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 O MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR, pelo Promotor de Justiça que esta subscreve, no uso de suas atribuições
legais e fundado nos autos de IPM em epígrafe, vem, perante V. Exa.,   oferecer DENÚNCIA em desfavor de:

 

 1º)   MARCELO MARQUES DE   AZEVEDO, brasileiro, casado,   Coronel da   Re  serva 
 R  emunerada d  a Aeronáuti  ca, nascido em 14/04/1965, natural do Rio de Janeiro/RJ,
filho de Aldair Silva Azevedo e de Hélia Marques Azevedo, portador da identidade nº 402123-
COMAER-DF, inscrito no CPF sob o nº 049.979.258-02, residente na SQN 204, Bloco I, apto.
105, Asa Norte, em   Brasília-DF (Evento 185, Item 1);

 

 2º)   PEDRO ALCÂNTARA DE   REZENDE     JÚNIOR  , brasileiro, casado,   Coronel da   R
 eserva   R  emunerada d  a Aeronáuti  c  a  , nascido em 27/09/1957, natural de Belo
Horizonte/MG, filho de Pedro Alcântara de Rezende e de Zilda Alcântara de Rezende, portador
da identidade nº 15.389.535-SSP/MG, inscrito no CPF sob o nº 924.905.308-87, residente na
Rua Irineu Marinho, nº 365, Bloco Laurindo, apto. 1204, Bairro Bom Pastor, em   Juiz de
Fora-MG (Evento 185, Item 1);

 

 3º)   SILVIO ANT  O  NIO DE   ARRUDA, brasileiro, casado,   Coronel da reserva
remunerada d  a Aeronáuti  c  a, nascido em 06/05/1956, natural do Rio de Janeiro/RJ,
filho de Paulo Antônio de Arruda e de Josefa Alexandrina Arruda, portador da identidade nº
267894-MD-AER, inscrito no CPF sob o nº 924.909.218-00, residente na Rua Pedro Dutra, ap.
301, Bairro Jaraguá, em   Belo Horizonte-MG (Evento 185, Item 1);

 

 4º)   ANT  O  NIO LUIZ CARNEIRO  , brasileiro, casado,   engenheiro civil,    nascido em
29/09/53,  natural  de  Piranguinho/MG,  filho  de  Paulo  Carneiro  e  de  Maria  José  Caridade
Carneiro, portador da identidade nº 263326910-SSP/RJ, inscrito no CPF sob o nº 313.670.116-
04, residente na Rua Lauro Miller, nº 76, ap. 102, Bairro Botafogo,   Rio de Janeiro-RJ ou na
sede do CTCEA, localizada na Av. General Justo, nº 160, Prédio CISCEA, Centro, Rio de Janeiro-
RJ (Evento 185, Item 1);

 

pela prática dos seguintes fatos delituosos:

 

 1 - DA ORIGEM DA INVESTIGAÇÃO E OBJETO DA DENÚNCIA

 

 1.1. Origem da investigação

 

1. Os presentes autos de Inquérito Policial   são oriundos da   35ª Vara Federal da   Subseção Judiciária de
Belo Horizonte/MG, em razão de   declínio de competência em favor dessa Justiça Especializada (EVENTO 1,
Item 12, fls. 545/574 - Relatório do IP nº 370/2012-SR/DFP/MG; Item 13, fls. 605/612 - Decisão do referido Juízo
Federal, datada de 10/10/2014).  

 

2. Com efeito, a apuração levada a efeito pela unidade da   Polícia Federal, sediada em Belo Horizonte, iniciou-
se em razão de   notícia-crime,   datada de 26/01/2012,   formulada pela Engenheira Civil ELIANE
GARCIA SANTOS, contratada pela organização da sociedade civil de interesse público (OSCIP) denominada   O
 rganização   B  rasileira   para o   D  esenvolvimento Científico e Tecnológico do Controle do Espaço
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Aéreo   (  CTCEA  ),     para exercer, juntamente com outros agentes militares e civis também cedidos pela
referida entidade,   a fiscalização das obras de construção do   novo   CIAAR (EVENTO 1, Item 1, fls. 03/10).

 

 1.1. Primeiro fato investigado (alteração da norma de medição)

 

3.   Ao final das investigações,     o Ministério Público Federal   ofereceu denúncia em desfavor dos  
oficiais da aeronáutica   e do civil, acima nominados, assim como do     engenheiro   civil   ARCHIMEDES
REINCK DE AZEVEDO, então funcionário da empresa   SCHAHIN,   que veio a   falec  er   posteriormente,
em 5/3/2017,   na qual imputou-lhes as condutas previstas no   artigo 92,   caput e § único  , da Lei
8.666/93, pelo fato de terem, em comunhão de desígnios,   efetua  do   pagamentos indevidos   por
antecipação  ,   mediante alteração da norma de medição, em benefício da   empresa SCHA  H  IN 
 ENGENHARIA S/  A  , que executava obras no   Centro de Instrução e Ad  a  ptação da Aeronáutica
(CIAAR)  , em Lagoa Santa/MG, em razão do   Contrato nº 17/CIA  A  R/2009,   cujos prejuízos ao erário
atingiram o montante   de R$ 27.839.404,44 (vinte e sete milhões, oitocentos e trinta e nova mil, quatrocentos
e quatro reais, quarenta e quatro centavos),   em razão da   vantagem contratual indevida,   mediante
inclusão do   1º Termo Aditivo   alterando   as normas de medição,   estabelecendo-se peso maior às
etapas  iniciais  e  menor  às  finais      do    cronograma físico-orçamentário   ,    permitindo-se
pagamentos antecipados à aludida empresa,   a partir de setembro de 2010.   (EVENTO 1, Item 12, fls.
545/574 - Relatório do IP; fls. 577/580 - 1º Termo Aditivo ao Contrato; Item 13, fls. 605/612 - Decisão Judicial;
EVENTO 6, Mídia Anexa, Vol. 1, fls. 02/16 - Denúncia do MPF).

 

 1.2. Segundo fato investigado (pagamentos por serviços não realizados)

 

4. Na mesma exordial acusatória, o douto membro do MPF também   imputou aos ora denunciados e ao
engenheiro civil ARCHIMEDES a prática de   pagamentos   por serviços não executados     em virtude
da emissão de Tabelas de Pagamento (Medição), Análises de Medição, Notas Fiscais e Atestes de
recebimentos de serviços ideologicamente falsos   no período de   abril   de 2010   a   dezembro de
2011  ,   vindo a causar prejuízos ao erário na ordem de   R$ 3.826.355,21   (três milhões, oitocentos e
vinte e seis mil, trezentos e cinquenta e cinco reais e vinte e um centavos).

 

5. Ocorre que, ao analisar a exordial oferecida pelo Parquet Federal,   o ilustre magistrado da Justiça
Federal entendeu    que tais fatos,  supostamente praticados pelos ora denunciados,    ofenderam o
patrimônio sob administração militar, nos termos do artigo 9º, inciso III, alínea "a", c/c artigos 324 e 339 do
Código Penal Militar,   razão pela qual decidiu,   em 10/10/2014,   pelo declínio de competência e
remeteu os presentes autos a essa Justiça Especializada (EVENTO 1, Item 13, fls. 605/612 - Decisão Judicial).

 

 1.3. Investigação levada a efeito pelo Ministério Público Militar

 

6. Não obstante,   tais fatos também   foram   objeto do   Procedimento Investigatório nº 0000008-
58-2012.1401,  instaurado na   Procuradoria de Justiça Militar  nesta cidade,  a partir  de reportagem
veiculada no sítio eletrônico www.globo.com - na qual noticiaram-se supostas irregularidades nas obras de
expansão do CIAAR, em Lagoa Santa-MG -   cujos autos   fo  ram   encaminhad  o  s   ao Exmo. Sr.
Procurador-Geral de Justiça Militar,   na data de 27/2/2015,   em vista   d  a competência originária
do Colendo Superior Tribunal Militar para processar e julgar oficiais generais das Forças Armadas, eis que,
no presente caso, havia indícios de participação do   Brigadeiro do Ar JOSÉ GERALDO FERREIRA MALTA,
então Comandante do CIAAR, ocasião em que   a Chefia do MPM manifestou-se pelo conflito negativo

https://eproc1g.stm.jus.br/eproc_1g_prod/externo_controlador.php?acao=valida_documento_consultar


Documento assinado eletronicamente por EDNILSON PIRES, Matricula  MP09539. Em 31/01/2020
19:13:55.
Para confirmar a validade deste documento, acesse:  https://eproc1g.stm.jus.br/eproc_1g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 9932a9a672

de competência perante o STF (EVENTO 1, Item 13, fls. 619/621, 622/629; Item 14, fls. 681/699).

 

7. Da mesma forma,   quando   os presentes autos de Inquérito Policial   aportaram nesse Juízo, o
órgão ministerial oficiante à época   arguiu, de forma acertada,   a incompetência do Juízo de Primeiro
Grau da Justiça Militar e, em consequência, manifestou-se pelo   encaminhamento do feito ao Superior
Tribunal Militar, em razão do suposto envolvimento de oficial general,   o que foi acolhido por esse douto
Juízo (EVENTO 1, Item 13, 635/638 e 651/655).

 

8. Em razão desses declínios de competência e de atribuição,   a Egrégia Corte Castrense, nos termos do 
 acórdão   proferid  o nos   autos de Conflito de Competência   nº 19.68.2015.7.04.0004/MG, na data
de   17/5/2016,  entendeu, de forma unânime, que   os fatos narrados nos autos cuidam de crime
cometido por militar em situação de atividade ou por civil contra o patrimônio sob administração
castrense e, ainda, que   os autos deveriam ser restituídos à Procuradoria-Geral da Justiça Militar
para analisar a conduta de oficial general (EVENTO 1, Item14, fls. 660, 681/699; Item 15, fls. 719 e
720/737).

 

9. Por sua vez,   em nova manifestação perante o Eg. STM,  a Procuradoria-Geral da Justiça Militar 
 interpôs Recurso Extraordinário, o qual   não foi admitido pela Corte Superior Castrense   que manteve
a competência da JMU, razão pela qual   o douto Procurador-Geral, em 29/9/2016, manifestou-se pelo 
 arquivamento   dos autos no tocante à   conduta do Brigadeiro do Ar   JOSÉ GERALDO FERREIRA
MALTA   e remessa dos autos ao Juízo de Origem para prosseguimento da investigação quanto   às
condutas dos   demais supostos envolvidos, pleito que foi   acolhido   pelo     Colendo STM (EVENTO 1,
Item 14, fls. 660, 681/699; Item 15, fls. 720/737; Item 16, fls. 747, 748/762, 765/767, 786/801; Item 17, fls.
809/814, 824/826 e 827).

 

10.  Assim,  quando os presentes autos novamente aportaram nesse Juízo,    deu-se prosseguimento à
investigação dos fatos,  notadamente  da  eventual  participação dos  oficiais  ora  denunciados  e  do  civil
ARCHIMEDES, engenheiro da SCHAHIN (EVENTO 1, Item 17, fls. 847 e 854).

 

11. Durante essa nova fase da investigação, este órgão ministerial verificou a existência de outro   Inquérito
Policial Militar   (  IPM 6-98.2017.7.04.0004 -   Autos Apensos)  ,  instaurado por requisição desta
Procuradoria de Justiça Militar,   em razão da investigação levada a efeito nos autos de   Notícia de
Fato   nº   22-67.2015.1401, fundamentada nos mesmos autos do IPL nº 1523/2014, com a finalidade de 
 apurar eventual prática de crime de corrupção passiva  pelo    engenheiro civil  ANTÔNIO LUIZ
CARNEIRO,  ora  quarto  denunciado,    e  do Cel  Av MARCELO MARQUES DE AZEVEDO,  ora  primeiro
denunciado, durante a realização do   Contrato nº 17/CIAAR/2009, celebrado entre o CIAAR e a empresa
SCHAHIN ENGENHARIA S/A (Autos Apensos, IPM nº   6-98.2017.7.04.0004 EVENTOS 1 e 2).

 

12.   Quanto a esse segundo IPM, restou evidenciado que   tem relação fática e probatória com os
presentes autos, pelo que, acolhendo o pedido deste órgão ministerial,   esse   r.   Juízo determinou a
reunião desses Inquéritos Policiais, ficando como principais os autos em epígrafe e, como apenso, os autos
do outro IPM   (EVENTO 15).

 

13.  Além disso,  há investigação pelo    Tribunal de Contas da União  sobre eventual  irregularidade e
ilegalidade de tais pagamentos realizados pelo CIAAR à empresa SCHAHIN -   Tomada de Contas   (TC) nº 
 013.755/2010-2  ,  com   Acórdão nº 1708/2012, cujos  autos foram    apensados     à   TC  
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004.286/2012-0  ,   sendo proferido o   Acórdão   nº   1  620  /2012  , pelo qual constatou-se, em breve
síntese,   a existência de sobrepreço, ilegalidade da alteração das normas de medição (1º Termo
Aditivo),     falhas na fiscalização da obra  ,   alocação de funcionários do CTCEA na gestão da obra  , 
 elaboração de medições incorretas contendo serviços não executados  ,   pagamentos antecipados
e pagamentos por   etapas   não   concluídas  . Há, também, os autos de   TC nº 014.118/2012-2, que
trata de informações solicitadas pela Polícia Federal    (EVENTO 1, Item 6, fls. 277/279 e mídia de fls.
280; 297/304; Item 7, fls. 356/366 e Item 8, fls. 367/369; Item 71, fls. 29/47 e Item 72, fls. 48/55 - Acórdão
1620/2012; EVENTO 6, 02 Arquivos de Mídia - DVD-R - com cópia integral das referidas TC, tudo dos autos
principais).

 

14. Por fim, foi  deferido o pleito ministerial  de   afastamento dos sigilos bancário e fiscal dos ora
denunciados e do civil A  RCHIMEDES REINCK DE   A  ZEVEDO, engenheiro da empresa SCHAHIN, sendo
autuado a   QSB nº 53-72.2017, porém sem informação relevante quanto a transações suspeitas   (EVENTO
1, Item 17, fls. 856 - Certidão; EVENTO 1, Itens 1 a 4 dos autos apensos de QSB).

 

 

 1.5. Objeto da presente exordial acusatória (pagamentos por serviços não realizados)

 

15. Dessa forma,   r  elatada a origem e desdobramentos da investigação, tem-se que o   objeto
principal refere-se   às   condutas perpetradas pelos   ora   denunciados no curso da execução do
Contrato nº 17/CIAAR/2009, notadamente   quanto   à     realização de   pagamentos indevidos, sem a
contraprestação por parte da   aludida   empresa, no período de   novembro de 2010 a dezembro de
2011, vindo a   causar   prejuízos ao erário   na   vultosa quantia de   R$ 10.462.455,92   (dez milhões,
quatrocentos e sessenta e dois mil, quatrocentos e cinquenta e cinco reais, noventa e dois centavos),   sem
atualização monetária,  pelo que,   o Ministério Público Militar, nesta oportunidade, ratifica, em
parte, os fatos narrados n  a peça acusatória formulada pelo Ministério Público Federal perante o
Juízo da Subseção Judiciária Federal de Belo Horizonte/MG,   assim como, em acréscimo, descreve outros 
 fatos   que também configuram ilícitos penais militares  .

 

16. Com efeito,   o primeiro fato apurado  refere-se à   indevida alteração da norma de medição
contratual,  mediante  o      1º  Termo Aditivo   ,  alterando-se    o  cronograma  físico-financeiro,    
 possibilitando a ocorrência de pagamentos antecipados em favor da empresa SCHA  H  IN  , eis que 
 atribuiu-se maior peso às etapas iniciais da obra - como a aprovação dos projetos e a aquisição de
materiais -   e a redução do peso das etapas finais - como montagem e instalação.   Essa alteração
contratual foi embasada no   Parecer Técn  i  co CIAAR002PT/2010, da lavra   do     Cel R1 AZEVEDO
(Presidente da Comissão de Implantação),     Cel R1 ARRUDA   e   ANT  Ô  NIO LUIZ CARNEIRO (Chefe e
integrante da Subcomissão de Fiscalização em Campo) e   Cel R1 ALCÂNTARA (Chefe da Subcomissão de
Fiscalização Administrativa),   ora denunciados (EVENTO 1, Item 68, fls. 111/116; Item 12, fls. 577/580).

 

17. Assim, a   alteração   indevida   da norma de medição se amoldaria ao tipo penal previsto no   art. 92
da   Lei 8.666/93 e também no   art. 324 do CPM (Inobservância de Lei, Regulamento e Instrução), eis que 
 os ora denunciados deram causa   à   modificação contratual vedada em Lei (art, 65, II, e, da Lei
8.666/93). Contudo,   essa conduta delitiva encontra-se   fulminada pela prescrição da pretensão
punitiva estatal,  consoante manifestação,  em separado,  no sentido da extinção da punibilidade desses
agentes.

 

18.     No entanto, essa possibilidade de pagamento antecipado, mediante inversão do percentual dos pesos

https://eproc1g.stm.jus.br/eproc_1g_prod/externo_controlador.php?acao=valida_documento_consultar


Documento assinado eletronicamente por EDNILSON PIRES, Matricula  MP09539. Em 31/01/2020
19:13:55.
Para confirmar a validade deste documento, acesse:  https://eproc1g.stm.jus.br/eproc_1g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 9932a9a672

das etapas iniciais e finais,   não e  lidiu   a ocorrência de outros ilícitos penais  , notadamente os
previstos no C  ódigo Penal Militar  , tais como     falsidade ideológica  ,   violação do dever funcional
com o fim de lucro e peculato-  desvio  .

