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EXCELENTÍSSIMO JUIZ FEDERAL DA 14ª VARA FEDERAL DA SEÇÃO
JUDICIÁRIA DA PARAÍBA

Procedimento Extrajudicial n. 1.24.003.000027/2020-37

Referência:
Ação Pena n. 0816350-87.2019.4.05.0000/PB
Inquérito Policial n. 0801028-50.2019.4.05.8205
Ação Cautelar n. 0800820-66.2019.4.05.8205
Ação Cautelar n. 0800828-43.2019.4.05.8205

O MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL, por intermédio do órgão
de execução oficiante na Procuradoria da República em Patos – PB, no uso
de suas atribuições  constitucionais  e  legais,  inscritas,  respectivamente,
nos arts. 127 e 129, inciso IX, da Constituição da República e no art. 17 da
Lei n. 8.429/92, com fulcro nos procedimentos epigrafados, vem oferecer

AÇÃO CIVIL PÚBLICAAÇÃO CIVIL PÚBLICA
por Ato de Improbidadepor Ato de Improbidade

AdministrativaAdministrativa

em desfavor de 

1.  SILVANA FERNANDES MARINHO,  brasileira,  divorciada,
atualmente Prefeita Municipal de Santo André (PB), nascida em
12 de fevereiro de 1969, 49 anos na data dos fatos, natural de
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Campina  Grande  (PB),  com  instrução  do  ensino  superior 
completo,  portadora do CPF(MF) 839.174.544-91, domiciliada 
na Prefeitura  Municipal  de Santo André,  na Rodovia  PB-202, 
Santo André (PB), CEP 58675-000, telefone 3308-1065;

2. SÉRGIO PESSOA ARAÚJO, brasileiro, casado, engenheiro 
civil, nascido em 16 de dezembro de 1956, 61 anos no início 
dos fatos, natural de Campina Grande (PB), com instrução de 
mestrado, filho de HERMANO COSTA ARAÚJO e ANDELY PESSOA 
ARAÚJO, portador da cédula de identidade 345.843-SSP/PB, do 
CPF(MF) 176.455.904-59 e do CREA 160.396.438-0, residente 
na Rua Jacob Alves de Azevedo, 150, apto 203, Jardim Oceania, 
58037-625 João Pessoa (PB), e domiciliado na empresa SPA 
SERVIÇOS, PROJETOS, ASSESSORIA, CRIAÇÃO E PRODUÇÃO DE 
CAMARÃO, PEIXES E CRUSTÁCEOS LTDA. – ME, na Rua 
Francisco de Assis Pereira, s/no, Centro, 58733-000 Quixabá 
(PB) [vide fls. 105-109 do IP 57/2019], atualmente preso no 
Presídio Procurador Romero Nóbrega, em Patos (PB);

3. SAMUEL ZARIFF MARINHO DE ARAÚJO, brasileiro, em 
relacionamento com uma companheira, Chefe de Gabinete da 
Prefeitura Municipal de Santo André, nascido em 21 de 
setembro de 1995, 22 anos na data dos fatos, natural de 
Boqueirão (PB), com instrução do ensino superior incompleto, 
filho de ZAMENHOFF LEAL RICARDO DE ARAÚJO e SILVANA 
FERNANDES MARINHO, portador da cédula de identidade 
3543380-SSDS/PB e do CPF(MF) 088.937.374-42, residente na 
Rua Vicente Correia, 389, Centenário, Campina Grande (PB), 
CEP 58428-040, e domiciliado na Prefeitura Municipal de Santo 
André; e

4. SPA SERVIÇOS, PROJETOS, ASSESSORIA, CRIAÇÃO E 
PRODUÇÃO DE CAMARÃO, PEIXES E CRUSTÁCEOS LTDA. 
– ME,  (CNPJ  18.253.137/0001-13),  representa  de  fato  por
SÉRGIO PESSOA ARAÚJO,  com sede na na Rua Francisco de
Assis Pereira, s/no, Centro, 58733-000 Quixabá (PB);

pelos fatos e fundamentos a seguir delineados.

