
 

 

 
          Promotoria de Justiça Criminal de Ribeirão Preto 

1 

Exmo. Sr. Juiz de Direito da 4ª Vara Criminal de Ribeirão Preto. 

 

 

 

 

Proc. nº 1.717/02 

 

Consta dos autos que, nos anos de 2001, 2002 e 2003, nesta 

cidade e comarca, JOSÉ ALFREDO DE CARVALHO, VALÉRIA DA SILVA 

FERREIRA e CARLOS LEOPOLDO TEIXEIRA PAULINO, qualificados 

respectivamente às fls. 728, 753 e 796, em concurso de agentes e com unidade de 

propósitos, desviaram, em proveito próprio ou alheio, recursos públicos 

municipais no montante de R$ 504.173,85, de que tinham a posse em razão do 

cargo ou função pública. 

Segundo restou apurado, o denunciado JOSÉ ALFREDO 

exerceu no período supramencionado, a função de presidente da “Liga 

Ribeirãopretana de Futebol”, sendo o responsável pela administração da entidade, 

enquanto VALÉRIA figurava como 1ª Tesoureira. 

No ano de 2001, com o suposto objetivo de fomentar as 

atividades desportivas amadoras na cidade, foi firmado convênio entre a “Liga” e 

o Município de Ribeirão Preto, representado, no ato, pelo Secretário Municipal de 

Esportes CARLOS LEOPOLDO TEIXEIRA PAULINO (fls. 21/24). 
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Nos termos do acordo, poderia ser repassado até R$ 

500.000,00 de recursos públicos ao ano para a entidade-conveniada, limitando-se 

apenas os valores destinados para cada projeto desportivo desenvolvido, que não 

poderiam ultrapassar R$50.000,00.  

Durante a vigência do convênio, tratando-se de gestão de 

dinheiro público, era dever dos responsáveis pela “Liga” a prestação de contas ao 

ente municipal acerca da aplicação dos valores recebidos e dos programas 

esportivos realizados, nos termos cláusula 3.1 do convênio (fl. 30) e do artigo 116 

da Lei n. 8.666/93, ao mesmo tempo em que, cabia ao Poder Público, por 

intermédio do Secretário Municipal de Esportes, fiscalizar o cumprimento do 

avençado, bem como verificar a regularidade das prestações de contas (artigo 

116, § 3º, da Lei n. 8.666/93). 

Ocorre que, repassados R$ 750.758,92 do Município de 

Ribeirão Preto para a “Liga Ribeirãopretana de Futebol”, R$504.173,85 foram 

desviados da finalidade inicial, considerando-se que as contas relativas a tal 

montante foram rejeitas pela auditoria fiscal municipal (fl. 270), em virtude de 

irregularidades diversas, como diferenças nos valores dos recibos e dos cheques 

emitidos para pagamento, falta de esclarecimento sobre os projetos desenvolvidos 

(como o número de pessoas que participaram do evento, local e período de 

realização, etc.), além de ausência de documentos indispensáveis como notas 

fiscais e dados dos cheques emitidos (fls. 355/356 e 406/421). Esse desfalque nas 

contas públicas foi inscrito em dívida ativa e atualmente encontra-se em fase de 

cobrança judicial com o ajuizamento de execução fiscal (cópias às fls. 331/344). 

Nesse contexto, sendo certo que o então presidente da “Liga”, 

JOSÉ ALFREDO, juntamente com a denunciada VALÉRIA, na qualidade de 1ª 

Tesoureira e assessora imediata do presidente, administravam os recursos 
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recebidos pelo Poder Público Municipal e deviam prestar as contas respectivas, 

atuavam na qualidade de agentes públicos e são responsáveis pela ausência de 

comprovação do destino dos R$ 504.173,85. 

Por outro lado, o denunciado CARLOS LEOPOLDO 

PAULINO, no exercício da função de Secretário Municipal de Esportes, tinha por 

obrigação fiscalizar o emprego da verba pública e, até mesmo, suspender o 

convênio em caso de divergências nas contas apresentadas (artigo 116, § 3º, I, da 

Lei n. 8.666/93). Assim, ao não fazê-lo, concorreu dolosamente para o desvio do 

montante repassado a “Liga”. 

Diante o exposto, denuncio JOSÉ ALFREDO DE 

CARVALHO, VALÉRIA DA SILVA FERREIRA e CARLOS LEOPOLDO 

TEIXEIRA PAULINO, como incursos no artigo 312, caput, c.c. artigo 71, 

ambos do Código Penal e requeiro que, recebida e autuada esta, sejam citados e 

interrogados, ouvindo-se as testemunhas abaixo arroladas, nos termos do artigo 

394 e seguintes do Código de Processo Penal, prosseguindo-se até sentença final 

condenatória. 

Rol de testemunhas: 

1) Reinaldo Moreira da Silva – fl. 226 

2) Nilva Elena Seixas Alves – fl. 732 

3) Emerson Nunes do Egito – fl. 751 

4)Walter Gomes da Silva – fl. 764 

5) Amauri de Souza – fl. 769 

6) Luiz Joaquim Oliveira Antunes – fl. 770 

7) Amilton Jair Módulo – fl. 780 

8) Marcus Vinícius Berzoti Ribeiro (auditor municipal) – fl. 793 
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Ribeirão Preto, 14 de agosto de 2012. 

 

 

Aroldo Costa Filho 

Promotor de Justiça 

 

Patrícia Frighetto Gasparini 

Analista de Promotoria 