 

19. Nesse ponto reside o   segundo fato apurado, qual seja, a   realização de pagamentos por serviços
não executados. É que a alteração da norma de medição não se constituiu em emissão de um "cheque em
branco" para a empresa   SCHA  H  IN  receber pagamentos por serviços não executados, pois apenas
alteraram-se os valores dos pesos das etapas da obra, ensejando que a empresa recebesse um percentual
maior nas fases iniciais da obra, desde que os serviços fossem efetivamente executados pela construtora,
aprovados e recebidos pela fiscalização.

 

20. Neste sentido  , mesmo seguindo-  se   o previsto nessa nova mudança contratual,     cada fase da
obra   (evento ou etapa)   deveria   ter sido   cumprida, ou seja,     efetivamente   executada  ,
mediante   remessa da tabela de pagamento pela empresa   SCHA  H  IN, por meio de seu representante
naquele contrato, no caso o engenheiro civil   ARCHIMEDES,   e a   sua compatibilidade com o estágio de
execução da obra, ou seja, com base nas   a  náli  s  es   de medição, por meio da   vistoria em campo
realizada pelos fiscais da obra,  resultando no   ateste dos fiscais do contrato,  certificando-se o 
 recebimento do serviço, a fim de proporcionar a   devida liquidação da despesa, com o   consequente
pagamento, atividades   sob responsabilidade dos ora denunciados.

 

21. Ocorre que   esses atos foram praticados ilicitamente, eis que   foram realizados pagamentos por
serviços não   executados, conforme será minuciosamente abordado nesta exordial acusatória.

 

 

 2 - DA CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS, FISCALIZAÇÃO, GESTÃO DOS RECURSOS E FORMA DE
PAGAMENTO

 

22. Consta dos autos que foi  celebrado entre o   Centro de Instrução e Adaptação da Aeronáutica
(CIAAR)  e  a  empresa  SCHAHIN  ENGENHARIA  S/A,  na  data  de  23/12/2009,  o    Contrato  nº
17/CIAAR/2009,  decorrente  da  Concorrência  nº  001/CIAAR/2009,  homologada em 22/12/2009,  tendo por
objeto a   construção das novas instalações da   referida   Organização Militar n  o     município   de
Lagoa Santa/MG, pelo   valor total de   R$ 216.485.000,00   (Duzentos e dezesseis milhões e quatrocentos
e oitenta e cinco mil reais)  , incluindo-se a desmobilização da área e edificações onde estava instalado a sede
anterior da referida OM em Belo Horizonte/MG, que passaria a ser destinada ao Parque de Material Aeronáutico
de Lagoa Santa - PAMA-LS (EVENTO 168 - Item 2 - Homologação da Concorrência; Itens 3 a 5 - Contrato de
Despesa nº 017/CIAAR/2009).

 

23. A propósito,   pela parte contratante assinou o instrumento contratual o   Brigadeiro-do-Ar JOSÉ
GERALDO FERREIRA MALTA, então Comandante e Ordenador de Despesas do CIAAR,   pela contratada o Sr
MILTON FAUFIC SCHAHIN, Diretor da referida empresa, sendo que   serviram de testemunha  s o   Cel
AZEVEDO, na condição de Presidente da Comissão de Fiscalização,   e o Cel   REZENDE, como Agente de
Controle Interno.

 

24. Assim,   os denunciados Cel AZEVEDO e Cel REZENDE tinham conhecimento dos procedimentos que
resultaram na contratação da empresa SCHAHIN e de como seria a gestão dos recursos, o acompanhamento e
a fiscalização da execução da obra,   os quais posteriormente foram designados como Presidente da
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Comissão de Implantação do Novo CIAAR e Chefe da Subcomissão de Fiscalização Administrativa
respectivamente.

 

25. Os   recursos financeiros empregados  nessa obra provinham do   orçamento do Comando da
Aeronáutica e do Convênio firmado entre a     Empresa Brasileira de Infraestrutura Aeroportuária (
 INFRAERO  )   e   o     Departamento de Ensino da Aeronáutica (  DEPENS  )  /  Centro de Instrução e
Adaptação da Aeronáutica (CIAAR), constituindo-se o empreendimento em um conjunto de mais de 30
(trinta) edificações de diversos portes, em uma área total construída de aproximadamente 57,4 mil m².

 

26. Assim, com a finalidade de   acompanhar a   execução física e orçamentária   da obra, foi criada, por
meio da   Portaria nº 1.026/GC3, de 3 de novembro de 2009, do Comando da Aeronáutica, a   Comissão de
Implantação do Centro de Instrução e Adaptação da Aeronáutica (  CI CIAAR-  LS), órgão responsável
pelo   planejamento,    fiscalização e   gestão administrativa do contrato, ou seja,   desvinculada da
Administração do CIAAR, sendo inclusive   designado pelo Comando da Aeronáutica   um   oficial 
 superior   para exercer a Presidência dessa Comissão de Implantação, o qual designou os demais
integrantes - a quase totalidade cedida pelo   CTCEA   (  O  rganização   B  rasileira   para o   D
 esenvolvimento   Científico e Tecnológico do Controle do Espaço Aéreo) - para exercerem as seguintes
funções (EVENTO 1, Itens 68 e 69, fls. 127/128):

 

1)   Presid  ência   da Comissão de Implantação   do CIAAR-LS, exercida pelo   C  orone  l   da Reserva
Remunerada   MARCELO MARQUES DE   AZEVEDO  , ora   1º denunciado,   no período de   18 de
fevereiro de 2010 a 1  7   de   fevereiro   de 201  2  , época em que os fatos ocorreram (EVENTO 1, Item
69, fl. 128 e 131/132);

 

2)     Subcomissão de Fiscalização Administrativa, chefiada pelo     Coronel da Reserva Remunerada 
 PEDRO ALCÂNTARA DE   REZENDE  , ora   2º   d  enunciado,   cedido pelo CTCEA   (EVENTO 1, Item 8,
fl. 372);

 

3)   Subcomissão de Fiscalização   em Campo  , chefiada pelo     Engenheiro Civil ANT  O  NIO LUIZ
CARNEIRO  , tendo como   subchefe   o     Coronel   da Reserva Remunerada     SILVIO ANTONIO DE 
 ARRUDA  ,   respectivamente 4º e 3º denunciados, ambos   cedidos pelo CTCEA, os quais eram
auxiliados pela   Segundo-Tenente Engenheira   PRISCILA ELMA DA CRUZ SILVA, do   CIAAR, e a civil 
 Técnica em Edificações   ELIANE GARCIA SANTOS, funcionária   também   cedida pelo CTCEA (EVENTO
1, Item 8, fl. 373/374);

 

4)     Subcomissão de   Integração  , chefiada pelo     Coronel   da Reserva Remunerada   ÊNIO
MARQUES     SALIM  , funcionário cedido pelo CTCEA.

 

27. Nesse contrato,   previu-se a conclusão da obra no prazo de 990 (novecentos e noventa dias), tendo
sido   iniciada a execução em   28/12/20  09 e com   previsão de término em   13/10/2012, sendo
estabelecida a   FORMA DE PAGAMENTO por   empreitada, ou seja,   ao ser cumprid  o o evento ou  
etapa previst  a   no cronograma   físico-orçamentário, mediante coordenação e sob a responsabilidade
do  Presidente  da  Comissão  de  Implantação  do  CIAAR,    Cel  AZEVEDO (1º  denunciado),  o  qual  era
assessorado pelos demais integrantes desta Comissão (EVENTO 168 - Item 3, fls. 9/12).
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28. Assim, conforme previsto nos   subi  te  ns 3.4 e 3.5   da   C  láusula   3ª   do Contrato (Preço e
Condições de Pagamento),   o pagamento somente seria efetuado   após   a medição   do  s   serviços
executada pelo  s técnicos   de campo, no caso pelos integrantes da   Subcomissão de Fiscalização em
Campo. Para esse fim, a empresa   SCHAHIN, por meio do   engenheiro   civil   ARCHIMEDES, responsável
pela execução dos serviços e acompanhamento da obra,  encaminhava   mensalmente a   Tabela de
Pagamento   e respectiva Medição, a qual   deveria     ser   recebida e   certifica  da pelos   
 integrantes da Subcomissão de Fiscalização em Campo, no caso, o   Cel   ARRUDA e o   engenheiro
civil   ANTÔNIO LU  I  Z CARNEIRO, mediante   a devida análise da medição do serviço mensal
realizado, ou seja, depois do cotejo dos serviços nela descritos com a conferência realizada pela aludida
subcomissão.

 

29. Após essa fase, o   Cel AZEVEDO, Presidente da CI-CIAAR,     caso aprovasse a aludida Análise de
Medição,   solicitava   à empresa SCHAHIN     a remessa da nota fiscal   correspondente, assim como   
 informava o valor que seria liberado para o respectivo faturamento, tudo com o auxílio do   Cel
REZENDE, Chefe da   Subcomissão   de Fiscalização   Administrativa.

 

30.  Por  fim,    recebida a Nota Fiscal,  a  mesma era   certificada  pela  Subcomissão de Fiscalização
Administrativa e/ou em Campo,  ocasião em que o   Presidente da CICIAAR-  LS  ,  Cel AZEVEDO,  
 autorizava     a liquidação e o consequente   pagamento   com emissão da ordem bancária
correspondente, sendo certo que   a administração do CIAAR não tinha nenhum  a ingerência   sobre
essa gestão   de recursos   e fiscalização administrativa da Comissão de Implantação.

 

31. Portanto,   o Comando do CIAAR na realidade funcionava como uma tesouraria e   o ordenador de
despesa de fato era o Presidente da Comissão de Implantação do novo CIAAR, que era o responsável
pela gestão dos recursos a serem empregados na obra, exercendo o controle físico-orçamentário.

 

32. Essa conclusão decorre da   própria natureza da Comissão de Implantação do CIAAR, a qual foi 
 designada pelo Comandante da Aeronáutica, Brigadeiro-do-Ar SAITO, e não pelo Comandante do CIAAR à
época, Brigadeiro MALTA. Ou seja,   não havia uma subordinação administrativa entre a CI-CIAAR-  LS  
e o Comando do CIAAR  . Caso existisse, a designação da Comissão de Implantação seria realizada
pelo Brigadeiro MALTA e a este seria subordinada.

 

33. A propósito,   esta circunstância jurídico-administrativa   foi constatada pelo Tribunal de Contas da
União, nos autos da   Tomada de Contas nº   004.286-2012, asseverando-se que   foram atribuídos aos
funcionários da CTCEA que estavam na fiscalização da obra   do CIAAR     funções de gestores
públicos e de elaboração de serviço de engenharia  , eis que     desempenharam papel de gestor
direto dos recursos públicos   (EVENTO 1, Item 83, fl. 353 - Relatório do TCU, de 5/9/2012, p. 9).

 

34.   Essa gestão dos recursos pela Comissão de Implantação é corroborada pela mudança contratual
realizada por meio do   2º Termo Aditivo,  em que   o Comando do CIAAR    foi substituído pela  
 Comissão de Implantação do Sistema de Controle do Espaço Aéreo   (CISCEA) como representante
da União (Aeronáutica) no aludido contrato,  ou seja,  formalizaram o que já era realizado de fato -
administração pela Comissão de Implantação -, sendo certo que o   CISCEA foi o órgão que indicou   os
funcionários civis e   oficiais     da reserva pertencentes ao   CTCEA para integrarem a Comissão de
Implantação do novo CIAAR (EVENTO 1, Item 9, fls. 430/431).

 

https://eproc1g.stm.jus.br/eproc_1g_prod/externo_controlador.php?acao=valida_documento_consultar


Documento assinado eletronicamente por EDNILSON PIRES, Matricula  MP09539. Em 31/01/2020
19:13:55.
Para confirmar a validade deste documento, acesse:  https://eproc1g.stm.jus.br/eproc_1g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 9932a9a672

35. Além disso, em 1º/6/2011, o   CISCEA e o   CTCEA firmaram o Termo de Parceria nº 001/CISCEA/2011,
referente a   programas de trabalho de interesse da Aeronáutica, no entanto,   nos 261 itens de
compromisso   não há nenhum relacionado com apoio técnico e administrativo às obras do CIAAR
(EVENTO 1, Item 4, fls. 189/223).

 

36. Assim,   a gestão dos recursos e a fiscalização da obra no novo CIAAR fo  ram   realizada  s   pela
Comissão de Implantação, chefiada por   oficial designado pelo Comando da Aeronáutica e composta
por   funcionários e oficiais da reserva remunerada cedidos pelo CTCEA e, a partir de   13/8/2012, por
agentes administrativos do   CISCEA, sendo certo que   os ilícitos penais descritos nesta exordial acusatória
ocorreram no período de   novembro de 2010 a dezembro de 2011 (EVENTO 1, Item 9, fls. 430/432; Item
10, fls. 474/475).

 

 3 - DA EMPREITADA CRIMINOSA E DAS CONDUTAS DELITIVAS DOS DENUNCIADOS

 3.1. Do modus operandi do esquema delitivo

37.   As   ati  vidades ilícitas   dos três oficiais da Aeronáutica e do Engenheiro Civil ora denunciados  
eram   bem definidas, sendo que   todos atuavam, em comunhão de desígnios e divisão de tarefas,
chegando ao ponto de acreditarem que estariam isentos de qualquer suspeita,  notadamente pela natureza
técnica dos serviços a serem prestados, pela posição funcional de alguns de seus integrantes   no âmbito   da
Aeronáutica e da   O  rganização   B  rasileira   para o   D  esenvolvimento Científico e Tecnológico do
Controle do Espaço Aéreo   (  CTCEA  ),  organização da sociedade civil  de interesse público (OSCIP),  
 circunstâncias que supostamente impediriam questionamentos sobre a ilicitude dos atos praticados,
eis que o emprego dos recursos, a fiscalização e a contratação dos serviços era gerenciada efetivamente pela 
 Comissão de Implantação do novo CIAAR   em Lagoa Santa/MG (CI-CIAAR-LS).

38.  Como já  mencionado,  a  referida   Comissão de Implantação  foi    criada   pelo   Comando da
Aeronáutica e atuava de forma   desvinculada da Administração do CIAAR, sendo órgão responsável pela 
 gestão administrativa do contrato  , ou seja,   pelo   acompanha  mento, fiscalização     e gestão d  a
execução física e orçamentária da obra  . Essa   autonomia era evidente, eis que o próprio Comando da
Aeronáutica, e não o Comando do CIAAR,   design  ou     um   oficial   superior   para exercer a Presidência
dessa Comissão de Implantação, que consequentemente designou os demais integrantes - a quase totalidade
cedida pelo   CTCEA, para exercerem funções nas   Subcomissões de Fiscalização   Administrativa e em
Campo,   a contar de 18 de janeiro de 2010 (EVENTO 1, Itens 68 e 69, fls. 127/128).

39.  Assim,  a    Presidência  da    Comissão  de  Implantação  era  exercida  pelo    Cel  AZEVEDO,  a  
 Subcomissão de   Fiscalização Administrativa,  chefiada pelo     C  el    Int   R  1    REZENDE  ,
disponibilizado pelo   C  IS  CEA (Comissão de Implantação do Centro de Espaço Aéreo), a   Subcomissão de
Fiscalização   em Campo  , chefiada pelo     Eng. Civil ANT  O  NIO LUIZ CARNEIRO, tendo como 
 subchefe   o     C  el     R1     ARRUDA  ,   ora   denunciados, ambos   cedidos pelo CTCEA, os quais eram
auxiliados pela   2º Ten  Eng. Civil   PRISCILA, recém egressa do Curso de Formação de Oficial Temporário da
Aeronáutica, e a   Técnica em Edificações   ELIANE GARCIA SANTOS, funcionária   também   cedida pelo
CTCEA, dentre outros, e a   Subcomissão de   Integração  , chefiada pelo     C  el R1     SALIM  , também
cedido pelo CTCEA (EVENTO 1, Item 8, fl. 373/374).

 

40. Com efeito,   os denunciados Cel AZEVEDO e Cel R1 REZENDE, respectivamente   Presidente da CI e
Chefe da Subcomissão de Fiscalização Administrativa, eram responsáveis pela gestão administrativa do
contrato e aprovação das Análises de Medição e autorização de pagamento pelos serviços executados pela
empresa SCHAHIN, ou seja, pelo   acompanhamento e gestão da execução física e orçamentária. Por sua
vez,    os  denunciados  ANTONIO  LUIZ  CARNEIRO e  o  Cel  R1  ARRUDA,  da    Subcomissão  de
Fiscalização em Campo, eram   responsáveis pela fiscalização da obra,   assim como pela elaboração
e revisão das Análises de Medição, como     também pelo   acompanhamento da execução física e
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orçamentária   da obra. No entanto, esses denunciados   agiram em desacordo com o previsto em
contrato,   assim como   violaram normas penais que tutelam a Administração Castrense  ,   vindo a 
 beneficiarem a empresa SCHAHIN  , que     recebeu vultosa quantia por serviços não executados  ,
a qual inclusive, não apenas pela inexecução parcial dos serviços, mas pela ausência de condições
de concluí-los, teve   rescindido o contrato unilateralmente pela Administração Militar  .