1. Do Ato de Improbidade Administrativa1. Do Ato de Improbidade Administrativa
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1.1. Contexto dos Fatos Ímprobos1.1. Contexto dos Fatos Ímprobos

Os  atos  ímprobos  que  subsidiaram  a  presente  ação  deOs  atos  ímprobos  que  subsidiaram  a  presente  ação  de
improbidade  administrativa  foram desencadeados  a  partir  do  Inquéritoimprobidade  administrativa  foram desencadeados  a  partir  do  Inquérito
Policial  n.  Policial  n.  0801028-50.2019.4.05.8205  0801028-50.2019.4.05.8205  que  originou  esta  ação  deque  originou  esta  ação  de
improbidade foi instaurado, em 6 de agosto de 2019, por desdobramentoimprobidade foi instaurado, em 6 de agosto de 2019, por desdobramento
de investigações que o Departamento de Polícia Federalde investigações que o Departamento de Polícia Federal denominou de denominou de
“Operação Recidiva”, a princípio objeto do inquérito 87/2018-DPF/PAT/PB.“Operação Recidiva”, a princípio objeto do inquérito 87/2018-DPF/PAT/PB.

Este  tinha  a  finalidade  de  elucidar  esquemas  de  desvio  de
recursos públicos federais, com participação de empresas, empresários e
agentes  públicos  municipais,  no  interior  paraibano,  notadamente
envolvendo  obras  e  serviços  nos  Municípios  de  lbiara,  Santo  André,
Catingueira e Triunfo.

Os atos de investigação que, em conjunto, foram denominados
de “operação Recidiva” (IPs 87/20181 e 210/20182) são desdobramentos
de  fatos  apurados  em investigações  pretéritas,  como  as  denominadas
“operação Transparência” (2009),  “operação Ciranda” (2009),  “operação
Dublê” (2012) e “operação Desumanidade” (2015).

A investigação tornou-se pública a partir de 22 de novembro
de 2018, com o cumprimento de medidas cautelares pessoais, probatórias
e reais, autorizadas pela 14a Vara da Seção Judiciária da Paraíba/Subseção
Judiciária  de  Patos  nos  seguintes  processos:  (a)  1a fase:  referente  às
empresas  MILLENIUM,  MELF  e  M&M:  processos  0805794-
83.2018.4.05.8205  (medidas  pessoais),  0805804-30.2018.4.05.8205
(buscas) e 0805806-97.2018.4.05.8205 (sequestro); (b) 2a fase: turbação
da  investigação:  processo  0805848-49.2018.4.05.8205  (medidas
pessoais);  (c)  3a fase:  ÍCONE  CONSTRUTORA:  processo  0800213-
53.2019.4.05.8205 (buscas).

Atendendo  ao  prazo  das  prisões  cautelares,  o  Ministério
Público  Federal  concentrou-se  em  apresentar  denúncias  iniciais,  que
deram ensejo, até o momento, a cinco ações penais: processos 0805904-
82.2018.4.05.8205  (turbação  de  investigação);  0800019-
53.2019.4.05.8205  (MILLENIUM  e  M&M);  0800020-38.2019.4.05.8205
(MELF e EMN); 0800136-44.2019.4.05.8205 (MILLENIUM em São José do
Bon-fim  [PB]);  0800370-26.2019.4.05.8205  (MILLENIUM  em  Imaculada
[PB]). As quatro primeiras já foram sentenciadas.

1 Complementado pelas provas colhidas nos seguintes processos: ação cautelar penal 0800087-
37.2018.4.05.8205  (produção  antecipada  de  provas  –  quebras)  e  interceptações  0805202-
39.2018.4.05.8205 (apenso 0805360-94.2018.4.05.8205).

2 Complementado pelas  provas  colhidas  no seguinte  processo:  ação cautelar  penal  0800397-
77.2017.4.05.8205 (produção antecipada de provas – quebras).
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Foram também propostas as ações por improbidade 0800236-
96.2019.4.05.8205  (MILLENIUM  em  São  José  do  Bonfim)  e  0800601-
53.2019.4.05.8205 (MILLENIUM em Emas [PB]), a ação cautelar 0800607-
60.2019.4.05.8205 (afastamento do prefeito municipal de Emas) e a ação
de corrupção empresarial 0800331-29.2019.4.05.8205 (MILLENIUM, M&M,
MELF e EMN).

As  investigações  sobre  fraudes  licitatórias  e  desvios  de
recursos da construção da escola pública em Barra de Santa Rosa (PB)
foram remetidas à Procuradoria da República no Município de Campina
Grande, órgão do Ministério Público Federal com atribuição territorial para
os fatos.

