da própria JACQUELINE. Explicou que conseguiu imagens da agenda quando CLÁUDIA,

irmã de JACQUELINE, ligou para a sua esposa marcando um encontro com o objetivo de passar a data e o

valor de um veículo "RANGER" que ele (MARCOS) comprou de LETO. CLÁUDIA foi até a empresa

FORT Segurança e conversou com a esposa de MARCOS. CLÁUDIA, então, esqueceu a agenda na

empresa e, pelo que MARCOS percebeu, ela atuava como "operadora" de LETO e JACQUELINE, em

pagamentos e aluguéis por exemplo. MARCOS falou que JANAÍNA (esposa) retirou imagens da agenda

citada e depois a restituiu.

Entre os escritos havia: "falar com RICARDO para providenciar o contrato com a FORT

SEGURANÇA". MARCOS explicou que JACQUELINE queria que a FORT providenciasse a segurança



eletrônica dos imóveis particulares com data retroativa para que tivesse uma comprovação de que eles

pagaram por esses serviços. Na verdade, MARCOS disse que eles nunca pagaram por esses serviços. Esse fato

ocorreu após a prisão decorrente da Operação XEQUE MATE, para dar aparência de legalidade aos serviços

prestados por MARCOS. O contrato simulado seria no valor de mil reais.

Com relação à ocultação patrimonial, MARCOS a�rmou que o "Galpão da Vitrium" era de

propriedade de LETO, mas estava em nome de terceiros. MARCOS, haviam anotações na agenda com

registros de uma grande quantidade de imóveis, esclareceu que estão em nome de terceiros e que LETO,

pessoalmente, acompanhava as reformas e obras em cada um deles. MARCOS con�rmou que o

acompanhou em algumas visitas aos imóveis.

Como ressaltou o Ministério Público, as declarações apresentadas por MARCOS ANTÔNIO

estão descritas e comprovadas por outros meios de prova conforme depreende-se do Relatório de

Corroboração n° 001/2019/NA/DELECOR/DRCOR/SR/PF/PB.

Analisando o material apreendido pelas buscas realizadas com autorização da justiça veri�cou-se

vários documentos que demonstram a efetiva participação de JACQUELINE em diversos atos da

ORCRIM, tais como comprovantes de transferências bancárias dela para Leto, de valores consideráveis,

onde, na lateral e em manuscrito, é possível identi�car: “VENDA EVOQUE”, “KELNER TED”,

“EMPRESTOU A WELLINGTON 11-12-2017”., “DECLARA”, “NOME...WELLING...EMPRESTA”,

“E ORIGEM DO DINHEIRO”, “VENDA EVOQUE A KELNER”.

Foi apreendido também, entre muitos outros documentos, um recibo no valor de R$ 250 mil reais

referente à compra dos imóveis nele descritos, assinado pelo casal, datado de 25 de abril de 2017, chamando a

atenção às áreas e localidades dos imóveis, em comparação ao valor da renda. No canto superior encontrou-se

os manuscritos ‘FALTA CONTRATO” e “FALTA A ESCRITURA”.

Da autoria por parte de LÚCIO JOSÉ DO NASCIMENTO ARAÚJO, a quem foi imputada a

conduta descrita no art. 2º, caput e § 4º, II da Lei nº 12.850/13.

Em suas alegações �nais, depois de relatar os fatos e o processo, bem como o objeto da ação penal,

apontou o que chamou de excessos, concluindo que o arcabouço probatório produzido pela acusação se

resume a depoimentos dos delatores e as  ilações e tentativas de  descontextualizar imagens de conversas.



Em sede de preliminar reiterou a incompetência absoluta em razão da matéria, requerendo a

remessa dos autos à justiça eleitoral.

Questionou a metodologia apresentada pelo Ministério Público, que no seu entender denunciou os

réus de forma indevida, com apresentação de pluralidade de denúncias sobre o mesmo fato ou fatos conexos.

Apontou a inversão da ordem de pronunciamento dos réus delatores e não delatores, o que teria violado o

contraditório a ampla defesa, no seu entender. Ainda questionou o não acesso da defesa ao conteúdo das

colaborações premiadas de todos os delatores, apontando ofensa ao devido processo legal. Apontou a

ausência de documentos essenciais à compreensão integral do feito, que teria ocasionado cerceamento de

defesa. Em outras palavras, apontou que vários elementos de provas essenciais não estão inseridas nos autos,

até onde o causídico pode ter acesso.

Concluiu que a absolvição deve ocorrer pela atipicidade da conduta. Apontou a ausência de

descrição do núcleo do tipo praticado que foi inobservado pelo MP; a ausência de elementares do tipo (com

comentários especí�cos sobre cada um deles) e concluiu sobre a insu�ciência probatória e aplicação do

princípio constitucional da dúvida em favor do réu. Acrescentou ainda que as acusações não podem se

sustentar apenas na palavra de delatores. Subsidiariamente, comentou sobre a dosimetria da pena no ponto

especí�co, na inadequação do processo para discutir dano moral coletivo, com o devido arremate nas

considerações �nais e pedidos últimos.

Sobre as questões preliminares observa-se que já foi objeto de decisão oportuna, inclusive do

incidente especí�co, encontrando-se o feito, smj., saneado e apto ao seu julgamento.

Sobre a ordem de manifestação dos delatores já foi su�cientemente explicado em decisões anteriores.

Ocorreu a separação de processos (entre réus presos e réus soltos, conforme decisão do Des. João Benedito já

mencionada) em benefício dos próprios réus, que se encontravam presos preventivamente. Neste

procedimento em curso, os (có)réus delatores/colaboradores foram interrogados antes dos demais réus e

apresentaram alegações �nais antecipadamente, mesmo inexistindo norma legal com tal previsão, tudo em

benefício da defesa.

Ainda se pode observar que os colaboradores (processados em outros autos diante da cisão do

processo por decisão do E. Relator) foram ouvidos como testemunhas durante a instrução processual,

oportunidade em que puderam ser adquiridas pela defesa técnica, que também recebeu cópia dos termos de

colaboração, com exceção de partes ainda sob sigilo, que se justi�ca por decisão de Tribunais Superiores, por



envolver autoridade detentora de foro por prerrogativa de função. Deste modo, resumiu-se a não

publicidade apenas das partes de colaborações que dizem respeito ou referem-se a autoridades detentoras de

foro especial e cujo conteúdo foi encaminhado aos juízos competentes, nada dizendo respeito aos ora

denunciados, o que não trará nenhum prejuízo a nenhuma das defesas deste processo.

Ao contrário do alegado, as provas colhidas nos autos demonstram a atuação direta e efetiva de

LÚCIO JOSÉ como componente do núcleo político da ORCRIM que, por signi�cativo intervalo de

tempo, circundou os Poderes Legislativo e Executivo do Município de Cabedelo/PB, como detalhado acima

e foi especi�cado na denúncia, con�rmando-se durante a instrução processual em análise mais aprofundada,

exauriente.

A perícia realizada no celular de LÚCIO JOSÉ, apreendido em cumprimento a mandados

expedidos pela justiça quando da de�agração da operação, demonstrou uma grande quantidade de ligações

efetuadas/recebidas para outros denunciados, dentre eles LETO VIANA (LETO PREFEITO-15) e

JACQUELINE (VEREADOR JAQUELINE- 8), o que desvela o intenso relacionamento e vínculo entre os

investigados.

Sucedendo ele o réu colaborar LUCAS SANTINO na condição de presidente da Câmara de

Vereadores de Cabedelo, viu-se que LÚCIO JOSE gerenciou o Poder Legislativo Municipal em absoluta

obediência a LETO VIANA, prestando-lhe contas dos gastos realizados pela Casa Legislativa e recebendo

ordens diretas dele, o que demonstrou, sob o ponto de vista da hierarquia da ORCRIM, uma posição de

subordinação ao gestor municipal, o que foi fundamental para os �ns de preservação dos interesses da

organização.

Foi durante seu mandato que se notabilizou a consolidação do esquema extremamente lucrativo e

milionário de desvio dos salários dos servidores públicos (normalmente assessores-fantasmas) em benefício

dos vereadores, conduta ilícita que permitiu a cada parlamentar um considerável acréscimo em seus ganhos

mensais.

LÚCIO JOSÉ atuou como peça fundamental na Organização Criminosa que se apura nos autos,

tanto submetendo o Legislativo municipal ao modelo administrativo fraudulento adotado por LETO

VIANA, como, em determinadas ocasiões, participando diretamente de atos de corrupção, valendo-se da

qualidade de vereador e presidente da Câmara.



Contrariando totalmente sua função constitucional e política, a Câmara Municipal de

Cabedelo-PB viu-se em situação de subserviência aos interesses ilegais de LETO VIANA e de membros da

organização. A�rma o Ministério Público que a Câmara local “funcionou como ente público para o desvio

de recursos públicos por meio do ESQUEMA DE SERVIDORES-FANTASMAS”, e para isso, “os

vereadores integrantes da ORCRIM, realizavam empréstimos consignados, bene�ciavam-se do dinheiro

desviado do salário dos servidores municipais através do recebimento dos “envelopes” (que continham

cheques, termos de posse, folhas de ponto de servidores)”.

Em conversa entre LETO VIANA e LÚCIO JOSÉ, por telefone e obtida com autorização judicial,

conforme índice 10978401, o chefe do Legislativo realizou uma espécie de prestação de contas ao chefe do

Executivo. Durante a conversa, LÚCIO foi indagado pelo Prefeito sobre o pagamento da folha da Câmara

do mês de dezembro.

As explicações dadas pela defesa não se mostraram convincentes também sobre esse ponto da

acusação.

Como enfatizou o Ministério Público, no diálogo os interlocutores mencionam também a

negociação sobre uma casa. LÚCIO informou que já havia pago “cento e treze mil e trinta e oito mil no mês

de dezembro”. Informou ainda que por volta do dia 21/12 iria pagar toda a folha do mês de dezembro, e que

“o dinheiro que sobrar será todo para Leto”.

Observe-se:

(...)

LETO: Tu vai pagar a folha de dezembro quando?

LÚCIO: Eu acho, Leto, dia 20, 21...

LETO: Pronto, quando for 23, aquele (inaudível) acaba...e tu já pode

(inaudível)

LÚCIO: Pronto, tá certo, tá certo...não, essa semana eu digo a você,

tudinho.

LETO: Pronto!



LÚCIO: Porque não ia...ia ser aquele valor, mas eu tive que tirar mais

CENTO E TREZE MIL para pagar aquele negócio de NICODEMOS.

LETO: É, o que você passar é o que volta...tem problema não...pagar a

casa...tem problema não.

LÚCIO: Quando (inaudível) aqui, eu deixo com você uns SEISCENTOS

MIL.

LETO: É, você tem que ver o valor que você tem, né?

LÚCIO: É, essa semana eu já lhe digo.

LETO: A casa é quanto? Quanto vai ser a casa lá?

LÚCIO: SEISCENTOS MIL.

LETO: Aí você vai repassar quanto?

LÚCIO: O certo era SEISCENTOS MIL...SEISCENTOS MIL...aí eu

paguei CENTO E TREZE MIL. Paguei trinta e oitenta veio agora em

dezembro. Daquela dívida que você (inaudível).

LETO: Ah, do INSS, do INSS.

LÚCIO: Foi, foi...aí eu tive que ligar...

LETO: Da boutique, da boutique.

LÚCIO: Foi, foi

LETO: Você manda o menino fazer o levantamento da sua folha

LÚCIO: Essa semana eu lhe digo tudo

LETO: Você vai liquidar sua folha lá pro dia 24 tudinho...você vai pagar

tudo, de dezembro, né?



LÚCIO: Tudo, tudo...O QUE SOBRAR É SEU.

LETO: Pronto, pronto.

LÚCIO: O QUE SOBRAR É SEU.

LETO: Porque vai ter mais TRINTA E OITO (inaudível)...aplicou o

dinheiro, num foi?

LÚCIO: É, também, tem mais trinta e pouco também...vai dar um

dinheirinho bom, vai dar um dinheirinho bom...viu, essa semana eu lhe

digo tudo direitinho.

LETO: Tá bom, tá bom. Tranquilo!

(...)

ÍNDICE: 10978401. OPERAÇÃO: XEQUE-MATE. NOME DO

ALVO: LÚCIO JOSÉ. TELEFONE DO ALVO: 83987958496. DATA

DA CHAMADA: 04/12/2017. HORA DA CHAMADA: 17:07:16.

DURAÇÃO: 00:01:58. TELEFONE DO CONTATO: 83999834111.

DIREÇÃO: RECEBIDA

Em outra conversa, observou-se a con�rmação de que LÚCIO JOSE efetuava os repasses de

dinheiro para o então prefeito. De fato, no dia 13/12/2017, LÚCIO JOSÉ também conversa com LETO

VIANA, como revela o índice 11018293 obtido com autorização judicial, e destaca-se, na conversa, alguns

pagamentos judiciais que a Câmara deveria fazer, mas que LETO discutiu com LÚCIO se a Prefeitura seria

quem faria tais pagamentos, sendo descontados os valores no duodécimo da Câmara. Porém, LÚCIO deixou

claro para LETO que em janeiro de 2018 não haveria “problema nenhum”, mas que neste mês

(dezembro/2017) ele teria muitas contas a pagar, fora “aquele negócio para você...”.

Veja-se o trecho:

LÚCIO: Diz aí, LETO!



LETO: Lúcio, esse negócio de (inaudível), que ele falou...esse negócio da

justiça...é pra eu contestar, ou vocês vão pagar? Pra descontar no

duodécimo ou quer que eu faça o recurso?

LÚCIO: Deu quanto aí?

LETO: Trinta e pouco mil, trinta mil.

LÚCIO: De que isso tudo?

LETO: Eu posso pagar...se você quiser eu posso lhe pagar...você acha certo

fazer isso ou (inaudível)?

LÚCIO: Você quer como? Diga aí!

LETO: Eu não, pra mim tanto faz...eu não vou pagar mesmo. Tu que

sabe! É tu que vai pagar?

LÚCIO: Nós vamos pagar, agora assim...tu tira essa despesa todinha e vê

aquele negócio lá (inaudível)

LETO: Eu disse a ele que era melhor que fosse feito na Justiça. Tão

comprovando...porque parcela e aí fazia dentro da legalidade.

LÚCIO: É, o melhor é fazer do jeito legal.

LETO: Mas ele quer que você assine uma Declaração dizendo que você vai

pagar.

LÚCIO: Mas como? E isso é legal?

LETO: É legal, mas como eu tava dizendo...era bom que a gente fosse em

audiência...e lá na audiência dissesse que realmente prestou o serviço e lá

legalmente se pagava, né?

LÚCIO: Era mais fácil.



LETO: Aí eu pegava e parcelava em quatro e pagava.

LÚCIO: E aí a gente abatia aqui no duodécimo.

LETO: E você pagava dentro das condições da Câmara.

LÚCIO: É, a partir de Janeiro a gente não tem problema nenhum...esse

mês é que eu tenho um bocado de coisa e eu tenho que deixar aquele

negócio pra você também e pagar as contas aqui e um bocado de coisa

aqui que eu tenho pra pagar.

(...)

ÍNDICE: 11018293. OPERAÇÃO: XEQUE-MATE. NOME DO

ALVO: LÚCIO JOSÉ. TELEFONE DO ALVO: 83984958496. DATA

DA CHAMADA: 13/12/2017. HORA DA CHAMADA: 11:09:45.

DURAÇÃO: 00:07:39. TELEFONE DO CONTATO: 83999130155.

DIREÇÃO: RECEBIDA. CADASTRO DA LINHA: WELLINGTON

VIANA FRANÇA CPF: 395.605.204-82.

Por outro lado, observou-se ainda que �cou documentado por meio de imagens o exato momento

em que o parlamentar recebeu quantias referentes ao salário de seus assessores, conforme imagens

colacionadas na Representação inicial da Polícia Judiciária, por meio da busca exploratória realizada no dia

18.01.2018, dando conta de sua direta e efetiva atuação na ORCRIM.

A investigação ainda revelou que LEILA VIANA foi �agrada pelas câmeras de segurança da agência

da CEF, no dia 20.10.2017, em Cabedelo, realizando operações bancárias consistente no desconto de

cheques de servidores para recebimento de dinheiro em espécie em conjunto com Francisco Ferreira Duarte

Junior, que era a pessoa responsável por sacar os cheques dos servidores fantasmas vinculados a LÚCIO

JOSÉ.

Também foi encontrada uma foto com 3 (três) cheques na análise do celular pessoal de LÚCIO

JOSÉ cujo emitente é a CÂMARA MUNICIPAL DE CABEDELO, assinados por LUCAS SANTINO,



CPF: 012.057.444-60, Presidente da Câmara de Vereadores de Cabedelo/PB à época e também por

LUELDO SANTINO, CPF: 837.743.867-49, que ocupava a função de tesoureiro do legislativo municipal,

conforme imagem a seguir:

NOME DO ARQUIVO: 1515805473870bf785438c6cdaa79143fb4eaef

9fa09ed0feb0416dbca5aac1d6943cfe12b3887d4c80790dfc5381aee271ca

ecfd4c099a131007c33a d4929996c17657e3e1e9.jpg

As investigações revelaram que os 3 (três) bene�ciários dos cheques que aparecem na imagem acima

colacionada eram servidores comissionados da Câmara Municipal de Cabedelo em 2015.



Em Acordo de Colaboração Premiada com o Ministério Público da Paraíba, homologado

judicialmente nos Autos nº 000635-60.2018.815.0000, ROSILDO PEREIRA DE ARAÚJO JÚNIOR,

conhecido por JÚNIOR DATELE, também investigado nas ações ilícitas da ORCRIM e vereador do

Município de Cabedelo-PB, em 17/04/2018, no depoimento prestado à Polícia Federal, con�rmou o

envolvimento do vereador LÚCIO JOSÉ no esquema de desvio dos salários dos servidores-fantasmas.

O referido réu colaborador indicou (09’:10’’) alguns operadores de vereadores, a exemplo da

VEREADORA JACQUELINE, cujo operador é o ADEILDO BEZERRA DUARTE (09’:12’’). Para o

VEREADOR ROSIVALDO GALAN, a operadora é sua esposa, de nome LINDIANE MIRELLA

(09’:24’’). O operador do VEREADOR JOSUÉ GOES é a pessoa conhecida por JOSSEMAR (09’:37’’). Já

para o VEREADOR LÚCIO, CHICO JUNIOR (Francisco Ferreira Duarte Junior) (09’:42’’) e a LEILA

(09’:45’’), dando-os como os principais operadores.

GLEURYSTON VASCONCELOS BEZERRA FILHO, conhecido por “LÉO”, em juízo,

detalhou toda a dinâmica do esquema dos servidores fantasmas, reconhecendo sua participação e assumindo

a responsabilidade pelos descontos e subsequente desvio dos salários que eram destinados aos assessores de

“DATELE”. GLEURYSTON, que, como se viu, foi o operador de “DATELE”, embora lotado na

Prefeitura, ao tempo da operação, con�rmou que era ele, na grande maioria das vezes, que recebia os

envelopes das mãos de LUELDO (na gestão de LUCAS) e de LEILA (na gestão de LÚCIO), o que

contradiz o depoimento da testemunha de defesa André Franklin. Informou também que LÚCIO criou o

hábito de promover um café da manhã, oportunidade na qual a prestação de contas mensal da Câmara

Municipal era tratada e os envelopes entregues e que o dinheiro dos assessores, depois de desviado, era

utilizado por DATELE para pagamento de cabos eleitorais e contas particulares. Ou seja, os assessores

recebiam pequena fatia dos recursos e o vereador �cava com o excedente. Revelou ainda que já chegou a

receber um envelope das mãos de PEDRO AMÉRICO, assessor do vereador LÚCIO e que FRANCISCO

JÚNIOR era o operador deste último, responsável pelas mesmas funções então desempenhadas por ele

(GLEURYSTON), pessoa que, por diversas vezes, encontrava nas agências bancárias no dia de pagamento do

funcionalismo, descontando cheques.

LÚCIO JOSÉ foi citado como um dos destinatários das quantias descontadas no esquema dos

servidores fantasmas por MARCOS ANTONIO SILVA DOS SANTOS, em depoimento prestado no bojo

do Acordo de Colaboração Premiada homologado judicialmente nos Autos nº 0000246-17.2019.815.0731,

e con�rmado em juízo (em regime cruzado de inquirição). Disse o réu colaborador que, além do prefeito,



alguns vereadores se bene�ciavam dos salários que eram desviados dos servidores fantasmas do próprio Poder

Executivo, em montantes que eram entregues na sede do PRP ou na casa de LETO, entre eles LÚCIO JOSÉ.

Assim como outros vereadores, anuiu e submeteu sua representação parlamentar ao poderio

�nanceiro do prefeito por meio da assinatura das chamadas CARTAS-RENÚNCIA, cuja existência foi

primeiramente revelada por LUCAS SANTINO, com todos os detalhes, inclusive, por exemplo, que o

documento era escrito, dirigido ao presidente da câmara, era irretratável depois do simples deferimento do

pedido em despacho do presidente da câmara, destacando que se o documento (carta de renúncia)

encontra-se na mão de Leto, ele mesmo pode pegar, entregar para o presidente e o parlamentar �ca com seu

mandato perdido. Acrescentou que Leto tinha as cartas de renúncia dos vereadores que ele ajudou

�nanceiramente, e para fazer parte do bloco dele, inclusive no partido, citando expressamente, Lúcio,

presidente da câmara, repetindo a existência de carta de renúncia de Lúcio assinada em poder de Leto.

Comprovando tais informações, entre outros elementos de prova, destaca-se o cumprimento de

mandados de busca e apreensão deferida pela justiça nos autos da Medida Cautelar nº

0000460-66.2018.815.0000, em 03/04/2018, quando da de�agração, da Operação Xeque-Mate,

encontradas e apreendidas em poder do vereador TÉRCIO DORNELAS carta renúncia originais subscritas

por vereadores de Cabedelo/PB datadas de janeiro de 2017, período que corresponde com o início da

legislatura, destacando-se, apenas no que diz respeito aos pedidos de renúncia assinados, os vereadores

FABIANA REGIS, ANTÔNIO MOACIR, JOSÉ EUDES, JOSUÉ PESSOA, BELMIRO MAMEDE,

LÚCIO JOSÉ e TÉRCIO DORNELAS (itens 16 a 23 do Relatório de Análise de Material Apreendido

referente à equipe 24).