 

41. Nesse sentido, convém destacar que   os denunciados ANTONIO LUIZ CARNEIRO e Cel R1 ARRUDA
tinham como atribuição principal    r   ealizar a análise das medições   contidas nas Tabelas de
Pagamento encaminhadas pela   empresa SCHAHIN, por meio de seu um representante, o   Engenheiro
Civil ARCHIMEDES,   e recebidas pelo Cel R1 ARRUDA. De posse dessas   TABELAS DE PAGAMENTO  , 
 pelos menos seis   ideologicamente falsas (nº 09, 10, 18, 19, 20 e 21), nas quais continha registro de
serviços supostamente executados,   o  s   denunciado  s   ANTONIO LUIZ CARNEIRO   e Cel ARRUDA 
 elaborava  m  o  documento denominado   ANÁLISE DE MEDIÇÃO   ,    algumas delas   também
ideologicamente falsa  s (nº 09, 10, 18, 19, 20 e 21)  , ora   verificad  a (revisada) pelo   denunciado Cel
R1 ARRUDA, ora pelo   denunciado Cel R1 REZENDE, e encaminhada ao   denunciado Cel AZEVEDO
(Presidente da Comissão),   que   sempre   a aprovava  , sendo certo que   todos assinavam   a
respectiva Análise de Medição  ,   exceto quando a 2º Ten PRISCILA foi designada para aprovar a
análise de Medição 21 em dezembro de 2011, ocasião em que as ilicitudes praticadas pelos ora
denunciados foram   constatadas  .

 

42. Após aprovada a medição, o   Cel AZEVEDO, Presidente da CI-CIAAR,     solicitava   à empresa SCHAHIN   
 a remessa da nota fiscal   referente à Medição correspondente, assim como   informava o valor que
seria liberado para o respectivo faturamento  , tudo com o auxílio da   Subcomissão   de Fiscalização  
Administrativa, chefiada pelo   Cel REZENDE.

 

43.   A  s   nota  s   fisca  is   ideologicamente falsas   - pois   descreviam a execução integral dos
serviços referentes às     medições 09, 10, 18, 19   e   20   -  ,   eram recebidas e   falsamente
certificada  s pelos   denunciados Cel REZENDE, Cel ARRUDA   e o próprio Cel AZEVEDO, Presidente 
 da Comissão de Implantação, que posteriormente realizava a   liquidação da   respectiva   nota fiscal 
 com o    pagamento     indevido  , mediante emissão da ordem bancária correspondente.

 

44. Portanto, como já asseverado, o   Comando do CIAAR na realidade funcionava como uma tesouraria e   
 o ordenador de despesa de fato era o Presidente da Comissão de Implantação do novo CIAAR, que
era o   responsável pela gestão dos recursos a serem empregados na obra, exercendo o controle físico-
orçamentário,   situação constatada e reconhecida pelo Tribunal de Contas da União, nos autos da 
 Tomada de Contas nº   004.286-2012.

 

45.   Assevere-se, novamente,   que   e  ssa  s ilicitudes vieram   à tona quando   a   2º Ten PRISCILA,
Oficial Temporária da Aeronáutica e formada em Engenharia Civil, então   designada para exercer a Chefia da
Subcomissão de Fiscalização em Campo   em dezembro de 2011, e diretamente   subordinada ao Cel
ARRUDA e ao Engenheiro Civil ANT  O  NIO LUIZ CARNEIRO, ora 3º e 4º denunciados,   não concordou  
com a   Análise de Medição nº 21, datada de   09/12/2011, elaborada por eles  , relativa aos serviços de
1º a 30/11/2011, em que   validaram a Tabela de Pagamento encaminhada pela empresa SCHA  H  IN  ,
por meio do Engenheiro ARCHIMEDES,  (EVENTO 1, Item 2, fls. 68/73).

 

46. Diante disso, a   2º Ten PRISCILA e a civil   ELIANE GARCIA SANTOS, técnica em edificações cedida pelo
CTCEA, ambas   integrantes da Subcomissão de Fiscalização em Campo,   realizaram inspeção na obra
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em  dezembro  de  2011  e  encontraram  inúmeras  irregularidades,  sendo  constatado  que  várias
Análises de Medição elabor  ad  as pelos referidos   denunciados não correspondiam com o estágio da
obra naquele momento e também   estavam   em desacordo com o projeto executivo, ou seja, tinham
sido realizados   pagamentos por serviços não executados (EVENTO 1, Item 1, fls. 29/46 e 47/59; Item 2, fls.
60/67; Item 6, fls. 291/292 e 306/320; e Item 7, fls. 340/347 e 348/355).

 

47. Essas profissionais   comunicaram verbalmente e por   mensagem eletrônica (  e-mail  ) a existência
dessas irregularidades   ao Engenheiro Civil ANTONIO LUIZ CARNEIRO,   4º   denunciado, então   Chefe da
Subcomissão de Fiscalização e  m   Campo, o qual     não adotou nenhuma providência e determinou
que ambas não comunicassem tal fato a seus superiores  , sendo certo que a   civil ELIANE foi afastada
de suas funções. Posteriormente,   a referida técnica em edificações representou perante o Ministério
Público Federal em Belo Horizonte, na data de   26/01/2012  ,   dando iniciou às investigações perante
àquele órgão do   Parquet   e da Polícia Federal   (EVENTO 1, Item 1, fls. 06/10, 18/20; Item 2, fls. 81/82).

 

48. Assim, com base nas   verificações de campo que fizeram   in loco e o cotejo com os dados constantes das 
 Análises de Medição   (subscritas pelos 3º e 4º denunciados), das   Tabelas de Pagamento (subscrita pelo
representante da empresa SCHAHIN e recebidas pelo Cel ARRUDA) e do   Resumo Financeiro e Diários da   O
 bra,   identificaram que foram realizados pagamentos por serviços não executados   nos períodos de 
 novembro e dezembro de 2010   e     abril a dezembro de 2011  , sendo   emitido o   Relatório de
Fiscalização  , datado   de     15/12/2011 (EVENTO 1, Item 1, fls. 29/59; Item 2, fls. 60/73).

 

49. Em consequência, foram constatadas   irregularidades nas Análises de Medição realizadas pelo   Cel
ARRUDA e o Eng. Civil ANTONIO LUIZ CARNEIRO (3º e 4º denunciados),   as quais foram aprovadas pelos 
 Cel AZEVEDO e REZENDE (1º e 2º denunciados),   vindo a resultar em pagamentos indevidos, eis que   a
empresa SCHAHIN recebeu vultosa quantia   por serviços não executados, conforme a seguir detalhado.

 

 

 3.2 - Pagamentos indevidos em razão das Análises de Medição 09 e 10

(Autos Principais, Evento 1, Item 1, fls. 29/46; Item 134, fls. 49/51-v e 56/58-v; Autos Apensos - IPM 06-98,2015,
Evento 52, Anexo 10, fls. 11.312/11.320; e Anexo 11)

 

50.  Segundo consta do   relatório de fiscalização  elaborado pela   2º Ten PRISCILA  e  a Técnica em
Edificações   ELIANE, foram encaminhadas à Comissão de Implantação as   Tabela  s   de Pagamento 09   e
10  , contendo   a medição     e respectivo Resumo Financeiro referentes a     novembro   e dezembro 
 de 2010, emitida pelo   Eng. Civil ARCHIMEDES,   representante   da empresa SCHAHIN, informando que
os serviços nelas descritos tinham sido executados, cujos documentos foram   recebido  s   pelo denunciado 
 Cel ARRUDA, da   Subcomissão de Fiscalização e  m   Campo,   para análise dessa  s   mediç  ões   e
aprovação   pelo Cel AZEVEDO  , seguindo-se para a fase de     pagamento (EVENTO 1, Item 1, fls. 29/46 -
Relatório de Fiscalização; Item 134, fls. 52, 53/55 e 59, 60/67; Item 135, fl. 67 - Tabelas de Pagamento 09 e 10).

 

51. A   Análise de Medição   09 foi   elaborada   pelo Eng. Civil   LUIZ ANTONIO CARNEIRO  , 4º
denunciado,    e   verificad  a  (revisada) pelo   Cel REZENDE  ,  2º denunciado,    então   Chefe da
Subcomissão de Fiscalização Administrativa,     e aprovad  a   pelo Cel AZEVEDO  , 1º denunciado,   
 Presidente da Comissão de Implantação, os quais     também subscreveram esse   documento em   30
de novembro e 02 de dezembro de 2010 (EVENTO 1, Item 134, fls. 49/51-v - Análise de Medição nº 09; Autos
Apensos, Evento 52, Anexo 10).
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52. A   Análise de Medição   10 foi   elaborada   pelo Eng. Civil LUIZ ANTONIO CARNEIRO, 4º denunciado,
  e   a  provada pelo   Cel REZENDE, 2º denunciado  , então   Chefe da Subcomissão de Fiscalização
Administrativa,   os quais     também subscreveram esse   documento em   2  1   de dezembro de 2010
(EVENTO 1, Item 134, fls. 56/58-v - Análise de Medição nº 10; Autos Apensos, Evento 52, Anexo 11).

 

53. Ocorre que a   2º Ten PRISCILA e a técnica em edificações   ELIANE   verificaram que   os serviços
relativos  aos  meses  de  novembro  e  dezembro  de  2010  foram  praticamente  interrompidos   ,
notadamente o de   terraplanagem   em razão das   chuvas no período  , impossibilitando assim a
abertura de novas frentes    (EVENTO 1, Item 1, fls. 29/30).

 

54.   Essa observação   também consta no   Relatório de Obras da empresa SCHAHIN, assinado pelos
Eng. Civis ARCHIMEDES da SCHAHIN e LUIZ ANTONIO CARNEIRO da Subcomissão de Fiscalização em Campo, ou
seja,   descrevendo que não foram realizados   tais serviços,   porém  , mesmo assim, nas respectivas 
 Tabelas de Pagamento, cuja medição foi analisada e aprovada pela Comissão de Implantação do novo CIAAR, 
 foi   descrito   falsamente   a execução dos serviços de terraplanagem, contendo a necessidade de
pagamento de   R$ 118.835,34 (cento e dezoito mil, oitocentos e trinta e cinco reais, trinta e quatro centavos) e
de   R$ 1.243.270,11   (um milhão, duzentos e quarenta e três mil, duzentos e setenta reais, onze centavos) -
(EVENTO 1, Item 1, fls. 29/46 - Relatório de Fiscalização e Anexos 2 e 3 - Item 48.34 do Resumo Financeiro das
Tabelas de Pagamento e Análise de Medição 09 e 10).

 

55. Em consequência da aprovação dessas   Tabelas de Pagamento e   Análises de Medição   09 e 10
ideologicamente falsas,   o Cel R  1   SALIM, no impedimento do   Cel AZEVEDO,   enviou mensagem à
empresa SCHAHIN solicitando a   remessa das notas fiscais, assim como   comunicou o valor liberado
para faturamento na ordem de   R$ 27.327.824,85     e   R$   1  7.  016  .  333  ,  63   respectivamente
(AUTOS APENSOS - IPM 06-98.2015 - Evento 52, Anexos 10 e 11, fls. 11320 e 12003).

 

56. Por sua vez, a empresa   SCHAHIN encaminhou a   Nota Fiscal nº 4107, datada de   02/12/2010, no valor
de   R$ 27.327.824,85 (vinte e sete milhões, trezentos e vinte e sete mil, oitocentos e vinte e quatro reais,
oitenta e cinco centavos),   referente à 9ª Medição  , a qual foi   recebida   pelo Cel REZENDE e 
 certificada   pelo Cel ARRUDA (2º   e 3º   denunciado  s  ), atestando o recebimento dos serviços,   e
também assinada pelo Cel REZENDE e   o   Cel SALIM, a qual   foi   liquidada   mediante respectiva  
ordem bancária     (OB803  153  )   em     03  /12/2010 (AUTOS APENSOS - IPM 06-98.2015 - Evento 52,
Anexo 27, fl. 11865-v e seguintes).

 

57. A aludida empresa também remeteu a   Nota Fiscal nº 4  229, datada de   2  1  /12/2010, no valor de   R$ 
 1  7.  016  .  333  ,  63 (dezessete milhões, dezesseis mil, trezentos e trinta e três reais, sessenta e três
centavos),   referente à   10  ª Medição  , a qual foi   recebida   pelo   Cel REZENDE e   certificada   pelo  
Cel ARRUDA (2º   e 3º   denunciado  s  ), atestando o recebimento dos serviços,   e também assinada  
pelo Cel REZENDE e Cel SALIM, a qual   foi     liquidada   mediante respectiva   ordem bancária 
 (OB803379)   em     22  /12/2010 (AUTOS PRINCIPAIS, Evento 136, Item 111 - Perícia Contábil; AUTOS
APENSOS - IPM 06-98.2015 - Evento 52, Anexo 27, fl. 12328 e seguintes).

 

58. Assim,   deduzindo-se o valor correspondente aos serviços não executados e que foram considerados
realizados conforme as   Análise  s   de Medição 09 e 10   ideologicamente falsas  ,   verifica-se que
houve   pagamento indevido de   R$ 1.3  62  .  1  0  5  ,  45 (um milhão, trezentos e sessenta e dois mil,
cento e cinco reais, quarenta e cinco centavos).
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 3.3 - Pagamentos indevidos em razão da   Análise de Medição nº 18

(Evento 1, Item 138, fls. 117/119-v e Autos Apensos - IPM 06-98.2015, Evento 52, Anexo 19, fls. 18799/18804)

 

59. Segundo consta no aludido   relatório de fiscalização, na data de   9/9/2011 foi encaminhada à Comissão
de Implantação a   Tabela de Pagamento   1  8  , contendo   a medição     e respectivo Resumo
Financeiro referente ao mês de     agosto     de 201  1, emitida pelo   Eng. Civil ARCHIMEDES da empresa
SCHAHIN, informando que os serviços nelas descritos tinham sido executados, cujo documento foi   recebido
pelo denunciado   Cel ARRUDA, da   Subcomissão de Fiscalização e  m   Campo,   para fim de análise
dessa mediç  ão   e aprovação  , seguindo-se para a fase de     pagamento (EVENTO 1, Item 1, fls. 31/32 -
Relatório de Fiscalização; Item 138, fls. 120/123 - Tabela de Pagamento 18).

 

60. Em seguida, na mesma data, o   Cel ARRUDA   realizou   a Análise de Medição 18, ratificando as
informações prestadas pela empresa SCHAHIN, cujo procedimento foi   verificado (revisado) pelo   Eng. Civil 
 ANTONIO LUIZ CARNEIRO e   aprovado pelo   Cel AZEVEDO  , Presidente da Comissão de Implantação  , 
 ora denunciados, os quais     também subscreveram esse  s     documentos na data de 12/9/2011(Análise
de Medição 18: EVENTO, Item 138, fls. 117/119-v e Autos Apensos - IPM 06-98.2015, Evento 52, Anexo 19, fls.
18799/18804).

 

61. Ocorre que a   2º Ten PRISCILA e a técnica em edificações   ELIANE   verificaram que,   em relação à
construção da   Escola Centro de Convivência  , foi aprovada a   Análise de Medição 18 no tocante ao
serviço de   colocação das telhas termoacústicas  , referente ao mês de   agosto de 2011  , sendo pago o  
valor de   R$ 979.141,58 (novecentos e setenta e nove mil, cento e quarenta e um reais, cinquenta e oito
centavos),   porém   o   material   não   foi   encontrado em campo até a data da fiscalização, ou seja,
efetivamente   o serviço não foi executado.

 

62. Ainda quanto à obra da   Escola Centro de Convivência, também verificaram que em relação ao   serviço
de colocação das lajes e das peças protendidas  , na referida Análise de Medição consta que em   agosto
de 2011 esse serviço foi executado, sendo aprovado e realizado o pagamento de   R$ 136.895,15     (cento e
trinta  e  seis  mil,  oitocentos  e  noventa  e  cinco  reais,  quinze  centavos)  e      R$  119.374,51
respectivamente,   tudo   em desacordo com o   que foi verificado   até a data de   14/12/2011, ou seja,
ocasião em que foi constatado pela 2º Ten PRISCILA e a civil ELIANE que   os serviços de armação das lajes e
vigas de protensão tinham sido   executados sem concretagem, o que efetivamente constitui em serviço
não executado (EVENTO 1, Item 1, fls. 31/32 - Item 2.2. do Relatório).

 

63. Em consequência da aprovação da   Tabela de Pagamento e   da     Análise de Medição   nº 18, 
 ideologicamente falsas,   o Cel   AZEVEDO, Presidente da CI-CIARR,   enviou mensagem   (fax)   à
empresa SCHAHIN solicitando a   remessa da nota fisca  l respectiva, assim como   comunicou o valor
liberado para faturamento na ordem de   R$ 8.647.180,69 (AUTOS APENSOS - IPM 06-98.2015 - Evento 52,
Anexo 19, fls. 18805/18806).

 

64. Por sua vez, a empresa   SCHAHIN encaminhou a   Nota Fiscal nº   5343, datada de   14  /  09  /201  1, no
valor de   R$ 8.647.180,69 (oito milhões, seiscentos e quarenta e sete mil, cento e oitenta reais, sessenta e
nove centavos),   referente à   18  ª Medição  , a qual foi   recebida   e certificada   pelo Cel   AZEVEDO   (
 1  º denunciado)   em 20/09/2011  , atestando o recebimento dos serviços e autorizando a liberação do
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pagamento,   também assinada pelo   Tenente Coronel Marco Aurélio de Souza Costa  , a qual   foi
liquidada mediante respectiva   ordem bancária     (OB  80  2276) em     28  /  09  /201  1 (AUTOS APENSOS
- IPM 06-98.2015 - Evento 52, Anexo 27, fl. 19142-v e seguintes).