O  desvendamento  de  novos  atos  ilícitos  na  “operaçãoO  desvendamento  de  novos  atos  ilícitos  na  “operação
Recidiva” teve por base análise do conteúdo extraído do aparelho celularRecidiva” teve por base análise do conteúdo extraído do aparelho celular
do  denunciado  SÉRGIO  PESSOA  ARAÚJO,  alvo  da  segunda  fase  dasdo  denunciado  SÉRGIO  PESSOA  ARAÚJO,  alvo  da  segunda  fase  das
investigações. Os relatórios de análise encontram-se nos apensos I a IV doinvestigações. Os relatórios de análise encontram-se nos apensos I a IV do
IP, que segue anexo a esta denúncia.IP, que segue anexo a esta denúncia.

O  denunciado  SÉRGIO  PESSOA  ARAÚJO  foi  condenado,  no
processo 0800020-38.2019.4.05.8205, a 14 anos e 10 meses de reclusão,
mais 9 anos de detenção, pelos delitos previstos no art. 2o,  caput, da Lei
12.850, de 2 de agosto de 2013 (Lei das Organizações Criminosas) e nos
arts.  299  e  304  do  Código  Penal,  pois  ficou  comprovado  que
operacionalizava  organização  criminosa  voltada  a  praticar,  com  outros
réus, fraudes em licitações públicas em diversos municípios da Paraíba,
para subtrair recursos públicos federais em favor próprio e de terceiros.
Esse denunciado é figura recorrente em muitas grandes ações de combate
a  desvio  de  recursos  na  Paraíba,  desde  a  chamada  “operação
Transparência”, de 2009, passando pela chamada “operação Premier”, de
2012, e pela chamada “operação Desumanidade”, de 2015.

É  réu,  pelo  menos,  nas  seguintes  ações  penais  da  Justiça
Federal na Paraíba: a) ação penal 0805783-54.2018.4.05.8205 (resultante
da  “operação  Desumanidade”)  e  correspondente  ação  de  improbidade
0800274-16.2016.4.05.820;  b)  cumprimento  de  sentença  0800704-
31.2017.4.05.8205;  c)  ação  penal  0000630-53.2016.4.05.8202  (produto
da “operação Transparência”); d) ação penal 0000560-36.2016.4.05.8202
(oriunda da “operação Transparência”).

Engenheiro  de  profissão,  o  denunciado  SÉRGIO  PESSOA
ARAÚJO iniciou  na  prática  de  delitos  utilizando seu conhecimento para
falsificar  documentos  de  acervo  técnico  de  engenharia  de  empresas
ilícitas, a fim de, formalmente, conferir-lhes capacidade técnica necessária
para  disputar  licitações  de  valores  elevados.  Continuava  em  plena
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atividade, renovando seus parceiros criminosos e reincidindo em novos
esquemas  de  corrupção.  Vem  comandando  esquemas  criminosos  em
várias cidades paraibanas, valendo-se de seu conhecimento e do acesso a
prefeituras para corromper agentes públicos e cometer desvios.

Com  base  em  autorização  judicial  expedida  no  processo
0805848-49.2018.4.05.8205, o conteúdo integral do aparelho foi extraído
por  peritos  do  DPF  e  se  encontra  materializado  no  laudo  67/2019-
SETEC/SR/PF/PB. Analisaram-se arquivos de mídia, registros de chamadas,
mensagens de texto SMS e a agenda telefônica do aparelho, tendo sido
selecionados registros relevantes, que pudessem esclarecer não apenas o
modo  e  a  participação  do  denunciado  nos  fatos  investigados,  como  a
existência de ilícitos até então desconhecidos.

Considerando  a  profusão  de  informações  do  aparelho,  que
descrevem fatos e circunstâncias distintas, sem aparente relação, o DPF
elaborou os relatórios de análise 3-A/2019, 3-B/2019, 3-C/2019 e 3-D/2019
(juntados como apensos I  a  IV do IP  57/19),  cada um abrangendo um
município  lesado  e  um  contexto  criminoso  diferente,  todos  com
participação do denunciado SÉRGIO PESSOA ARAÚJO.

Esta ação diz respeito apenas a fatos ímprobos ocorridos no
Município de Santo André (PB).

