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DESPACHO/DECISÃO

Sobreveio  aos  autos  pedido  formulado  pela  Secretaria  de
Transparência  e  Controle  do  Estado  do  Maranhão  solicitando  o
compartilhamento  das  informações  referentes  às  supostas  irregularidades
cometidas pelo Governo anterior daquele Estado no que diz respeito à irregular
quitação  de  um  precatório  devido  à  empresa  UTC/Constran  com  a
intermediação de Alberto Youssef (evento 36).

Em  minha  ausência,  foi  aberta  vista  ao  MPF  para  se
manifestação.

Apesar disso, informa-se no ofício:

"É importante ressaltar a urgente necessidade do Estado do Maranhão de ter
acesso as informações e documentos pretendidos de forma a não apenas se
promover  a  responsabilização  funcional  dos  servidores  supostamente
envolvidos, como também para evitar novos pagamentos do acordo objeto de
investigação e, especialmente, para tentar recuperar para o erário estadual
os valores possivelmente desfalcados, que supera os milhões de reais."

Nessas condições, diante da urgência da necessidade de estancar
a possibilidade de novos pagamentos, uma vez que há indícios de que teria
havido ajuste de pagamento de vantagem indevida a servidores públicos,  é o
caso de desde logo decidir.

É  certo  que  os  indícios  de  crime  ora  relatados  foram
encaminhados ao Egrégio Superior Tribunal de Justiça em vista da possível
participação nos fatos da então Governadora Roseana Sarney.

Ocorre  que  referida  pessoa  não  mais  ocupa  o  cargo  de
Governadora, não mais detendo, portanto, foro por prerrogativa de função.
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Observo, por outro lado, que, recentemente, recebeu este julgador
cópias de decisões tomadas pelo eminente Ministro Teori Zavascki do Egrégio
Supremo Tribunal Federal nas quais foram deferidas providências requeridas
pelo  ilustre  Procurador-Geral  da  República,  inclusive  quanto  ao
desmembramento  processual  relativamente  aos  depoimentos  tomados  dos
criminosos colaboradores Alberto Youssef e Paulo Roberto Costa.

Na ocasião, também encaminhados os depoimentos relativamente
a fatos da competência do primeiro grau de jurisdição.

Examinando  os  depoimentos,  constato  que,  no  termo  de
declarações nº 51 de Alberto Youssef, há descrição do fato, com a afirmação de
que o pagamento do precatório foi viabilizado mediante pagamento de propina
a João Abreu, na época Chefe da Casa Civil do Estado do Maranhão.

Evidentemente, falta melhor apuração dos fatos, sendo necessário
provas que corroborem a palavra do criminoso colaborador. Para o presente
caso, porém, foram coletadas antes alguns elementos probatórios que, prima
facie, conferem alguma credibilidade ao declarado (evento 15), sem prejuízo da
persistência da necessidade de maior investigação:

- trecho de relatório da Polícia Federal sobre o fato;

-  cópia  de  mensagem  eletrônica  enviada  em  10/12/2013  pela
UTC/Constran  a  Alberto  Youssef,  parabenizando-o  pela  "concretização  do
acordo com o Gov MA";

- cópia de relatório da Polícia Federal sobre a presença de Alberto
Youssef  em São  Luís/MA no  dia  17/03/2014 e  que  retrata,  aparentemente,
entrega de dinheiro no local a terceiro.

Nessas condições e para evitar o pagamento de novos recursos
públicos  à  empresa  UTC/Constran  pelo  acordo  eivado  de  suspeita,  defiro,
exclusivamente  para  fins  cíveis  e  administrativos,  o  compartilhamento  das
provas com a Secretaria de Transparência e Controle do Estado do Maranhão,
bem como para fins de instrução da ação popular 22918-54.2014.81.00001.

Assim, tome a Secretaria as seguintes providências:

- traslade-se para estes autos cópia do termo de declarações nº 51
de Alberto Youssef;

- oficie-se à Secretaria de Transparência e Controle do Estado do
Maranhão com cópia desta decisão e dos elementos constantes no evento 15 e
do termo de declarações nº 51 de Alberto Youssef;

-  oficie-se  à  Juíza  Estadual  da  1ª  Vara  da  Fazenda Pública  da
Comarca de São Luís, ação popular 22918-54.2014.81.00001, encaminhando
cópia  desta  decisão,  dos  elementos  constantes  no evento 15 e  do termo de
declarações n.º 51 de Alberto Youssef;

- oficie-se ao Exmo Sr. Ministro Luis Felipe Salomão, Relator da
Sindicância  431/DF,  encaminhando  cópia  desta  decisão  e  do  termo  de
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declarações n.º 51 de Alberto Youssef, uma vez que os demais elementos já
foram encaminhados anteriormente.

Considerando que, ao decretar a prisão cautelar de dirigentes da
UTC no processo 5073475-13.2014.404.7000 (decisão de 10/11/2014, evento
10), reportei-me nas razões de decidir a este episódio, é necessário, a bem da
ampla defesa, franquear à Defesa respectiva acesso a esse material probatório,
inclusive ao depoimento de Alberto Youssef somente recentemente recebido
por  este  Juízo.  Assim,  traslade  a  Secretaria  para  o  processo
5073475-13.2014.404.7000 cópia desta decisão, dos elementos constantes no
evento 15 e do referido termo de declarações nº 51 de Alberto Youssef.

Ciência ao MPF desta decisão.

Após aguarde-se a provável devolução da Sindicância 431/DF do
Superior  Tribunal  de  Justiça  para  novos  encaminhamentos  para  fins  de
instauração da investigação criminal.

Curitiba, 27 de janeiro de 2015.
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