TÉRCIO DORNELAS, segundo revelou os autos, foi citado como um dos bene�ciários no caso

do conjunto de ilícitos denominado pelo MP como “caso PROJECTA” por LUCAS SANTINO. Segundo

o referido colaborador, TÉRCIO DORNELAS foi um dos bene�ciários da “propina” por ele passada a

LETO (então vice prefeito) e que este repassaria ao seu grupo político da Câmara, do qual LÚCIO fazia

parte, para a aprovação do projeto de lei da permuta em prol da referida empresa.

Foi apreendido por ocasião das buscas autorizadas pela justiça em poder de LÚCIO JOSÉ um

veículo Renault Fluence, de placas OFD 0736, em nome de Orisvaldo do Nascimento Araújo, seu irmão.

Conforme apontou LUCAS SANTINO, o referido veículo foi adquirido pelo vereador, por meio do

emprego de R$ 50.000,00 recebidos na forma de “propina”, proveniente das negociações do Shopping Pátio



Intermares e repassada por LETO VIANA, pormenorizando o ocorrido, esmiuçando que o referido acusado

recebeu o valor diretamente das mãos de LETO, entre outras particularidades.

A participação de LÚCIO JOSÉ nas práticas nefastas da ORCRIM revelado pela Operação

Xeque-Mate restou demonstrada ainda por outros elementos de convicção.

Foi apreendido em sede de cumprimento de mandado de busca com autorização da justiça a

signi�cativa quantia (R$ 92.0000,00) de dinheiro em espécie, encontrada pela PF dentro do armário de seu

quarto e numa caixa de sapato, apontando o MP que cuidam-se de “valor e local de salvaguarda anormais e

que indicam crime de lavagem de dinheiro, na modalidade ocultação, atualmente depositado judicialmente e

a disposição da justiça que será, oportunamente, devolvido aos cofres do poder público lesado, para ser usado

da forma devida, em benefício da população de Cabedelo. Vale destacar que o valor foi apreendido em data

posterior ao pagamento dos servidores da Prefeitura e da Câmara Municipal, ocorrido dias antes da

de�agração da Operação Xeque-Mate, o que corrobora as evidências de que ele recebia parte dos salários

destinados aos funcionários.

Também foram apreendidas na ocasião do cumprimento do mandado de busca e apreensão quatro

folhas de cheques emitidas por Flavianna Cristina Medeiros de Lucena, servidora comissionada da Câmara

de vereadores de Cabedelo, cada uma no valor de R$ 1.200,00 (mil e duzentos reais), datadas do ano de

2014. FLAVIANA, conforme representação da Autoridade Policial, foi �agrada pelas gravações ambientais,

autorizadas pelo Poder Judiciário, entregando dinheiro para LEILA VIANA DO AMARAL, também

servidora da Câmara Municipal de Cabedelo.

Mais adiante, informando o destino daquele dinheiro repassado, arremata a Representação da

autoridade policial: “num momento posterior, já no início da tarde, Leila repassa em mãos parte do dinheiro

da corrupção ao seu padrinho político, o vereador e presidente da Câmara Lúcio José, conforme excerto abaixo

transcrito do Relatório de Análise de Polícia Judiciária nº 002/2018 – MPA”.

A investigação revelou que, nos cheques há a indicação de tentativa de saque por KEYLLA

BARAÚNA, ex-companheira de LÚCIO JOSÉ. Nos dois primeiros cheques abaixo há o manuscrito “P.G.

MAGICAR” e “MAGICAR”, de REUBEN (que, segundo o colaborador LUCAS, chegou a “emprestar”

sua conta para depósito da “propina” da OPERAÇÃO TAPA-BURACO). É possível visualizar, também,

no verso dos dois primeiros cheques, a aposição do carimbo “EDINHO – O SHOPPING DAS PEÇAS!!!”.



Por �m, há a indicação da agência e conta no qual deveria ser depositado o cheque: “1729-9; 6285-5”; e

“1729-9; 33.515-0”:







O afastamento do sigilo do acusado permitiu constatar movimentações �nanceiras superiores às

suas rendas declaradas, demonstrando a movimentação de recursos oriundos de corrupção. As informações

provenientes da quebra do sigilo �scal revelaram uma movimentação �nanceira 39,44% superior à soma dos

rendimentos declarados mais os gastos dos Cartões de Crédito. Tal diferença se deu principalmente no ano

eleitoral de 2016, que foi de 117,40%, conforme tabela elaborada pelos órgãos de investigação. Destacou-se a

emissão de R$ 101.360,50 em NFe com destino ao CPF do denunciado.

Da autoria por parte de INALDO FIGUEIREDO DA SILVA, a quem foi imputada a conduta

descrita no art. 2º, caput e § 4º, II da Lei nº 12.850/13.



Em seu interrogatório, negou as práticas que lhe foram atribuídas na denúncia. Em sede de

alegações �nais, apontou que, ao contrário do que a�rma o Ministério Público, o acusado possuía

capacidade pro�ssional para elaborar parecer de avaliação. Negou quaisquer tipos de avaliações fraudulentas

ou subavaliações. Comentou sobre sua atuação por diferentes exercícios �nanceiros, apontou a evolução da

receita do ITBI dos últimos anos e do salto diante da nova sistemática de arrecadação, citando o exercício

2016 como exemplo.

Acrescentou que os pareceres eram emitidos de forma imparcial e a partir de decisão colegiada, e não

monocrática como a�rma a denúncia. Mencionou designação de Rodrigo Martinez para compor a comissão

de avaliação de imóveis, a observância de recomendações do TCE, utilização de software adequado e os

resultados obtidos. Comentou sobre a comparação entre as avaliações realizadas por corpo técnico de

auditores �scais e as avaliações da prefeitura e seus resultados. Depois de mencionar casos especí�cos (Cabo

Branco Hotelaria e Turismo Ltda e BRTEC) apontou que as avaliações da Comissão da prefeitura estavam

dentro de uma coerência de mercado, entendendo descaracterizada a utilização do termo avaliações

fraudulentas, usada pelo MP. Fez ponderações sobre o conteúdo de ligações interceptadas, sobre o caso

projecta, sobre as declarações de Lucas Santino. Pontuou que tais vantagens mencionadas na investigação

nunca foram demonstradas em seu favor.

Explicou sobre as duas procurações fornecidas pelo cartório responsável pelo registro imobiliário

local, sobre mensagens de SMS e por redes sociais, sobre a situação envolvendo a CPL Construtora Pirâmide

LTDA, documentos relacionados a Leto, memoriais de negociação, entre outros. Apontou a inexistência de

justa causa, nulidade da delação, a inaplicabilidade da lei de organização criminosa, pugnando por sua

absolvição.

Cuida-se de servidor efetivo da prefeitura de Cabedelo/PB, que se apresentou como avaliador do

Município.

O conjunto de elementos de convicção já colhidos durante a investigação e também na fase

processual, não desconstituídos pelas defesas, demonstraram que uma das formas de utilização do poder ou

autoridade para conseguir obter vantagens e fazer uso do dinheiro público para o atender interesses próprios

de LETO VIANA  e da organização criminosa envolvia negociações imobiliárias.

Neste ponto, a atuação de INALDO FIGUEIREDO mostrou-se como de suma importância.

Pode-se dizer que, sem ele, grande parte dos ilícitos não teriam sido praticados e a lesão ao patrimônio



público seria bem inferior. Cuidou-se de pessoa responsável pela execução de atos que foram imprescindíveis

para atender os interesses de LETO e da ORCRIM.

Foi ele o responsável, segundo o que consta nos autos, por atos ardilosos, enganosos, com o intuito

de lesar ou ludibriar o município, deixando de cumprir o dever inerente à função pública que ocupava e

exercia. Realizou avaliações fraudulentas ou subavaliações de terrenos públicos, objeto de permuta/doação, e

propiciava, de forma indireta, graças ao abatimento dos valores das contraprestações, o recebimento e

distribuição de “propina” entre LETO e os vereadores envolvidos na aprovação das medidas legislativas

necessárias às transmissões dos imóveis.

Percebe-se tais características pelos motivos e fundamentos invocados nas suas avaliações.

Uma parte dos valores que abastecia os cofres da ORCRIM ou enriquecia indevidamente

particulares, ou eram utilizados para �ns condenáveis, provinha de sua atuação.

INALDO também subavaliou imóveis por LETO VIANA adquiridos, ainda que por interposta

pessoa, gerando recolhimento de impostos com valores aquém do devido.

Não se pode deixar de consignar que, inclusive como característica do tipo de ilícito praticado, agiu

com grande cautela e sutileza, sendo muito cuidadoso no seu atuar, com a �nalidade de não deixar rastros ou

provas de suas condutas.

Não obstante, as imputações que lhe foram atribuídas foram con�rmadas por interceptações

telefônicas, as quais permitiram aferir o seu modus operandi.

No dia 29.09.2017, por exemplo, (ligação de índice 459390), INALDO manteve contato com a

pessoa identi�cada como JACELMO, oportunidade em que este comentou que um “cliente” seu estaria

interessado em adquirir um galpão na estrada de Cabedelo/PB; lembrando, ainda, de uma situação que

envolvia a empresa SCHINCARIOL, quando ele, então, disse, em relação a esse caso, que o então prefeito

teria interesse em realizar uma “permuta” com alguma construtora que pudesse investir na cidade e que ela (a

“permuta”) seria em obras (situação que mais se assemelha a uma “doação com encargos”).

O MP chamou a atenção também para outro trecho de interceptação obtida com a autorização da

justiça, ocorrida no dia 4.12.2017, (ligação de índice 477483), em que um homem chamado de JOSIMAR

entrou em contato com INALDO, dizendo que iria providenciar cópias de alguns documentos para que eles



pudessem analisar a possibilidade da retirada de tributos (ITBI) e “pegar o peru”, comumente entendida

como um valor extra, “por fora”, indicando vantagem indevida.

JOSIMAR foi identi�cado como sendo JOSIMAR FREIRE DA SILVA, e o terminal por ele

utilizado estava cadastrado em nome do CARTÓRIO FIGUEIREDO DORNELAS, de Cabedelo/PB,

objeto de medida de busca e apreensão nos autos nº 0000870-27.2018.815.0000.

INALDO teve papel fundamental também na permuta do terreno em benefício da empresa

PROJECTA, envolvendo o empresário HENRIQUE LARA, conforme infere-se da conversa telefônica

entre ele e LETO VIANA (ligação de índice 10984112), constante nos autos do inquérito em anexo

(ÍNDICE: 10984112 OPERAÇÃO: XEQUE-MATE. NOME DO ALVO: WELLINGTON VIANA.

TELEFONE DO ALVO: 83999130155. DATA DA CHAMADA: 05/12/2017. HORA DA

CHAMADA: 17:23:17. DURAÇÃO: 00:01:08. TELEFONE DO CONTATO: 83988599973.

DIREÇÃO: EFETUADA. OBSERVAÇÕES: @@@LETO X HNI - TERRENO DA PROJECTA -

HENRIQUE. TRANSCRIÇÃO: ROSELLYN ARAUJO MONTEIRO - 032.406.204-48).

INALDO foi responsável por avaliar em R$ 158.470,00 o logradouro localizado na Rua Projetada,

entre as quadras “A” e “B”, do loteamento João Paulo II, com área total de 530m2, de interesse da

“PROJECTA”. Ou seja, o valor do metro quadrado do terreno �cou avaliado em R$ 299,00, em manifesta

desvalorização indevida.

Suas subavaliações, entre outras coisas, permitiram o pagamento a menor dos tributos, cuja

diferença entre o valor real e o falseado era repatriada aos responsáveis pela aprovação dos projetos de lei (de

doações e permutas), na forma de “propina”.

Para o MP “ao (sub)avaliar em R$ 299,00 (duzentos e noventa e nove reais) o m² da rua objeto de

desafetação, INALDO interferiu, decisivamente, na análise da relação de custo e benefício econômico do ato

que consubstanciou a “permuta” em foco, mascarando, com isso, o prejuízo que teria o erário nesse negócio

(que deveria ser vantajoso para o empresário e, por conseguinte, para a ORCRIM, de sorte que suas

avaliações nada mais eram do que um “instrumento” para o alcance desse desiderato)”. Enfatizou ainda o

MP que “agiu de forma dolosa, porque subscreveu “Parecer Técnico” descuidando de norma(s) da ABNT e

dos padrões de regência do local, forte na expectativa, certamente, de receber alguma “contrapartida” na

“propina” que seria paga””.



Os valores chamam a atenção. No caso “Projecta”, os autos apontam que o suborno foi de R$

150.000,00, sendo que R$ 80.000,00 coube a LUCENINHA, R$ 70.000,00 distribuído entre os vereadores,

entre eles LETO VIANA, vereador na época, bem como para o referido avaliador. A investigação apontou

que o vereador ROSILDO PEREIRA DE ARAÚJO JÚNIOR (Júnior Datele) foi o responsável por

capitanear o referido esquema, que foi confessado pelo vereador ROSILDO PEREIRA, que depositou

cheques emitidos por HENRIQUE LARA em sua conta bancária, vinculada à Unicred, por ocasião de sua

inquirição, após a operação.

O MP e a PF demonstraram que essa prática de doação e permuta de terrenos da prefeitura era

corriqueira, posto que também se bene�ciaram a CABO BRANCO HOTELARIA E TURISMO (com

endereço onde funciona o restaurante GULLIVER MAR), por meio da Lei Municipal nº 1.786/2016, de

06/02/2016 e a empresa LEVANTER NEGÓCIOS CORPORATIVOS E ADMINISTRADORA DE

PARTICIPAÇÕES, sediada em Maceió/AL, com benefícios ilegais concedidos por meio da Lei Municipal

nº 1.778/2016.

A função de INALDO como avaliador a serviço da Orcrim e de LETO VIANA restou evidenciada

também pelos documentos apresentados pelo colaborador LUCAS SANTINO. Percebe-se que LETO

VIANA foi bene�ciado recolhendo impostos em valores inferiores aos efetivamente devidos ou justos, tudo

em virtude das avaliações abaixo do valor correto ou de mercado realizadas por INALDO.

As provas apresentadas nos autos demonstram que INALDO ainda �gurou em procurações como

representante ou outorgado de WELLINGTON VIANA, este na qualidade de outorgante, conforme

procurações oriundas do serviço Notarial e Registral de Cabedelo, com poderes para “representar o

outorgante junto a Secretaria do Patrimônio da União, na Superintendência do Patrimônio da União, em

João Pessoa/PB, podendo dito Procurador requerer e resolver assuntos diversos referente a apresentação e

transferência de imóveis em nome do outorgante, podendo apresentar, juntar e desentranhar documentos,

assinar requerimentos diversos, requerer e fazer consultas diversas referente a imóveis aforados ao Patrimônio

da União, requerer Certidões Autorizativas de Transferência de Imóveis-CAT, pagar laudêmios, foros, prestar

declarações e informações, concordar, discordar, exigir, transigir, enfim, praticar todos os atos necessários ao fiel

cumprimento deste mandato”, conforme procuração conferida em 27/06/2014, e para “representar o

outorgante junto a Secretaria Do Patrimônio da União, na Superintendência do Patrimônio da União, em

João Pessoa/PB, podendo requerer e resolver assuntos diversos referentes a apresentação e transferência do imóvel

terreno nacional interior, beneficiado com a CASA n° 70, situado na Rua Antônio Dornelas Bezerra (antiga



Travessa João Vitaliano), Praia Ponta de Mato, Centro, Cabedelo/PB, medindo 10,00m de frente e fundos, por

35,00m de comprimento de ambos os lados, limitando-se pela frente com a Trav. João Vitaliano, fundos com

terreno nacional interior, lote 32-A, lado direito com terreno nacional interior, lote 28-A e lado esquerdo

também com terreno nacional interior lote 28, em nome dele outorgante”, conforme procuração conferida em

27/11/2013, acostadas aos autos.

Observou-se ainda que, em conversa via aplicativo whatsApp obtida com autorização judicial,

INALDO e KELNNER ( KELNNER MAUX DIAS, já identi�cado acima) tratam acerca do valor do

ITBI, ocasião em que KELNNER pede para o avaliador baixar ainda mais o valor, sendo prontamente

atendido.

APREENSÃO 113-2018 - EXTRAÇÃO PARCIAL

WHATSAPP\ Conversa do WhatsApp com Kelnner.txt).

Foram encontrados também diversos documentos relacionados a LETO VIANA (ITEM 11 – HD

externo, WD, pasta “INALDOFIG Imóveis”; ITEM 12 – HD- 1. Recibo Compra Terreno LETO Ch

901009.doc; documento referente aos cheques: 901011, 901012, 901013, 901014, 901015, 901016, 901017,



901018, 901019, 901020, 901021) durante a análise do material apreendido, tais como, 1. Contrato

Particular de Compra e Venda_Terreno_Leto.doc (arquivo criado em 26/04/2014); 2. Contrato Particular

de Compra e Venda_Casa 60_LETO.doc (arquivo criado em 20/08/2014); 3.

Formulário_Req_SEREC_Leto.doc (arquivo modi�cado em 22/08/2014); 4.

Formulário_Req_SEREC_Leto_Cs Villas.doc (arquivo modi�cado em 05/09/2014); 5. Contrato Particular

de Compra e Venda_Terreno_Aliberto e Leto.doc (arquivo modi�cado em 19/01/2015); 6. Contrato Pert

de Compra e Venda_L 10_Q S._LEO.doc )arquivo modi�cado em 09/16/2015); 7.

Formulário_Req_SEREC_ITBI_L18 Qd I Rec do Poço_Leto.doc (arquivo criado em 31/07/2015); 8.

Formulário_Re_SEREC_Transf de Titularidade_Leto.doc (arquivo criado em 09/06/2015); 9. Contrato

Particular de Compra e Venda_Terreno_Rec Poço Leto.doc (última modi�cação do arquivo em

03/08/2015); 10. Contrato Particular de Permuta_Terreno_Leto.docx (última modi�cação do arquivo em

24/09/2015); 11. Recibo_Compra Terreno_LETO.doc (última modi�cação do arquivo em 01/10/2015);

12. Contrato Particular de Permuta_Terreno_Leto – VALENDO.docx; 13. Recibo_Compra

Terreno_LETO.doc.

Foram identi�cados nos arquivos constantes no material apreendido vários memoriais de

negociação, com destaques para “valores �scais” inferiores, “transacionados” a maior e repasses feitos a

LETO VIANA, em circunstância que mostra o seu emprego de interpostas pessoas para mascarar sua

evolução patrimonial, a exemplo da permuta de imóveis Lote 9- E, quadra S/D, situado à Rua Pres. Juscelino

Kubistchek, Camalaú, Cabedelo, com área total de 2.203,55m2, matriculado no registro de Imóveis local

sob nº 26.303, com o Lote 14, Quadra 14C, do loteamento Praia do Poço, bene�ciado com galpão,

matriculado no registro de imóveis local sob nº 23.775, entre vários outros e apenas como exemplo.

Da autoria por parte de TERCIO DE FIGUEIREDO DORNELAS FILHO, a quem foi

imputada a conduta descrita no art. 2º, caput e § 4º, II da Lei nº 12.850/13.

Negou sua participação no crime por ocasião de seu interrogatório em juízo. Em suas alegações

�nais, repetiu a argumentação da competência da justiça eleitoral e a consequente incompetência da justiça

comum para julgar o processo. Aduziu a nulidade da colaboração �rmada por Lucas Santino, a nulidade das

interceptações autorizadas, nulidade das decisões que autorizaram a quebra do sigilo bancário e �scal,

nulidade do procedimento por falta de autorização para instauração de inquérito em desfavor de autoridade

com prerrogativa de função, nulidade da delegação formalizada no ofício 183/2017 (participação do

GAECO em investigação).



No mérito, defendeu a atipicidade subjetiva da conduta. A�rmou sua condição política de oposição

a Leto Viana. Apontou a inexistência de elementos de prova sobre os delitos autônomos apontados na

denúncia, explicou sua movimentação �nanceira, pedindo, ao �nal, pelo acolhimento dos pedidos

preliminares e, não sendo o caso, a sua absolvição.

No tocante às preliminares e nulidades apontadas, destaca-se que já foram apreciadas em momento

oportuno e enfrentadas por decisão fundamentada, algumas delas afastadas pelo Tribunal de Justiça,

repetidas e afastadas também por este juízo, razão pela qual desnecessária repetição de argumentos.

O referido denunciado exerceu a função de vereador junto ao município de Cabedelo e os autos

demonstraram que integrava a organização criminosa em apreciação, ao contrário do que a�rma sua defesa.

Dentre as condutas ilícitas praticadas está a utilização de servidores fantasmas para se apropriar

indevidamente de dinheiro público, conforme revelou a busca exploratória realizada nos autos da cautelar

0000022-40.2018.815.0000, o afastamento do sigilo bancário, Relatório de Interceptação Telefônica nº

002/2018, colaboração processuais e relatório de análise de mídia realizada em seu aparelho celular, que

evidenciaram o peculato praticado.

Foi apreendido em seu poder por ocasião do cumprimento de mandado de busca expedidos pela

justiça vários demonstrativos de pagamentos, folha de ponto, cópias de cheques, recibos de pagamento de

salários da Câmara Municipal de Cabedelo e formulário de férias referentes aos servidores JOCEMAR

CLÁUDIO DE FARIAS PEREIRA, LUIZ AUGUSTO FERREIRA MONTEIRO, ALCEMAR LOPES

DE SOUZA, LUCIANO GOMES DA SILVA, LEONARDO DE CARVALHO MOREIRA

FERREIRA, FRANCISCO DE ASSIS FARIAS, FRANCILENE BEZERRA SILVA, ALEXANDRE

PARENTE PINHEIRO BANDEIRA DE GODOS, EDSON ARAÚJO SILVA, todos constantes nos

relatórios de análise do material apreendido.