 

65. Assim,   deduzindo-se o valor correspondente aos serviços não executados e que foram considerados
realizados conforme a   Tabela de Pagamento e   Análise de Medição   nº   1  8,     ideologicamente
falsas  , referentes à   Escola Centro de Convivência,   verifica-se que houve   pagamento indevido de 
 R$   1.235.411,24  (um milhão, duzentos e trinta e cinco mil,  quatrocentos e onze reais,  vinte e quatro
centavos).

 

 3.4 - Pagamentos indevidos em razão da   Análise de Medição nº 19

(Evento 1, Item 138, fls. 124/126-v e Autos Apensos - IPM nº 06-98.2015, Evento 52, Anexo 20, fls. 19311/316)

 

66. Segundo consta do aludido   relatório de fiscalização, na data de   5/10/2011 foi encaminhada à Comissão
de Implantação a   Tabela de Pagamento   1  9  , contendo   a medição     e respectivo Resumo
Financeiro referente ao mês de     setembro     de 201  1, emitida pelo   Eng. Civil ARCHIMEDES da
empresa SCHAHIN, informando que os serviços nela descritos tinham sido executados, cujo documento foi 
 recebido pelo denunciado   Cel ARRUDA, da   Subcomissão de Fiscalização e  m   Campo,   para fim de
análise dessa mediç  ão   e aprovação  , seguindo-se para a fase de     pagamento (EVENTO 1, Item 1, fls.
31/32 - Relatório de Fiscalização; Item 138, fls. 127/130 - Tabela de Pagamento 19).

 

67. Por sua vez, na data de   4  /  10  /2011, ou seja, um dia antes de a empresa SCHAHIN encaminhar a referida
tabela de pagamento  , o   Cel ARRUDA   realizou   a Análise de Medição   nº   1  9, ratificando as
informações prestadas pela empresa SCHAHIN, cujo procedimento foi   verificado   (revisado) pelo   Eng. Civil
ANTONIO LUIZ CARNEIRO  , sendo   aprovado pelo   Cel AZEVEDO  , Presidente da Comissão de Implantação
 ,   n  a   mesma data do   recebi  mento da   referida   Tabela de Pagamento, os quais     também
subscreveram   essa   Análise de Medição (Análise de Medição 19 - EVENTO, Item 138, fls. 124/126-v e Autos
Apensos - IPM nº 06-98.2015, Evento 52, Anexo 20, fls. 19311/316).

 

68. Ocorre que a   2º Ten PRISCILA e a técnica em edificações   ELIANE   verificaram   irregularidades nas
obras de construção dos   ALOJAMENTOS Nº 01 A 06, do   COMANDO e do   HOTEL 01 (EVENTO 1, Item 1,
fls. 32/33, 39/40 e 41/42 do Relatório de Fiscalização).

 

69. Quanto aos   ALOJAMENTOS Nº 01 a 06, foi realizada e aprovada a   Análise de Medição no tocante ao 
 serviço   de   colocação de cobertura (telhado), ou seja,   a aquisição de telhas termoacústicas e sua
instalação, porém   n  enhum dos alojamentos possui sua cobertura finalizada (telhado). Em razão disso,
a   2º Ten PRISCILA e a técnica em edificações   ELIANE solicitaram o paradeiro das telhas com o Sr. Rômulo
(quem teria recebido tais materiais), o qual   informou desconhecer a entrada desse material   naquele
período, eis que não fora emitido atestado de qualidade para uso, que seria o procedimento padrão.

 

70.  Em  consequência,  foram    pagos  indevidamente  os  seguintes  valores  por  esses    serviços  não
executados (compra de telhas e instalação):   a)   Alojamento 01 - R$ 96.364,48;   b)   Alojamento 02 - R$
64.242,99;   c)   Alojamento 03 - R$ 92.160,09;   d)   Alojamento 04 - R$ 64.242,99;   e)   Alojamento 05 -
compra de telhas e instalação - R$ 96.364,48; e   f)   Alojamento 06 - R$ 64.242,99),   perfazendo-se o total 
 de   R$   477.618,02 (quatrocentos e setenta e sete mil, seiscentos e dezoito reais e dois centavos).
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71. Quanto à construção do prédio do   COMANDO  , foi   elaborada e aprovada a análise de medição em
referência, dando conta da   execução do serviço de   colocação de   Estrutura de Concreto   (com lajes e
vigas), contudo,   a  s lajes e vigas não estavam finalizadas, concretadas e desformadas  , ou seja,   a
estrutura do prédio estava visivelmente inacabada,  tendo sido  realizado  o    pagamento de   R$
525.626,01 (quinhentos e vinte e cinco mil, seiscentos e vinte e seis reais e um centavo). Verificou-se, também,
que em relação   à colocação de telhas   (cobertura),   as mesmas não foram encontradas   in loco, mas
podem ter sido compradas, mesmo assim, foi   realizado o pagamento de   R$ 124.275,98 (cento e vinte e
quatro mil,  duzentos e setenta e cinco reais,  noventa e oito centavos),    perfazendo-se o   total pago
indevidamente de   R$   649.901,99 (seiscentos e quarenta e nove mil, novecentos e um reais, noventa e nove
centavos).

 

72. No tocante à construção do   HOTEL 01, verificou-se pela análise de medição aprovada que foi   concluído o
serviço referente às   Paredes e Painéis   - indicando estar concluído o serviço de alvenaria no prédio -,
sendo realizado o pagamento de   R$   126.895,43 (cento e vinte e seis mil, oitocentos e noventa e cinco reais,
quarenta e três centavos),   mas pela verificação em campo este serviço não tinha sido concluído,   eis
que a   estrutura e alvenaria   estavam inacabadas. Da mesma forma,   foi considerado concluído o
serviço de   Estrutura de Concreto  , sendo realizado o   pagamento de   R$ 53.850,41 (cinquenta e três mil,
oitocentos e cinquenta reais, quarenta e um centavos),   mas pela verificação em campo este serviço não
tinha sido concluído (EVENTO 1, Item 1, fl. 41 - fotografia 14).

 

73. Além disso, foi realizada e aprovada a   Análise de Medição no tocante à   aquisição, transporte e
descarga em sítio   de telhas termoacústicas  , tendo sido pago o valor de   R$   80.216,28   (oitenta mil,
duzentos  e  dezesseis  reais,  vinte  e  oito  centavos),  sendo  que    as  respectivas  telhas    não  foram
encontradas in loco. Assim, o   total pago indevidamente quanto à obra do   HOTEL 01 foi de   R$ 
 260.962,12 (duzentos e sessenta mil, novecentos e sessenta e dois reais, doze centavos).

 

74. Em consequência da aprovação da   Tabela de Pagamento e   da     Análise de Medição   nº 1  9, 
 ideologicamente falsas,   o Cel   AZEVEDO, Presidente da CI-CIARR,   enviou mensagem   (fax)   à
empresa SCHAHIN solicitando a   remessa da nota fisca  l respectiva, assim como   comunicou o valor
liberado para faturamento na ordem de   R$   9.348.104,74 (Autos Apensos - IPM 06-98.2015 - Evento 52,
Anexo 20, fls. 18317/320).

 

75. Por sua vez, a empresa   SCHAHIN encaminhou a   Nota Fiscal nº   5  507, datada de   1  3  /  10  /201  1,
no valor de   R$   9.348.104,74 (nove milhões, trezentos e quarenta e oito mil, cento e quatro reais, sessenta e
quatro centavos),   referente à   1  9  ª Medição  , a qual foi   recebida   e certificada   pelo   Cel 
 AZEVEDO   (  1  º denunciado)   em 20/  10  /2011  , atestando o recebimento dos serviços e autorizando a
liberação do pagamento,    também assinada pelo   Tenente   Saulo Augusto Silveira Ferrari  em
25/10/2011  , a qual   foi liquidada mediante respectiva   ordem bancária     (OB  802580  ) em     28  /  09
 /201  1 (AUTOS APENSOS - IPM 06-98.2015 - Evento 52, Anexo 27, fl. 19664-v e seguintes).

 

76. Assim,   deduzindo-se o valor correspondente aos serviços não executados e que foram considerados
realizados conforme a   Tabela de Pagamento e   Análise de Medição   nº   1  9,     ideologicamente
falsas  , o   pagamento indevido atingiu o montante de   R$   1.  388  .4  82  ,  13 (um milhão, trezentos e
oitenta e oito mil, quatrocentos e oitenta e dois reais, treze centavos).
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 3.5 - Pagamentos indevidos em razão da   Análise de Medição nº 20

(Evento 1, Item 138, fls. 131/132-v e Autos Apensos - IPM nº 06-98.2015, Evento 52, Anexo 21, fls. 19694/699)

 

77. Segundo consta no aludido   relatório de fiscalização, na data de     11/11/2011   foi encaminhada à
Comissão de Implantação a   Tabela de Pagamento   20  , contendo   a   medição     e respectivo Resumo
Financeiro referente ao mês de     outu  bro     de 201  1, emitida pelo   Eng. Civil ARCHIMEDES da
empresa SCHAHIN, informando que os serviços nela descritos tinham sido executados, cujo documento foi 
 recebido pelo denunciado   Cel ARRUDA, da   Subcomissão de Fiscalização e  m   Campo,   para fim de
análise dessa mediç  ão   e aprovação  , seguindo-se para a fase de     pagamento (EVENTO 1, Item 1, fls.
31/32 - Relatório de Fiscalização; Evento 52, Itens 99/101, fls. 19.701/19.803 do Apenso 1 - Autos de IPM 6-
98.2015 - Tabela de Pagamento 20).

 

78. Por sua vez, na mesma data, o   Cel ARRUDA   realizou   a Análise de Medição   20, ratificando as
informações prestadas pela empresa SCHAHIN, cujo procedimento foi   verificado   (revisado) pelo   Eng. Civil
ANTONIO LUIZ CARNEIRO     e   aprovado pelo   Cel AZEVEDO  , Presidente da Comissão de Implantação, os
quais     também subscreveram   tal Análise de Medição (EVENTO 1, Item 138, fls. 131/132-v e Autos
Apensos - IPM nº 06-98.2015, Evento 52, Anexo 21, fls. 19694/699- Análise de Medição 20).

 

79. Ocorre que a   2º Ten PRISCILA e a técnica em edificações   ELIANE   verificaram   irregularidades nas
obras de construção   dos   ALOJAMENTOS Nº 01   a   06  , da     ESTAÇÃO ELEVATÓRIA DE ESGOTO   e
do   VESTIÁRIO DOS SARGENTOS   (EVENTO 1, Item 1, fls. 34/38 e 43 do Relatório de Fiscalização).

 

80. Quanto aos   ALOJAMENTOS Nº 01 a 06, foi realizada e aprovada a   Análise de Medição   20   no tocante
ao   serviço   de   Edificação de  sses alojamentos, no entanto constatou-se que   houve pagamento
referente a   serviços de chapisco, emboço e reboco completo em edificações que não tinham sido 
 concluídas  , a saber:   a)   Alojamento 01 - R$ 79.289,95;     b)   Alojamento 0  3   - R$ 103.890,59; e   c) 
 Alojamento 0  5   - R$ 90.516,31.   Além disso,   efetuaram pagamentos pelos seguintes   serviços não
realizados:   a)     Alojamento 0  5 -   massa única completa   - R$   160.023,73;   b)   Alojamento 06 -
paredes e painéis,   alvenaria completa térreo e 1º pavimento - R$ 86.833,20).     Tais pagamentos indevidos
referentes aos alojamentos 01 a 06 atingiram o montante de   R$   556.553,78 (quinhentos e cinquenta
e seis mil, quinhentos e cinquenta e três reais, setenta e oito centavos).

 

81. Quanto à construção da   ESTAÇÃO ELEVATÓRIA DE ESGOTO  , foi   elaborada e aprovada a análise de
medição em referência, dando conta da   execução do serviço de   escavação de valas e lastro,   tendo
sido realizado o   pagamento   indevido   de   R$ 1  48  .  480  ,  1  3   (cento e quarenta e oito mil,
quatrocentos e oitenta reais e treze centavos), eis que   não houve realização de serviço.

 

82. No tocante à construção do   VESTIÁRIO DOS SARGENTOS  , foi aprovada a medição relativa   aos serviços
de   fundação, blocos, escavação, lastro, forma concreto e reaterro, tendo sido realizado o   pagamento
indevido de   R$   48  .  414  ,  01   (quarenta e oito mil, quatrocentos e quatorze reais e um centavo), eis que 
 não houve realização de  sses   serviço  s.

 

83. Em consequência da aprovação da   Tabela de Pagamento e   da     Análise de Medição   nº   20, 
 ideologicamente falsas,   o Cel   AZEVEDO, Presidente da CI-CIARR,   enviou mensagem   (fax)   à
empresa SCHAHIN solicitando a   remessa da nota fisca  l respectiva, assim como   comunicou o valor
liberado para faturamento na ordem de   R$   5.186.055,66 (AUTOS APENSOS - IPM 06-98.2015 - Evento 52,
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Anexo 21, fls. 19700).

 

84. Por sua vez, a empresa   SCHAHIN encaminhou a   Nota Fiscal nº   5  61  7, datada de   1  6  /  1  1  /201
 1, no valor de   R$   5.186.055,66 (cinco milhões, cento e oitenta e seis mil, cinquenta e cinco reais, sessenta e
seis centavos),   referente à   20  ª Medição  , a qual foi   recebida   e certificada   pelo Cel   AZEVEDO   (
 1  º denunciado)   em 2  7  /  1  1  /2011  , atestando o recebimento dos serviços e autorizando a liberação
do pagamento,   também assinada pelo   2º   Tenente   André Moreno Abreu   em   07  /1  2  /2011  , a
qual   foi liquidada mediante respectiva   ordem bancária     (OB  80  2916  ) em     28  /  09  /201  1
(AUTOS APENSOS - IPM 06-98.2015 - Evento 52, Anexo 27, fl. 20170-v e seguintes).

 

85. Assim,   deduzindo-se o valor correspondente aos serviços não executados e que foram considerados
realizados conforme a   Tabela de Pagamento e   Análise de Medição   nº   20,     ideologicamente falsas
 , o   pagamento indevido atingiu o montante de   R$   7  53.  447  ,  92 (setecentos e cinquenta e três mil,
quatrocentos e quarenta e sete reais, noventa e dois centavos).

 

 

 

 

 3.6 - Irregularidades verificadas na Análise de Medição nº 21 e tentativa de pagamento indevido

(Autos Principais, Evento 1, Itens 1 e 2, fls. 47/59 e 60/73; Item 139, fls. 137/139-v e 140/143; Apenso 1 - IPM
nº 6-98.2017 -, Evento 52, Item 22, fls. 20.232/238)

 

86.   A partir dessa Análise de Medição 21, que também deu ensejo a outras verificações da situação física
e do cronograma financeiro da obra, notadamente o Relatório de Fiscalização, datado de 15/12/2011, acima
mencionado,    é  que  a  2º  Ten  PRISCILA  e  a  Técnica  em  Edificações  ELIANE  verificaram  as
irregularidades nas medições 9, 10, 18, 19 e 20, consoante abordado nos subitens 3.2. a 3.5.

 

87. De fato, em 09/12/2011, a   Análise de Medição nº 21 foi realizada pelo   Cel ARRUDA, o qual ratificou
as  informações  prestadas  pela  empresa  SCHAHIN,  referente  ao    mês  de  novembro  de  2011,  cujo
procedimento foi   verificado (revisado) pelo   Eng. Civil ANTONIO LUIZ CARNEIRO. No entanto, essa
análise não foi assinada (aprovada) pela 2º Ten PRISCILA, a qual foi   designada para exercer a
função de Chefe da Subcomissão de Fiscalização em Campo em dezembro de 2011, ocasião em que
ao conferir esse documento não concordou com os seus termos em razão da constatação de existência de
atestes de inúmeras etapas da obra que não tinham sido executadas (EVENTO 1, item 139, fls. 137-139-v).

 

88. Em razão disso, a   2º Ten PRISCILA e a   Técnica em Edificações ELIANE emitiram o   Relatório de
Avaliação da Análise de Medição nº 21, datado de   15/12/2011, cujo teor aponta a   existência de
irregularidades  nas  obras  destinadas  à  Estação  Elevatória  de  Esgoto,  Hotel  dos  Oficiais  2,  Comando,
Escola/Centro de Convivência, Corpo de Alunos, Alojamento 2, Alojamento 6, Casa de Lixo 02A e Refeitório
(EVENTO 1, Itens 1 e 2, fls. 47/67 - Relatório de Avaliação).

 

89. Após isso,   essas profissionais informaram o fato a seu superior imediato   à época,   Eng. Civil
ANT  O  NIO LUIZ CARNEIRO,   4º   denunciado, que as impediu de comunicarem tais irregularidades aos
superiores hierárquicos (EVENTO 1, Item 1, fls. 18 e v, fls. 81/82 - depoimentos da 2º Ten Priscila e da civil
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Eliane Garcia Santos).

 

90. Em consequência da constatação dessas irregularidades na análise de medição,   a 2º Ten PRISCILA   fez
com que fosse inserida na aludida medição os itens glosados (ou seja,   rejeitados  ), que resultou
na diminuição do valor a ser efetivamente pago à empresa SCHAIN. Dessa forma, foi   elaborada
nova Análise de Medição pelo   Cel ARRUDA e o   Eng. Civil ANTONIO LUIZ CARNEIRO,   a   qual foi
aprovada pela referida oficial   em 22/12/2011 (AUTOS APENSOS, Evento 52, Anexo 22, fls. 20.232/238).

