
MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL

PROCURADORIA DA REPÚBLICA NA PARAÍBA

EXMO(A). SR(A). DR(A). JUIZ(ÍZA) DA 16.ª VARA FEDERAL DA SEÇÃO JUDICIÁRIA DA PARAÍBA

Ref.: IPL nº 0154/2016

     O MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL, por meio de seu representante abaixo subscrito, vem, perante Vossa

Excelência, oferecer denúncia em face dos 6 (seis) indiciados no inquérito policial.

  Ressalte-se que, não há qualquer indício de participação do Prefeito nos fatos narrados na denúncia.

João Pessoa, (data da assinatura eletrônica)

(Documento assinado eletronicamente)

YORDAN MOREIRA DELGADO

Procurador da República

MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL

PROCURADORIA DA REPÚBLICA NA PARAÍBA
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EXMO(A). SR(A). DR(A). JUIZ(ÍZA) DA 16.ª VARA FEDERAL DA SEÇÃO JUDICIÁRIA DA PARAÍBA

O MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL, pelo Procurador da República que esta subscreve,

no uso de suas atribuições institucionais, na forma dos artigos 24 e 41 do Código de Processo Penal, e

com fundamento no Procedimento Investigatório Criminal acima numerado, vem oferecer DENÚNCIA em

desfavor de:

CÁSSIO AUGUSTO CANANÉA ANDRADE, brasileiro, casado, engenheiro civil, 

CPF 772.684.313-68, filho de Maria do Socorro Cananea Andrade e Alberico da 

Conceição  Andrade,  nascido  em Natal/RN aos 22/07/1976,  residente  na  Av. 

Governador  Antônio  da  Silva  Mariz,  n.  601,  casa  42,  Portal  do  Sol,  João 

Pessoa/PB, telefone (83) 99103-1301;

EDUARDO  RIBEIRO  VICTOR,  brasileiro,  divorciado,  engenheiro  civil,  CPF 

531.815.224-49, filho de Digelma Ribeiro Victor e Cristóvam Victor dos Santos, 

nascido em Campina Grande/PB aos 27/10/1967,  residente  na  Rua Luciano 

Vareda,  n.  51,  apto.  1700,  Condomínio  Vitória,  Manaíra,  João  Pessoa/PB, 

telefones (83) 99183-0001 e 99313-7687;

MARCOS CÉSAR BEZERRA DO NASCIMENTO, brasileiro, em união estável, 

CPF  788.664.304-63,  filho  de  Genésio  Sebastião  do  Nascimento  e  Neusa 

Bezerra do Nascimento, nascido em Sapé/PB aos 27/08/1971, residente na Rua 

Maria  Eunice  Guimarães  Fernandes,  n.  125,  apto.  1201,  Manaíra,  João 

Pessoa/PB, telefone (83) 99605-0285;

EUGÊNIO RÉGIS LIMA E ROCHA,  brasileiro,  casado,  engenheiro civil,  CPF 

238.088.964-34,  nascido  em  Itaporanga/PB  aos  05/02/1961,  filho  de  Noilda 

Lima e Severino Silvestre da Rocha, residente na Rua Josemar de Castro, n. 

530, Bairro dos Estados, João Pessoa/PB, telefone (83) 99315-6789;

MARIA DA PENHA XAVIER DE BRITO, brasileira, casada, empresária, filha de 

Arnaldo  Xavier  da  Rocha e  Célia  Maria  Quirino  da  Silva, sob  o  CPF de  nº 

024.407.084-96, RG n.º 2175659/SSP-PB, nascida em 19/02/1977, e residente 

à Rua Vandik  Pinto Filgueiras,  n.º  99,  Apto.  602,  Bairro  Tambauzinho, João
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Pessoa - PB, CEP 58042-110; e

EVALDO DE ALMEIDA FERNANDES, brasileiro, casado, engenheiro civil, 

CPF 092.216.034-15, filho de José Fernandes de Souza e Maria do Céu 

Fernandes, nascido  em  João  Pessoa/PB  aos  23/03/1950,  residente  na 

Rua  Marieta Steinbach  Silva,  n.  106,  apto.  302,  Miramar,  João  Pessoa/PB, 

telefone  (83) 99136-7156,

pela prática do crime a seguir delineado.