São documentos que deveriam estar em poder dos servidores, e não do denunciado, e demonstram,

junto com outros elementos de convicção e do contexto fático, cuidadoso e desnecessário controle por parte

de TÉRCIO DORNELAS.

O MP apresentou em suas alegações �nais trechos de conversas interceptadas com autorização da

justiça em que se exempli�ca o seu atuar neste ponto da denúncia.



“No dia 06/12/2017, às 12h15min, HNI mantém contato com

TÉRCIO (áudio referente ao índice 480627). Na ocasião HNI

comenta que teria ido na Câmara pegar seu cheque (pagamento) com

ANDRÉ, conforme TÉRCIO o teria orientado, no entanto, relata

que o mesmo (ANDRÉ) alegou que não teria autorização para

entregar. HNI comenta que ANDRÉ tentou ligar para TÉRCIO,

mas que não teria conseguido falar, e diz que teria falado para

ANDRÉ que TÉRCIO retornaria a ligação. HNI solicita que

ANDRÉ peça para que TÉRCIO pegue seu cheque, pois depois

pegaria com ele. Ao final do diálogo HNI comenta que ANDRÉ

teria desconfiado dele. O TMC utilizado pelo HNI para manter

contato com TÉRCIO é o de número 83.98896.3184, o qual está

cadastrado, de acordo com a operadora OI, em nome da senhora

MEIRE EMÍLIA DE SOUZA DIAS, na Rua Cleto Campelo, 87,

Jardim Brasília, Cabedelo/PB. De acordo com o sistema SIAP

(MPPB) verificou-se que o referido TMC (83.98896.3184) está

vinculado ao senhor EDSON DE ARAÚJO SILVA, CPF

467.411.274-53, assessor parlamentar do vereador TÉRCIO DE

FIGUEIREDO DORNELAS.

ÍNDICE: 480627. AUTO 002. OPERAÇÃO: XEQUE-MATE.

NOME DO ALVO: TERCIO DE FIGUEIREDO DORNELAS

FILHO. TELEFONE DO ALVO: 83987958500. DATA DA

CHAMADA: 06/12/2017. HORA DA CHAMADA: 12:15:42.

DURAÇÃO: 00:01:00. TELEFONE DO CONTATO:

83988963184. DIREÇÃO: OBSERVAÇÕES: @@@TÉRCIO X

HNI - MNP ANDRÉ_PEGAR MEU CHEQUE_ASSESSOR

TERCINHO.

TRANSCRIÇÃO:

HNI: Fala TERCINHO.



TÉRCIO: Cheguei em casa viu?

HNI: Ei, é o seguinte, eu fui lá

TÉRCIO: Hum.

HNI: Você mandou falar com ANDRÉ

TÉRCIO: Sei.

HNI: Eu fui lá... ANDRÉ eu vim pegar meu "umm" ... meu

CHEQUE, eu sou "assessor" de TERCINHO... aí ele disse, tá bom

um momento, é eu, eu vou ligar pra ele porque ele não me

autorizou não.

TÉRCIO: Mas meu amigo...

HNI: Aí eu disse rapaz, ele foi ligou né, pra você, você não

atendeu...inclusive eu falei que você foi (ininteligível) o problema.

Aí ele disse, eu vou ligar pra ele. Aí ligou, chamou, chamou, não

atendeu. Aí eu disse, o é o seguinte, se ele vai ... ele vai, acho que ele

vai dar um retorno pra você, quando ele der o retorno pra você,

você manda ele ir pegar que eu pego com ele. Eu acho que

descon�ou de mim né?

TÉRCIO: Sei.

HNI: (risos)

TÉRCIO: (ininteligível)

HNI: É, mas tá certo...

TÉRCIO: Tá tranquilo...

HNI: (ininteligível)



TÉRCIO: Eu vou dar uma ligadinha pra lá pra ver se ele tá lá ainda.

HNI: Pega, pega lá, pega lá que eu tô aqui comprando pão aqui.

TÉRCIO: Tá bom, (ininteligível)

HNI: Por favor

TÉRCIO: Tchau.

HNI: Valeu. Tá bom meu irmão.

TÉRCIO: Falou, tchau.

(...).

No dia 06/12/2017, às 12h21min, TÉRCIO mantém contato com

ANDRÉ, servidor da Câmara (áudio referente ao índice 480636).

Na ocasião ANDRÉ comenta que teria ligado mais cedo, pois um

assessor teria ido pegar... (um cheque). TÉRCIO confirma a situação

e pergunta se ANDRÉ ainda estaria na Câmara. Diante da

afirmação de ANDRÉ, TÉRCIO diz que estaria se deslocando até a

Câmara (para pegar o cheque). Importante ressaltar que o

ex-tesoureiro da Câmara Municipal de Cabedelo, LUELDO

SANTINO DA SILVA, em depoimento prestado à Polícia Federal,

relatou que o vereador MÁRCIO BEZERRA (presidente daquela

casa), em 2013, teria autorizado de forma verbal que sua esposa

pudesse receber os cheques de seus assessores. Também relatou que ao

longo de quatro anos o vereador MÁRCIO BEZERRA teria

substituído vários assessores e que alguns deles teriam ido na

tesouraria saber o motivo pelo qual seus salários estariam atrasados,

ou seja, nesses casos o vereador ainda não teria repassado a parte do

salário que caberia aos seus assessores. O diálogo realizado entre os

interlocutores traz à tona situação semelhante a apresentada pelo

colaborador LUELDO SANTINO DA SILVA.



ÍNDICE: 480636. AUTO 002.

OPERAÇÃO: XEQUE-MATE. NOME DO ALVO: TERCIO

DE FIGUEIREDO DORNELAS FILHO. TELEFONE DO

ALVO: 83987958500. DATA DA CHAMADA: 06/12/2017.

HORA DA CHAMADA: 12:21:06. DURAÇÃO: 00:00:23.

TELEFONE DO CONTATO: 83996174931. DIREÇÃO:

OBSERVAÇÕES: @@@TÉRCIO X ANDRÉ (CÂMARA) -

PEGAR CHEQUE DO ASSESSOR.

TRANSCRIÇÃO:

TÉRCIO: É ANDRÉ?

ANDRÉ: É ANDRÉ aqui da CÂMARA.

TÉRCIO: Diga aí rapaz...

ANDRÉ: Liguei pra você mais cedo porque teve um ASSESSOR

aqui pra pegar...

TÉRCIO: Foi rapaz, que eu tava na Polícia Federal mas você tá na

Câmara ainda?

ANDRÉ: Tô, tô...

TÉRCIO: Então vou dar uma passadinha aí.

ANDRÉ: Tá jóia

TÉRCIO: Tá tranquilo...

ANDRÉ: (ininteligível)

TÉRCIO: ...valeu irmão. (ininteligível)



Foi apreendido também o termo de posse e folha de ponto do assessor EDSON, chamando atenção

o MP para o fato dele não ser conhecido pelo tesoureiro do órgão e não poder sequer receber documentação

que lhe era destinada, revelando o controle do denunciado sobre os fatos. A busca exploratória realizada na

fase própria con�rmou sua condição de servidor fantasma.

Os colaboradores GLEURYSTON VASCONCELOS BEZERRA FILHO e MARCOS

ANTONIO SILVA DOS SANTOS con�rmaram a ativa participação de TÉRCIO DORNELAS no que se

chamou esquema dos servidores fantasmas, conforme pode se veri�car em seus depoimentos e declarações.

De igual modo, a testemunha GUILHERME NOGUEIRA DE HOLANDA, durante a audiência de

instrução e julgamento realizada nos autos.

Os autos dão conta também de que o denunciado TERCIO DORNELAS negociou seu mandato

eletivo através da assinatura de CARTA-RENÚNCIA, em costume antigo e agindo como outros vereadores

que integravam a organização.

Em cumprimento de mandados de busca e apreensão expedidos pela justiça nos autos da Medida

Cautelar nº 0000460-66.2018.815.0000), em 03/04/2018, quando da de�agração da Operação Xeque-Mate,

foram encontrados em poder do vereador TÉRCIO DORNELAS, cartas-renúncia originais subscritas por

vereadores de Cabedelo/PB FABIANA RÉGIS, ANTÔNIO MOACIR, JOSÉ EUDES, JOSUÉ PESSOA,

BELMIRO MAMEDE, LÚCIO JOSÉ e TÉRCIO DORNELAS, datadas de janeiro de 2017, período que

corresponde com o início da então atual legislatura, conforme itens 16 a 23 do Relatório de Análise de

Material Apreendido referente à equipe 24.

Segundo o MP, o fato de as cartas-renúncia terem sido encontradas na residência de TÉRCIO

DORNELAS e de abrangerem, também, vereadores da oposição ao prefeito afastado, revelou que se trata de

expediente utilizado não apenas pelo Chefe do Executivo municipal para manietar a Câmara de Vereadores,

mas também um expediente espúrio utilizado pelos próprios vereadores para garantir que seus colegas votem

determinadas matérias no sentido previamente acertado.

No caso dos vereadores TÉRCIO DORNELAS e JOSUÉ PESSOA GÓES, além das cartas

renúncia, foram assinadas promissórias, reforçando a ideia de verdadeira negociação de seus mandatos,

ambas no montante de R$ 300.000,00 (trezentos mil reais).



Segundo o MP, e com base, entre outros elementos de prova, no depoimento prestado à Polícia

Federal, em 17/04/2018, por ROSILDO PEREIRA DE ARAÚJO JÚNIOR (JÚNIOR DATELE), no

bojo do Acordo de Colaboração Premiada, “a carta-renúncia encontrada no e-mail do vereador TÉRCIO

DORNELAS, a partir do acesso judicialmente autorizado aos dados telemáticos do parlamentar, comprova

a versão apresentada pelo colaborador LUCAS SANTINO, no sentido de que este expediente era utilizado

como uma forma de “arrebanhar” parlamentares e de que esta manobra estava se estendendo ao uso dos

próprios integrantes da Câmara.

Para melhor entendimento sobre esse ponto da denúncia, elucidativo colaciona parte do

depoimento de ROSILDO PEREIRA DE ARAÚJO JÚNIOR (JÚNIOR DATELE):

De acordo com o colaborador, na eleição de 2016 juntaram-se

alguns vereadores, inclusive aliados de LETO, (oposição e situação)

(mais independentes) para impedir que JACQUELINE fosse a

presidente da Câmara. Quem encabeçou tudo isso, ou seja, o

idealizador foi o vereador JOSUÉ, porque ele queria ser o

presidente. A ideia era formar um grupo superior a 8 (votos). De

cara a oposição já tinha 5 (votos): JOSUÉ; GEUSA; TERCINHO;

VICTOR HUGO; MOACIR; FABIANA RÉGIS; EUDES;

BELMIRO; e queriam JR. DATELLE. Cabe esclarecer que o

senhor ARTHUR DORNELLAS, marido da vereadora GEUSA,

agiu ativamente nos bastidores para convencer outros vereadores a

se aliarem ao “grupo independente”, inclusive tinha ciência

absoluta das “cartas-renúncia”. É ARTHUR DORNELLAS que

“comanda” a vereadora GEUSA, eis que nutre diuturnamente o

desejo de ser Prefeito de Cabedelo-PB. JR. DATELLE foi

procurado por mais de uma vez para aderir a esse “grupo

independente”, seja por ARTHUR DORNELLAS, seja pelo

próprio JOSÚÉ e TERCINHO. O compromisso político era a

Câmara de Vereadores ser independente e dividir os cargos por

igual. JR. DATELLE disse que faria parte do “grupo

independente”, porém não assinaria ou de fato não assinou

nenhuma “carta-renúncia”. Que JOSUÉ e ARTHUR



DORNELLAS apresentaram “cartas-renúncia” assinadas por

JOSUÉ, GEUSA, VICTOR HUGO, TERCINHO, BELMIRO,

MOACIR ao vereador JR. DATELLE. Com relação aos vereadores

FABIANA RÉGIS e EUDES, os vereadores JOSUÉ e

TERCINHO a�rmaram que tinham as “cartas-renúncia”

assinadas, porém não chegaram a mostrar ao vereador JR.

DATELLE. Esclarece que quem idealizou as “cartas-renúncia” foi o

vereador JOSUÉ. Elas foram confeccionadas na casa de

TERCINHO e este �cou responsável pelo grupo de guardar as

aludidas “cartas-renúncia”. Além das “cartas-renúncia” havia

também notas promissórias de valores cujo credor era a pessoa de

GILVAN, assessor de JOSUÉ (“braço direito”). Elas (as notas

promissórias) serviam ainda mais como elemento de pressão para

garantir apoio (eleição à Presidência da Câmara de Vereadores) ao

vereador JOSUÉ. Um carro apreendido na operação (talvez um

Jeep Compass) está em nome do GILVAN. Tal articulação não

prosperou porque houve vazamento, chegando aos ouvidos de

LETO, razão pela qual chamou “o feito a ordem”, e articulou com

os vereadores que o vereador LÚCIO seria um nome consenso para

todos, sendo, portanto, eleito Presidente da Câmara de Vereadores

(inclusive com votos da oposição).

Por �m, os autos apontam ainda para a participação de TÉRCIO DORNELAS nas ações ilícitas

que visaram impedir a construção do SHOPPING PÁTIO INTERMARES e no caso Projecta. Conforme

informado pelo colaborador LUCAS SANTINO, TÉRCIO DORNELAS foi bene�ciário de propina no

valor de R$ 100.000,00, pagos, diretamente, pelo próprio colaborador, na condição de intermediário do

repasse de valores entregues por LETO VIANA. O referido colaborador, nas oportunidades nas quais falou,

inclusive em juízo, também incriminou TÉRCIO no episódio da PROJECTA, dizendo que, pessoalmente,

entregou a ele “propina” como retribuição pela aprovação da lei da permuta que bene�ciou o empresário

HENRIQUE LARA.



Da autoria por parte de ANTÔNIO BEZERRA DO VALE FILHO, a quem foi imputada a

conduta descrita no art. 2º, caput e § 4º, II da Lei nº 12.850/13.

Negou seu envolvimento a título de coautoria no crime que lhe foi imputado na denúncia quando

de seu interrogatório. Nas alegações �nais apresentadas, alegou a incompetência absoluta do juízo e do MP,

a inversão de ordem de pronunciamento dos réus delatores e não delatores, do não acesso ao conteúdo das

colaborações premiadas de todos os delatores e a ausência de documentos essenciais.

No mérito, a�rmou não ter participado do crime, a atipicidade da conduta, a repetição de fatos já

apurados em processos autônomos, a ausência de provas dos fatos imputados, acusações sustentadas apenas

com base nas delações, requerendo a absolvição por entender ser medida e justiça.

No tocante as preliminares e questões prejudiciais, vale destacar que já foram objeto de apreciação

em momento oportuno, razão pela qual aparenta ser desnecessário repetição de argumentos, ainda mais

observando a atual fase processual, sob pena de eternização do litígio e retorno indevido a fases já encerradas

do procedimento.

ANTÔNIO BEZERRA DO VALE FILHO foi vereador na Câmara Municipal de Cabedelo/PB,

tendo também ocupado o cargo de Procurador do Município, no primeiro mandato de LETO VIANA. Era

pessoa de con�ança de LETO VIANA.

Sua participação na organização criminosa também restou demonstrada. Sua atuação quali�cada

consistiu numa importante participação nos contratos celebrados pelo município, com suspeitas de graves

irregularidades, e também com especial envolvimento nos episódios ilícitos chamados de “Operação Tapa

Buracos” e no esquema “dos assessores fantasmas”.

Partindo deste último evento, ou seja, no tocante a seu envolvimento no esquema dos “assessores

fantasmas”, foi referido acusado �agrado por ocasião da captação de sinais ópticos, eletromagnético e

acústicos no exato momento em que pegava o seu envelope contendo as folhas de ponto e os cheques dos

Servidores fantasmas que diziam respeito a ele.

O MP chama a atenção que, na ocasião do cumprimento da medida, conversava o referido

denunciado com a também acusada LEILA VIANA sobre o desconto da remuneração da pessoa de Luíza

Maria Moisés Correia, e demonstrava toda a sua preocupação com a possibilidade do sindicalista Sandro,

cujo nome é Alessandro Batista de Lima, fotografar os vereadores na saída da Câmara de Vereadores com os



envelopes nas mãos. Lembra também o MP que no celular de LETO VIANA foi extraído um chat de

conversa com os vereadores VITOR HUGO, MOACIR, LÚCIO, ANTÔNIO DO VALE e DATELE, e

que, em determinando momento, Lúcio cobra o nome dos novos indicados e diz que os envelopes estariam

prontos para receber em 19 de Janeiro; Victor Hugo chega a dizer que pegaria os cheques no anexo da

câmara e nesse mesmo chat Antônio do Vale alerta que Sandro estaria na Caixa Econômica Federal, dia 2 de

março de 2018, �lmando o acesso, como que advertindo para se tomar o devido cuidado.

Foi possível, na realização da diligência e medida de captação ambiental, veri�car que ANTONIO

DO VALE levou as folhas de ponto em branco de servidor para serem preenchidas posteriormente,

con�rmando a qualidade de servidores fantasmas por parte de seus assessores, que foram monitorados e

vigiados pela Polícia Federal, afastando qualquer dúvida.

Segundo o Relatório de Análise de Mídia Apreendida da Equipe 31 (item 02) observou-se que

ANTONIO DO VALE, em trocas de mensagens diretamente com LETO VIANA, demonstrou uma

excessiva preocupação no que diz respeito à remuneração de servidores que �guram como seus assessores, o

que reforça e con�rma os indícios de que parte de seus salários eram desviados mensalmente em benefício do

parlamentar afastado (conforme relatório conclusivo do Inquérito Policial 105/2017).

ANTÔNIO DO VALE ainda tentou excluir (apagar) suas conversas com LETO VIANA ao

perceber a iminente apreensão de seu aparelho pela Polícia Federal. Os diálogos foram recuperados pela

perícia, mostrando-se importante transcrever em parte:

No Chat ANTÔNIO diz a LETO: VITOR HUGO

RODRIGUES FRADE – 2.000, THIAGO RAPHAEL DE

ANDRADE ALMAHMOUD – 1.000 (provavelmente se

referindo a valores de GAE para tais servidores);

LETO responde: deu 2.612 líquido, 1500 VITOR, 1.112;

ANTÔNIO responde: quando tinha feito a conta �cava 1.737

líquido em VITOR e 836.51 em THIAGO, levando em

consideração os valores brutos de 2.000 em V e 1000 em T;

LETO responde: 2.612 valor é esse líquido, MANOEL fez agora;

ANTÔNIO diz: vi 1.500, estranhei;



LETO retruca: 1.500 mais 1.112, 2.612, Rep 3.000 bruto, Ok;

ANTÔNIO indaga: Ele só recebe 1500 ?, Ok então;

ANTÔNIO pede para ir ai ver isso pessoalmente;

LETO pede para que ele resolva o problema da esposa de Wagner,

hoje tem gae, vc sabe a onde ela está lotada, vc está dando sorte ao

azar eu não sabia que ela foi para lugar do irmão;

ANTÔNIO diz que vai falar com ele hoje e levar uma solução

(nesse ponto acreditamos que estejam se referindo a

ELISANGELA do VAGNER, que foi citada no diálogo de

ANTÔNIO com MANOEL).

LETO diz que ela esse mês faltou 30 dias e não está indo, precisa ela

ter dado entrada na adm sobre a licença, ela deu; e continua: esse

mês ela recebeu 30 faltas ele pode �car só pode receber esse mês

porque não trabalho mas trabalho outro lugar, Vc sabe a onde; vc

que sabe eu não sabia que ela tinha sido nomeada, não tem

problema ela trabalhando, mas outro lugar não; vc tem resolver o

seu é meu, desta forma vc resolveu seu mas �ca uma pendência

grande dando sorte o azar; eu não coberto; eu não �co coberto

estou porque a sec mandou a falta.

ANTÔNIO diz que quando sair daqui, vou aí e conversamos. Fica

melhor e depois continua com mais pedidos: Lucila Carla Mendes

de Queiroz, Matrícula: 04.831-3, Colocar numa função grati�cada

na Proger e a outra é Jaisa Rosario, gestora do Altimar, esposa de

Seu Tita.

O desvio de salários dos servidores fantasmas restou demonstrado de maneira cristalina, diante de

todos os elementos de prova produzidos ao longo da investigação e também durante a instrução. Foi



con�rmado também pelos réus colaboradores, entre eles MARCOS ANTÔNIO DA SILVA que a�rmou

que ANTÔNIO DO VALE além de receber o repasse, também realizava a arrecadação.

A testemunha GUILHERME NOGUEIRA DE HOLANDA, ouvida em juízo, con�rmou o

envolvimento de ANTONIO DO VALE no desvio de salário dos servidores, anotando que, no seu celular,

foi encontrada uma contabilidade, mesmo que rústica, dos salários dos “fantasmas” que, certamente, estava

lhe rendendo muito dinheiro. Por sinal, mais de R$ 112.000,00, em espécie, e certa de R$ 30.000,00, em

dólares, foram apreendidos em sua residência, conforme comprovante de depósito judicial abaixo

colacionado:

Conta nos autos a lista referenciada no depoimento da citada testemunha e colacionada ao

Relatório do IPL 105-2017:



Também no tocante a participação efetiva no evento denominado servidores fantasmas,

ALEXANDRO BATISTA DE LIMA (“SANDRO do sindicato") a�rmou ter presenciado a saída de vários

vereadores da Câmara, no dia do pagamento, de posse dos envelopes ilustrados na captação ambiental, a

exemplo de VITOR HUGO, ANTÔNIO DO VALE, ROGÉRIO, BELMIRO, entre outros.

Pessoa muito bem articulada entre os poderes e órgãos do município e diante de seus

conhecimentos técnicos-jurídicos, era o respectivo denunciado responsável, pessoalmente, por contratos que

evidenciam graves irregularidades.