 

91. Assim,   a constatação, em tempo, dessas irregularidades  , por parte da   2º Ten PRISCILA e da
Técnica em Edificações   ELIANE,   evitaram que fossem realizados   pagamentos indevidos   referentes
à   Análise de Medição 21,   relacionadas com a  os   seguintes   serviços não executados  :   R$
159.517,62 (Estação Elevatória de Esgoto),   R$   61  .  862,55 (Hotel dos Oficiais 2),   R$   109.331,02
(Comando),   R$ 35.862,92 (Corpo de Alunos),   R$   6.784,73 (Alojamento 2),   R$   6.633,58   (Alojamento
6),   R$ 20.283,46 (Administração) e   R$   243  .  92  1,  97   (Refeitório),   perfazendo-se o total de   R$ 
 644.197,85 - (EVENTO 1, Itens 1 e 2, fls. 49/66 - Relatório de Avaliação; Item 139, fls. 140/143 - Tabela de
Pagamento nº 21).

 

92. Em consequência,   o valor constante da Tabela de Pagamento e na Análise de Medição 21, que
não foram aprovados inicialmente,   era de R$ 5.524.957,98  , mas, por ação correta e corajosa da   2º Ten
PRISCILA e   da civil ELIANE, que redundou em   nova Análise de Medição 21,   passou para R$
4.880.760,13.

 

93. Diante dessa correção,   o Cel R  1   SALIM, no impedimento do   Cel AZEVEDO,   enviou mensagem à
empresa SCHAHIN solicitando a   remessa das notas fiscais, assim como   comunicou o valor liberado
para faturamento na ordem de   R$ 4.880.760,13 (AUTOS APENSOS - IPM 06-98.2015 - Evento 52, Anexo
22, fls. 2032/2038 e 2039).

 

94. Por sua vez, a empresa   SCHAHIN encaminhou a   Nota Fiscal nº   5  8  1  2, datada de   22  /  1  2
 /201  1, no valor de   R$ 4.880.760,13 (quatro milhões, oitocentos e oitenta mil, setecentos e sessenta reais,
treze centavos),   referente à 2  1  ª Medição  , a qual foi   recebida   e certificada   pelo Cel   AZEVEDO
  (  1  º denunciado)   em 2  6  /  1  2  /2011  , atestando o recebimento dos serviços e autorizando a
liberação do pagamento,   também assinada pelo 2º   Tenente   André Moreno Abreu   em   07  /1  2
 /2011  , a qual   foi liquidada mediante respectivas   orde  ns   bancária  s     (OB  80  3142 e 3185  )
em     28   e 29  /  12  /201  1 (AUTOS APENSOS - IPM 06-98.2015 - Evento 52, Anexo 28, fl. 20520/v e
seguintes).

 

95. Por fim, registre-se que   houve tentativa de pagamento indevido à empresa SCHAHIN no valor de   R$ 
 644.197,85     por   serviços não executados  , uma vez que   o Cel ARRUDA e o Eng. Civil ANTONIO
LUIZ  CARNEIRO  elaboraram  a  Análise  de  Medição  21,  ratificando  a  Tabela  de  Pagamento
encaminhada  pela  empresa,  a  qual  foi    rejeitada  pela  2º  Ten  PRISCILA    que,  mesmo
hierarquicamente subordinada a ambos, foi incumbida de realizar a aprovação da análise de medição naquele
mês,   porém   não aprovou esse documento falso,  o que redundou em nova Análise de Medição
consoante acima descrito.  Ou seja,    por motivos alheios à vontade desse  s    denunciados o 
 pagamento indevido   à empresa SCHAHIN   no valor de R$ 644.197,85  , no tocante a essa
medição, não se consumou (EVENTO 1, item 139, fls. 137-139-v).
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 3.7 - Pagamentos indevidos por Cadernos de Procedimentos de Testes e Registro de Resultados
(CPTRR) não aprovados - ausência de Termos de Aceite e respectivos Testes -

(Evento 1,  Itens 20 a 56 -  Tabela de Pagamento referente à Medição 28 contendo o Resumo Financeiro
referentes às Obras 01 a 53; Itens 59 a 67 - Análise de Medição 21, Relatório Técnico 01/CICIAAR/2012, de
23/03/2012  e  Tabelas  de  Pagamento  referentes  às  Obras  01  a  53;  Item 67,  fls.  47/51-v  -  Relatório  nº
10/CICIAAR/2012, de 06/06/2012; Item 88, fls. 03/23 - Diário de Obra e CPTRR; Item 134, fls. 52, 53/55 e 59,
60/66; Item 135, fl. 67 - Tabelas de Pagamento 09 e 10; Evento 136, Item 2 - Perícia Contábil; Evento 52, Anexos
56 a 69 - Tabela de Pagamento 9; Anexos 70 a 75 - Tabela de Pagamento 10)

 

96. Além das ilicitudes acima mencionadas - elaborações, verificações e aprovações de Análises de Medição
ideologicamente falsas -,   houve também   pagamentos indevidos em relação ao   suposto recebimento 
 e     aprovação dos   Cadernos de Procedimentos de Testes e Registro de Resultados (CPTRR)   e da
suposta aceitação dos testes   referentes às obras mencionadas nas respectivas   Tabelas de Pagamento
encaminhadas pela empresa SCHAHIN e aprovadas pela Subcomissão de Fiscalização Administrativa
e em Campo.

 

97. É que, conforme previsto na Cláusula 23 (subitem 23.3), do Contrato de Despesa nº 17/CIAAR/2009,   a
empresa SCHAHIN deveria submeter   à aprovação   d  o CIAAR,   no caso à Comissão de Implantação, 
 em até 30 (trinta) dias úteis antes da data prevista para   execução de testes em campo,    os
respectivos   Cadernos de Procedimentos de Testes e Registro de Resultados   (CPTRR)  , detalhando-
se os testes em campo, dados e procedimentos de medições, planilhas de resultados a serem preenchidas na
ocasião da realização dos testes, dentre outras informações (EVENTO 172, Item 3, fls. 9941/9950; Item 4, fls.
9951/9960; Item 5, fls. 9961/9967 - Contrato de Despesa nº 17/CIAAR/2009 - fls. 9993/9964 - Cláusula 23).

 

98. Após o recebimento desses cadernos,   a Subcomissão de Fiscalização em Campo, na pessoa do   Cel
ARRUDA e do   Eng. Civil ANTONIO LUIZ CARNEIRO,   ora 3º e 4º denunciados,   deveria analisar tais
informações, n  o   prazo de 10 (dez) dias   e, no caso de   aprovação  ,   acompanhar os testes de
aceitação   programados. Por sua vez,  no caso de reprovação desses cadernos,  devolvê-los à empresa
SCHAHIN para realização das alterações devidas.

 

99.  Cumprida essa etapa,    a empresa contratada deveria realizar,  por  antecipação,    os testes de
aceitação e outras providências, com a   inserção dos   resultados (registro) nos respectivos CPTRR,
devendo entregá-los à Contratante até a data prevista para os testes em campo.

 

100. Por ocasião dos testes de aceitação em campo,   cabia à Subcomissão de Fiscalização em Campo
acompanhar as atividades da empresa SCHAHIN.   Aprovado  s   os testes de aceitação,   a referida
Subcomissão deveria no prazo de 10 (dez) dias   emitir o   Termo de Aceitação em Campo  , pelo qual   a
Administração Militar   certificaria   que não houve qualquer anotação de não conformidade, sendo
aprovados os tais CPTRR.

 

101. Ao final,   os CPTRR   deve  r  i  am   ser   assinados   pelo representante da empresa (Eng. Civil
ARCHIMDES)   e pelos Fiscais de Campo (Cel ARRUDA e Eng. Civil ANTÔNIO), constituindo-se em   documento
hábil  para   a  empresa SCHAHIN emitir  o faturamento    e,  consequentemente,    receber o valor
correspondente a esse serviço,   que deveria estar   lançado/registrado na Tabela de Pagamento
(Medição)  do  mês  correspondente    e  posteriormente  aprovado  mediante  Análise  de  Medição
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respectiva  .

 

102.  De  fato,  na  data  de    25/11/2010,  a  empresa    SCHAHIN,  por  intermédio  do  engenheiro  civil  
 ARCHIMEDES, entregou à Subcomissão de Fiscalização de Campo o Diário de Obra com alguns documentos e os
Cadernos de Procedimentos de Testes de Resultados Realizados (CPTRR) para avaliação, sendo certo que tais
documentos foram   recebidos pelo   Cel ARRUDA naquela data e pelo   Eng. Civil ANTONIO LUIZ CARNEIRO
em 29/11/2010 (Evento 1, Item 88, fls. 03/23).

 

103. Neste sentido,   nas Tabelas de Pagamento   9 e 10   (relativas ao período de novembro e dezembro de
2010)   encaminhadas pela empresa SCHAHIN, relativamente a cada OBRA,   há referência da aprovação
das CPTRR e do Aceite dos Testes. Neste sentido, analisando-se o   co  nteúdo   dessas duas Tabelas com
o   da   Tabela de Pagamento nº 28  ,   verifica-se o   detalhament  o     d  os serviços supostamente
executados em relação a cada   obra,   inclusive a aprovação dos CPTRR e dos respectivos testes,
sendo tais documentos recebidos pelos denunciados   Cel ARRUDA e Eng. Civil ANTONIO LUIZ CARNEIRO, 
 cujos valores relativos a esses serviços atingiu o montante de R$ 5.914.762,33 (Autos Principais -
EVENTO 1,  Itens 20 a 56 -  Tabela de Pagamento referente à Medição 28 contendo o Resumo Financeiros
referentes às Obras 01 a 53; Itens 59 a 67; Autos Apensos (IPM 6-98.2015) - EVENTO 52, Anexos 56 a 69 - Tabela
de Pagamento 9; Anexos 70 a 75 - Tabela de Pagamento 10).

 

104. Por sua vez, ao tomar conhecimento das irregularidades verificadas pela   2º Ten PRISCILA e a Técnica em
Edificações    ELIANA GARCIA SANTOS,  no  tocante  às  Análises  de  Medições  retromencionadas,  o    Cel
FALCONIERE, que   assumiu a Presidência da Comissão de Implantação em   17/02/2012,   afastou das
funções o Cel  ARRUDA e o Eng. Civil  ANTONIO LUIZ CARNEIRO    e determinou a realização de
Relatórios  e  Pareceres  Técnicos  para  verificar  a  abrangência  dessas  irregularidades  e  a  existência  de
prejuízos ao erário, notadamente em atenção aos Relatórios do Tribunal de Contas da União, vindo a solicitar
apoio do Comando da Aeronáutica para designação de membros especializados para exercer a fiscalização das
obras (EVENTO 1, Item 3, fls. 132 - Depoimento do Cel Alexandre Falconiere de Torres).

 

105. Uma dessas medidas foi a elaboração do   Parecer Técnico nº 10/CIAAR/2012, datado de   06/06/2012,
com a finalidade de   analisar os Cadernos de Procedimentos de Testes e Registro de Resultados -
CPTRR,  cuja  conclusão aponta que   nenhum resultado de aceitação de testes foram entregues à
Comissão de Fiscalização em Campo (EVENTO 1, Item 67, fls. 47/51-v).

 

106. Além disso,    os subscritores desse Parecer Técnico,   que   são oficiais com formação em
engenharia civil, devidamente inscritos no órgão de classe (CREA), analisaram todas as informações sobre
CPTRR até a 25ª Medição, chegando à conclusão de que   não consta em arquivos da Subcomissão de
Fiscalização  em  Campo  nenhum  resultado  dos  ensaios  especificados  nos  respectivos  CPTRR,
tampouco os  Termos de  Aceitação  previstos,  sendo  certo  que    a  empresa  SCHAHIN   recebeu
indevidamente   por esses CPTRR o montante de   R$ 5.737.633,84 (cinco milhões, setecentos e trinta e
sete mil, seiscentos e trinta e três reais, oitenta e quatro centavos).

 

107. Portanto, não resta dúvida que   tais irregularidades são de   responsabilidade do Cel ARRUDA e do
Eng. Civil ANTÔNIO, chefes da Subcomissão de Fiscalização de Campo,   assim como do Cel REZENDE e do
Cel AZEVEDO, respectivamente Chefe da Subcomissão de Fiscalização Administrativa e Presidente da Comissão
de Implantação do CIAAR-LS,   ora denunciados, uma vez que   os dois primeiros   deveriam acompanhar,
aprovar e emitir o Termo de Aceitação dos testes em campo, devidamente registrados nos CPTRR,
sendo que   os dois últimos   deveriam receber os Termos de Aceitação correspondentes aos serviços
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realizados e testados e providenciar o pagamento de  corrente,   medidas que não adotaram e que
foram determinantes para o   repasse de recursos sem a contraprestação por parte da aludida
empresa.

 

108. Convém destacar que, além do aludido parecer técnico,   tais irregular  idad  es também foram
constatad  a  s pel  os   auditores do TCU, consoante Relatório de Auditoria, datado de 5/9/2012, nos autos
da   Tomada de Contas 004.286  -   2012-0,  em que verificaram   a existência de ilegalidade em
pagamentos pelos CPTRR sem que houvesse a realização dos respectivos testes e resultados  , os
quais ainda não foram apresentados, pois   os Cadernos estavam em branco  . Mesmo assim,   todos os
CPTRR previstos no orçamento já haviam sido pagos, totalizando o montante de R$ 5,92 milhões
(EVENTO 1, Item 83, fls. 345/364, subitem 3.3.).

 

109. Além disso, consoante   Perícia Contábil realizada p  or O  ficiais da Aeronáutica  , com formação em
contabilidade e integrantes do Centro de Controle Interno da Aeronáutica, restou evidenciado que   foram 
 identificadas irregularidades   no que se refere a   Cadernos de Procedimentos de Testes de Registro
de Resultados pagos e não entregues pela empresa contratada  , cujo     dano apurado   é de     R$
5.603.123,01   (cinco milhões, seiscentos e três mil, cento e vinte e três reais e um centavo) - EVENTO 136, Item
2 - Laudo Pericial Contábil - Item 7 - Resposta a quesitos 2.3.3.; Item 8 - Conclusão - subitem 3 e Item 114 -
Apêndice 13 - Tabela de Pagamento de CPTRR pagos e não entregues).

 

110.   A propósito, na aludida perícia foi realizado o cotejo entre o   teor d  as tabelas de pagamento   09 e
10 - em que houve   registro da   aprovação das CPTRR e do aceites dos testes referentes às obras do
novo CIARR, as quais foram recebidas pelos   denunciados Cel ARRUDA e o Eng. Civil LUIZ ANTONIO
CARNEIRO -,   do Relatório nº 10/CICIAAR/2012 e dos pagamentos efetivamente realizados, chegou-se à
conclusão de que   os   prejuízos causados ao erário   pelo pagamento indevido por   esses   serviços
que não foram executados alcançaram a vultosa quantia de de   R$   5.603,123,01  , referentes às seguintes
obras:

 

 1)   Tabela de Pagamento   09   aprovada pela Análise de Medição 09

-   OBRA 01 - ALMOXARIFADO 02 - R$ 16.015,41;   OBRA 02 - ALMOXARIFADO CENTRAL - R$ 17.591,10;   OBRA
03 - ALOJAMENTO ALUNOS 01 - R$ 138.917,57;   OBRA 04 - ALOJAMENTO ALUNOS 02 - R$ 166.578,10;   OBRA
05 - ALOJAMENTO ALUNOS 03 - R$ 162.905,40;   OBRA 06 - ALOJAMENTO ALUNOS 04 - R$ 170.558,78;   OBRA
07 - ALOJAMENTO ALUNOS 05 - R$ 160.399,15;   OBRA 08 - ALOJAMENTO ALUNOS 06 - R$ 147.602,02;   OBRA
09 - BANDA DE MÚSICA - R$ 39.635,51;   OBRA 10 - CAPELA - R$ 27.851,67;   OBRA 11 - CASA DE GÁS - R$
127,81;   OBRA 12 - CASA DE LIXO 1 - R$ 5.552,74;   OBRA 13 - CASA DE LIXO 2 - R$ 4.426,31;   OBRA 14 -
CASA DE LIXO 3 - R$ 862,01;   OBRA 15 - CASA DE LIXO 4 - R$ 1.501,81;   OBRA 16 - CASA DE LIXO 5 - R$
2.891,55;   OBRA 17  -  CASTELO D'ÁGUA - R$ 10.480,14;   OBRA 18  -  CENTRAL DE ÁGUA GELADA - R$
188.930,45;   OBRA 1  9 - CENTRAL DE EQUIPAMENTOS - R$ 4.776,51;   OBRA   20 - ESCOLA/CENTRO DE
CONVIVÊNCIA - R$ 2.194.896,89;   OBRA   21 - COMANDO - R$ 340.159,45;   OBRA   22   - CORPO DE ALUNOS -
R$ 52.132,09;   OBRA   23 - ESTANDE DE TIROS - R$ 16.363,74;   OBRA   2  4 - GARAGEM - R$ 16.363,74; 
 OBRA 25 - GINÁSIO - R$ 307.584,56;   OBRA 26 - HOTEL DOS OFICIAIS 1 - R$ 218.548,30;   OBRA 27 - HOTEL
DOS OFICIAIS 2 - R$ 236.340,32;   OBRA 28 - LAVANDERIA - R$ 46.639,42;   OBRA 29 - MARQUISE - R$ 7.324,79; 
 OBRA 30 - PORTÃO DAS ARMAS - R$ 40.716,39;   OBRA 31 - REFEITÓRIO - R$ 368.254,49;   OBRA 32 -
RESERVATÓRIO INTERIOR - R$ 2.802,59;   OBRA 33 - SUBESTAÇÃO 1 - R$ 68.043,92;   OBRA 34 - SUBESTAÇÃO 2
- R$ 6.633,02;   OBRA 35 - SUBESTAÇÃO 3 - R$ 53.200,46;   OBRA 36 - SUBESTAÇÃO 4 - R$ 54.231,65;   OBRA
37 - SUBESTAÇÃO 5 - R$ 7.986,62;   OBRA 38 - SUBESTAÇÃO 6 - R$ 54.152,85;   OBRA 39 - SUBESTAÇÃO 7 - R$
7.289,26;   OBRA 40 - SUBESTAÇÃO 8 - R$ 4.666,78;   OBRA 41 - VESTIÁRIO DOS SARGENTOS - R$ 50.793,57; 
 OBRA 42 - VESTIÁRIO DOS SOLDADOS - R$ 68.522,46;
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 2  )   Tabela de Pagamento   10 aprovada pela Análise de Medição 10

-   OBRA 43 - ALOJAMENTO 1 - R$ 2.510,84;

 

 3) TOTAL PAGO INDEVIDAMENTE - R$ 5.603,123,01 (cinco milhões, seiscentos e três mil, cento e vinte e
três reais e um centavo).