Dessume-se do presente inquérito policial (em anexo) que, os denunciados agindo em

conluio, desviaram recursos públicos federais oriundos do contrato de repasse 01003534-18/2012 - Siafi

782223,  em  favor  da  empresa  COMPECC  Engenharia,  Comércio  e  Construções  Ltda,  mediante

superfaturamento,  constatado pelas perícias da polícia  federal  263/17 e 640/18,  em R$ 4.053.429,56

(quatro milhões, cinquenta e três mil e quatrocentos e vinte e nove reais e cinquenta e seis centavos), a

preço de outubro de 2018, na construção de um novo muro de proteção na lagoa do Parque Solon de

Lucena.

Vale  salientar  que,  o  Laudo  de  engenharia  263/2017  elaborado  pela  polícia  federal

apontou  a  ocorrência  de  sobrepreço  tanto  na  planilha  contratual  referente  ao  contrato  07.020/2015

/SEINFRA, celebrado entre o município de João Pessoa e a empresa COMPECC, quanto na planilha

orçamentária  elaborada  pela  Prefeitura  Municipal  de  João  Pessoa  e  que  serviu  de  base  para  a

concorrência pública 33005/2015/SEPLAN.

Oportuno ainda esclarecer que, a obra de infraestrutura da Lagoa teve superfaturamento

indicado pelo trabalho da CGU que, ensejou a instauração de um inquérito civil por parte do MPF e de

inquéritos por parte da Polícia Federal, sendo que, o inquérito em apreço, o 154/2016 teve como objeto a

construção de um muro de proteção, enquanto o inquérito 152/2016 teve como objeto de investigação a

obra de desassoreamento, demolição do muro de contenção existente e construção de um túnel para

regularização do nível do espelho d'água da lagoa do parque Solon de Lucena. A presente denúncia

apenas trata do muro de proteção investigado no IPL 154/16, sendo que outra denúncia abrangerá o

superfaturamento da obra investigada no IPL 152/16.

De fato, o minucioso trabalho da perícia realizada pela Polícia Federal (laudo 263/2017),

apurou que, somados todos os quantitativos previstos para construção do muro, deveria ter sido gasto R$
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2.606.962,10 (dois milhões, seiscentos e seis mil, novecentos e sessenta e dois reais e dez centavos),

contudo, o valor total contratado pela Prefeitura foi cerca de 81% superior, sendo assim, o valor que foi

pago após a 4ª medição, em 21/12/2015, foi de R 4.627.035,22 (quatro milhões, seiscentos e vinte e sete

mil  e  trinta  e  cinco  reais  e  vinte  e  dois  centavos),  ocasionando  um  sobrepreço  à  época  de  R$

2.020.073,12. Após a 5 ª e 6 ª medições, realizou-se o laudo complementar 640/2018, tendo elevado o

superfaturamento para R 2.911.553,53, a preços de julho de 2015. Atualizado esse valor pela Selic para

14/10/2018, alcançou-se a cifra de R$ 4.053.429,56 de superfaturamento.

Ao analisar a planilha orçamentária da obra de construção do muro da lagoa do parque

Solon de Lucena, os peritos constataram que do valor total  da obra,  92,66% se referem ao item 4.2

(estaca hélice contínua). A composição de custo do mencionado serviço foi elaborada pela diretora de

orçamentos e projetos da secretaria de infraestrutura da Prefeitura Municipal de João Pessoa - SEINFRA,

Maria da Penha Xavier de Brito.

A  planilha  orçamentária  base  foi  analisada  e  teve  anuência  da  CEF,  por  meio  do

engenheiro Evaldo de Almeida Fernandes. Por sua vez, O engenheiro da SEINFRA Eugênio Régis

Lima e Rocha, atuou como fiscal na obra referente à concorrência pública 33005/2015/SEPLAN.

Extrai-se  ainda  do  inquérito  policial  que,  quando  da  execução  da  obra  referente  ao

contrato 07.020/2015-SEINFRA quem ocupava o cargo de diretor de obras da SEINFRA era o engenheiro

Marcos César Bezerra do Nascimento, e que agindo nessa qualidade, assinou boletins de medição da

obra  referente  ao  citado  contrato,  tendo  inclusive,  assinado  o  boletim  de  medição  04,  trazendo  o

comprimento medido e pago do serviço de estaca hélice contínua.

O Secretário  de Infraestrutura e  ordenador  de  despesas da  Prefeitura  na época era

Cássio  Augusto  Cananéa  Andrade,  enquanto  o  responsável  pela  administração  da  empresa  que

executou a obra era o Sr. Eduardo Ribeiro Victor.