Agiu de forma contundente na contratação da empresa VALE DO AÇO para prestar serviços ao

Município de Cabedelo/PB. De fato, a investigação revelou diversas mensagens eletrônicas (cerca de 25

e-mails), instruídas de diversos documentos enviados pelo empresário EMÍLIO AUGUSTO ALQUETE

DE PAULA, proprietário da empresa fraudulentamente bene�ciada, no intuito de simular uma

concorrência para contratação direcionada da referida empresa.

Os ofícios e documentos identi�cados inclusive alguns assinados por LETO VIANA, viabilizaram a

montagem da própria licitação. Em outras palavras, os e-mails revelaram que a contratação da empresa



VALE DO AÇO foi detalhada, pormenorizada, rigorosa e sistematicamente elaborada entre EMÍLIO e as

autoridades do município de Cabedelo/PB, com a �nalidade exclusiva de atender a interesses particulares

envolvidos.

O MP chama a atenção para o fato de que, em juízo, LETO assumiu ter recebido “propina” para

autorizar a adesão à Ata oferecida pelo referido empresário.

Seguem imagens da lista de e-mais e do teor de dois deles, de forma exempli�cativa:



Veri�cou-se que, contrariamente a lei e a moral, e até mesmo a praxe, o próprio empresário foi

responsável por indicar a ata de registro de preços para adesão pela Prefeitura de Cabedelo e até mesmo por

redigir documentos para assinatura do prefeito LETO VIANA, enviando, em seguida, para ANTÔNIO

DO VALE, propostas de outras empresas para simular concorrência, como também se percebe pela análise

das ERBs vinculadas aos telefones dos envolvidos, demonstrando-se que EMÍLIO AUGUSTO efetivamente

esteve em Cabedelo/PB nos dias que coincidem com os pagamentos efetuados pela Prefeitura à empresa, e

que o mesmo manteve contato com os vereadores apontados pelo colaborador como bene�ciários de

propina distribuída por ele.

Reforçando foi que foi dito, LETO VIANA apontou que ANTÔNIO DO VALE e RUBENS

CAVALCANTE foram os responsáveis por forjar o processo de contratação da empresa VALE DE AÇO, na

Operação Tapa-Buraco no interrogatório datado de 09.04.2019, prestado na Superintendência da Polícia

Federal.

No mesmo sentido, apontam os documentos eletrônicos encontrados em dispositivo móvel de

mídia eletrônica apreendido com autorização da justiça na residência dele, que con�rmam o envolvimento



do acusado nos contratos ilegais da prefeitura, a exemplo do distrato com a empresa MARQUISE, do ofício

de prorrogação do contrato com a empresa POLICARD e Termo de Responsabilidade a partir do qual a

empresa VALE DO AÇO se responsabilizou por eventuais inadequações nos serviços prestados à Prefeitura

de Cabedelo, Operação Tapa-Buraco, conforme revela o relatório de análise de mídia apreendida referente

aos itens 06, 07, 08, 12 e 13 da Equipe 31.

Outra situação que demonstrou a atuação do referido acusado em defesa dos interesses da

ORCRIM foi o episódio em que ocorreu a abordagem dos policiais federais em Cabedelo, narrado na

denúncia, no exercício de suas funções, tendo sido acionado imediatamente diante do resultado da

diligência, e não cessou nem mesmo após a prisão, no 5° Batalhão da PM, onde, juntamente com LETO

VIANA, conforme relato do colaborador JUNIOR DATELE, no intuito de atrapalhar as investigações ou

blindar o patrimônio dos envolvidos, ambos buscavam detalhar e justi�car todos os imóveis que, em tese,

seriam do então prefeito.

Da autoria por parte de ADEILDO BEZERRA DUARTE, a quem foi imputada a conduta

descrita no art. 2º, caput e § 4º, II da Lei nº 12.850/13.

Negou sua participação quando ouvido em juízo e também nas alegações �nais que ofereceu, em

que defendeu a sua não participação nos eventos descritos na inicial e a atipicidade de sua conduta. Apontou

que, no máximo, incidiu em erro de tipo, pedindo sua absolvição, ou, se for o caso, a aplicação de pena no

mínimo legal e em regime mais brando.

Também em cuidadosa análise dos autos restou evidenciado de forma segura que ADEILDO

BEZERRA atuou como operador �nanceiro das diversas atividades ilícitas praticadas por LETO VIANA e

pela organização. As funções desempenhadas por ele lhe renderam o que veio a ser publicamente conhecido

como “o homem do dinheiro", conforme prova produzida e mencionada no índice nº 10835028.

Cumpriu a missão de arrecadar os salários dos servidores fantasmas e repassá-los a LETO VIANA, a

quem competia, como visto, entre outras coisas, fazer a distribuição e partilha entre os diversos bene�ciários

integrantes da organização.

Tal função prática, só podia ser exercida por uma pessoa que gozava da total con�ança de LETO.

Neste sentido, esclarecedoras foram as ligações de índices: 10963740, 10965083, 10976922,

1082008 e 10831622. Para a realização de suas atividades �nanceiras, contava ele com a colaboração de



Marcos Valério Dantas de Figueiredo, um dos servidores “fantasmas” do município de Cabedelo/PB, com

salário de R$ 10.000,00, lotado no gabinete de LETO, que �cava com parte do seu salário.

A título de exemplo seguem algumas das conversas obtidas com autorização judicial:

ADEILDO- Oi, bom dia VALERIO!

VALERIO-Bom dia. Tu tá por onde? Tá em...

ADEILDO- Não...não...Eu vou levar...

VALERIO- Eu já consegui dinheiro lá viu?

ADEILDO-É?

VALERIO- É. Fica se escondendo lá pelo PRP porque estão tudo atrás

de dinheiro. Dona ÍRIS está agoniada atrás de tu. CABEDELO

ontem vinha falando comigo, vê se: “- Tu acha que ADEILDO está

com dinheiro aí”? Não sei o que.. “-Rapaz, não sei não.

*incompreensível* tão apertado dizendo que o povo não está pagando

a ele”. Um pessoal que não pagou. *incompreensível* que o pessoal vai

pedir dinheiro a tú, entendeu? Maurício..

ADEILDO- MAURÍCIO já vai me pagar.

VALERIO- Só estou te ligando aí para tu já ficar sabendo.

ADEILDO-MAURÍCIO vai me pagar.

VALERIO- O que tiver lá eu vou levar. Onde tu tiver, eu ligo para

tu.

ADEILDO- Eu estou aqui fazendo os procedimentos de

contrato*incompreensível* aqui. Vou me submeter a uma cirurgia

aqui, rapidamente. *incompreensível* cemitério.

VALERIO- Tá bom.



ADEILDO- *incompreensível* entrar em contato comigo ainda não.

VALERIO- Tá bom.

ADEILDO-Tchau.

ÍNDICE: 10820008. OPERAÇÃO: XEQUE-MATE. NOME

DO ALVO: ADEILDO BEZERRA. TELEFONE DO ALVO:

83987371920. DATA DA CHAMADA: 03/10/2017. HORA DA

CHAMADA: 08:25:33. DURAÇÃO: 00:01:16. TELEFONE DO

CONTATO: 83987524760. DIREÇÃO: TRANSCRIÇÃO:

SITUAÇÃO: TESOUREIRO#.

CADASTRO DE LINHA: MARCOS VALÉRIO DANTAS DE

FIGUEIREDO. CPF: 338.182.314-00 (servidor público

municipal).

(...)

ADEILDO- Oi VALÉRIO!

VALERIO- Tá na DUQUE DE CAXIAS?

ADEILDO-Oi?

VALERIO- Tá na DUQUE DE CAXIAS?

ADEILDO- To, mas eu tô já saindo. Tá indo por aqui?

VALERIO-Não, porque eu fui lá na *incompreensível* entendeu?

Mas lá estava faltando energia. Tava tudo parado lá. Aquele

depósito foi feito, viu?

ADEILDO-Fez ontem mesmo.

VALERIO- Fiz ontem mesmo.



ADEILDO- Deu certo a menina?

VALERIO- Oi?

ADEILDO-Deu certo a menina? O nome.

VALERIO-Deu...deu...

ADEILDO- ô VALÉRIO...é... já mostrei a ele *incompreensível* do

depósito. Disse -Eita, amanhã eu sento com você.

VALERIO- Hein?

ADEILDO- Aí já... já mostrei a ele os outros depósitos, aí ele falou

-Amanhã sento com você. Entendeu? Já passei tudo a limpo.

VALERIO- Para fazer né?

ADEILDO-É, já passei tudo a limpo.

VALERIO- Tu vai ta aí, tu vai para onde?

ADEILDO- Hã? Não, eu to saindo agora que eu vou lá na

FINANÇA *incompreensível*viu VALERIO?

VALERIO- Então tá bom. Pronto. Eu vou tirar uma xerox dos

depósitos e guardo lá né?

ADEILDO- Tira xerox do depósito e guarda, viu? Ele ficou de vir ou

por aqui, ou no PRP para a gente fazer os outros depósitos. Tá bom?

Eu vou sair agora e vou lá na FINANÇA.

VALERIO- Tá, tchau.

ÍNDICE: 10824784



OPERAÇÃO: XEQUE-MATE. TELEFONE DO ALVO:

83987371920. DATA DA CHAMADA: 04/10/2017. HORA DA

CHAMADA: 09:21:26. DURAÇÃO: 00:01:34. TELEFONE DO

CONTATO: 83987524760. DIREÇÃO: RECEBIDA

(...)

ADEILDO- Oi.

MNI- Alô, é meu príncipe encantado?

ADEILDO- Não sai da linha não, fique na linha.

ADEILDO- Alô.

HNI- E aí?

ADEILDO- Oi..oi...

HNI-Pelejando?

ADEILDO- To aqui agora no outro.

HNI- Então to indo para lá, valeu!

ADEILDO-Oi.

MNI- Oi.

ADEILDO- Ela já mandou o comprovante que efetuou viu?

MNI- Já o que?

ADEILDO- Ela já mandou o comprovante que efetuou o depósito.

MNI- Eu vi, eu vi, tá certo. *incompreensível*

ADEILDO- Hein?



MNI-Eu quero mais pessoas assim. (risos)

ADEILDO- Tá bom.

MNI-E aí!? Como é que tá?

ADEILDO- Ei, fique na linha.

MNI- Tá...Ô homem ocupado.

ADEILDO- Oi.

MNI2- Tá no PRP?

ADEILDO- Tô. Cheguei ainda agora.

MNI2- Eita.

ADEILDO- Por quê?

MNI2- Você me pega aí? Aqui na CAIXA?

ADEILDO- Não sei... Vou mandar a *incompreensível* aí.

MNI2-"Constamo" Cabedelo, um dos dois.

ADEILDO- Acho que tá na Duque de Caxias.

MNI2-Ah? Tá bom, tá.

ADEILDO- Oi. Eu vou fazer uma ligação aqui, tá bom?

MNI-Tá bom.

ADEILDO-Já já te ligo.

MNI-Tchau.



ÍNDICE: 10817418. OPERAÇÃO: XEQUE-MATE. NOME

DO ALVO: ADEILDO BEZERRA. TELEFONE DO ALVO:

83987371920. DATA DA CHAMADA: 02/10/2017. HORA DA

CHAMADA: 15:42:11. DURAÇÃO: 00:01:47. TELEFONE DO

CONTATO: 83987618023. DIREÇÃO: RECEBIDA

CADASTRO DE LINHA: MEIRYELLE DO NASCIMENTO

DUARTE. CPF: 052.932.674-42

(...)

MNI- Oi ADEILDO!

ADEILDO-É, tu tem como me passar o crédito de MARIA

ODICÉLIA ...

MNI- Passar o quê?

ADEILDO-O valor do crédito de MARIA ODICÉLIA...

MNI- Vou passar agora meu filho, peraí.

ADEILDO-*incompreensível*

MNI-*incompreensível*, peraí.

ADEILDO-E aquele dia tava bom?

MNI-Maravilhosa, a comida estava boa.

ADEILDO- Acertaram aquele dia, não foi?

MNI-Hum?

ADEILDO- Aquele dia acertaram, né? Veio tudinho completo, não

foi?



MNI-Foi, tava tudo show. Bacana demais, muito obrigado como

sempre, você ajudando a gente.

ADEILDO-Não, não é isso não, é porque... eu quero que você esteja

satisfeita. Se tivesse lá eu ia lá no shopping Manaíra... Entendeu?

Tambaú...

MNI-(risos) Deixe *incompreensível*, Pelo amor de Deus!

ADEILDO- (risos) Oxi, não ia fazer em casa.

MNI-Bora lá. O valor líquido, 2

ADEILDO-2.

MNI-86144

ADEILDO-2.861,44 né?

MNI-Humrrum, líquido.

ADEILDO- MARIA ODICÉLIA... como é o nome dela completo?

MARIA ODICÉLIA

MNI-MARIA ODICÉLIA NEVES SILVA

ADEILDO- Pronto, tá certo. Obrigado viu minha querida.

MNI-De nada.

ADEILDO- Qualquer coisa *incompreensível*

MNI- Você também. Tchau.

ÍNDICE: 10826224. OPERAÇÃO: XEQUE-MATE. NOME

DO ALVO: ADEILDO BEZERRA. TELEFONE DO ALVO:



83987371920. DATA DA CHAMADA: 04/10/2017. HORA DA

CHAMADA: 13:52:15. DURAÇÃO: 00:01:30.

TELEFONE DO CONTATO: 83998900329. DIREÇÃO:

EFETUADA

OBSERVAÇÕES: @@@ADEILDO X MNI - VALOR

CRÉDITO MARIA ODICÉLIA NEVES SILVA

CADASTRO DE LINHA: ALPHA SERVIÇOS E COMERCIO

DE PECAS E ACE. CNPJ: 23.221.140/0001-95

(...)

ADEILDO- Alô

MADALENA-Alô.

ADEILDO- Oi...aqui é da administração da prefeitura, eu queria

falar com MADALENA

MADALENA-É ela que está falando.

ADEILDO- É ADEILDO. Ô MADALENA, sobre a diferença que

ficou faltando aí. Amanhã já é sexta, amanhã talvez eu vá fazer o

depósito, certo?

MADALENA- Certo.

ADEILDO- Eu queria saber os dados da sua conta. Caixa

Econômica ou qual é a conta que você mais usa.

MADALENA-É Caixa Econômica.

ADEILDO- Pronto.



MADALENA-A que eu cadastrei na administração foi a Caixa

Econômica.

ADEILDO- Pronto, então pode ser esse aí. Tá bom. Tudo bem.

MADALENA-É ADEILDO que está falando?

ADEILDO-É ADEILDO.

MADALENA-Certo ADEILDO. Feito.

ADEILDO-Me diga uma coisa, agência por favor.

MADALENA-Só um minutinho, tá ADEILDO? Deixa eu olhar

aqui.

ADEILDO-Tá bom.

MADALENA-Agência 0904

ADEILDO-0904. Operação?

MADALENA-Operação 013.

ADEILDO- Poupança. Não é?

MADALENA-86700

ADEILDO-86700

MADALENA-É, dígito 0.

ADEILDO-dígito 0. Vamos lá. Agência 0904, Operação 13 que é

poupança, a conta 86700-0

MADALENA-isso, isso, isso.

ADEILDO-Né? 700 traço 0, né?



MADALENA-É 86700-0

ADEILDO-Dígito 0. Qual o nome da senhora?

MADALENA-MARIA MADALENA RIBEIRO DE SOUZA,

com Z.

ADEILDO- MARIA MADALENA

MADALENA- RIBEIRO

ADEILDO- RIBEIRO

MADALENA- DE SOUZA

ADEILDO- DE SOUZA

MADALENA-Com Z.

ADEILDO-Tá. Amanhã, não sei, cedo. Depende da hora do... aqui

abre esse negócio todo, uma hora, aí to mandando o registro, tá bom?

MADALENA- Tá Ok. Obrigada.

ADEILDO- A diferença né? Obrigado, viu? A senhora é assistente

social no hospital né?

MADALENA- É, sou assistente social

ADEILDO-Pronto. Obrigado, boa noite e desculpe aí o encontro.

MADALENA-Tá, tá, Tchau.

ÍNDICE: 10831622. OPERAÇÃO: XEQUE-MATE. NOME

DO ALVO: ADEILDO BEZERRA. TELEFONE DO ALVO:

83987371920. DATA DA CHAMADA: 05/10/2017. HORA DA



CHAMADA: 17:41:09. DURAÇÃO: 00:02:18. TELEFONE DO

CONTATO: 83986604170.

DIREÇÃO: EFETUADA

OBSERVAÇÕES: @@@ADEILDO X MADALE - CAIXA

ECONÔMICA - AG 0904 OP 013 86700-0

CADASTRO DE LINHA: MARIA MADALENA RIBEIRO

DE SOUZA. CPF: 346.131.964-34

Outras provas con�rmam o que já foi dito.

Foi encontrado e apreendido sobre a mesa do tesoureiro da Câmara Municipal de Cabedelo/PB,

por ocasião da realização de busca exploratória, um envelope que continha manuscrito na parte externa com

o nome de ADEILDO, o que indicou ser ele o seu destinatário.

No interior do envelope, havia cheques de assessores vinculados à vereadora JACQUELINE

MONTEIRO FRANÇA, demonstrando que ele também atuava como arrecadador de salários de interesse

da primeira-dama, como foi informado por JÚNIOR DATELE, em seu depoimento.

Em 04.05.2017, dia de pagamento dos servidores do município de Cabedelo/PB, o denunciado foi

avistado pelos investigadores no Banco do Brasil, e nas sedes do PRP e da empresa FORT na companhia do

servidor Paulo Roberto Freire Vital, apontado como servidor-fantasma, lotado no Gabinete do Prefeito,

como de costume, que, dos R$ 10.000,00 pagos a ele, �cava com R$ 3.000,00, conforme de observa das

imagens colacionadas na Representação inicial da Polícia Judiciária.

Mas essa não era sua única atividade.

Analisando as imagens obtidas a partir de arquivos oriundos do acesso ao conteúdo de dados

telemáticos da conta de seu e-mail (adeildobduarte@gmail.com) e com base Relatório de Análise de Dados

Telemáticos nº 004/2018, percebeu-se que desempenhava a importante função de administrar as despesas

pessoais de LETO VIANA e família.

mailto:adeildobduarte@gmail.com


Observe-se:

Em seu e-mail foram mensagens e fotos de comprovantes de depósitos, em espécie, realizados na

conta de terceiros, sendo que, em alguns casos, os bene�ciários de tais depósitos constam na folha de

pagamento da prefeitura de Cabedelo/PB, con�rmando ou rati�cando o que já tinha sido dito pelo

colaborador  LUCAS SANTINO e parcialmente reconhecidas por LETO em seu interrogatório, em juízo.

Analisando um HD, apreendido com autorização judicial no quarto de ADEILDO, foi encontrado

um arquivo de extensão.pdf de um boleto de pagamento de seguro, possivelmente de um automóvel, cuja

sacada é JACQUELINE MONTEIRO FRANÇA, con�rmando que ADEILDO era o responsável pelo

pagamento e organização das despesas pessoais da família (Relatório de Análise de Mídia Apreendida -Itens

01 E 04), mesmo remunerado pelos cofres públicos:



Clevelândio de Almeida Gomes, ouvido na Superintendência Regional no dia 12.04.2019,

informou sobre o referido acusado e sua atuação nos seguintes termos:

“[...] QUE o declarante trabalhou na campanha de Leto Viana

como cabo eleitoral; QUE passou a trabalhar na Prefeitura quando

Leto se tornou vice prefeito, por este ter gostado dos serviços do

declarante; QUE enquanto Leto era vice-prefeito, o declarante

trabalhou na Secretaria de Finanças, com salário de R$ 1.3000,00

mensais, aproximadamente; QUE quando Leto assumiu como

Prefeito, disse ao declarante que iria melhorar seu salário,

colocando-o no Gabinete, com salário bruto de R$ 10.000,00;

QUE o salário líquido �cava em torno R$ 7.700,00

aproximadamente; QUE o declarante �cava com apenas R$

3.000,00, restituindo, todos os meses, a sobra para Adeildo, a

pedido de Leto Viana; QUE Adeildo pegava o dinheiro com o

declarante ora na rua ora na sede do PRP; QUE mensalmente o

declarante sacava em torno de R$ 5.000,00 para entregar a parte de

Leto Viana a Adeildo e pagar umas despesas pessoais com o que

sobrava; QUE ao pegar seus documentos, já no primeiro mês como

Prefeito, Leto Viana comunicou ao declarante que este teria de

fazer a devolução de parte de seu salário; QUE o declarante não



tinha opção de recusar, pois necessitava sustentar sua família; QUE

esclarece que antes do salário de R$ 10.000,00 teve um salário de

aproximadamente R$ 5.000,00 por um curto período de tempo,

não se recordando quanto devolvia desse salário; QUE existia um

tabu muito forte para que as pessoas não comentassem umas com

as outras que restituíam parte de seus salários, pois seriam

imediatamente desligadas [...]”

Os autos ainda apontam que o acusado desempenhava a função de “laranja” de LETO VIANA,ou

seja, servia-o também para ocultar o patrimônio por ele obtido e comentado em tópico próprio.

É o que revela, entre outros elementos de convicção, a análise dos dados �scais do referido réu.

Observou-se uma Movimentação Financeira de 85,05% superior à soma dos Rendimentos Declarados mais

os gastos dos Cartões de Crédito, com destaque para os anos de 2013, 2015 e 2016, que teve maior

discrepância, conforme Tabela 7(abaixo). Adicionando os dados concernentes as NFe emitidas em favor do

CPF do acoimado, no total de R$ 215.787,99, observa-se que os rendimentos legalmente declarados

possivelmente não suportem a Movimentação Financeira mais o somatório das NFe emitidas:

No mesmo sentido são os depoimentos da testemunha GUILHERME NOGUEIRA DE

HOLANDA, ouvida no curso da instrução, em audiência própria, bem como revelou também o

colaborador LUCAS SANTINO.