 

111. Além disso, consoante destacado no subitem 3.2. supra, em consequência da aprovação das   Tabelas de
Pagamento e   Análises de Medição   09 e 10 ideologicamente falsas,    o Cel R  1   SALIM,  no
impedimento do   Cel AZEVEDO,   enviou mensagem à empresa SCHAHIN solicitando a   remessa das
notas  fiscais,  assim  como    comunicou  o  valor  liberado  para  faturamento  na  ordem  de    R$
27.327.824,85     e   R$   1  7.  016  .  333  ,  63   respectivamente (AUTOS APENSOS - IPM 06-98.2015 -
Evento 52, Anexos 10 e 11, fls. 11320 e 12003).

 

112. Por sua vez, a empresa   SCHAHIN encaminhou a   Nota Fiscal nº 4107, datada de   02/12/2010, no valor
de   R$ 27.327.824,85 (vinte e sete milhões, trezentos e vinte e sete mil, oitocentos e vinte e quatro reais,
oitenta e cinco centavos),   referente à 9ª Medição  , a qual foi   recebida   pelo Cel REZENDE e 
 certificada   pelo Cel ARRUDA (2º   e 3º   denunciado  s  ), atestando o recebimento dos serviços,   e
também assinada pelo Cel REZENDE e   o   Cel SALIM, a qual   foi   liquidada   mediante respectiva  
ordem bancária     (OB803  153  )   em     03  /12/2010 (AUTOS APENSOS - IPM 06-98.2015 - Evento 52,
Anexo 27, fl. 11865-v e seguintes).

 

113. A aludida empresa também remeteu a   Nota Fiscal nº 4  229, datada de   2  1  /12/2010, no valor de 
 R$   1  7.  016  .  333  ,  63 (dezessete milhões, dezesseis mil, trezentos e trinta e três reais, sessenta e três
centavos),   referente à   10  ª Medição  , a qual foi   recebida   pelo   Cel REZENDE e   certificada   pelo  
Cel ARRUDA (2º   e 3º   denunciado  s  ), atestando o recebimento dos serviços,   e também assinada  
pelo Cel REZENDE e Cel SALIM, a qual   foi     liquidada   mediante respectiva   ordem bancária 
 (OB803379)   em     22  /12/2010 (Autos Principais, EVENTO 136, Item 111 - Perícia Contábil; Autos Apensos -
IPM 06-98.2015 - Evento 52, Anexo 27, fl. 12328 e seguintes).

 

114. Portanto, em razão do   pagamento indevido por   esses   serviços   não executados   referentes a   
 Cadernos de Procedimentos de Testes de Registro de Resultados não entregues   pela empresa
contratada   e pela   ausência de testes de resultados   e da   não emissão do respectivo Termo de
Aceitação pela Comissão de Implantação do CIAAR  , o  s prejuízos causados ao erário atingiram o
montante   de   R$ 5.603.123,01   (cinco milhões, seiscentos e três mil, cento e vinte e três reais e um
centavo),   sem atualização monetária.

 

 

 3.8 - Dos esclarecimentos das testemunhas e da versão apresentada pelos denunciados

 

115. No curso do Inquérito Policial foram ouvidas várias testemunhas, dentre civis e militares, das quais   se
destacam a Técnica em Edificações   ELIANE GARCIA SANTOS e   a   2º Ten PRISCILA, que integraram a
Subcomissão de Fiscalização em Campo, no período de   2010 a 2012, o   Cel FALCONIERE, Presidente da
Comissão de Implantação do CIAAR, que   substituiu o denunciado Cel AZEVEDO, e o   Cel R1 SALIM,
Chefe da Subcomissão de Integração na época dos fatos.
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116.   O teor desses depoimentos foi corroborado pela farta documentação e perícias existentes
nos autos, notadamente   Relatório de Fiscalização elaborado pela   2º Ten PRISCILA e a   Técnica em
Edificações ELIANE,    Relatório e Pareceres Técnicos  elaborados pelo   CIAAR  e   Relatórios de
Auditoria e Acórdão do TCU em Tomadas de Contas, dentre outros, consoante mencionado nos itens supra
(1 a 3.7).

 

117. Com efeito, necessário relembrar que   as irregularidades na gestão e fiscalização da obra do
CIAAR vieram à tona em dezembro de 2011,  por  meio  da  constatação  verificada,  documentada  e
comunicada aos seus superiores pela   2º Ten PRISCILA e a Técnica em Edificações ELIANE GARCIA
SANTOS, ambas da   Subcomissão de Fiscalização em Campo, que redundaram na representação perante
o  Ministério  Público  Federal  e  instauração do  presente  Inquérito  Policial  (EVENTO 1,  Item 1,  fls.  18-v  -
Declarações de Eliane Garcia Santos; fls. 29/46 - Relatório de Fiscalização; Itens 1 e 2, fls. 47/73 - Relatório de
Avaliação da Análise de Medição 21; fls. 81/82 - Declaração da 2º Ten Priscila Elma da Cruz Silva).

 

118. A civil   ELIANE, Técnica em Edificações,   ao ser inquirida   pela autoridade policial federal,
ratificou os termos de suas declarações na representação formulada perante o MPF  , ocasião em
que     aleg  ou  , em síntese, que foi   contratada pelo CTCEA em junho de 2010 para   fiscalizar as
obras  do  CIAAR,  sendo  que    desde  o  início  da  obra  vinha    percebendo  a  ocorrência  de
irregularidades  na  execução,  notadamente  pela    realização  de  pagamentos  por  serviços  não
executados. Por exemplo, em   novembro e dezembro de 2010 foram   realizados pagamentos por
serviços de terraplanagem não executados  , eis   que naqueles meses   houve intensas chuvas, o que 
 impossibilitou a execução de qualquer serviço de terraplanagem.   Alegou, ainda, que   h  avia   um
diário de obras, assinado pelo engenheiro responsável pela SCHAHIN, registrando-se a   não realização da
terraplanagem em razão das chuvas no período.   Por fim, disse que   a execução da obra v  inha  
sendo   feita   em desacordo com o projeto contratado   e que   tais irregularidades foram
informadas ao seu superior,   o engenheiro ANTONIO LUIZ CARNEIRO, por e-mail, sendo certo que após
denunciar tais irregularidades,   foi afastada das funções (EVENTO 1, Item 1, fls. 08/10, 18; Item 6, fls.
306/312; EVENTO 6, Mídia Anexa, Vol. 1, fls. 18 e v).

 

119. A   2º Ten PRISCILA,  oficial  temporária com formação em engenharia civil,  ao ser inquirida pela
autoridade policial   alegou, em síntese, que ingressou na Aeronáutica em   agosto de 2011  , logo após
concluir o Curso de Formação de Oficiais no Rio de Janeiro, na área de   engenharia civil, sendo nomeada 
 Chefe da Subcomissão de Fiscalização em Campo das obras no Novo CIAAR e que à época de sua oitiva o 
 Chefe da Comissão de Fiscalização   era   o Cel FALCONIERE, sendo que   antes era o Cel AZEVEDO. 
 Disse, ainda  , que   foi contratada uma OSCIP para realizar os trabalhos de fiscalização das obras
do novo CIAAR e que   os demais integrantes da fiscalização   foram     contratados do CTCEA ou
CISCEA (EVENTO 1, Item 1, fls. 81/82; Evento 6, Mídia Anexa, Vol. 1, fls. 81/82).

 

120.   Quanto às irregularidades verificadas, a   2º Ten PRISCILA alegou que   a  o recebe  r     a
Análise de Medição referente a novembro de 2011  , juntamente com a   tabela de pagamento  
elaborada pela empresa   SCHA  H  IN ENGENHARIA SA,   percebeu que boa parte do que tinha sido
medido não tinha sido executado  .  Que em vista  disso,    elaborou uma espécie de relatório
fotográfico, juntamente com   a técnica em edificações   ELIANE GARCIA SANTOS, quando foram 
 comparadas a medição  realizada pela OSCIP,   a tabela de pagamento  encaminhada pela referida
empresa e   as parcelas das obras realmente executadas.

 

121.   Ao ser reinquirida, a   2º Ten PRISCILA, disse, em síntese, que em   11/7/2012, houve reunião em
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Brasília com o Comando da Aeronáutica, ocasião em que discutiu-se a situação das obras, sendo sugerido que 
 a atual Comissão de Implantação do CIAAR,   chefiada pelo Cel FALCONIERE, fizesse um termo aditivo
a fim de possibilitar que a empresa SCHAHIN concluísse as obras. Que   os critérios de medição da obra
foram aprovados em   setembro de 2010   pelo   Coronel   ARRUDA,   o engenheiro civil   ANTONIO
LUIZ CARNEIRO   e o     Coronel I  ntendente REZENDE. Que   foram pagos à empresa SCHAIN o valor
de R$ 5.737.633,84  pelos   "cadernos de procedimentos de testes e registros de resultados -
CPTRR, que são uma espécie de cadernos que atestam, através de ensaios, a qualidade de materiais que
serão utilizados na obra;   no entanto, tais cadernos não foram entregues à equipe de fiscalização  .
Que,   também a este fato, foi   elaborado parecer técnico pela equipe de fiscalização, o qual foi  
entregue n  aquela   oportunidade.   Por fim, declarou que o   Cel FALCONIERE comunicou verbalmente
à equipe de fiscalização que   todo o contrato e sua fiscalização ser  ia   passado para o CISCEA
(Comissão de Implantação do Sistema de Controle  do Espaço Aéreo),    órgão que possui  termo de
pareceria com o CTCEA, que   disponibiliz  ou   seus funcionários para a fiscalização das obras de
construção do novo CIAAR, tais como   os engenheiros SILVIO ANTONIO DE ARRUDA, ANTONIO LUIZ
CARNEIRO e o   Coronel      I   ntendente PEDRO ALCÂNTARA DE REZENDE,  sendo que tomou
conhecimento que houve uma festa para comemorar a decisão do Comando da Aeronáutica   (EVENTO 1, Item
1, fls. 118; Evento 6, Mídia Anexa, Vol. 1, fls. 118-v).

 

122. Além disso,   há   n  os autos algumas mensagens eletrônicas (e-mail's) enviadas e recebidas pela
Técnica em Edificações   ELIANE e a então   2º Ten PRISCILA, cujo teor dá conta de que   informaram a
seus superiores a existência de irregularidades na execução e fiscalização da obra, assim como 
 externaram o descontentamento com a gestão realizada pelos ora denunciados, que, na opinião
delas,   não eram tecnicamente preparados para cumprir a missão recebida, bem como o   suposto
vínculo do Engenheiro Civil ANTONIO LUIZ   CARNEIRO (4º denunciado) com a   empresa SCHAHIN,
para a qual já teria prestado serviços (EVENTO 1, Item 71, fls. 03/05 e 06/23- e-mail enviado por Eliane Garcia
Santos e anexos; fls. 24/28 - e-mail enviado pela 2º Ten Priscila).

 

123. O então   Coronel FALCONIERE (atualmente Brigadeiro do Ar),   Presidente da Comissão de
Implantação do CIAAR, a partir de   17/2/2012,   alegou que   substituiu o Cel AZEVEDO na Presidência
da Comissão, sendo que antes do   Cel AZEVEDO não havia Presidente da CI, sendo este papel exercido pelas
  Chefias das   Subcomissões de Fiscalização em Campo, no caso o   Cel ARRUDA ou Engenheiro
ANTONIO LUIZ CARNEIRO e   de Fiscalização Administrativa,   Cel REZENDE.   Disse, ainda, que desde
que   assumiu tal função adotou medidas para sanar as irregularidades apontadas pelo TCU em 
 março de 2012, assim como   afastou das funções o Cel ARRUDA e o Engenheiro ANTONIO LUIZ
CARNEIRO, deixando-os apenas à disposição para prestar esclarecimentos acerca da obra. Em razão disso, 
 solicitou ao Comando da Aeronáutica designação de membros especializados para exercer a
fiscalização das obras (EVENTO 1, Item 3, fls. 125; Evento 6, Mídia Anexa, Vol. 1, fls. 125-v).

 

124. O   Coronel R1 SALIM, então   Chefe da Subcomissão de Integração na época dos fatos, ao ser
ouvido,   declarou que   não tinha atribuição de fiscalização das obras, sendo que por um   período
aproximado  de  4  meses  foi  designado  pelo  Cel  AZEVEDO para  chefiar  as  Subcomissões  de
Fiscalização em Campo e Administrativa,   mas sequer exerceu tais funções  , porém   assinou dois
relatórios de medição   da obra em substituição ao Presidente da Comissão de Fiscalização. Alegou,
também, que   todas as funções de fiscalização eram exercidas pelo Cel ARRUDA e o Engenheiro
ANTONIO LUIZ CARNEIRO  , ambos ligados à organização social CTCEA (EVENTO 1, Item 3, fls. 132;
Evento 6, Mídia Anexa, Vol. 1, fls. 132-v).

 

125. Quanto ao pagamento por serviços não executados, o   Cel R1 SALIM alegou que   todos os problemas 
 relativos às medições vieram à tona   a partir da chegada da 1º Ten PRISCILA, quando   esta oficial 
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 assumiu a subcomissão de fiscalização de campo, em 19/10/2011. A   referida oficial   comunicou  
ao Presidente da C  omissão de   I  mplantação     os problemas de medição das parcelas que não
tinham sido executadas na obra  , sendo que o   Cel AZEVEDO teria se reportado ao   Brigadeiro
ARAÚJO, o qual adotou providências como levantamento desses problemas   (EVENTO 1, Item 3, fls. 132;
Evento 6, Mídia Anexa, Vol. 1, fls. 132-v).

 

126.  Não  obstante,    também  foram  ouvidos  os  funcionários  da  empresa  SCHAHIN,  que  a
representavam na obra de construção do novo CIAAR, notadamente   o     engenheiro   civil   ARCHIMEDES
REINCK DE AZEVEDO,   que veio a   falec  er   posteriormente em 5/3/2017, razão pela qual foi 
 extinta a sua punibilidade. Caso estivesse vivo, também seria denunciado nesta oportunidade, eis que
evidentemente concorreu para o êxito da empreitada criminosa (EVENTOS 147 e 149).

 

127. Em seu depoimento,   o engenheiro civil ARCHIMEDES alegou que era funcionário da SCHAHIN desde
2010 e exerceu a função de   Gerente Responsável pelas obras do CIAAR,   assim como   responsável
pelas medições apresentadas pela referida empresa para fins de pagamento  ,  sendo que os
responsáveis técnicos da referida obra eram os engenheiros RONALDO TONINI e AMADEU LUIZ DE OLIVEIRA
COSTA,  também são funcionários  da  SCHAHIN.  Além disso,    negou ter  havido   adiantamento de
pagamentos por medições fictícias  e informou que   os CPTRR foram entregues à Comissão de
Fiscalização em 25/11/2010, tendo sido recebidos pelo   Cel ARRUDA e o civil ANTONIO LUIZ CARNEIRO
(EVENTO 1, Item 3, fls. 134; Evento 6, Mídia Anexa, Vol. 1, fls. 134-v).

 

128.   Os outros funcionários da empresa SCHAHIN, engenheiros civis   RONALDO DE PAULO TONINI e
AMADEU DE OLIVEIRA LUÍS DA COSTA,  ao serem ouvidos,   confirmaram que o engenheiro civil
ARCHIMEDES era o Gerente da Obra e   responsável pelas medições para aprovação do cliente. Como
esperado,  ambos    também negaram o  recebimento  de  pagamento indevido por  serviços  não
executados (EVENTO 1, Item 10, fls. 499/500 e 502/503).

 

129.  Por  sua  vez,  de  outro  lado,  ao  serem  ouvidos,    os  denunciados  negaram a  existência  de
pagamentos por serviços não executados.