1.2. Do Convênio e da Contratação Pública com1.2. Do Convênio e da Contratação Pública com
Dispensa Indevida de LicitaçãoDispensa Indevida de Licitação

O Município de Santo André firmou com a Fundação Nacional de
Saúde  (FUNASA),  em  2017,  o  Convênio  857464/2017,  no  valor  de  R$
500.000,00, com a finalidade de realizar melhorias sanitárias domiciliares
na localidade, conforme dados a baixo:
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Em consequência, a FUNASA liberou, em 6 de julho de 2018,
por meio da ordem bancária (OB) 2018OB802659, a primeira parcela de
recursos do convênio, de R$ 22.842,58, destinada à elaboração do projeto
básico para futura construção de conjuntos sanitários a fim de atender a
124  famílias  que  necessitavam  de  saneamento  e  sofrem  com  a
precariedade de sua condição sanitária:
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Das  mensagens  do  aparelho  celular  do  denunciado  SÉRGIO
PESSOA  ARAÚJO  e  de  busca  e  apreensão  autorizada  judicialmente  foi
possível comprovar a forjadura de uma dispensa de licitação e respectivo
contrato,  no valor de R$ 15.000,00, para confecção do suposto projeto
básico de melhorias  sanitárias e  domiciliares,  a cargo da empresa SPA
SERVIÇOS, PROJETOS, ASSESSORIA, CRIAÇÃO E PRODUÇÃO DE CAMARÃO,
PEIXES E CRUSTÁCEOS LTDA.  –  ME,  com data retroativa a  fevereiro  de
2018.

Os  diálogos  reveladores  da  associação  criminosa  entre  os
denunciados encontram-se reproduzidos nos anexos relatórios de análise
2-A e 3-B/2019, do DPF.

As mensagens também permitiram evidenciar participação de
servidores  públicos  municipais  na  empreitada  criminosa,  com
envolvimento  direto  do  Chefe  de  Gabinete  da  Prefeitura  Municipal  de
Santo  André,  SAMUEL  ZARIFF  MARINHO  DE  ARAÚJO,  filho  da  prefeita
municipal, a denunciada SILVANA FERNANDES MARINHO.



MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERALMINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
PPROCURADORIAROCURADORIA  DADA R REPÚBLICAEPÚBLICA  EMEM P PATOSATOS – PB – PB

O processo iniciou-se com solicitação, em 1o de fevereiro de
2018, do Secretário de Infraestrutura de Santo André, GILMAR BENJAMIN
DANTAS, solicitando à prefeita autorização para a comissão permanente
de licitação (CPL) dispensar licitação, com base no art. 24, inciso I, da Lei
das Licitações e Contratos Administrativos (Lei 8.666, de 21 de junho de
1993),  a  fim  de  contratar  projeto  destinado  a  implantar  melhorias
sanitárias no município.

Nas fls. 3-4 do processo encontra-se termo de referência,
assinado pelo Secretário GILMAR BENJAMIN DANTAS. Para definir o
valor da contratação, o órgão registrou pesquisa de preços, cujos
proponentes e valores são os seguintes:

CNPJ/CPF PROPONENTE
VALOR
(R$) DATA

18.253.13
7/0001-13

Spa – Serviços Projetos e 
Assessoria

15.000,00 1o/2/2
018

503.915.9
34-04

Getúlio Henriques de Souza 
Júnior

15.700,00 4/2/20
18

011.004.4
54-12

Anderson Guilherme de 
Menezes

15.600,00 2/2/20
18

Em 1o de  fevereiro  de  2018,  o  Secretário  de  Infraestrutura
GILMAR BENJAMIN DANTAS assinou o documento “Termo de Referência:
Pesquisa de mercado”, definindo o valor da contratação em R$ 15.000,00.
Todos os elementos aqui mencionados encontram-se na cópia anexa do
processo de dispensa DV10001/2018.

Por despacho de 2 de fevereiro de 2018, a denunciada SILVANA
FERNANDES  MARINHO,  prefeita  municipal,  autorizou  a  dispensa  de
licitação.

Em  5  de  fevereiro  de  2018,  o  Secretário  de  Infraestrutura
GILMAR  BENJAMIN  DANTAS  apresentou  exposição  de  motivos  para  a
contratação,  de  que  constam  as  razões  de  escolha  da  empresa  SPA
SERVIÇOS, PROJETOS, ASSESSORIA, CRIAÇÃO E PRODUÇÃO DE CAMARÃO,
PEIXES  E  CRUSTÁCEOS  LTDA.  –  ME  para  execução  dos  serviços  e
justificativa do valor a ser contratado, segundo a pesquisa de preços.