Ainda neste contexto, o MP aponta para o fato de que, no decorrer das investigações, veri�cou-se, o

que chamou de “interessante” conversa (índice 10960029) entre LETO VIANA e ADEILDO, tendo este

pedido autorização para utilizar um veículo Corsa (NQB3718) que estava em nome de MONICA

RIBEIRO DE OLIVEIRA, �lha de ALIBERTO FLORÊNCIO DE OLIVEIRA. Para o parquet, chamou a

atenção foi que, mesmo não sendo o proprietário direto, o então prefeito era quem detinha a autoridade

sobre o bem e sua, pois, propriedade de fato (Relatório de Informação de Polícia Judiciária Nº 29/2018), o

que induz possível lavagem de dinheiro.

Da autoria por parte de LEILA MARIA VIANA DO AMARAL, a quem foi imputada a

conduta descrita no art. 2º, caput e § 4º, II da Lei nº 12.850/13.

Negou todas as condutas que lhe foram atribuídas pelo MP em seu interrogatório e também nas

alegações �nais que apresentou, em que, ainda, manifestou sua contrariedade à ordem de pronunciamento

dos réus delatores e não delatores, do não acesso da defesa ao conteúdo das colaborações premiadas de todos

os delatores, da ausência de documentos que chamou de essenciais à compreensão do feito. Como dito, no

que diz respeito ao mérito, negou sua participação no crime e alegou a atipicidade do fato. Comentou

especi�camente sobre os fatos que lhe foram imputados, concluindo, em resumo, que entregar envelopes

que não são seus, com conteúdo lícito, e sem nada ali dentro não é crime. Negou parentesco com Leto, e

também negou que tenha sido bene�ciada por ele e explicou, entre outras coisas, que foi por ele afastada do

executivo, passando a servir ao legislativo local. Defendeu que as acusações sustentam-se apenas nas palavras

dos delatores, requerendo a anulação do processo, a suspensão do feito, ou a absolvição, que entendeu como

medida justa.

Sobre preliminares e prejudiciais, visando evitar repetições, observa-se que já foram apreciadas em

momento oportuno,  e smj., nada existindo de novo que exija nova manifestação.

O conjunto de provas anexadas ao caderno processual deixou evidente e nítida a participação

estratégica de LEILA MARIA VIANA DO AMARAL que, juntamente com outros integrantes da

organização criminosa que se instalou em Cabedelo/PB, no âmbito dos Poderes Executivo e Legislativo,

vitimou a população e os cofres públicos por meio de ações lesivas ao patrimônio público e à moralidade

administrativa.

A acusada, que negou ter o vínculo de parentesco dito pelo MP com LETO VIANA, era servidora

do Poder Executivo que se encontrava a disposição da (cedida) Câmara Municipal por indicação de LÚCIO



JOSE, funcionando como �gura fundamental para a operacionalização do verdadeiro esquema de

“rachadinha” que existia dentro do Parlamento, que veio a �car conhecido como “esquema dos servidores

fantasmas”. Ela era responsável pelo �uxo �nanceiro do referido esquema, mesmo sem exercer a função de

tesoureira, mas de “secretária administrativa”. Sua função dentro da organização criminosa consistia em

distribuir os tão falados “envelopes” aos vereadores e/ou aos seus operadores, distribuir dinheiro, em espécie,

oriundo de tal prática espúria e realizar o saque, quando necessário, do produto do crime junto à agência da

Caixa Econômica Federal, em Cabedelo/PB.

A conclusão sobre sua participação restou mais do que demonstrada pelos depoimentos colhidos ao

longo da operação, tanto na fase investigativa quanto em juízo, pelos documentos apreendidos em

cumprimento de mandados expedidos com a autorização judicial, pelas escutas telefônicas autorizadas pela

justiça e con�rmadas pela instrução, pela coleta de arquivos digitais e também por diversas técnicas especiais,

complexas, como captação ambiental, algumas de grande complexidade operacional. Em outras palavras,

existe prova mais do que su�ciente para a sua condenação.

A captação ambiental, por exemplo, realizada em tempo real e à vista de todos, documentou o

acompanhamento da distribuição de dinheiro oriundo de peculato que era realizada por LEILA, de forma

pessoal e rotineira, onde a acusada explicava, em alguns casos, os valores contidos nos envelopes que eram

por ela entregues.

LEILA MARIA vinha sendo investigada e acompanhada pela PF. Chegou a ser �agrada e �lmada

no dia 20.10.17, pelas câmeras de segurança da agência da Caixa Econômica Federal – CEF, em Cabedelo,

realizando operações bancárias consistentes no desconto de cheques de servidores para recebimento de

dinheiro, em espécie, na companhia de FRANCISCO FERREIRA DUARTE JUNIOR, que veio a ser

identi�cado como operador de LÚCIO JOSÉ. As imagens obtidas e a atitude da acusada foram con�rmadas

pelo depoimento prestado em juízo pelo colaborador GLEURYSTON.

As gravações ambientais realizadas durante a investigação pela Polícia Federal, precedidas de busca

exploratória, �agraram a entrega dos famosos “envelopes” aos vereadores VICTOR HUGO, ANTONIO

DO VALE, BELMIRO MAMEDE, ROGÉRIO SANTIAGO, LÚCIO JOSÉ DO NASCIMENTO, entre

outros, cujas imagens foram expostas nas �s. 66 e seguintes da denúncia oferecida pelo Ministério Público.

Constatou-se, também, que a acusada recebia, em mãos, dinheiro oriundo dos saques efetuados

pelos assessores e servidores “fantasmas” para, posteriormente, repassar aos vereadores. Suas ações foram



registradas, chamando a atenção do Ministério Público que fez questão de observar que, neste ponto

especí�co, “a corrupção deixou marcas”, no momento em que ela recebeu dinheiro de HAMILTON e

FLAVIANNA CRISTINA (que era comissionada da Câmara e vinculada ao seu Presidente), cujas imagens

se encontram colacionadas às �s.66 e seguintes da inicial.

O MP também chama a atenção para a circunstância de que cheques em nome FLAVIANNA

CRISTINA foram apreendidos na casa do acusado LÚCIO JOSE. E ainda, logo em seguida a esta captura, o

sistema de captação �agrou a chegada de LÚCIO JOSE e o recebimento da quantia em dinheiro das mãos de

LEILA.

As imagens de vídeos e conversas captadas pelas câmaras ópticas e acústicas obtidas em gravações

ambientais referentes à busca exploratória que comprovam a atuação criminosa praticada por LEILA

VIANA estão, detalhadamente, dispostas no Relatório de Análise de Polícia Judiciária nº 002/2018-MPA,

compondo o acervo de provas anexadas ao processo, com partes abaixo colacionadas.







Os agentes da PF encontraram, ainda, quando do encerramento da diligência de busca exploratória

comentada, (ocorrida em 23.01.18), na sala de LEILA, diversos �chários com o nome dos vereadores,

contendo folhas de ponto de servidores.

O MP chamou atenção para a �cha de LUIZ HENRIQUE CAVALCANTI (Assessor Parlamentar

PL-AL-1), inserida na pasta com nome do vereador LÚCIO JOSÉ, que já estava completamente preenchida

(Auto Circunstanciado de Busca Exploratória 002.2018- DELECOR/DRCOR/SR/PFIPB), conforme

imagem abaixo:

Tudo o que foi dito se con�rma com a análise de mídia do celular de JACQUELINE, obtido e

apreendido com autorização judicial, (EQ 01 Item 05), no aplicativo whatsApp, onde foi localizado um

grupo de conversa composto por 13 vereadores (quais sejam, JACQUELINE (558399825011); GEUSA

RIBEIRO (558387957953); LÚCIO (558387958496); TÉRCIO DORNELAS (558387958500); GALAN

ALVES (558387949797 e 558387956859); REINALDO (558387958756); JUNIOR DATELE

(558387958495); JOSUÉ (558388026032); ROGÉRIO SANTIAGO (558387370093); ANTONIO DO



VALE (558388527874); VITOR HUGO (558388000975); BELMIRO MAMEDE (558386354625);

MOACIR DANTAS (558387958492)) e também pelo então prefeito LETO VIANA = 558399130155).

Em diálogo ocorrido no dia 20/02, data do pagamento dos comissionados da câmara de vereadores

de Cabedelo, mês seguinte da busca exploratória comentada, o vereador LÚCIO a�rma: “os documentos já

estão prontos”; “no momento está com Leila”. Na sequência, o vereador TÉRCIO DORNELAS pergunta “se

já pode passar lá”, quando LÚCIO con�rma que “quem quiser já pode / Com Leila”.

A continuidade do ilícito, que se prolongou no tempo, restou bem demonstrada em outra

conversa, ocorrida no mesmo grupo de WhatsApp, no dia 20/03, ou seja, um mês depois, oportunidade em

que o vereador LÚCIO avisa: “Hoje de 10hrs prestação de contas no prédio da Câmara”; “Convidamos todos e

todas”. Minutos depois o vereador VITOR HUGO pergunta: “Lulu(,) os envelopes serão entregues quando?”

e LUCIO responde: “Hoje / Com Leila”.

O MP chama a atenção para o fato do vereador ANTÔNIO DO VALE fazer os anúncios em nome

do prefeito, mesmo contando com a presença do próprio LETO no referido grupo.

Foi apreendido em cumprimento a ordem judicial, na residência de LEILA VIANA, um “Envelope

branco, tamanho ofício, contendo as inscrições "VEREADOR BEL" e anotações de pagamentos que o MP

a�rma ser de assessores parlamentares.”, quanti�cando cada cargo e seu respectivo salário: 02 Assessor

Institucional – R$ 5.000,00; 02 Assessor Parlamentar – R$ 5.000,00; 01 Secretário Parlamentar – R$ 4.500;

(*) Assessor Parlamentar – valor em branco e 01 Assessor Legislativo R$ 4.500,00. O MP ainda aponta que

“outra contagem de cargos é feita abaixo, mas dessa vez sem o valor dos salários: 02 Institucionais; 02

Assessor Legislativo Especial; 02 Assessor Parlamentar e 01 Secretário, constantes do Relatório de Análise de

Material Apreendido - Auto de Apreensão No. 88/2018 da SR/DPF/PB- EQUIPE 19.

Da autoria por parte de MARCOS ANTÔNIO SILVA DOS SANTOS, a quem foi imputada

a conduta descrita no art. 2º, caput e § 4º, II da Lei nº 12.850/13.

Em suas alegações �nais, oferecidas antes dos demais denunciados diante de sua condição, detalhou

a colaboração que fez, rati�cando-a, requerendo, ao �m, concessão de perdão judicial e ou os benefícios

obtidos por meio do acordo de colaboração premiada, que será oportunamente apreciado.

Uma organização tão complexa e organizada, cujo poder e a in�uência política e econômica

restaram demonstrados, encontrou na pessoa de MARCOS ANTÔNIO SILVA DOS SANTOS, como



revelou o processo, a pessoa responsável por garantir a segurança pessoal de Leto Viana e de sua família, de

cumprir as ordens de LETO e família, de garantir que a ordem fosse observada e mantida para os �ns da

Orcrim, que fosse preservado o dever de obediência dos aliados, por exemplo, dentro dos objetivos da

organização e de LETO, e por exercer a função de causar temor e garantir que eventuais adversários ou

quaisquer empecilho atrapalhasse os planos e ações desenvolvidas pelo grupo. Ainda �gurou como “laranja”

em benefício de Leto Viana, como será melhor detalhado abaixo e como arrecadador do salário de

servidores-fantasmas, em favor de LETO.

No tocante a função de garantir a segurança de LETO e família, o MP aponta que o denunciado foi

o responsável por transformar a Guarda Municipal numa espécie de milícia de defesa pessoal de LETO e

família.

Outra função que lhe competia e resta muito evidente ao se analisar o conteúdo das ligações obtidas

com autorização da justiça, era a de cumprir as ordens de LETO e sua família. O MP classi�cou a atuação do

acusado como “empregado da família”, cabendo-lhe resolver questões do interesse eminentemente privado

de LETO E JACQUELINE, conforme índices 10951558, 10969917, 10951823, 10972084, 11007609,

11008407, 10968669, 10972304, 10996251, 11000111, 11000429, 11000826, 11004990, 11004995,

11007622, 11007631, 11007755, 11007889, 11008896, 11010361 e 11012537, (contidos no Relatório de

Interceptação 01/2017), embora sua empresa recebesse vultosas quantias dos cofres de Cabedelo/PB para

prestar serviços em benefício da coletividade.

MARCOS ANTONIO era quem dava as ordens e desempenhava a função, de fato, na prática, de

chefe da Guarda Municipal ou chefe da segurança pública municipal de Cabedelo, utilizada, no mais das

vezes, a serviço da defesa pessoal de LETO VIANA e sua família, de JAQUELINE e de seu �lho FELIPE,

como foi visto nos arquivos de mídia acima citados.

O exercício do seu poder de amedrontar adversários foi visto observando o conteúdo da ligação

índice 10818890, obtido com autorização da justiça, em que JACQUELINE determina que MARCOS

intimide o servidor e sindicalista ALEXANDRO BATISTA DE LIMA, conhecido como SANDRO ou

SANDRO DO SINDICATO.

Ainda em relação a MARCOS, analisando e comentando sobre a ligação índice 10831503, datada

de 05.10.2017, também obtida com autorização da justiça, o MP aponta para “um preocupante quadro de

utilização sistemática de armas de fogo por parte de integrantes da organização ora investigada, a revelar um



aparato relativamente so�sticado, custeado pelos cofres municipais, para proporcionar segurança ao Prefeito

Leto e seus familiares”. Na gravação, JAQUELINE conversa com o Secretário de Segurança Pública

municipal, Isaías Vieira, chefe de segurança de fato, através de um telefone utilizado por LETO e é informada

que as pessoas de MARCOS e FRANK (seu assecla Frank Rodrigo dos Santos) não possuem porte de arma.

Isaías também informa à primeira-dama que Luiz, Alexandre e Junior (Alexandre da Silva Soares, Luiz

Oliveira de Melo e José Francisco da Silva Júnior são servidores públicos lotados na guarda municipal)

possuem porte de arma de fogo. O MP também chama a atenção que todas essas pessoas realizam a

segurança pessoal do prefeito LETO, muito embora sejam servidores da Prefeitura de Cabedelo, custeados

por dinheiro público.

O referido denunciado ainda era responsável e servia de arrecadador de salário de

servidores-fantasmas em benefício de LETO VIANA, como revelado pelo colaborador LUCAS SANTINO

e con�rmado por diálogos telefônicos obtidos com autorização da justiça, como nos índices 10986655 e

10986800.

A Polícia Federal �agrou o exato momento em que MARCOS, em dia de pagamento da folha

salarial da Prefeitura de Cabedelo, ingressou no escritório de LETO VIANA, instalado na sede do seu

partido (PRP) em Cabedelo, seguindo o roteiro habitual dos arrecadadores em dias de pagamento do

funcionalismo, que era, depois de arrecadar o dinheiro dos servidores-fantasmas, seguiam o encontro com o

prefeito em seu gabinete.

A Informação da Polícia Judiciária nº 654/2017 evidenciou graves indícios de que MARCOS se

apropriava do salário de sua mãe, Sra. Luciene Silva Santos, �cando parte dele em sua conta corrente e outra

parte lhe sendo entregue em espécie para os �ns já comentados acima, o que restou demonstrado com o

aprofundamento das investigações.

O acusado em referência era proprietário formal das empresas FORT SEGURANÇA, CNPJ

12.226.631/0001-02, e MARCOS ANTÔNIO DA SILVA SANTOS – ME, CNPJ 08.985.156/0001-80,

que celebraram vários contratos com a Prefeitura de Cabedelo/PB que proporcionaram aportes no total de

R$ 3.385.831,02 entre os anos de 2013 a 2017, sobretudo para �ns de realização de serviços de segurança

privada em órgãos públicos, mesmo observando a existência de uma guarda municipal.

Observa-se que as licitações das quais �zeram parte as empresas acima identi�cadas e sagraram-se

vencedoras encontram-se evidentemente eivadas de fraude, em especial sob o ponto de vista de seu caráter



competitivo. Veri�ca-se que as ditas empresas sempre concorreram com a �rma CLEVELÂNDIO DE

ALMEIDA GOMES, �rma de fachada e registrada em nome de servidor-fantasma da Prefeitura de

Cabedelo/PB, que trabalharia, de fato, junto a LETO VIANA na sede do PRP, de acordo com depoimento

de Alexandro Batista de Lima, prestado à Polícia Federal no dia 23.01.2018.

Além de concorrer com a CLEVELÂNDIO DE ALMEIDA GOMES, MARCOS concorreu com

outra empresa de fachada, a EDILSON MATOS DE PAIVA, sem existência física, conforme demonstrado

na Informação de Polícia Judiciária 405/2017.

O MP chama a atenção para as facilidades encontradas por MARCOS junto à Prefeitura de

Cabedelo, destacando que “funcionários da comissão de licitação eram incumbidos de lhe telefonar para

lembrá-lo de dirigir-se ao setor de licitações para assinar um aditivo contratual, conforme ligação telefônica

índice 10976137”. Observa como devido cuidado que o áudio de índice 10834592 demonstrou que

GENALDO DA SILVA OLIVEIRA, servidor da Prefeitura Municipal, informou a MARCOS

ANTÔNIO que realizasse solicitação de aditivo nos contratos de suas empresas.

O MP, com base em dados do SAGRES – TCE/PB, expôs a soma dos gastos da Prefeitura de

Cabedelo com as empresas de MARCOS ANTÔNIO, com ênfase na despesa com Saúde, informando, na

primeira coluna, os valores empenhados e, na segunda, os pagos, com dados para o período de 2013 a 2017.

Os autos revelam que MARCOS era mero empresário de fachada, mero proprietário “de faz de

conta” das empresas FORT SEGURANÇA, CNPJ 12.226.631/0001-02, e MARCOS ANTÔNIO DA

SILVA SANTOS – ME, CNPJ 08.985.156/0001-80, e que, na verdade, funcionava também como laranja

de LETO VIANA, atuando também para �ns de ocultação patrimonial.

4. Da Majorante do emprego de arma de fogo

O Ministério Público requereu a aplicação do disposto no § 2º do art. 2º da Lei n. 12.850/13, ou

seja, a aplicação do aumento da pena decorrente do emprego de arma de fogo. Veri�ca-se do texto legal:



Lei n. 12.850/13

Art. 2º. Promover, constituir, �nanciar ou integrar, pessoalmente

ou por interposta pessoa, organização criminosa:

Pena - reclusão, de 3 (três) a 8 (oito) anos, e multa, sem prejuízo das

penas correspondentes às demais infrações penais praticadas.

§ 1º (...).

§ 2º As penas aumentam-se até a metade se na atuação da

organização criminosa houver emprego de arma de fogo.

O emprego de arma de fogo, por revelar maior periculosidade na atuação da organização

criminosa enseja a majoração da pena até a metade, devendo o juiz considerar a quantidade de armas

e  sua  potencialidade  destrutiva, segundo entendimentos doutrinários e jurisprudenciais.

A utilização de arma de fogo deve ser feita pela organização pela prática de outra infração

penal. Assim entende a doutrina de NUCCI: “O agente da organização criminosa deve utilizar,

efetivamente, arma de fogo, para a prática de infrações penais, destinadas a auferir vantagem ilícita” (

NUCCI, Guilherme Souza. Organização criminosa. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2013, p.

26.).

No caso dos autos, houve a apreensão de duas armas de fogo utilizadas pelo grupo, além da extensa

prova acerca da reiterada utilização em diversas circunstâncias, em especial pela utilização do aparato de

segurança municipal em favor de LETO, sua família, seus �ns e da organização.



Em 05/10/2017 foram apreendidas duas armas de fogo GLOCK calibre.380, em poder de

MARCOS ANTONIO e de seu irmão FRANK, presos em �agrante. Em diversas outras oportunidades se

con�rma a utilização de arma de fogo por integrantes da Organização Criminosa, seja pelo relato e

depoimentos dos colaboradores (como o de LUCAS SANTINO), pelo conteúdo de diálogos e conversas

obtidas com autorização da justiça, como nos áudios de índice nº 10835155, em que MARCOS

ANTÔNIO procurou comprar uma “pistola de pressão”, já que, preso em �agrante por porte ilegal, �cou

sem sua arma registrada, oportunidade em que também comentou sobre a regularização do seu “porte”,

junto a Polícia Federal, entre outras.

Portanto, deve ser aplicada ao caso a causa legal e especí�ca de aumento na fração da pena.

5. Da Indenização Mínima

Nas suas alegações �nais, o Ministério Público pede a condenação dos réus à obrigação de indenizar

os prejuízos causados pelas infrações, estipulando valor mínimo reparatório. Requer que seja �xado o valor

para a reparação dos danos causados pela infração penal praticada pelos denunciados, considerando os

prejuízos sofridos pelo ofendido (art. 387, IV, do CPP), a título de danos morais coletivos (in re ipsa), como

sugerido na inicial e para viabilizar o efeito da condenação previsto no art. 91, inciso I, do Código Penal.

Observa-se que o MP orçou em R$ 20.000.000,00 (como estimativa de valor dos danos causados

pela atuação da organização criminosa em desfavor da população cabedelense a título difuso, com as

apurações mais precisas com o oferecimento de novas denúncias dos eventos ilícitos praticados pela

ORCRIM.

Cuida-se de valor obtido a título de dano material, calculado mediante cuidadosa análise dos ilícitos

praticados e fundado em informações de órgão como o Tribunal de Contas e a própria Polícia Federal, com

utilização de mecanismos modernos e atuais de controle. Não obstante, o pedido em apreciação diz respeito

a danos morais.

Dispõe o art. 387, inciso IV, do Código de Processo Penal que, ao proferir a sentença, o juiz �xará

valor mínimo para reparação dos danos causados pela infração, considerando os prejuízos sofridos pelo

ofendido. A jurisprudência �rmou o entendimento de que o exercício desse direito dependeria de pedido

formulado na exordial e de prova submetida ao contraditório e ampla defesa.

A propósito, con�ram-se os julgados:



APELAÇÃO CRIMINAL. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA.