 

130. O   C  oronel   AZEVEDO, 1º denunciado,   Presidente da Comissão de Implantação do CIAAR entre
18 de janeiro de 2010 e 17 de fevereiro de 2012,     alegou   que   os integrantes da   Subcomissão de
Fiscalização   em Campo foram disponibilizados pelos órgãos do COMAER e não fornecidos pelo CTCEA, 
 porém é desmentido pelos próprios denunciados Cel ARRUDA e o Engenheiro Civil LUIZ ANTONIO
CARNEIRO,  assim como o Cel  R1 SALIM,  todos funcionários cedidos pelo CTCEA  .  Quanto  às
irregularidades apontadas, disse que   todos os pagamentos foram realizados necessariamente com
base nos relatórios elaborados pela Subcomissão de Fiscalização em Campo, os quais atestavam a
contraprestação dos serviços. Declarou, ainda, que   em 2011, salvo engano,   a medição apresentada
pela empresa continha serviços não verificados   in loco  , tendo sido os valores glosados (rejeitados)
pela referida Subcomissão e   não foram pagos na fatura. Que em     dezembro de 2011  , a   Chefe da
Subcomissão de Fiscalização em Campo encaminhou-lhe   cópia de e-mail, em que tal subcomissão de
fiscalização contatou a empresa para que apresentasse uma solução do problema de baixa qualidade na obra
de uma edificação (EVENTO 1, Item 10, fls. 490/492; Evento 6, Mídia Anexa, Vol. 1, fls. 490/492).

 

131. O   Coronel R1 REZENDE, 2º denunciado  ,   alegou   que   foi designado em   19/4/2010 para
exercer o cargo de   Chefe da Subcomissão de Fiscalização Administrativa, subordinada à Presidência  
da CI-CIAAR, a cargo do   Cel AZEVEDO  , que sua   atribuição inicial era verificar se o recolhimento
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dos tributos por parte da empresa contratada  , sendo que   no dia   25/5/2011 foi   destituído dessa
função em razão de ser   empregado do CTCEA. Disse, também, que   nunca exerceu fiscalização física
da obra, atribuição dos   engenheiros   ANTONIO LUIZ CARNEIRO e SILVIO ANTONIO   DE   ARRUDA e
dos técnicos   BOAVENTURA e ELIANE, sendo que   os técnicos não tinham poder decisório. Alegou,
ainda, que   tomou conhecimento de que   havia muita pressão do Comando da Aeronáutica para que a
obra fosse concluída no menor tempo possível,   razão pela qual   acredita que as equipes de campo
tenham atestado a execução de parcelas da obra ainda não concluídas  . Por fim, alegou que   o
declarante e os demais engenheiros responsáveis pela fiscalização da execução da obra apenas
cumpriam determinação superior e que   não acredita que tenha havido recebimento de vantagem
indevida (EVENTO 1, Item 9, fls. 427/428; EVENTO 6, Mídia Anexa, Vol. 1, fls. 427/428-v).

 

132. O   Coronel R1   ARRUDA  ,   3  º denunciado  ,   alegou que   é engenheiro civil contratado pelo
CTCEA desde junho de 2010 e   juntamente com o engenheiro   ANTONIO LUIZ CARNEIRO   atuaram
como responsáveis pelas medições das aludidas obras, tal situação consta em anotação do CREA/MG.
Que ambos   faziam parte da Comissão de Fiscalização   e   foram designados verbalmente pelo   Cel 
 AZEVEDO.   No entanto  , consta dos autos Portaria de Designação desses denunciados pelo Cel
AZEVEDO  . Por fim,   negou que as análises de medição da obra tenham contemplado parcelas não
executadas a fim de propiciar pagamentos à empresa SCHAHIN   (EVENTO 1, Item 2, fls. 95-v; EVENTO
6, Mídia Anexa, Vol. 1, fls. 95-v).

 

133. Por último, o   Engenheiro Civil ANTONIO LUIZ CARNEIRO, 4º denunciado,   alegou que foi 
 contratado pelo CTCEA para exercer o cargo de   Chefe de Fiscalização e Controle de Obras do
CISCEA (Comissão de Implantação do Sistema de Controle do Espaço Aéreo)   em 2004. Que   em 15/  0
 1/2010 foi   designado para exercer a   fiscalização das obras do novo   CIAAR,   até ser substituído
por SILVIO   ANTONIO DE   ARRUDA, ocasião em que   passou a ser Adjunto Técnico de Engenharia
Civil.  Disse que   o procedimento de medição da obra  se dava da seguinte forma:    a empresa
contratada elaborava uma Tabela de Medição, que   era conferida pelo Cel ARRUDA e   o aludido
denunciado,   a fim de liberar os pagamentos à empresa   e que   nunca declararam falsamente a
execução de parcelas da obra não realizadas (EVENTO 1, Item 2, fls. 97-v; EVENTO 6, Mídia Anexa, Vol. 1,
fls. 97-v).

 

134. Assim,   em que pesem algumas contradições nos depoimentos dos ora denunciados, verifica-se que 
 cada um deles sabia a função dos demais na execução, na fiscalização e na gestão dos recursos,
assim como   mantinham contatos frequentes, porém, como era esperado,   negaram a existência de
irregularidades e   aduziram que agiram com o conhecimento do Comandante do CIAAR,  então
Brigadeiro-do-Ar José Geraldo Ferreira Malta,   porém esqueceram que este oficial general não estava
mais   no   comando   d  a  quela Unidade da Aeronáutica   entre abril a dezembro 2011, período em
que  também  houve  a  prática  delitiva  em  benefício  da  empresa  SCHAHIN.    No  entanto,  conforme
amplamente salientado nesta exordial,   as atividades da Comissão de Implantação eram desvinculadas
do Comando do CIAAR, que, na realidade, funcionava apenas como órgão pagador, sendo certo que   a
referida Comissão era quem de fato exercia a gestão dos recursos e a fiscalização da obra.

 

135.   Assevere-se, por oportuno, que   a partir da medição nº 21, cuja análise inicialmente foi reprovada e,
após a rejeição de alguns serviços que não foram executados,   impediu-se a realização de pagamentos
indevidos, consoante a   atuação da 2º Ten PRISCILA (vide subitem 3.6. supra),   associada à atuação do 
 Cel  FALCONIERE  na  Presidência  da  Comissão de Implantação do Novo CIAAR,    em substituição ao
denunciado Cel AZEVEDO, passou-se a adotar medidas administrativas e técnicas com o objetivo de
exercer a fiscalização da obra de forma mais criteriosa e atuante, assim como realizando-se uma
gestão  responsável  e  correta  dos  recursos  destinados  a  esse  fim,  interrompendo-se  o  ciclo
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criminoso existente.

 

 

 4 - DOS PREJUÍZOS CAUSADOS AO ERÁRIO E A RESCISÃO UNILATERAL DO CONTRATO

 

136. Não obstante os valores indicados nos   Relatórios de Fiscalização e Avaliação d  a   Análise d  a  
Medição   21,  emitidos pela   2º Ten PRISCILA  e a Técnica em Edificações   ELIANE GARCIA,  nos 
 Pareceres   e Relatórios   Técnicos solicitados pela Comissão de Implantação do CIAAR após a
constatação dessas irregularidades, assim como os valores mencionados nos   Relatórios de Auditoria   e
Acórdãos proferidos     pelo   TCU nas respectivas Tomadas de Contas,   foi realizada Perícia
Contábil,  em que os    oficiais  contabilistas    do Centro de Controle Interno da Aeronáutica 
 concluíram   que   os   prejuízos causados   pelos     pagamentos por serviços não executados, 
 inclusive em relação   a  o  s   Cadernos de Testes e Registro de Resultados   que não foram
preenchidos,   que foram indevidamente   aprova  dos mesmo   sem o   registro e o   respectivo
termo de aceite dos testes  ,  alcançaram o montante de   R$ 10.462.455,92   (Dez milhões,
quatrocentos e sessenta e dois mil, quatrocentos e cinquenta e cinco reais, noventa e dois centavos),   sem
atualização monetária, conforme item 8, subitem 3, do   Laudo Pericial Contábil (EVENTO 136, Item 2 -
Laudo Pericial Contábil - Item 7 - Resposta a quesitos 2.3.3. e Item 8 - Conclusão - subitem 3).

 

137.  Além  disso,  corroborando-se  o  teor  da  farta  documentação,  relatórios,  acórdãos  do  TCU,  perícias,
depoimentos e informações constantes dos autos, a     conclusão   do Laudo Pericial Contábil também 
 descreve   que   os responsáveis por essas   ilicitudes   e pelo prejuízo causado ao erário são os ora
denunciados   (EVENTO 136, Item 2 - Laudo Pericial Contábil - Item 7 - Resposta a quesitos 2.3.7. e Item 8 -
Conclusão - subitens 7 e 10, Apêndices 9 a 11).

 

138. Saliente-se, por oportuno, que   o prejuízo pode ser maior, eis que houve   reajustamento de valores 
 aplicáveis ao exercício de 2011, conforme o índice de reajuste constante do   1º Termo de Apostilamento
ao  Contrato,  datado  de  25/11/2010,    sendo  emitidas  notas  fiscais  e  ordens  bancárias  
 complementares relativas às Medições 8ª à 19ª, devidamente autorizadas pelo Presidente da Comissão de
Implantação do novo CIAAR (AUTOS APENSOS - IPM 06-98.2017 - Evento 52, Item 102).

 

139. Também houve reajustamento de valores conforme índice de reajuste constante do   2  º Termo de
Apostilamento ao Contrato,   sendo emitidas notas fiscais e ordens bancárias   complementares   a
partir da 20ª   Mediç  ão  , devidamente autorizadas pelo Presidente da Comissão de Implantação do novo
CIAAR (EVENTO 136, Item 2 - Laudo Pericial Contábil - Item 7 - Resposta a quesitos 2.3.4. e Item 8, subitem 7, e
Itens 9 e 10 - Anexos 14, 22 e 23 - Apêndices 3, 6, 8 e 11).

 

140.  Nesse sentido,    houve   pagamentos complementares relativos ao reajuste de valores das
Medições 9, 10, 18, 19 e 20, as quais foram aprovadas indevidamente,   assim como dos respectivos
Cadernos de Procedimentos de Testes e Registro de Resultados - CPTRR,   conforme abaixo descrito
(EVENTO 136, Item 2 - Laudo Pericial Contábil - Itens 9 e 10 - Anexos 14, 22 e 23 - Apêndices 6, 8 e 11; AUTOS
APENSOS - IPM 6-98.2017 - Evento 52, Anexos 26, 27, 28, 31, 32 e 40 a 42):

 

 a)   NF 4106 e 4230 referentes à   9ª e 10ª Medições, datadas de 20/02 e 21/12/2010, respectivamente no
valor de   R$ 1.935.055,95 e   R$   1.204.909,57, que foram recebidas e certificadas pelo   Cel R1 REZENDE
e Cel R1 ARRUDA, ora denunciados, e também assinada pelo Cel R1 SALIM em 22/12/2010 (Autos Apensos -
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IPM 6-98.2017 - Evento 52, Anexos 26, 31 e 32);

 

 b) NF 5344 referente à   18ª Medição, datada de 14/09/2011, no valor de   R$ 612.298,22, que foi recebida
e certificada pelo   Cel R1 AZEVEDO, ora denunciado, e também assinada pelo TC MARCO AURÉLIO DE
SOUZA COSTA em 29/02/2011(Autos Apensos - IPM 6-98.2017 - Anexos 27 e 40);

 

 c) NF 5506 referente à   19ª Medição, datada de 13/10/2011, no valor de   R$ 661.929,95, que foi recebida
e certificada pelo   Cel R1 AZEVEDO, ora denunciado,  e também assinada pelo Ten SAULO AUGUSTO
SILVEIRA FERRARI em 20/10/2011 (Autos Apensos - IPM 6-98.2017 - Evento 52, Anexos 28 e 41);

 

 d) NF 5623 e 5808 referentes à   20ª Medição, datadas de 23/11 e 22/12/2011, respectivamente no valor de 
 R$ 367.219,42    e R$ 428.523,77,  que foram recebidas e certificadas pelo   Cel R1 AZEVEDO, ora
denunciado, e também assinada pelo Ten ANDRÉ MORENO ABREU em 27/11 e 26/12/2011 (Autos Apensos -
IPM 6-98.2017 - Evento 52, Anexos 27, 28 e 42).

 

141. Não obstante,   os denunciados foram intimados acerca do resultado dessa Perícia Contábil, ocasião em
que   não reconheceram a dívida com a União (EVENTO 185, Itens 1 e 2).

 

142. Em razão disso,   o denunciado ANTONIO LUIZ CARNEIRO juntou   cópia de ofício encaminhado, em
03/07/2015, pelo Vice-Presidente Interino da Comissão de Implantação do Sistema de Controle do Espaço Aéreo
(CISCEA) à CESCE BRASIL SEGUROS DE GARANTIAS E CRÉDITO S/A,   a fim de utilizar o seguro para quitar
os prejuízos causados pelo inadimplemento da empresa SCHAHIN S.A,  sendo certo  que   houve
pagamento do seguro no valor de R$ 10.011.670,14 (EVENTO 194, Item 2, Anexo 8).

 

143. Todavia,   a utilização da apólice de seguro, prevista em contrato,   não elide a responsabilidade
penal dos ora denunciados, como pretende o   engenheiro civil ANTONIO, tendo em vista   a farta prova
testemunhal, documental e pericial existente nos autos que   dão conta da prática de crimes que
culminaram  em  pagamentos  indevidos  por  serviços  não  executados,  independentemente  do
inadimplemento da empresa SCHAHIN. Ou seja, se a empresa não respeitou alguma norma contratual e isso
causou prejuízo à Contratante, cabe a esta aplicar a penalidade cabível e buscar o ressarcimento por meio do
seguro-garantia. Por sua vez, no caso dos autos,   temos a ocorrência de crimes perpetrados por agentes
administrativos que tinham o dever de fiscalizar a execução da obra e gerir os recursos para fins de
pagamento.

 

144. Repita-se,   a utilização do seguro-garantia visa a permitir que o Contrante não seja prejudicado
pela inadimplência da empresa SCHAHIN e não o contrário, no sentido de servir de reparação pelos
ilícitos  praticados  pelos  agentes  administrativos  responsáveis  pela  gestão  e  fiscalização  do
contrato. Portanto,   uma situação é a prática delitiva descrita nesta exordial em que a empresa não
executa serviços e os fiscais e gestores administrativos, ao contrário, dizem que foram executados, mesmo
sabendo que não foram, e autorizam o pagamento indevido;   a outra,   é a empresa não cumprir as
cláusulas contratuais,  seja por atraso ou não execução,   e a administração militar não efetuar o
pagamento  e  cobrar  pelo  inadimplemento.  Assim,    tais  situações  são  antagônicas  e  não
equivalentes, como pretendeu o denunciado ANTONIO LUIZ CARNEIRO.

 

145. A propósito, reafirmando-se a   inadimplência da empresa SCHAHIN, independentemente da conduta
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ilícita dos ora denunciados,   há nos autos inúmeras notificações realizadas pela Presidência do CI-CIAAR-LS,
exercida pelo então   Cel FALCONIERE, no sentido de informar a   aplicação de sanções e multas por
atrasos  na  execução  da  obra,  inexecução  e  indícios  de  qualidade  insatisfatória  de  serviços,  
referentes às Medições 25 a 27,   dentre outras circunstâncias, consoante   Relatórios e Pareceres da
Subcomissão de Fiscalização, emitidos a partir do   primeiro semestre de 2012, sendo certo que   até
abril daquele ano o   cronograma executado correspondia a 43,86% da obra, enquanto o   cronograma
físico mais próximo girava em torno de 24,08%, situação que culminou na   RESCISÃO UNILATERAL por
parte da Contratante, à época representada pelo CISCEA (Comissão de Implantação do Sistema de
Controle do Espaço Aéreo), ocorrida em   27/03/2015, sendo certo   o interesse da empresa SCHAHIN em
abandonar a obra e não dar continuidade à execução do referido contrato (EVENTO 1, Item 113, fls.
242/245, 246/250; Item 118, fls. 470/480; Item 122, fls. 659/674; Item 127, fls. 880/884; 886/897 e 898/902;
AUTOS APENSOS - IPM 06-98.2015 - Evento 52, Anexo 25).