Em 6 de fevereiro de 2018, a denunciada SILVANA FERNANDES
MARINHO aprovou a proposta da SPA SERVIÇOS, PROJETOS, ASSESSORIA e
remeteu  o  processo  à  Assessoria  Jurídica,  onde,  em 7  de fevereiro  de
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2018, a Assessora Jurídica KÁTIA FERNANDA TAVARES (OAB/PB 9.874) 
firmou parecer favorável à contratação direta.

Em 9 de fevereiro de 2018, a denunciada SILVANA FERNANDES 
MARINHO ratificou a dispensa de licitação e adjudicou seu objeto à SPA 
SERVIÇOS, PROJETOS, ASSESSORIA.

Em  12  de  fevereiro  de  2018,  a  denunciada  SILVANA 
FERNANDES  MARINHO  assinou,  com  o  denunciado  SÉRGIO  PESSOA 
ARAÚJO,  o  termo  de  contrato  10006/2018-CPL,  no  importe  de  R$ 
15.000,00,  cuja  vigência  foi  fixada  até  final  do  exercício  financeiro  de 
2018.

A empresa adjudicatária do contrato foi  criada com o nome 
SPA  SERVIÇOS,  PROJETOS,  ASSESSORIA,  CRIAÇÃO  E  PRODUÇÃO  DE 
CAMARÃO, PEIXES E CRUSTÁCEOS LTDA. (CNPJ 18.253.137/0001-13) em 6 
de junho de 2013, em nome de NÚBIA HENRIQUES (CPF 160.471.174-49), 
sogra do denunciado SÉRGIO PESSOA ARAÚJO, com ingresso posterior de 
POLIANNA  MICHELLE  EVANGELISTA  DA  SILVA  (CPF  50365524-40).  O 
proprietário de fato, contudo, é o denunciado SÉRGIO PESSOA ARAÚJO.

A empresa não possui o nome “SPA” por acaso: refere-se às 
iniciais de SÉRGIO PESSOA ARAÚJO. Foi constituída em nome de pessoas 
interpostas  (os  chamados  “laranjas”),  com  intuito  de  ocultar  o  real 
proprietário,  fato  confirmado  pelo  próprio  SÉRGIO  PESSOA  ARAÚJO  em 
interrogatório de 13 de dezembro de 2018, no IP 87/2018, quando afirmou 
ser o proprietário da empresa, registrada em nome de sua sogra (NÚBIA 
HENRIQUES),  por,  na  época  de  abertura  da  empresa,  ser  funcionário 
público.  O  próprio  denunciado  confirmou,  em  diálogo  interceptado, 
representar  a  empresa  por  meio  de  procuração  (p.  22  do  relatório  de 
análise 3-A/2019, elaborado pelo Departamento de Polícia Federal):
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Em consulta à CENSEC, sistema do Colégio Notarial do Brasil,3

verifica-se  realmente  existir  procuração  pública  emitida  por  NÚBIA  H
ENRIQUES,  outorgando  plenos  poderes  ao  denunciado  SÉRGIO  PESSOA
ARAÚJO para atuar em nome da SPA SERVIÇOS, PROJETOS, ASSESSORIA:

Veja-se a procuração na íntegra:

3 Disponível em < https://censec.org.br/     >.

https://censec.org.br/
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Para comprovação técnica da empresa contratada, encontra-
se no processo declaração sem data, assinada pelo Engenheiro MARCELO
CAVALCANTI DE ALBUQUERQUE, Diretor Técnico da Superintendência de
Obras do Plano de Desenvolvimento do Estado da Paraíba,  referente à
construção  de  acervo  técnico  (CAT)4 0431/99,  de  12  de  novembro  de

4 A Certidão de Acervo Técnico – CAT é o instrumento que certifica, para os efeitos legais, as
atividades registradas no Crea, que constituem o acervo técnico do profissional. O acervo
técnico do 
profissional  é  o  conjunto  das  atividades  desenvolvidas  ao  longo de  sua vida  profissional
compatíveis  com  suas  competências  e  registradas  no  Crea  por  meio  de  Anotações  de
Responsabilidade Técnica – ARTs. [...]”. Disponível em < https://is.gd/Div0056     > ou < http://
www.confea.org.br/servicos-prestados/certidao-de-acervo-tecnico-cat   >; acesso  em 26 dez.
2019.

http://www.confea.org.br/servicos-prestados/certidao-de-acervo-tecnico-cat
http://www.confea.org.br/servicos-prestados/certidao-de-acervo-tecnico-cat
https://is.gd/Div0056
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1999, referente ao Projeto de Irrigação de Capoeira.