FURTO MEDIANTE FRAUDE. PRELIMINARES. INÉPCIA

DA DENÚNCIA. PRESCRIÇÃO. AUTORIA E

MATERIALIDADE. PROVAS SUFICIENTES PARA AS

CONDENAÇÕES. DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME DE

FURTO QUALIFICADO PARA RECEPTAÇÃO OU

ESTELIONATO. IMPOSSIBILIDADE. DOSIMETRIA.

CONSEQUÊNCIAS DO CRIME. FRAÇÃO DE AUMENTO.

PROPORCIONAL E SUFICIENTE. QUANTUM

ALTERADO. RECONHECIMENTO DA CONFISSÃO

ESPONTÂNEA. SÚMULA Nº 545, STJ. AFASTAR

REPARAÇÃO DE DANOS. ARTIGO 387, INCISO IV, CPP.

REJEITADAS AS PRELIMINARES. DADO PARCIAL

PROVIMENTO AOS RECURSOS DEFENSIVOS PARA

REDUZIR AS PENAS APLICADAS. (...) 8. Com o advento do

artigo 387, inciso IV, do Código de Processo Penal, caberá ao juiz

ao proferir a sentença condenatória, a �xação de valor mínimo para

reparação dos danos causados pela infração, considerando os

prejuízos sofridos pelo ofendido, desde que haja pedido expresso do

querelante ou do Ministério Público, em respeito às garantias do

contraditório e da ampla defesa. 9. Preliminares rejeitadas. Dado

parcial provimento aos recursos defensivos para reduzir as penas

aplicadas. (Acórdão 1292932, 00034271620128070001, Relator:

JOÃO TIMÓTEO DE OLIVEIRA, 2ª Turma Criminal, data de

julgamento: 15/10/2020, publicado no PJe: 23/10/2020. Pág.: Sem

Página Cadastrada).

APELAÇÃO CRIMINAL - APROPRIAÇÃO INDÉBITA -

ARTIGO 168, § 1.º, INCISO III, DO CÓDIGO PENAL -

PRETENSÃO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA O CRIME

DE EXERCÍCIO ARBITRÁRIO DAS PRÓPRIAS RAZÕES -

NÃO ACOLHIMENTO - PRETENSÃO LEGÍTIMA NÃO

DEMONSTRADA - DOLO DE APROPRIAÇÃO



CARACTERIZADO - PRIVILÉGIO - REQUISITOS

PREENCHIDOS - APELO PARCIALMENTE PROVIDO. (...)

4. Devidamente demonstrado o dano material sofrido pela vítima e

havendo pedido expresso de reparação na denúncia, cabível a

�xação de quantia mínima para �ns de indenização dos prejuízos

causados pela infração penal, nos termos do art. 387, IV, do CPP. 5.

Presentes os requisitos do artigo 155, §2º, do CP, necessária a

aplicação do benefício, nos termos do artigo 170 do diploma penal.

6. Recurso parcialmente provido. (Acórdão 1285302,

00004933620188070014, Relator: J.J. COSTA CARVALHO, 1ª

Turma Criminal, data de julgamento: 17/9/2020, publicado no

PJe: 2/10/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada).

Da análise dos autos, observa-se que a denúncia contempla o pedido indenizatório, restando

apreciar a questão dos prejuízos sofridos pela vítima, a título de danos morais coletivos.

O dano moral coletivo constitui a agressão a bens e valores jurídicos comuns a toda a coletividade ou

parte dela. Ademais, basta a lesão injusta e intolerável a qualquer dos interesses ou direitos titularizados pela

coletividade, independentemente do número de pessoas atingidas e da con�guração da culpa, para se impor

aos infratores o dever de indenizar. Neste sentido, importante reportar-se ao teor dos Acórdãos TJDFT

1138298, 20100110530364, APC, Relator Des. GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA, 3ª Turma Cível,

data de julgamento: 7/11/2018, publicado no DJe: 22/11/2018, Acórdão 1135508, 20150110026978APO,

Relatora: SIMONE LUCINDO, 1ª Turma Cível, data de julgamento: 10/10/2018, publicado no DJe:

12/11/2018; Acórdão 1129491, 07131513020178070000, Relator:,FÁBIO EDUARDO MARQUES, 7ª

Turma Cível, data de julgamento: 10/10/2018, publicado no PJe: 17/10/2018; Acórdão 1100708,

20060110635103APC, Relator: TEÓFILO CAETANO, 1ª Turma Cível, data de julgamento: 21/6/2017,

publicado no DJe: 6/6/2018.

A reparação pretendida é devida por conta do notório abalo causado à credibilidade da

Administração Pública do Município de Cabedelo e do atuar de agentes políticos, autoridades e servidores

perante toda a sociedade, despiciendo ainda dizer que a operação e todos seus desdobramentos ganharam

repercussão nacional.



As condutas praticadas e que foram objeto da denúncia são exemplos claros e precisos de atos

intoleráveis, que provocam "repulsa e indignação na consciência coletiva" e con�guraram "grave ofensa à

moralidade pública", causando "intranquilidade social". Basta imaginar o sentimento do cidadão

contribuinte e de toda a comunidade diante de uma re�exão sobre os fatos que constituem o objeto deste

processo.

Reconhecido o dano, destacando a presença dos demais requisitos da responsalidade civil no caso

especí�co em apreciação, observando que ele decorreu diretamente das práticas ilícitas reconhecidas no

processo (nexo), passa-se a apreciar o valor da reparação. Em breves palavras, deve ser compatível com a

extensão dos danos de ordem extrapatrimonial causados (art. 944 do Código Civil) e com os parâmetros

atinentes à efetiva reparação e ao caráter punitivo-pedagógico de que deve se revestir a condenação, na esteira

das balizas ditadas pela doutrina e jurisprudência.

Como se sabe, a lei não estabelece critérios ou parâmetros objetivos com base nos quais o juiz deve

�xar o quantum da reparação por danos morais. Há na Constituição Federal (art. 5º, incisos V e X) e nas leis

do País apenas o dever de indenizar o dano moral segundo a extensão do dano (artigos 186 e 944 do Código

Civil e art. 6º, VI do Código de Defesa do Consumidor etc), daí ter a doutrina e a jurisprudência construído

vários critérios ou parâmetros para o julgador levar em consideração, muitas vezes com referência aos

princípios da razoabilidade e proporcionalidade, mas sempre cabendo ao julgador a �xação do valor segundo

o seu prudente arbítrio, de forma fundamentada a se permitir compreender a valoração feita.

No presente caso, considerando todas as particularidades já apreciadas em capítulos próprios, sem

desejar repetição cansativa, observa-se a negociata em torno da compra do mandato de Luceninha revela uma

valoração feita pelos próprios envolvidos sobre o “valor de mercado” do lucrativo negócio ilegal que

constitui um dos muitos eventos que constituiem o objeto da operação que veio a ser conhecida como

“Xeque-Mate”. Assim, considerando também, entre tantos outros detalhes, a existência de processo que

apura a responsabilidade de outros réus que, caso condenados, também podem vir a ser esponsabilizados,

deve-se observar ao menos parte deste valor como justo.

Tenho que o montante de R$ 2.000.000,00 (dois milhões de reais) é razoável para ser indenizado a

título de dano moral coletivo e atende aos requisitos da equidade e da razoabilidade, sem prejuízo da

condenação oportuna pelos danos materiais causados em cada caso concreto.



Desse modo, como foram atendidos os pressupostos legais, impõe reconhecer o direito da vítima, à

reparação mínima dos prejuízos sofridos, os quais estão demonstrados nos autos sob a forma de dano moral

coletivo.

6. Do Dispositivo

Tendo em vista o que mais dos autos constam e princípios de direito aplicáveis à espécie, com esteio

no art. 387 do Código de Processo Penal, julgo procedente, em parte, a pretensão punitiva exposta na

peça vestibular e, por conseguinte, CONDENO o(s) réu(s) (1) WELLINGTON VIANA FRANÇA, por

haver(em) infringido a conduta típica prevista no art. 2º, caput, §§ 3º e 4º, II da Lei nº 12.850/13; (2)

JACQUELINE MONTEIRO FRANÇA, (3) LÚCIO JOSÉ DO NASCIMENTO ARAÚJO, (4)

MARCOS ANTONIO SILVA DOS SANTOS, (5) INALDO FIGUEIREDO DA SILVA, (6) TERCIO

DE FIGUEIREDO DORNELAS FILHO, (7) ANTONIO BEZERRA DO VALE FILHO, (8)

ADEILDO BEZERRA DUARTE e (9) LEILA MARIA VIANA DO AMARAL, por haver(em)

infringido a conduta típica prevista no art. art. 2º, caput e § 4º, II da Lei nº 12.850/13.

Ainda, por �m, CONDENO, de foma solidária, todos os integrantes da organização criminosa

acima mencionados, à obrigação de indenizar a vítima, de acordo com o correspondente prejuízo

demonstrado nos autos, que �xo, de forma mínima, em R$ 2.000.000,00 (dois milhões de reais) a título de

dano moral coletivo, atento aos requisitos da equidade e da razoabilidade.

7. Da Pena

Passo a dosimetria da pena, considerando cada um dos réus condenados de forma individualizada,

nos seguintes termos:

(1) WELLINGTON VIANA FRANÇA:

Ao crime de “promover, constituir, �nanciar ou integrar organização criminosa” é prevista a pena

em abstrato de 3 (três) a 8 (oito) anos de reclusão, e multa, sem prejuízo das penas correspondentes às demais

infrações penais praticadas.

A dosimetria da pena, como é cediço, insere-se dentro de um juízo de discricionariedade do

julgador, atrelado às particularidades fáticas do caso concreto e subjetivas do agente, com cuidadoso

dever de observância dos parâmetros legais e aplicação do princípio da proporcionalidade. Além disso, a



análise das circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal não atribui pesos absolutos para cada

uma delas a ponto de ensejar uma operação aritmética dentro das penas máximas e mínimas

cominadas ao delito. Na de�nição do limite da sanção para cada um dos réus será priorizado, nesta decisão,

a retribuição por cada conduta particularmente considerada, ainda que em prejuízo da mera matemática.

1ª FASE: Passo à dosagem da pena, tendo em vista as circunstâncias judiciais do art. 59 do Código

Penal: Culpabilidade: agiu com elevadíssimo grau de reprovabilidade de conduta, ou seja, agiu de forma

altamente reprovável, violando não só a lei como a moral comum, administrativa e política, com dolo, eis que

cometido o delito com plena consciência do seu caráter ilícito e dos �ns danosos; antecedentes: o réu não

apresenta maus antecedentes (vide certidão - �.); o inculpado é pessoa extremamente inteligente, e, no

tocante a sua personalidade, ou seja, no que tange aos atributos morais, aparentam-lhe ser desfavoráveis,

diante de tudo o que revelou os autos, sua índole e o antagonismo com a ordem social intrínsecos a seu

temperamento; não há notícias de mácula na conduta social do acoimado, razão porque tal circunstância

deve ser entendida em seu favor; motivos do crime: o delito foi praticado por ganância, sede de poder,

valores sociais negativos; circunstâncias: devem ser entendidas como desfavoráveis ao réu, uma vez que

praticadas em desconformidade com os deveres inerentes à função pública que ocupava, valendo-se de sua

condição, de suas prerrogativas e atividades que desempenhava; o crime ainda prolongou-se por intervalo de

tempo considerável e foi praticado no seio dos poderes legislativo e executivo, distanciando-se de princípios

próprios; as conseqüências do crime foram de muita gravidade, porque lesaram os cofres públicos em

grande monta, por considerável tempo, tolhendo da sociedade, em especial da menos favorecida, o bom e

devido uso do dinheiro público e da correta, honesta, decente atividade desempenhada por autoridades

públicas; O comportamento da vítima em nada in�uenciou na prática do delito.

Isto posto, considerando as circunstâncias judiciais acima, �xo a pena base em 6 (seis) anos de

reclusão e 30 (trinta) dias-multa.

2ª FASE: Sem circunstâncias atenuantes ou agravantes genéricas, a serem consideradas.

3ª FASE: Estando presente as causas de aumento de pena previstas no art. 2º, § 2º e 3º , da Lei

12.850/2013 (emprego de arma de fogo pela associação criminosa e observando que o acusado exerceu o

comando da organização), aumento a pena anteriormente dosada na metade, diante da duplicidade de

aumentos (utilizando-se apenas um deles, porém em patamar mais elevado, conforme parágrafo único do art.

68 do CP). Dessa forma, �xo a pena em 09 (nove) anos de reclusão e 45 (quarenta e cinco) dias- multa.

Presente também a causa de aumento de pena prevista no art. 2º, § 4º, da Lei 12.850/2013



(concurso de funcionário público), deixando de aplicá-la posto que já utilizada uma causa de aumento em

seu grau máximo. Presente, ainda, a causa de diminuição de pena prevista no art. 14 da Lei nº 9.807/99,

aplicando-a em seu patamar mínimo diante da gravidade dos fatos e dos prejuízos sociais causados, com as

peculiaridades inerentes ao acusado, qual seja, 1/3.

Dessa forma, �xo a pena de�nitiva para o réu em 6 (seis) anos de reclusão e 30 (trinta)

dias-multa. Torno-a de�nitiva.

Por todo o exposto, CONDENO WELLINGTON VIANA FRANÇA a pena de 6 (seis) anos

de reclusão em regime inicial SEMIABERTO, conforme dispositivo do art. 33, § 2º, "b" do CP, e ao

pagamento de 30 (trinta) dias-multa calculado cada dia-multa à razão do mínimo legal, pela prática

dos  crimes que lhe foram imputados na denúncia.

DETRAÇÃO: A Lei nº 12.736/2012 permite que o tempo de prisão provisória seja

considerada para �ns de determinação do regime inicial da pena privativa de liberdade, conforme

prevê o Art. 387, parágrafo 2 º, do Código de Processo Penal. Porém, deixo de realizar eventual

detração, uma vez que para a progressão de regime, nos termos do artigo 112 da Lei de Execuções

Penais (LEP), além do requisito objetivo consistente no lapso temporal equivalente a 1/6 da pena (ou

2/5 ou 3/5 para crimes hediondos), exige-se a satisfação do requisito subjetivo consistente no bom

comportamento  carcerário,  comprovado  pelo  diretor do  estabelecimento.

Com efeito, não há nos autos elementos que permitam a este magistrado aferir o

cumprimento do requisito subjetivo, motivo pelo qual deixo de realizar a detração prevista no § 2º

do artigo 387 do CPP, deixando-a a cargo da Vara de Execuções Penais, nos termos do artigo 66,

inciso  III,  alínea  "c",  da  Lei 7.210/1984.

SUBSTITUIÇÃO: O Art. 44 do Código Penal elenca os requisitos para que haja a

substituição da pena privativa de liberdade para a restritiva de direitos, quais sejam: a) condenado por

crime doloso cuja pena privativa de liberdade aplicada não seja superior a 4 anos; b) crime praticado

sem violência ou grave ameaça à pessoa; c) não reincidente em crime doloso; e d) su�ciência da

substituição (quando a culpabilidade, os antecedentes, a conduta social e a personalidade do

condenado, bem como os motivos e as circunstâncias indicarem que essa substituição seja su�ciente).

Analisando o caso concreto, veri�co que o acusado não preenche os requisitos contidos nas alíneas

"a"  e  "d".  Desta  forma,  torna-se  impossível a  substituição  nos  moldes  do  Art. 44,  do  Código Penal.



SURSIS: O Art. 77 do Código Penal elenca os requisitos para que haja a suspensão

condicional da pena, quais sejam: a) condenado não reincidente em crime doloso; b) quando a

culpabilidade, os antecedentes, a conduta social e personalidade do agente, bem como os motivos e as

circunstâncias autorizem a concessão do benefício; c) não seja indicada ou cabível a substituição

prevista no art. 44 do CP; e d) condenado a pena privativa de liberdade não superior a 2 anos.

Analisando o caso concreto, veri�co que o acusado não preenche os requisitos contidos nas alíneas

"b"  e  "d".  Desta  forma,  torna-se  impossível a  suspensão  condicional  da  pena  ora  aplicada.

ANÁLISE DA PRISÃO PREVENTIVA: Diante do princípio da atualidade e preservando as

decisões anteriores deste juízo, concedo ao RÉU O DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE, uma

vez que se encontra atualmente nesta condição.

Como medida cautelar, e observando que o acusado responde a diversos processos junto a este juízo,

caso seja condenado e mude o regime de cumprimento de pena ou estando novamente sob prisão

temporária, preventiva ou em decorrência de �agrante delito, o referido colaborador deverá ser custodiado

em dependência separada dos demais presos envolvidos na presente operação, como permite, o art. 15, §§ 1º e

3º da Lei 9.807/99, sem prejuízo de outras medidas a serem adotadas pelo juizo das execuções penais.

(2) JACQUELINE MONTEIRO FRANÇA:

Ao crime de “promover, constituir, �nanciar ou integrar organização criminosa” é prevista a pena

em abstrato de 3 (três) a 8 (oito) anos de reclusão, e multa, sem prejuízo das penas correspondentes às demais

infrações penais praticadas.

1ª FASE: Passo à dosagem da pena, tendo em vista as circunstâncias judiciais do art. 59 do Código

Penal: Culpabilidade: sua conduta pode ser conceituada como de grande reprovabilidade, eis que também

cometido o delito com plena consciência do seu caráter ilícito e dos �ns danosos, porém, em muito

in�uenciada pelo marido; antecedentes: a ré não apresenta maus antecedentes (vide certidão - �.); no

tocante a sua personalidade, ou seja, no que tange aos atributos morais, aparentam ser-lhe desfavoráveis,

diante de tudo o que revelou os autos, sua índole e o antagonismo com a ordem social intrínsecos a seu

temperamento; não há notícias de mácula na conduta social da acoimada, razão porque tal circunstância

deve ser entendida em seu favor; motivos do crime: o delito foi praticado por ganância, sede de poder,

valores sociais negativos; circunstâncias: devem ser entendidas como desfavoráveis a ré, uma vez que

praticadas em desconformidade com os deveres inerentes à função pública que ocupava, valendo-se de sua



condição, de suas prerrogativas e atividades que desempenhava; o crime ainda prolongou-se por intervalo de

tempo considerável; as conseqüências do crime foram de muita gravidade, porque lesaram os cofres

públicos em grande monta, por considerável tempo, tolhendo da sociedade, em especial da menos favorecida,

do bom e devido uso do dinheiro público e da correta, honesta, decente atividade desempenhada por

autoridades públicas; O comportamento da vítima em nada in�uenciou na prática do delito.

Isto posto, considerando as circunstâncias judiciais acima, �xo a pena base em 4 (quatro) anos de

reclusão e 20 (vinte) dias-multa.

2ª FASE: Sem circunstâncias atenuantes ou agravantes genéricas, a serem consideradas.

3ª FASE: Estando presente a causa de aumento de pena prevista no art. 2º, § 2º, da Lei

12.850/2013 (emprego de arma de fogo pela associação criminosa), aumento a pena em ⅓, resultando

em 5(cinco) anos e 4 (quatro) meses de reclusão e 30 (trinta) dias- multa, já considerando também o

concurso da causa de aumento de pena prevista no art. 2º, § 4º, da Lei 12.850/2013 (concurso de

funcionário  público) (parágrafo único do art. 68 do CP).

Dessa forma, �xo a pena de�nitiva para a ré em 5 (cinco) anos, 4 (meses) meses de reclusão e

30  (trinta) dias-multa. Torno-a de�nitiva.

Por todo o exposto, aplico a JACQUELINE MONTEIRO FRANÇA a pena de 5 (cinco) anos,

4(quatro) meses de reclusão em regime inicial SEMIABERTO, conforme dispositivo do art. 33, § 2º,

"b" do CP, e ao pagamento de 30 (trinta) dias-multa, calculado cada dia-multa à razão do mínimo

legal,  pela  prática  dos  crimes que lhe foram imputados na denúncia.

DETRAÇÃO: A Lei nº 12.736/2012 permite que o tempo de prisão provisória seja

considerada para �ns de determinação do regime inicial da pena privativa de liberdade, conforme

prevê o Art. 387, parágrafo 2 º, do Código de Processo Penal. Porém, deixo de realizar eventual

detração, uma vez que para a progressão de regime, nos termos do artigo 112 da Lei de Execuções

Penais (LEP), além do requisito objetivo consistente no lapso temporal equivalente a 1/6 da pena (ou

2/5 ou 3/5 para crimes hediondos), exige-se a satisfação do requisito subjetivo consistente no bom

comportamento  carcerário,  comprovado  pelo  diretor do  estabelecimento.

Com efeito, não há nos autos elementos que permitam a este magistrado aferir o

cumprimento do requisito subjetivo, motivo pelo qual deixo de realizar a detração prevista no § 2º



do artigo 387 do CPP, deixando-a a cargo da Vara de Execuções Penais, nos termos do artigo 66,

inciso  III,  alínea  "c",  da  Lei 7.210/1984.

SUBSTITUIÇÃO: O Art. 44 do Código Penal elenca os requisitos para que haja a

substituição da pena privativa de liberdade para a restritiva de direitos, quais sejam: a) condenado por

crime doloso cuja pena privativa de liberdade aplicada não seja superior a 4 anos; b) crime praticado

sem violência ou grave ameaça à pessoa; c) não reincidente em crime doloso; e d) su�ciência da

substituição (quando a culpabilidade, os antecedentes, a conduta social e a personalidade do

condenado, bem como os motivos e as circunstâncias indicarem que essa substituição seja su�ciente).

Analisando o caso concreto, veri�co que o acusado não preenche os requisitos contidos nas alíneas

"a"  e  "d".  Desta  forma,  torna-se  impossível a  substituição  nos  moldes  do  Art. 44,  do  Código Penal.

SURSIS: O Art. 77 do Código Penal elenca os requisitos para que haja a suspensão

condicional da pena, quais sejam: a) condenado não reincidente em crime doloso; b) quando a

culpabilidade, os antecedentes, a conduta social e personalidade do agente, bem como os motivos e as

circunstâncias autorizem a concessão do benefício; c) não seja indicada ou cabível a substituição

prevista no art. 44 do CP; e d) condenado a pena privativa de liberdade não superior a 2 anos.