 

 5 - DAS IMPUTAÇÕES

 

146. Considerando este robusto conjunto probatório,   restaram comprovadas a materialidade e respectivas
autorias delitivas, pois   os denunciados, agindo livre e conscientemente, na condição de   agentes
administrativos   responsáveis pela fiscalização e gestão da execução física e orçamentária do
Contrato nº 17/CIAAR/2009, notadamente dos   recursos públicos sob Administração Castrense,   tudo   
 em concurso de pessoas e de crimes  ,   incorreram nas seguintes infrações penais militares:

 

1) 1º denunciado -   MARCELO MARQUES DE   AZEVEDO,   Coronel da   Re  serva   R  emunerada d  a
Aeronáuti  ca, na condição de Presidente da Comissão de Implantação do CIAAR em Lagoa Santa/MG (CI-
CIAAR-LS), designou os Chefes e integrantes das Subcomissões de Fiscalização Administrativa, Fiscalização em
Campo e de Integração,   sendo   que   todos os integrantes dessa Comissão de Implantação eram 
 agentes  administrativos    responsáveis  pela  fiscalização  e  gestão  da  execução  física  e
orçamentária do Contrato nº 17/CIAAR/2009, razão pela qual deveriam   zelar pela regularidade da
execução   contratual,   da fiscalização da obra     e   da aplicação correta dos recursos sob
Administração Castrense;

 

-   no entanto, no período de   novembro e dezembro de 2010 e abril a dezembro de 2011,     em
conluio com os demais denunciados, seus subordinados  ,   aprovou as Análises de Medição nº 09,
10, 18, 19 e 20  , mesmo sabendo que   eram   ideologicamente falsas  , as quais foram   elaboradas e
verificadas (revisadas) pelos codenunciados Cel ARRUDA e Eng. Civil ANTONIO LUIZ CARNEIRO   (3º
e 4º denunciados)  , com base nas   Tabelas de Pagamento (medição), também ideologicamente
falsas  , encaminhadas pela   empresa SCHAHIN  ,   por meio do então engenheiro civil ARCHIMEDES
(falecido posteriormente em 5/3/2017),    pois     mencionavam   como realizados   serviços que não
tinham sido executados  , inclusive os referentes aos     Cadernos de Procedimentos de Testes de
Registro de Resultados   (CPTRR)   que   não estavam   preenchidos,   pela     ausência de testes de
resultados   e   não emissão do respectivo Termo de Aceitação pela Comissão de Implantação do
CIAAR  , vindo a     implement  ar   medidas administrativas que resultaram no desvio de recursos
públicos em favor da   aludida   empresa, notadamente a   informação à   aludida empresa   dos
valores a serem pagos pelo CIAAR   e a solicitação da remessa das notas fiscais correspondentes,
com  base  nessas  análises  de  medição,  sendo  certo  que  tais    notas  fiscais    também   eram 
 ideologicamente falsas   -  pois   descreviam a execução integral dos serviços  referentes às   
 medições 09, 10, 18, 19   e   20   -,   as quais foram   recebidas e   falsamente certificada  s pelos 
 denunciados Cel REZENDE, Cel ARRUDA   e o próprio Cel AZEVEDO, Presidente   da Comissão de
Implantação, que posteriormente   realizava a liquidação   da   respectiva   nota fiscal   com o 
 pagamento     indevido  , mediante emissão da ordem bancária correspondente,   tendo conhecimento

https://eproc1g.stm.jus.br/eproc_1g_prod/externo_controlador.php?acao=valida_documento_consultar


Documento assinado eletronicamente por EDNILSON PIRES, Matricula  MP09539. Em 31/01/2020
19:13:55.
Para confirmar a validade deste documento, acesse:  https://eproc1g.stm.jus.br/eproc_1g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 9932a9a672

de que as referidas notas fiscais   e as análises de medição   eram ideologicamente falsas, assim
como   viol  ou   seus deveres funcionais aos quais estava obrigado, em razão da   designação recebida 
 (incumbência) para exercer a   fiscalização da execução física e orçamentária do contrato, inclusive a 
 gestão dos recursos sob    administração castrense  a serem aplicados na aludida obra, pelo que 
 benefici  ou   a empresa SCHAHIN  , a qual   obteve   não apenas especulativamente   vantagem
pessoal   no aludido contrato, mas   efetivamente vantagem patrimonial, eis que     recebeu vultosa
quantia por serviços não executados  , resultando tais condutas no   desvio de recursos públicos   em
benefício da aludida empresa,   tudo em detrimento da Administração Militar, pelo que   incorreu 
 no   artigo   303,   §1º,   e no artigo   320,   por   cinco   vezes  ,     na forma do art. 79, c/c art. 53, 
 caput  ,   tudo   do Código Penal Militar   (peculato-desvio e violação do dever funcional com o fim de
lucro, em concurso de crimes e de agentes).

 

2) 2º denunciado -   PEDRO ALCÂNTARA DE   REZENDE     JÚNIOR  , Coronel da   R  eserva   R
 emunerada  d   a  Aeronáuti   c   a,  na  condição  de  Chefe  da    Subcomissão  de  Fiscalização
Administrativa da Comissão de Implantação do CIAAR em Lagoa Santa/MG (CI-CIAAR-LS), o qual deveria 
 zelar pela regularidade da execução   contratual,   da fiscalização da obra     e   da aplicação
correta dos recursos sob Administração Castrense;

 

-     no entanto,   em conluio com os demais denunciados,     concorreu para o êxito da empreitada
criminosa  , uma vez que tinha conhecimento   de que   as Tabelas de Pagamento encaminhadas
pela empresa SCHAHIN e   as respectivas   Análises de Medição 09, 10, 18, 19 e 20,   eram 
 ideologicamente falsas, as quais foram aprovadas pelo Presidente da Comissão de Implantação,
vindo a aderir a tais condutas dos demais codenunciados,   pois   foi quem verificou (revisou) a
Análise de Medição 09 e aprovou a Análise de Medição 10  , as quais continham   inúmeros
serviços não executados inclusive os relativos ao CPTRR  , sendo certo que, com base nessas análises
de medição,   receb  eu   as notas fiscais   correspondentes  , também ideologicamente falsas, 
 ratificou o   ateste de serviços que não foram executados,   assim como   autorizou a   liquidação
dessas  notas  fiscais    com o  consequente  pagamento,  mediante  emissão  das  ordens  bancárias,
resultando no desvio de recursos públicos em benefício da aludida empresa,   viol  ou   seus deveres
funcionais aos quais estava obrigado, em razão da   designação recebida   (incumbência) para exercer a
Chefia  da  Subcomissão  de  Fiscalização  Administrativa,  notadamente  a    gestão  dos  recursos  sob  
 administração castrense  a serem aplicados na aludida obra, pelo que   benefici  ou   a empresa
SCHAHIN  , a qual   obteve   não apenas especulativamente   vantagem pessoal   no aludido contrato,
mas   efetivamente vantagem patrimonial, eis que     recebeu vultosa quantia por serviços não
executados  , resultando tais condutas no   desvio de recursos públicos   em benefício da aludida
empresa,   tudo em detrimento da Administração Militar, pelo que   incorreu   no   artigo   303,   §1º, 
 e no artigo   320,   por   cinco   vezes  ,     na forma do art. 79, c/c art. 53,   caput  ,   tudo   do
Código Penal Militar   (peculato-desvio e violação do dever funcional com o fim de lucro, em concurso de
crimes e de agentes).

 

3) 3º denunciado -   SILVIO ANT  Ô  NIO DE   ARRUDA,   Coronel da reserva remunerada d  a Aeronáuti
 c  a, condição de Subchefe da   Subcomissão de Fiscalização   em Campo   da Comissão de Implantação
do CIAAR em Lagoa Santa/MG (CI-CIAAR-LS),  o qual deveria   zelar pela regularidade da execução 
 contratual   e o recebimento dos serviços,   notadamente ao exercer a fiscalização em campo e ter
contato direto com o engenheiro civil representante da empresa SCHAHIN;

 

-   no entanto  ,   o aludido oficial, em conluio com os demais denunciados,     concorreu para o
êxito da empreitada criminosa  , uma vez que tinha conhecimento   de que   as Tabelas de
Pagamento encaminhadas pela empresa SCHAHIN e   as respectivas   Análises de Medição 09, 10,
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18, 19 e 20   elaboradas pela Subcomissão de Fiscalização em campo   eram   ideologicamente
falsas, as quais foram aprovadas pelo Presidente da Comissão de Implantação   (1º denunciado)  , 
 pois   foi quem   recebeu as Tabelas de Pagamento, assim como participou da elaboração   e
verificação (revisão)   das   Análises de Medição 09, 10, 18, 19 e 20 juntamente com o engenheiro
civil LUIZ ANTONIO CARNEIRO (4º denunciado), ambos cedidos pelo CTCEA, pois sabiam que eram
ideologicamente falsas, uma vez que descreviam como realizados serviços que não tinham sido
executados,   inclusive os relativos ao CPTRR  ,  sendo certo,    também,   que   atestou o
recebimento  dos  serviços  descritos  n   as  notas  fiscais    correspondentes   ,    também
ideologicamente falsas  ,  resultando na      liquidação dessas notas fiscais com o consequente
pagamento    por  autorização  do  Cel  AZEVEDO (1º  denunciado),  mediante  emissão  das  ordens
bancárias, resultando   em pagamentos indevidos  à aludida empresa, assim como   viol  ou   seus
deveres funcionais aos quais estava obrigado, em razão da   designação recebida   (incumbência) para
exercer  integrar  a  Subcomissão  de  Fiscalização  em Campo,  notadamente    a  fiscalização da obra,  
 elaboração e revisão das Análises de Medição, como     também o   acompanhamento da execução
física e orçamentária   da obra, pelo que com tais condutas   benefici  ou   a empresa SCHAHIN  , a
qual    obteve    não apenas  especulativamente   vantagem pessoal   no aludido contrato,  mas 
 efetivamente  vantagem patrimonial,  eis  que      recebeu  vultosa  quantia  por  serviços  não
executados  , resultando no   desvio de recursos públicos   em benefício da aludida empresa,   tudo
em detrimento da Administração Militar, pelo que   incorreu   no   artigo   303,   §1º,   e no artigo 
 320,   por   cinco   vezes  ,     na forma do art. 79, c/c art. 53,   caput  ,   tudo   do Código Penal
Militar   (peculato-desvio e violação do dever funcional com o fim de lucro, em concurso de crimes e de
agentes);

 

-   por fim, juntamente com o engenheiro civil ANTONIO LUIZ CARNEIRO   (4º denunciado),   recebe
 u   a   Tabela de Pagamento nº 21  , referente ao mês de novembro de 2011, elabor  ou   a
respectiva Análise de Medição, ratificando as informações prestadas pela empresa SCHAHIN, as
quais eram ideologicamente falsas, eis que mencionavam a realização de serviços que não foram
executados, fato que era de conhecimento de ambos;   contudo  ,   essa análise não foi   aprovada  
pela 2º Ten PRISCILA  , a qual foi   designada para exercer a função de Chefe da Subcomissão de
Fiscalização em Campo em dezembro de 2011, pois ao conferir esse documento a aludida oficial não
concordou com os seus termos em razão da constatação de existência de atestes de inúmeras etapas da obra
que não tinham sido executadas, resultando em nova Análise de Medição, a qual   rejeitou as informações
relativas a serviços não executados,    impedindo-se o pagamento indevido na ordem de R$ 
 644.197,85, assim como   interrompeu a continuidade da prática delitiva dos denunciados;   em
razão dessas condutas, o   Cel ARRUDA   violou seu dever funcional com o fim de lucro, por mais uma
vez, assim como na   tentativa de peculato-desvio,  eis que o pagamento a maior,  por serviços não
executados,  em razão da referida Análise de Medição falsa,  não se consumou por motivos alheio à sua
vontade, pelo que   incorreu   no   artigo   303,   §1º,   c/c artigo 30, inciso II,   e no artigo   320  ,   
 na forma do art. 79, c/c art. 53,   caput  ,   tudo   do Código Penal Militar   (peculato-desvio, na forma
tentada, e violação do dever funcional com o fim de lucro, em concurso de crimes e de agentes);

 

4)  4º  denunciado -    ANT  O  NIO LUIZ CARNEIRO  ,    engenheiro civil,  condição de Chefe da 
 Subcomissão de Fiscalização   em Campo   da Comissão de Implantação do CIAAR em Lagoa Santa/MG
(CI-CIAAR-LS), o qual deveria   zelar pela regularidade da execução   contratual   e o recebimento dos
serviços;

 

-     no entanto,   em conluio com os demais denunciados,     concorreu para o êxito da empreitada
criminosa  , uma vez que tinha conhecimento   de que   as Tabelas de Pagamento encaminhadas
pela empresa SCHAHIN e   as respectivas   Análises de Medição 09, 10, 18, 19 e 20,   eram 
 ideologicamente falsas, as quais foram aprovadas pelo Presidente da Comissão de Implantação 
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 (1º denunciado)  ,   pois   foi quem   recebeu as Tabelas de Pagamento, assim como participou da
elaboração   e verificação (revisão)   das   Análises de Medição 09, 10, 18, 19 e 20 juntamente com
o   Cel R1 ARRUDA   (  3  º denunciado), ambos cedidos pelo CTCEA, pois sabiam que eram
ideologicamente falsas, uma vez que descreviam como realizados serviços que não tinham sido
executados,   inclusive os relativos ao CPTRR  , sendo certo   também tinha conhecimento de que o
Cel ARRUDA     atestou o recebimento dos serviços descritos n  as notas fiscais   correspondentes
 ,   também ideologicamente falsas  ,   uma vez que sabia que   serviços não foram   realizados,
resultando na     liquidação dessas notas fiscais com o consequente pagamento   por autorização do
Cel AZEVEDO (1º denunciado), mediante emissão das ordens bancárias, resultando   em pagamentos
indevidos à aludida empresa, assim como   viol  ou   seus deveres funcionais aos quais estava obrigado,
em razão da   designação recebida   (incumbência) para chefiar a Subcomissão de Fiscalização em Campo,
notadamente   a fiscalização da obra,   elaboração e revisão das Análises de Medição, como   
 também o   acompanhamento da execução física e orçamentária   da obra, pelo que com tais
condutas   benefici  ou   a empresa SCHAHIN  , a qual   obteve   não apenas especulativamente 
 vantagem pessoal   no aludido contrato, mas   efetivamente vantagem patrimonial, eis que   
 recebeu vultosa quantia por serviços não executados  , resultando no   desvio de recursos públicos 
 em benefício da aludida empresa,    tudo em detrimento da Administração Militar,  pelo que 
 incorreu   no   artigo   303,   §1º,   e no artigo   320,   por   cinco   vezes  ,     na forma do art. 79,
c/c art. 53,   caput  ,   tudo   do Código Penal Militar   (peculato-desvio e violação do dever funcional com
o fim de lucro, em concurso de crimes e de agentes);

 

-   por fim  , juntamente com o   Cel ARRUDA (3º denunciado),   recebe  u   a   Tabela de Pagamento
nº 21  , referente ao mês de novembro de 2011, elabor  ou   a respectiva Análise de Medição,
ratificando as informações prestadas pela empresa SCHAHIN,  as quais  eram ideologicamente
falsas, eis que mencionavam a realização de serviços que não foram executados, fato que era de
conhecimento de ambos;   contudo  ,   essa análise não foi   aprovada   pela 2º Ten PRISCILA  , a
qual foi   designada para exercer a função de Chefe da Subcomissão de Fiscalização em Campo em
dezembro de 2011, pois ao conferir esse documento a aludida oficial não concordou com os seus termos em
razão da constatação de existência de atestes de inúmeras etapas da obra que não tinham sido executadas,
resultando em nova Análise de Medição, a qual   rejeitou as informações relativas a serviços não
executados,    impedindo-se o pagamento indevido na ordem de R$   644.197,85,  assim como 
 interrompeu a continuidade da prática delitiva dos denunciados;   em razão dessas condutas, o 
 Cel ARRUDA   violou seu dever funcional com o fim de lucro, por mais uma vez, assim como na 
 tentativa de peculato-desvio, eis que o pagamento a maior, por serviços não executados, em razão da
referida Análise de Medição falsa, não se consumou por motivos alheio à sua vontade, pelo que   incorreu   no 
 artigo   303,   §1º,   c/c artigo 30, inciso II,   e no artigo   320  ,     na forma do art. 79, c/c art. 53, 
 caput  ,   tudo   do Código Penal Militar   (peculato-desvio, na forma tentada, e violação do dever
funcional com o fim de lucro, em concurso de crimes e de agentes).

 

 6 - DO PEDIDO

 

147.  Diante  do  exposto,  apoiado nos  citados  elementos  probatórios,  o  Ministério  Público  Militar    vem
denunciar   MARCELO MARQUES DE AZEVEDO, PEDRO ALCÂNTARA DE REZENDE JÚNIOR e SILVIO
ANTÔNIO DE ARRUDA, Coronéis da Reserva   Remunerada   da Aeronáutica, e o civil ANTONIO LUIZ
CARNEIRO   como incursos no  s   delitos     retro  mencionados, requerendo de V. Exa. seja recebida e
autuada  a  presente,  citados  os  acusados  para  se  verem  processar  e  julgar  perante  esse  douto  Juízo
Monocrático, até final condenação, inquirindo-se também as testemunhas abaixo arroladas.

 

 TESTEMUNHAS  :

https://eproc1g.stm.jus.br/eproc_1g_prod/externo_controlador.php?acao=valida_documento_consultar
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Codigo Verificador 9932a9a672

 

 1)   ELIANE GARCIA SANTOS,   Técnica em Edificações, residente na Rua Geremias Alves, nº 1.256, ap.
101, Bl. 3, Bairro Parque Durval de Barros, CEP 32.242-374, em Contagem/MG (qualificada no Evento 1, Item 1,
fls. 18 e Evento 81);

 

 2) PRISCILA ELMA DA CRUZ SILVA FERRA,   ex-1º Tenente da Aeronáutica, residente na Rua José
Clemente Pereira, nº 13, Bairro Ipiranga, CEP 31.160-130, em Belo Horizonte/MG (qualificada no Evento 1, Item
2, fls. 81/82 e Evento 81);

 

 3)   ALEXANDRE FALCONIERE TORRES  ,   Brigadeiro do Ar, Subdiretor da Diretoria de Administração da
Aeronáutica, sediada na Rua Coronel Laurênio Lago, s/nº, Bairro Marechal Hermes, CEP 21.610-280, no Rio de
Janeiro/RJ (qualificado no Evento 1, Item 3, fl. 125 e Evento 81);

 

 4)   Ê  NIO MARCOS SALIM, Coronel da Reserva Remunerada da Aeronáutica, residente na Rua Cardeal
Stepinac, nº 640, ap. 301, Bairro Cidade Nova, CEP 31.170-220, em Belo Horizonte/MG (qualificado no Evento 1,
Item 3, fl. 132 e Evento 81);

 

 5) AMADEU DE OLIVEIRA LUÍS DA COSTA, engenheiro civil,  diretor operacional da empresa SCHAHIN
Engenharia SA, residente na Rua Vergueiro, nº 2.009, Bairro Paraíso, São Paulo/SP, CEP 04101-905 (qualificado
no Evento 1, Item 10, fl. 502/503).

Juiz de Fora/MG, 31 de janeiro de 2020.

 

 EDNILSON PIRES

 Promotor de Justiça Militar
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