Vale  ressaltar  que,  além  dos  valores  relativos  ao  superfaturamento  terem  sido

significativos (o que não passaria despercebido), outros aspectos, no mínimo, estranhos, envolvendo a

estreita relação entre a empresa executora da obra e a administração municipal, notadamente, com o Sr.

Cássio Augusto Cananéa Andrade reforçam o dolo dos denunciados, como se demonstrará a seguir.

Primeiramente,  ainda na fase licitatória se pode observar que  das 15  empresas que

adquiriram o edital da concorrência 33005/2015, apenas a empresa COMPECC Engenharia, Comércio e
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Construções Ltda. compareceu para a reunião de apresentação das propostas. Em segundo lugar, como

bem observou a autoridade policial no relatório do inquérito que serve de base a esta denúncia, verifica-se

em anotações elaboradas pelo engenheiro Glauco da Compecc , na agenda do ano de 2014, valores de

Estacas  muito  próximos  aos contratados com sobrepreço  no  ano  de  2015,  indicando que  a  referida

empresa teve prévio conhecimento da composição do custo do serviço de execução de estaca do tipo

hélice contínua. Em terceiro lugar, o engenheiro Eugênio Régis Lima e Rocha mesmo tendo trabalhado

como fiscal da prefeitura, teria prestado serviços particulares para a empresa Compecc, consistente na

elaboração de um laudo técnico para obra da empresa no município de Aracaju/SE e teria sido feito entre

2015 e 2016, enquanto a obra da Lagoa era executada, ocasião em que, foi remunerado pela Compecc

com dez mil reais.

Registre-se ainda que, Luciana Torres Maroja Santos esposa do Secretário Cássio, ora

denunciado, é engenheira da CEF, atuando na Gerência Executiva de Governo GIGOV, em João Pessoa,

sendo responsável  pela  coordenação das  atividades da  CEF no  acompanhamento  da  execução dos

contratos de repasse de recursos do governo federal. Por sua vez, o funcionário da Compecc durante toda

a obra o Sr. Marcos Rodrigues dos Santos Júnior é casado com Flaviana Torres Maroja Santos, que é

irmã da engenheira da CEF Luciana já citada e cunhada do Secretário Cássio. Após o término da obra,

Marcos Rodrigues dos Santos Júnior passou a trabalhar como assessor na Secretaria de Infraestrutura da

Prefeitura Municipal de João Pessoa/PB.

Assim sendo, visto restar comprovada a materialidade e autoria delitiva, agindo da forma

acima narrada, os denunciados praticaram o crime previsto no art. 312 do Código Penal Brasileiro.

Isto posto, requer o MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL seja recebida e regularmente

processada a presente denúncia, citando-se os denunciados para responderem à acusação, por escrito,

no prazo de 10 (dez) dias, intimando-se as testemunhas abaixo arroladas, e, ao final, que seja julgada

procedente a pretensão punitiva ora deduzida.

João Pessoa, (data da assinatura eletrônica)

(Documento assinado eletronicamente)

YORDAN MOREIRA DELGADO

Procurador da República

ROL DE TESTEMUNHAS:

THIAGO MENDONÇA MUNIZ DE ALBUQUERQUE, Perito Criminal Federal;

JOSÉ ALYSSON DEHON MEDEIROS, Perito Criminal Federal;

SÍDNEY DE OLIVEIRA BARBOSA, Perito Criminal Federal;

ANDRÉ GUSTAVO DE MEDEIROS SIMÕES, Auditor Federal de Finanças e Controle, SIAPE 
1464258, CPF 981.437.944-15, que poderá ser intimado na CGU, nesta capital; e
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JOÃO  WAGNEY  PEREIRA  DOS  SANTOS,  Auditor  Federal  de  Finanças  e  Controle,  SIAPE 
1464258, que poderá ser intimado na CGU, nesta capitaAuditor Federal de Finanças e Controle, 
SIAPE 1339482, CPF 391.251.354-00, que poderá ser intimado na CGU, nesta capita

Processo: 0800638-61.2020.4.05.8200

Assinado eletronicamente por:
YORDAN MOREIRA DELGADO - Procurador

Data e hora da assinatura: 24/01/2020 12:12:00
Identificador: 4058200.5083586

Para conferência da autenticidade do

documento:

https://pje.jfpb.jus.br/pje/Processo
/ConsultaDocumento/listView.seam

20012218182570000000005099311
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