Analisando o caso concreto, veri�co que o acusado não preenche os requisitos contidos nas alíneas

"b"  e  "d".  Desta  forma,  torna-se  impossível a  suspensão  condicional  da  pena  ora  aplicada.

ANÁLISE DA PRISÃO PREVENTIVA: Diante do princípio da atualidade e preservando as

decisões anteriores deste juízo, concedo a RÉ O DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE, uma vez

que se encontra atualmente nesta condição.

(3) LÚCIO JOSÉ DO NASCIMENTO ARAÚJO

Ao crime de “promover, constituir, �nanciar ou integrar organização criminosa” é prevista a pena

em abstrato de 3 (três) a 8 (oito) anos de reclusão, e multa, sem prejuízo das penas correspondentes às demais

infrações penais praticadas.

1ª FASE: Passo à dosagem da pena, tendo em vista as circunstâncias judiciais do art. 59 do Código

Penal: Culpabilidade: sua conduta pode ser conceituada como de grande reprovabilidade, eis que também

cometido o delito com plena consciência do seu caráter ilícito e dos �ns danosos; uma maior reprovação

advém do fato de ser legislador, presidente do legislativo local, cuja função �scalizadora advém da



Constituição Federal; antecedentes: o réu não apresenta maus antecedentes (vide certidão - �.); no tocante a

sua personalidade, ou seja, no que tange aos atributos morais, aparentam ser-lhe desfavorável, diante de

tudo o que revelou os autos, sua índole e o antagonismo com a ordem social intrínsecos a seu temperamento;

não há notícias de mácula na conduta social do acoimado, razão porque tal circunstância deve ser

entendida em seu favor; motivos do crime: o delito foi praticado por ganância, sede de poder, valores sociais

negativos; circunstâncias: devem ser entendidas como desfavoráveis ao réu, uma vez que praticadas em

desconformidade com os deveres inerentes à função pública que ocupava, valendo-se de sua condição, de

suas prerrogativas e atividades que desempenhava; o crime ainda prolongou-se por intervalo de tempo

considerável; as conseqüências do crime foram de muita gravidade, porque lesaram os cofres públicos em

grande monta, por considerável tempo, tolhendo da sociedade, em especial da menos favorecida, do bom e

devido uso do dinheiro público e da correta, honesta, decente atividade desempenhada por autoridades

públicas; O comportamento da vítima em nada in�uenciou na prática do delito.

Isto posto, considerando as circunstâncias judiciais acima, �xo a pena base em 5 (cinco) anos de

reclusão e 25 (vinte e cinco) dias-multa.

2ª FASE: Sem circunstâncias atenuantes ou agravantes genéricas, a serem consideradas.

3ª FASE: Estando presente a causa de aumento de pena prevista no art. 2º, § 2º, da Lei

12.850/2013 (emprego de arma de fogo pela associação criminosa), aumento a pena em ⅓, resultando

em 6(seis) anos, 7 (sete) meses e 6 (seis) dias de reclusão e 33 (trinta e três) dias- multa, já computada a

causa de aumento de pena prevista no art. 2º, § 4º, da Lei 12.850/2013 (concurso de funcionário

público), em aplicação ao parágrafo único do art. 68 do CP.

Dessa forma, �xo a pena de�nitiva para o réu em 6(seis) anos, 7 (sete) meses e 6 (seis) dias de

reclusão e 33  (trinta e três) dias-multa. Torno-a de�nitiva.

Por todo o exposto, aplico a LÚCIO JOSÉ DO NASCIMENTO ARAÚJO a pena de 6 (seis)

anos, 7(sete) meses e 6(seis) dias de reclusão em regime inicial SEMIABERTO, conforme dispositivo do

art. 33, § 2º, "b" do CP, e ao pagamento de 33 (trinta e três) dias-multa, calculado cada dia-multa à

razão  do  mínimo  legal,  pela  prática  dos  crimes que lhe foram imputados na denúncia.

DETRAÇÃO: A Lei nº 12.736/2012 permite que o tempo de prisão provisória seja

considerada para �ns de determinação do regime inicial da pena privativa de liberdade, conforme



prevê o Art. 387, parágrafo 2 º, do Código de Processo Penal. Porém, deixo de realizar eventual

detração, uma vez que para a progressão de regime, nos termos do artigo 112 da Lei de Execuções

Penais (LEP), além do requisito objetivo consistente no lapso temporal equivalente a 1/6 da pena (ou

2/5 ou 3/5 para crimes hediondos), exige-se a satisfação do requisito subjetivo consistente no bom

comportamento  carcerário,  comprovado  pelo  diretor do  estabelecimento.

Com efeito, não há nos autos elementos que permitam a este magistrado aferir o

cumprimento do requisito subjetivo, motivo pelo qual deixo de realizar a detração prevista no § 2º

do artigo 387 do CPP, deixando-a a cargo da Vara de Execuções Penais, nos termos do artigo 66,

inciso  III,  alínea  "c",  da  Lei 7.210/1984.

SUBSTITUIÇÃO: O Art. 44 do Código Penal elenca os requisitos para que haja a

substituição da pena privativa de liberdade para a restritiva de direitos, quais sejam: a) condenado por

crime doloso cuja pena privativa de liberdade aplicada não seja superior a 4 anos; b) crime praticado

sem violência ou grave ameaça à pessoa; c) não reincidente em crime doloso; e d) su�ciência da

substituição (quando a culpabilidade, os antecedentes, a conduta social e a personalidade do

condenado, bem como os motivos e as circunstâncias indicarem que essa substituição seja su�ciente).

Analisando o caso concreto, veri�co que o acusado não preenche os requisitos contidos nas alíneas

"a"  e  "d".  Desta  forma,  torna-se  impossível a  substituição  nos  moldes  do  Art. 44,  do  Código Penal.

SURSIS: O Art. 77 do Código Penal elenca os requisitos para que haja a suspensão

condicional da pena, quais sejam: a) condenado não reincidente em crime doloso; b) quando a

culpabilidade, os antecedentes, a conduta social e personalidade do agente, bem como os motivos e as

circunstâncias autorizem a concessão do benefício; c) não seja indicada ou cabível a substituição

prevista no art. 44 do CP; e d) condenado a pena privativa de liberdade não superior a 2 anos.

Analisando o caso concreto, veri�co que o acusado não preenche os requisitos contidos nas alíneas

"b"  e  "d".  Desta  forma,  torna-se  impossível a  suspensão  condicional  da  pena  ora  aplicada.

ANÁLISE DA PRISÃO PREVENTIVA: Diante do princípio da atualidade e preservando as

decisões anteriores deste juízo, concedo a RÉ O DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE, uma vez

que se encontra atualmente nesta condição.

(4) MARCOS ANTONIO SILVA DOS SANTOS



Ao crime de “promover, constituir, �nanciar ou integrar organização criminosa” é prevista a pena

em abstrato de 3 (três) a 8 (oito) anos de reclusão, e multa, sem prejuízo das penas correspondentes às demais

infrações penais praticadas.

1ª FASE: Passo à dosagem da pena, tendo em vista as circunstâncias judiciais do art. 59 do Código

Penal: Culpabilidade: sua conduta pode ser conceituada como de considerável reprovabilidade, eis que

também cometido o delito com plena consciência do seu caráter ilícito e dos �ns danosos, destacando-se a

função de atos de execução, da função de “larança”, de dono formal de empresas que foram usadas para

angariar riquesas e causar preujízo aos cofres públicos; antecedentes: o réu apresenta maus antecedentes

(vide certidão - �.), respondendo a processo anterior relativo a porte ilegal de arma de fogo; no tocante a sua

personalidade, ou seja, no que tange aos atributos morais, aparentam ser-lhe desfavorável, diante de tudo o

que revelou os autos, sua índole e o antagonismo com a ordem social intrínsecos a seu temperamento; não há

notícias de mácula na conduta social do acoimado, razão porque tal circunstância deve ser entendida em

seu favor; motivos do crime: o delito foi praticado por ganância, sede de poder, valores sociais negativos;

circunstâncias: devem ser entendidas como desfavoráveis ao réu, uma vez que praticadas em

desconformidade com os deveres inerentes à função pública que ocupava, ainda que indiretamente,

valendo-se de sua condição, de suas prerrogativas e atividades que desempenhava; o crime ainda

prolongou-se por intervalo de tempo considerável; as conseqüências do crime foram de muita gravidade,

porque lesaram os cofres públicos em grande monta, por considerável tempo, tolhendo da sociedade, em

especial da menos favorecida, do bom e devido uso do dinheiro público e da correta, honesta, decente

atividade desempenhada por autoridades públicas; O comportamento da vítima em nada in�uenciou na

prática do delito.

Isto posto, considerando as circunstâncias judiciais acima, �xo a pena base em 4 (quatro) anos de

reclusão e 20 (vinte) dias-multa.

2ª FASE: Sem circunstâncias atenuantes ou agravantes genéricas, a serem consideradas.

3ª FASE: Estando presente a causa de aumento de pena prevista no art. 2º, § 2º, da Lei

12.850/2013 (emprego de arma de fogo pela associação criminosa), aumento a pena em ⅓, resultando

em 5(cinco) anos e 4 (quatro) meses de reclusão e 30 (trinta) dias- multa, computando também a causa de

aumento de pena prevista no art. 2º, § 4º, da Lei 12.850/2013 (concurso de funcionário público), em

aplicação ao art. 68 do CP.



Dessa forma, �xo a pena de�nitiva para o réu em 5 (cinco anos) anos e 4 (quatro) meses de

reclusão e 30  (trinta) dias-multa. Torno-a de�nitiva.

Por todo o exposto, aplico a MARCOS ANTONIO SILVA DOS SANTOS a pena de 5 (cinco)

anos e 4(quatro) meses de reclusão em regime inicial SEMIABERTO, conforme dispositivo do art. 33, §

2º, "b" do CP, e ao pagamento de 30 (trinta) dias-multa, calculado cada dia-multa à razão do mínimo

legal,  pela  prática  dos  crimes que lhe foram imputados na denúncia.

Considerando que, em juízo, o réu MARCOS ANTÔNIO SILVA DOS SANTOS con�rmou os

termos de sua colaboração e de que esta potencializou a pretensão do Estado, reforçou os termos de outras

colaborações; permitiu diligência de corroboração (vide Relatório de Corroboração nº 01/19), ladeada pela

entrega de documentos, bem assim apresentou documentos e indicou bem(ns) passíve(is) de perdimento

para �ns de ressarcimento, em comportamentos que induzem a efetividade do negócio �rmado, acolho o

pedido do MPE pela observância das cláusulas previstas no Termo de Acordo de Colaboração Premiada,

homologado judicialmente nos Autos nº 0000246-17.2019.815.0731, destacando que, caso não cumprida

qualquer cláusula do acordo, ocorrerá a reconversão da pena aplicada.

Junte-se oportunamente o Termo de Acordo de Colaboração Premiada, homologado judicialmente

nos Autos nº 0000246-17.2019.815.0731, para �ns de apreciação judicial especí�ca, no que tange a de�nição

da pena e PARA FINS DA SUBSTITUIÇÃO DEVIDA.

DETRAÇÃO: A Lei nº 12.736/2012 permite que o tempo de prisão provisória seja

considerada para �ns de determinação do regime inicial da pena privativa de liberdade, conforme

prevê o Art. 387, parágrafo 2 º, do Código de Processo Penal. Porém, deixo de realizar eventual

detração, uma vez que para a progressão de regime, nos termos do artigo 112 da Lei de Execuções

Penais (LEP), além do requisito objetivo consistente no lapso temporal equivalente a 1/6 da pena (ou

2/5 ou 3/5 para crimes hediondos), exige-se a satisfação do requisito subjetivo consistente no bom

comportamento  carcerário,  comprovado  pelo  diretor do  estabelecimento.

Com efeito, não há nos autos elementos que permitam a este magistrado aferir o

cumprimento do requisito subjetivo, motivo pelo qual deixo de realizar a detração prevista no § 2º

do artigo 387 do CPP, deixando-a a cargo da Vara de Execuções Penais, nos termos do artigo 66,

inciso  III,  alínea  "c",  da  Lei 7.210/1984.



SUBSTITUIÇÃO: O Art. 44 do Código Penal elenca os requisitos para que haja a

substituição da pena privativa de liberdade para a restritiva de direitos, quais sejam: a) condenado por

crime doloso cuja pena privativa de liberdade aplicada não seja superior a 4 anos; b) crime praticado

sem violência ou grave ameaça à pessoa; c) não reincidente em crime doloso; e d) su�ciência da

substituição (quando a culpabilidade, os antecedentes, a conduta social e a personalidade do

condenado, bem como os motivos e as circunstâncias indicarem que essa substituição seja su�ciente).

Analisando o caso concreto, veri�co que o acusado não preenche os requisitos contidos nas alíneas

"a"  e  "d".  Desta  forma,  torna-se  impossível a  substituição  nos  moldes  do  Art. 44,  do  Código Penal.

SURSIS: O Art. 77 do Código Penal elenca os requisitos para que haja a suspensão

condicional da pena, quais sejam: a) condenado não reincidente em crime doloso; b) quando a

culpabilidade, os antecedentes, a conduta social e personalidade do agente, bem como os motivos e as

circunstâncias autorizem a concessão do benefício; c) não seja indicada ou cabível a substituição

prevista no art. 44 do CP; e d) condenado a pena privativa de liberdade não superior a 2 anos.

Analisando o caso concreto, veri�co que o acusado não preenche os requisitos contidos nas alíneas

"b"  e  "d".  Desta  forma,  torna-se  impossível a  suspensão  condicional  da  pena  ora  aplicada.

ANÁLISE DA PRISÃO PREVENTIVA: Diante do princípio da atualidade e preservando as

decisões anteriores deste juízo, concedo a RÉ O DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE, uma vez

que se encontra atualmente nesta condição.

(5) INALDO FIGUEIREDO DA SILVA:

Ao crime de “promover, constituir, �nanciar ou integrar organização criminosa” é prevista a pena

em abstrato de 3 (três) a 8 (oito) anos de reclusão, e multa, sem prejuízo das penas correspondentes às demais

infrações penais praticadas.

1ª FASE: Passo à dosagem da pena, tendo em vista as circunstâncias judiciais do art. 59 do Código

Penal: Culpabilidade: sua conduta pode ser conceituada como de grande reprovabilidade, eis que também

cometido o delito com plena consciência do seu caráter ilícito e dos �ns danosos; importante destacar e

valorar a atuação especí�ca do réu; antecedentes: o réu não apresenta maus antecedentes (vide certidão - �.);

no tocante a sua personalidade, ou seja, no que tange aos atributos morais, aparentam ser-lhe desfavorável,

diante de tudo o que revelou os autos, sua índole e o antagonismo com a ordem social intrínsecos a seu

temperamento; não há notícias de mácula na conduta social do acoimado, razão porque tal circunstância



deve ser entendida em seu favor; motivos do crime: o delito foi praticado por ganância, sede de poder,

valores sociais negativos; circunstâncias: devem ser entendidas como desfavoráveis ao réu, uma vez que

praticadas em desconformidade com os deveres inerentes à função pública que ocupava, valendo-se de sua

condição, de suas prerrogativas e atividades que desempenhava; o crime ainda prolongou-se por intervalo de

tempo considerável; as conseqüências do crime foram de muita gravidade, porque lesaram os cofres

públicos em grande monta, por considerável tempo, tolhendo da sociedade, em especial da menos favorecida,

do bom e devido uso do dinheiro público e da correta, honesta, decente atividade desempenhada por

servidor público; O comportamento da vítima em nada in�uenciou na prática do delito.

Isto posto, considerando as circunstâncias judiciais acima, �xo a pena base em 4 (quatro) anos de

reclusão e 20 (vinte) dias-multa.

2ª FASE: Sem circunstâncias atenuantes ou agravantes genéricas, a serem consideradas.

3ª FASE: Estando presente a causa de aumento de pena prevista no art. 2º, § 2º, da Lei

12.850/2013 (emprego de arma de fogo pela associação criminosa), aumento a pena em ⅓, resultando

em 5(cinco) anos e 4 (quatro) meses de reclusão e 30 (trinta) dias- multa, já considerando-se também a

causa de aumento de pena prevista no art. 2º, § 4º, da Lei 12.850/2013 (concurso de funcionário

público),  em aplicação ao art. 68 do CP, razão pela qual torno-a de�nitiva.

Por todo o exposto, aplico a INALDO FIGUEIREDO DA SILVA a pena de 5 (cinco) anos e

4(quatro) meses de reclusão em regime inicial SEMIABERTO, conforme dispositivo do art. 33, § 2º,

"b" do CP, e ao pagamento de 35 (trinta e cinco) dias-multa, calculado cada dia-multa à razão do

mínimo  legal,  pela  prática  dos  crimes que lhe foram imputados na denúncia.

DETRAÇÃO: A Lei nº 12.736/2012 permite que o tempo de prisão provisória seja

considerada para �ns de determinação do regime inicial da pena privativa de liberdade, conforme

prevê o Art. 387, parágrafo 2 º, do Código de Processo Penal. Porém, deixo de realizar eventual

detração, uma vez que para a progressão de regime, nos termos do artigo 112 da Lei de Execuções

Penais (LEP), além do requisito objetivo consistente no lapso temporal equivalente a 1/6 da pena (ou

2/5 ou 3/5 para crimes hediondos), exige-se a satisfação do requisito subjetivo consistente no bom

comportamento  carcerário,  comprovado  pelo  diretor do  estabelecimento.



Com efeito, não há nos autos elementos que permitam a este magistrado aferir o

cumprimento do requisito subjetivo, motivo pelo qual deixo de realizar a detração prevista no § 2º

do artigo 387 do CPP, deixando-a a cargo da Vara de Execuções Penais, nos termos do artigo 66,

inciso  III,  alínea  "c",  da  Lei 7.210/1984.

SUBSTITUIÇÃO: O Art. 44 do Código Penal elenca os requisitos para que haja a

substituição da pena privativa de liberdade para a restritiva de direitos, quais sejam: a) condenado por

crime doloso cuja pena privativa de liberdade aplicada não seja superior a 4 anos; b) crime praticado

sem violência ou grave ameaça à pessoa; c) não reincidente em crime doloso; e d) su�ciência da

substituição (quando a culpabilidade, os antecedentes, a conduta social e a personalidade do

condenado, bem como os motivos e as circunstâncias indicarem que essa substituição seja su�ciente).

Analisando o caso concreto, veri�co que o acusado não preenche os requisitos contidos nas alíneas

"a"  e  "d".  Desta  forma,  torna-se  impossível a  substituição  nos  moldes  do  Art. 44,  do  Código Penal.

SURSIS: O Art. 77 do Código Penal elenca os requisitos para que haja a suspensão

condicional da pena, quais sejam: a) condenado não reincidente em crime doloso; b) quando a

culpabilidade, os antecedentes, a conduta social e personalidade do agente, bem como os motivos e as

circunstâncias autorizem a concessão do benefício; c) não seja indicada ou cabível a substituição

prevista no art. 44 do CP; e d) condenado a pena privativa de liberdade não superior a 2 anos.

Analisando o caso concreto, veri�co que o acusado não preenche os requisitos contidos nas alíneas

"b"  e  "d".  Desta  forma,  torna-se  impossível a  suspensão  condicional  da  pena  ora  aplicada.

ANÁLISE DA PRISÃO PREVENTIVA: Diante do princípio da atualidade e preservando as

decisões anteriores deste juízo, concedo a RÉ O DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE, uma vez

que se encontra atualmente nesta condição.

(6) TERCIO DE FIGUEIREDO DORNELAS FILHO:

Ao crime de “promover, constituir, �nanciar ou integrar organização criminosa” é prevista a pena

em abstrato de 3 (três) a 8 (oito) anos de reclusão, e multa, sem prejuízo das penas correspondentes às demais

infrações penais praticadas.

1ª FASE: Passo à dosagem da pena, tendo em vista as circunstâncias judiciais do art. 59 do Código

Penal: Culpabilidade: sua conduta pode ser conceituada como de grande reprovabilidade, eis que também



cometido o delito com plena consciência do seu caráter ilícito e dos �ns danosos; importante destacar e

valorar a atuação especí�ca do réu, integrante do legislativo local, ou seja legislador, e suas funções típicas;

antecedentes: o réu não apresenta maus antecedentes (vide certidão - �.); no tocante a sua personalidade,

ou seja, no que tange aos atributos morais, aparentam ser-lhe desfavorável, diante de tudo o que revelou os

autos, sua índole e o antagonismo com a ordem social intrínsecos a seu temperamento; não há notícias de

mácula na conduta social do acoimado, razão porque tal circunstância deve ser entendida em seu favor;

motivos do crime: o delito foi praticado por ganância, sede de poder, valores sociais negativos;

circunstâncias: devem ser entendidas como desfavoráveis ao réu, uma vez que praticadas em

desconformidade com os deveres inerentes à função pública que ocupava, valendo-se de sua condição, de

suas prerrogativas e atividades que desempenhava; o crime ainda prolongou-se por intervalo de tempo

considerável; as conseqüências do crime foram de muita gravidade, porque lesaram os cofres públicos em

grande monta, por considerável tempo, tolhendo da sociedade, em especial da menos favorecida, do bom e

devido uso do dinheiro público e da correta, honesta, decente atividade desempenhada por agente político;

O comportamento da vítima em nada in�uenciou na prática do delito.

Isto posto, considerando as circunstâncias judiciais acima, �xo a pena base em 4 (quatro) anos de

reclusão e 20 (vinte) dias-multa.

2ª FASE: Sem circunstâncias atenuantes ou agravantes genéricas, a serem consideradas.

3ª FASE: Estando presente a causa de aumento de pena prevista no art. 2º, § 2º, da Lei

12.850/2013 (emprego de arma de fogo pela associação criminosa), aumento a pena em ⅓, resultando

em 5(cinco) anos e 4 (quatro) meses de reclusão e 30 (trinta) dias- multa, já considerada também a causa

de aumento de pena prevista no art. 2º, § 4º, da Lei 12.850/2013, em aplicação ao art. 68 do CP

(concurso  de  funcionário  público). Dessa  forma, torno-a de�nitiva.

Por todo o exposto, aplico a TERCIO DE FIGUEIREDO DORNELAS FILHO a pena de

5(cinco) anos e 4 (quatro) meses de reclusão em regime inicial SEMIABERTO, conforme dispositivo do

art. 33, § 2º, "b" do CP, e ao pagamento de 30 (trinta) dias-multa, calculado cada dia-multa à razão

do  mínimo  legal,  pela  prática  dos  crimes que lhe foram imputados na denúncia.

DETRAÇÃO: A Lei nº 12.736/2012 permite que o tempo de prisão provisória seja

considerada para �ns de determinação do regime inicial da pena privativa de liberdade, conforme

prevê o Art. 387, parágrafo 2 º, do Código de Processo Penal. Porém, deixo de realizar eventual



detração, uma vez que para a progressão de regime, nos termos do artigo 112 da Lei de Execuções

Penais (LEP), além do requisito objetivo consistente no lapso temporal equivalente a 1/6 da pena (ou

2/5 ou 3/5 para crimes hediondos), exige-se a satisfação do requisito subjetivo consistente no bom

comportamento  carcerário,  comprovado  pelo  diretor do  estabelecimento.

Com efeito, não há nos autos elementos que permitam a este magistrado aferir o

cumprimento do requisito subjetivo, motivo pelo qual deixo de realizar a detração prevista no § 2º

do artigo 387 do CPP, deixando-a a cargo da Vara de Execuções Penais, nos termos do artigo 66,

inciso  III,  alínea  "c",  da  Lei 7.210/1984.

SUBSTITUIÇÃO: O Art. 44 do Código Penal elenca os requisitos para que haja a

substituição da pena privativa de liberdade para a restritiva de direitos, quais sejam: a) condenado por

crime doloso cuja pena privativa de liberdade aplicada não seja superior a 4 anos; b) crime praticado

sem violência ou grave ameaça à pessoa; c) não reincidente em crime doloso; e d) su�ciência da

substituição (quando a culpabilidade, os antecedentes, a conduta social e a personalidade do

condenado, bem como os motivos e as circunstâncias indicarem que essa substituição seja su�ciente).

Analisando o caso concreto, veri�co que o acusado não preenche os requisitos contidos nas alíneas

"a"  e  "d".  Desta  forma,  torna-se  impossível a  substituição  nos  moldes  do  Art. 44,  do  Código Penal.

SURSIS: O Art. 77 do Código Penal elenca os requisitos para que haja a suspensão

condicional da pena, quais sejam: a) condenado não reincidente em crime doloso; b) quando a

culpabilidade, os antecedentes, a conduta social e personalidade do agente, bem como os motivos e as

circunstâncias autorizem a concessão do benefício; c) não seja indicada ou cabível a substituição

prevista no art. 44 do CP; e d) condenado a pena privativa de liberdade não superior a 2 anos.

Analisando o caso concreto, veri�co que o acusado não preenche os requisitos contidos nas alíneas

"b"  e  "d".  Desta  forma,  torna-se  impossível a  suspensão  condicional  da  pena  ora  aplicada.

ANÁLISE DA PRISÃO PREVENTIVA: Diante do princípio da atualidade e preservando as

decisões anteriores deste juízo, concedo a RÉ O DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE, uma vez

que se encontra atualmente nesta condição.

(7) ANTONIO BEZERRA DO VALE FILHO:



Ao crime de “promover, constituir, �nanciar ou integrar organização criminosa” é prevista a pena

em abstrato de 3 (três) a 8 (oito) anos de reclusão, e multa, sem prejuízo das penas correspondentes às demais

infrações penais praticadas.

1ª FASE: Passo à dosagem da pena, tendo em vista as circunstâncias judiciais do art. 59 do Código

Penal: Culpabilidade: sua conduta pode ser conceituada como de grande reprovabilidade, eis que também

cometido o delito com plena consciência do seu caráter ilícito e dos �ns danosos; importante destacar e

valorar a atuação especí�ca do réu, integrante do legislativo local, ou seja legislador e advogado, e suas

funções típicas; antecedentes: o réu não apresenta maus antecedentes (vide certidão - �.); no tocante a sua

personalidade, ou seja, no que tange aos atributos morais, aparentam ser-lhe desfavorável, diante de tudo o

que revelou os autos, sua índole e o antagonismo com a ordem social intrínsecos a seu temperamento; não há

notícias de mácula na conduta social do acoimado, razão porque tal circunstância deve ser entendida em

seu favor; motivos do crime: o delito foi praticado por ganância, sede de poder, valores sociais negativos;

circunstâncias: devem ser entendidas como desfavoráveis ao réu, uma vez que praticadas em

desconformidade com os deveres inerentes à função pública que ocupava, valendo-se de sua condição, de

suas prerrogativas e atividades que desempenhava; o crime ainda prolongou-se por intervalo de tempo

considerável; as conseqüências do crime foram de muita gravidade, porque lesaram os cofres públicos em

grande monta, por considerável tempo, tolhendo da sociedade, em especial da menos favorecida, do bom e

devido uso do dinheiro público e da correta, honesta, decente atividade desempenhada por agente político;

O comportamento da vítima em nada in�uenciou na prática do delito.

Isto posto, considerando as circunstâncias judiciais acima, �xo a pena base em 4 (quatro) anos de

reclusão e 20 (vinte) dias-multa.

2ª FASE: Sem circunstâncias atenuantes ou agravantes genéricas, a serem consideradas.

3ª FASE: Estando presente a causa de aumento de pena prevista no art. 2º, § 2º, da Lei

12.850/2013 (emprego de arma de fogo pela associação criminosa), aumento a pena em ⅓, resultando

em 5(cinco) anos e 4 (quatro) meses de reclusão e 30 (trinta) dias- multa, já computado a causa de

aumento de pena prevista no art. 2º, § 4º, da Lei 12.850/2013 (concurso de funcionário público), em

aplicação ao art. 68 do CP, razão pela qual torno-a de�nitiva.

Por todo o exposto, aplico a ANTONIO BEZERRA DO VALE FILHO a pena de 5 (cinco)

anos e 4(quatro) meses de reclusão em regime inicial SEMIABERTO, conforme dispositivo do art. 33, §



2º, "b" do CP, e ao pagamento de 30 (trinta) dias-multa, calculado cada dia-multa à razão do mínimo

legal,  pela  prática  dos  crimes que lhe foram imputados na denúncia.

DETRAÇÃO: A Lei nº 12.736/2012 permite que o tempo de prisão provisória seja

considerada para �ns de determinação do regime inicial da pena privativa de liberdade, conforme

prevê o Art. 387, parágrafo 2 º, do Código de Processo Penal. Porém, deixo de realizar eventual

detração, uma vez que para a progressão de regime, nos termos do artigo 112 da Lei de Execuções

Penais (LEP), além do requisito objetivo consistente no lapso temporal equivalente a 1/6 da pena (ou

2/5 ou 3/5 para crimes hediondos), exige-se a satisfação do requisito subjetivo consistente no bom

comportamento  carcerário,  comprovado  pelo  diretor do  estabelecimento.

Com efeito, não há nos autos elementos que permitam a este magistrado aferir o

cumprimento do requisito subjetivo, motivo pelo qual deixo de realizar a detração prevista no § 2º

do artigo 387 do CPP, deixando-a a cargo da Vara de Execuções Penais, nos termos do artigo 66,

inciso  III,  alínea  "c",  da  Lei 7.210/1984.

SUBSTITUIÇÃO: O Art. 44 do Código Penal elenca os requisitos para que haja a

substituição da pena privativa de liberdade para a restritiva de direitos, quais sejam: a) condenado por

crime doloso cuja pena privativa de liberdade aplicada não seja superior a 4 anos; b) crime praticado

sem violência ou grave ameaça à pessoa; c) não reincidente em crime doloso; e d) su�ciência da

substituição (quando a culpabilidade, os antecedentes, a conduta social e a personalidade do

condenado, bem como os motivos e as circunstâncias indicarem que essa substituição seja su�ciente).

Analisando o caso concreto, veri�co que o acusado não preenche os requisitos contidos nas alíneas

"a"  e  "d".  Desta  forma,  torna-se  impossível a  substituição  nos  moldes  do  Art. 44,  do  Código Penal.

SURSIS: O Art. 77 do Código Penal elenca os requisitos para que haja a suspensão

condicional da pena, quais sejam: a) condenado não reincidente em crime doloso; b) quando a

culpabilidade, os antecedentes, a conduta social e personalidade do agente, bem como os motivos e as

circunstâncias autorizem a concessão do benefício; c) não seja indicada ou cabível a substituição

prevista no art. 44 do CP; e d) condenado a pena privativa de liberdade não superior a 2 anos.

Analisando o caso concreto, veri�co que o acusado não preenche os requisitos contidos nas alíneas

"b"  e  "d".  Desta  forma,  torna-se  impossível a  suspensão  condicional  da  pena  ora  aplicada.



ANÁLISE DA PRISÃO PREVENTIVA: Diante do princípio da atualidade e preservando as

decisões anteriores deste juízo, concedo a RÉ O DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE, uma vez

que se encontra atualmente nesta condição.

(8) ADEILDO BEZERRA DUARTE

Ao crime de “promover, constituir, �nanciar ou integrar organização criminosa” é prevista a pena

em abstrato de 3 (três) a 8 (oito) anos de reclusão, e multa, sem prejuízo das penas correspondentes às demais

infrações penais praticadas.

1ª FASE: Passo à dosagem da pena, tendo em vista as circunstâncias judiciais do art. 59 do Código

Penal: Culpabilidade: sua conduta pode ser conceituada como de grande reprovabilidade, eis que também

cometido o delito com plena consciência do seu caráter ilícito e dos �ns danosos; importante destacar e

valorar a atuação especí�ca do réu; antecedentes: o réu não apresenta maus antecedentes (vide certidão - �.);

no tocante a sua personalidade, ou seja, no que tange aos atributos morais, aparentam ser-lhe desfavorável,

diante de tudo o que revelou os autos, sua índole e o antagonismo com a ordem social intrínsecos a seu

temperamento; não há notícias de mácula na conduta social do acoimado, razão porque tal circunstância

deve ser entendida em seu favor; motivos do crime: o delito foi praticado por ganância, sede de poder,

valores sociais negativos; circunstâncias: devem ser entendidas como desfavoráveis ao réu, uma vez que

praticadas em desconformidade com os deveres inerentes à função pública que ocupava, valendo-se de sua

condição, de suas prerrogativas e atividades que desempenhava; o crime ainda prolongou-se por intervalo de

tempo considerável; as conseqüências do crime foram de muita gravidade, porque lesaram os cofres

públicos em grande monta, por considerável tempo, tolhendo da sociedade, em especial da menos favorecida,

do bom e devido uso do dinheiro público e da correta, honesta, decente atividade desempenhada por

servidor público; O comportamento da vítima em nada in�uenciou na prática do delito.

Isto posto, considerando as circunstâncias judiciais acima, �xo a pena base em 4 (quatro) anos de

reclusão e 20 (vinte) dias-multa.

2ª FASE: Sem circunstâncias atenuantes ou agravantes genéricas, a serem consideradas.

3ª FASE: Estando presente a causa de aumento de pena prevista no art. 2º, § 2º, da Lei

12.850/2013 (emprego de arma de fogo pela associação criminosa), aumento a pena em ⅓, resultando

em 5(cinco) anos e 4 (quatro) meses de reclusão e 30 (trinta) dias- multa, já considerada também a causa



de aumento de pena prevista no art. 2º, § 4º, da Lei 12.850/2013 (concurso de funcionário público),

em aplicação ao art. 68 do CP, diante do que torno-a de�nitiva.

Por todo o exposto, aplico a ADEILDO BEZERRA DUARTE a pena de 5 (cinco) anos e

4(quatro) meses de reclusão em regime inicial SEMIABERTO, conforme dispositivo do art. 33, § 2º,

"b" do CP, e ao pagamento de 30 (trinta) dias-multa, calculado cada dia-multa à razão do mínimo

legal,  pela  prática  dos  crimes que lhe foram imputados na denúncia.

DETRAÇÃO: A Lei nº 12.736/2012 permite que o tempo de prisão provisória seja

considerada para �ns de determinação do regime inicial da pena privativa de liberdade, conforme

prevê o Art. 387, parágrafo 2 º, do Código de Processo Penal. Porém, deixo de realizar eventual

detração, uma vez que para a progressão de regime, nos termos do artigo 112 da Lei de Execuções

Penais (LEP), além do requisito objetivo consistente no lapso temporal equivalente a 1/6 da pena (ou

2/5 ou 3/5 para crimes hediondos), exige-se a satisfação do requisito subjetivo consistente no bom

comportamento  carcerário,  comprovado  pelo  diretor do  estabelecimento.

Com efeito, não há nos autos elementos que permitam a este magistrado aferir o

cumprimento do requisito subjetivo, motivo pelo qual deixo de realizar a detração prevista no § 2º

do artigo 387 do CPP, deixando-a a cargo da Vara de Execuções Penais, nos termos do artigo 66,

inciso  III,  alínea  "c",  da  Lei 7.210/1984.

SUBSTITUIÇÃO: O Art. 44 do Código Penal elenca os requisitos para que haja a

substituição da pena privativa de liberdade para a restritiva de direitos, quais sejam: a) condenado por

crime doloso cuja pena privativa de liberdade aplicada não seja superior a 4 anos; b) crime praticado

sem violência ou grave ameaça à pessoa; c) não reincidente em crime doloso; e d) su�ciência da

substituição (quando a culpabilidade, os antecedentes, a conduta social e a personalidade do

condenado, bem como os motivos e as circunstâncias indicarem que essa substituição seja su�ciente).

Analisando o caso concreto, veri�co que o acusado não preenche os requisitos contidos nas alíneas

"a"  e  "d".  Desta  forma,  torna-se  impossível a  substituição  nos  moldes  do  Art. 44,  do  Código Penal.

SURSIS: O Art. 77 do Código Penal elenca os requisitos para que haja a suspensão

condicional da pena, quais sejam: a) condenado não reincidente em crime doloso; b) quando a

culpabilidade, os antecedentes, a conduta social e personalidade do agente, bem como os motivos e as

circunstâncias autorizem a concessão do benefício; c) não seja indicada ou cabível a substituição



prevista no art. 44 do CP; e d) condenado a pena privativa de liberdade não superior a 2 anos.

Analisando o caso concreto, veri�co que o acusado não preenche os requisitos contidos nas alíneas

"b"  e  "d".  Desta  forma,  torna-se  impossível a  suspensão  condicional  da  pena  ora  aplicada.

ANÁLISE DA PRISÃO PREVENTIVA: Diante do princípio da atualidade e preservando as

decisões anteriores deste juízo, concedo a RÉ O DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE, uma vez

que se encontra atualmente nesta condição.

(9) LEILA MARIA VIANA DO AMARAL

Ao crime de “promover, constituir, �nanciar ou integrar organização criminosa” é prevista a pena

em abstrato de 3 (três) a 8 (oito) anos de reclusão, e multa, sem prejuízo das penas correspondentes às demais

infrações penais praticadas.

1ª FASE: Passo à dosagem da pena, tendo em vista as circunstâncias judiciais do art. 59 do Código

Penal: Culpabilidade: sua conduta pode ser conceituada como de grande reprovabilidade, eis que também

cometido o delito com plena consciência do seu caráter ilícito e dos �ns danosos; importante destacar e

valorar a atuação especí�ca da ré, executora de uma das condutas que mais prejuízo causaram ao município;

antecedentes: a ré não apresenta maus antecedentes (vide certidão - �.); no tocante a sua personalidade, ou

seja, no que tange aos atributos morais, aparentam ser-lhe desfavorável, diante de tudo o que revelou os

autos, sua índole e o antagonismo com a ordem social intrínsecos a seu temperamento; não há notícias de

mácula na conduta social da acoimada, razão porque tal circunstância deve ser entendida em seu favor;

motivos do crime: o delito foi praticado por ganância, sede de poder, certeza da impunidade, e outros

valores sociais negativos; circunstâncias: devem ser entendidas como desfavoráveis ao réu, uma vez que

praticadas em desconformidade com os deveres inerentes à função pública que ocupava, valendo-se de sua

condição, de suas prerrogativas e atividades que desempenhava; o crime ainda prolongou-se por intervalo de

tempo considerável; as conseqüências do crime foram de muita gravidade, porque lesaram os cofres

públicos em grande monta, por considerável tempo, tolhendo da sociedade, em especial da menos favorecida,

do bom e devido uso do dinheiro público e da correta, honesta, decente atividade desempenhada por

servidor público; O comportamento da vítima em nada in�uenciou na prática do delito.

Isto posto, considerando as circunstâncias judiciais acima, �xo a pena base em 4 (quatro) anos de

reclusão e 20 (vinte) dias-multa.



2ª FASE: Sem circunstâncias atenuantes ou agravantes genéricas, a serem consideradas.

3ª FASE: Estando presente a causa de aumento de pena prevista no art. 2º, § 2º, da Lei

12.850/2013 (emprego de arma de fogo pela associação criminosa), aumento a pena em ⅓, resultando

em 5(cinco) anos e 4 (quatro) meses de reclusão e 30 (trinta) dias- multa, já considerada a causa de

aumento de pena prevista no art. 2º, § 4º, da Lei 12.850/2013 (concurso de funcionário público), em

obediência ao art. 68 do CP.

Dessa forma, �xo a pena de�nitiva para o réu em 5 (cinco) anos e 4 (quatro) meses de

reclusão e 30  (trinta e cinco) dias-multa. Torno-a de�nitiva.

Por todo o exposto, aplico a LEILA MARIA VIANA DO AMARAL a pena de 5 (cinco) anos e

4(quatro) meses de reclusão em regime inicial SEMIABERTO, conforme dispositivo do art. 33, § 2º,

"b" do CP, e ao pagamento de 30 (trinta) dias-multa, calculado cada dia-multa à razão do mínimo

legal,  pela  prática  dos  crimes que lhe foram imputados na denúncia.

DETRAÇÃO: A Lei nº 12.736/2012 permite que o tempo de prisão provisória seja

considerada para �ns de determinação do regime inicial da pena privativa de liberdade, conforme

prevê o Art. 387, parágrafo 2 º, do Código de Processo Penal. Porém, deixo de realizar eventual

detração, uma vez que para a progressão de regime, nos termos do artigo 112 da Lei de Execuções

Penais (LEP), além do requisito objetivo consistente no lapso temporal equivalente a 1/6 da pena (ou

2/5 ou 3/5 para crimes hediondos), exige-se a satisfação do requisito subjetivo consistente no bom

comportamento  carcerário,  comprovado  pelo  diretor do  estabelecimento.

Com efeito, não há nos autos elementos que permitam a este magistrado aferir o

cumprimento do requisito subjetivo, motivo pelo qual deixo de realizar a detração prevista no § 2º

do artigo 387 do CPP, deixando-a a cargo da Vara de Execuções Penais, nos termos do artigo 66,

inciso  III,  alínea  "c",  da  Lei 7.210/1984.

SUBSTITUIÇÃO: O Art. 44 do Código Penal elenca os requisitos para que haja a

substituição da pena privativa de liberdade para a restritiva de direitos, quais sejam: a) condenado por

crime doloso cuja pena privativa de liberdade aplicada não seja superior a 4 anos; b) crime praticado

sem violência ou grave ameaça à pessoa; c) não reincidente em crime doloso; e d) su�ciência da

substituição (quando a culpabilidade, os antecedentes, a conduta social e a personalidade do



condenado, bem como os motivos e as circunstâncias indicarem que essa substituição seja su�ciente).

Analisando o caso concreto, veri�co que o acusado não preenche os requisitos contidos nas alíneas

"a"  e  "d".  Desta  forma,  torna-se  impossível a  substituição  nos  moldes  do  Art. 44,  do  Código Penal.

SURSIS: O Art. 77 do Código Penal elenca os requisitos para que haja a suspensão

condicional da pena, quais sejam: a) condenado não reincidente em crime doloso; b) quando a

culpabilidade, os antecedentes, a conduta social e personalidade do agente, bem como os motivos e as

circunstâncias autorizem a concessão do benefício; c) não seja indicada ou cabível a substituição

prevista no art. 44 do CP; e d) condenado a pena privativa de liberdade não superior a 2 anos.

Analisando o caso concreto, veri�co que o acusado não preenche os requisitos contidos nas alíneas

"b"  e  "d".  Desta  forma,  torna-se  impossível a  suspensão  condicional  da  pena  ora  aplicada.

ANÁLISE DA PRISÃO PREVENTIVA: Diante do princípio da atualidade e preservando as

decisões anteriores deste juízo, concedo a RÉ O DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE, uma vez

que se encontra atualmente nesta condição.

Nos termos do artigo 804 do Código de Processo Penal, condeno os réus ao pagamento das

custas  judiciais  e  da  taxa  judiciária.

Ao cartório para que tome as seguintes providências: a) Expeça-se carta/guia de execução

de�nitiva (após o trânsito em julgado), ou provisória, caso assim decidido pelo Tribunal Competente,

após o julgamento dos recursos; b) Comunique-se o resultado do processo ao Instituto Nacional de

Identi�cação INI, para que a condenação passe a constar dos registros próprios; c) Intimem-se os réus,

conforme o Art. 392 do CPP. Dê-se ciência ao MP e à Defesa Técnica. d) Após o trânsito em

julgado, expeçam-se as comunicações de praxe, em especial ao INI e TRE, anotando-se na

distribuição, e expedindo carta de sentença à VEP; e) Determino a perda dos bens apreendidos em

favor de União, caso possível seu uso regular. Caso não seja possível seu uso regular, determino sua

destruição.

Publique-se.  Registre-se.  Intime-se. Proceda-se às  demais  providências  necessárias e de  praxe.

Cabedelo/PB, sexta-feira, 27 de agosto de 2021.

Henrique Jorge Jácome de Figueiredo - Juiz de Direito
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