Apesar  da  tentativa  de  correção  formal,  o  processo  de
dispensa consistiu em fraude forjada por orientação da prefeita municipal
de  Santo  André,  a  denunciada  SILVANA  FERNANDES  MARINHO,  com a
finalidade de beneficiar a si  mesma, a seu filho  (o denunciado SAMUEL
ZARIFF  MARINHO  DE  ARAÚJO)  e  ao  denunciado  SÉRGIO  PESSOA  ARAÚJO,
todos  agindo  com  vontade  livre  e  consciente  e  comunhão  de  desígnios.
Demonstra-se  a  seguir  como  os  denunciados  forjaram  o  processo  de
dispensa.

Não  obstante  haver  termo  de  referência,  o  documento
anexado  ao  processo  não  contém  informações  indispensáveis  para
caracterizar o serviço a ser executado e avaliar seu custo, conforme o art.
6o, IX, da Lei das Licitações e Contratos Administrativos (Lei 8.666, de 21
de  junho  de  1993)5.  As  características  e  especificações  foram
apresentadas de forma genérica, que obviamente desatende por completo
aos  requisitos  legais:  “Contratação  de  Serviços  de  Engenharia  para
Elaboração  de  Projetos,  Orçamento  e  Especificações  Técnicas  para
Implantação de Melhorias Sanitárias Domiciliares no município de Santo
André”.

Nem mesmo foram definidas a espécie de melhorias a realizar-

5 “Art. 6o Para os fins desta Lei, considera-se: [...]
IX  –  Projeto  Básico  –  conjunto  de  elementos  necessários  e  suficientes,  com nível  de
precisão adequado, para caracterizar a obra ou serviço, ou complexo de obras ou serviços
objeto da licitação, elaborado com base nas indicações dos estudos técnicos preliminares,
que assegurem a viabilidade técnica e o adequado tratamento do impacto ambiental do
empreendimento,  e  que  possibilite  a  avaliação  do  custo  da  obra  e  a  definição  dos
métodos e do prazo de execução, devendo conter os seguintes elementos:
a) desenvolvimento da solução escolhida de forma a fornecer visão global da
obra e identificar todos os seus elementos constitutivos com clareza;
b) soluções técnicas globais e localizadas, suficientemente detalhadas, de forma
a  minimizar  a  necessidade  de  reformulação  ou  de  variantes  durante  as  fases  de
elaboração do projeto executivo e de realização das obras e montagem;
c) identificação dos tipos de serviços a executar e de materiais e equipamentos a
incorporar à obra, bem como suas especificações que assegurem os melhores resultados
para o empreendimento, sem frustrar o caráter competitivo para a sua execução;
d) informações que possibilitem o estudo e a dedução de métodos construtivos,
instalações provisórias e condições organizacionais para a obra, sem frustrar o caráter
competitivo para a sua execução;
e) subsídios  para  montagem  do  plano  de  licitação  e  gestão  da  obra,
compreendendo  a  sua  programação,  a  estratégia  de  suprimentos,  as  normas  de
fiscalização e outros dados necessários em cada caso;
f) orçamento detalhado do custo global da obra, fundamentado em quantitativos
de serviços e fornecimentos propriamente avaliados; [...]”.
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se e a quantidade de domicílios a ser atendidos, informações essenciais
para apresentação de propostas por interessados em prestar os serviços.

Da mesma forma que o termo de referência, as propostas que
constituíram a chamada pesquisa de preços também são genéricas,
somente descrevendo o serviço e apresentando valor global,
inviabilizando análise minimamente adequada do preço proposto e em
desacordo com o art. 7o, § 2o, II, da Lei 8.666/1993. Este dispositivo
preceitua que “as obras e os serviços somente poderão ser licitados
quando [...] existir orçamento detalhado em planilhas que expressem a
composição de todos os seus custos unitários”.

As  propostas  de  GETÚLIO  HENRIQUES  DE  SOUZA  JÚNIOR  e 
ANDERSON GUILHERME DE MENEZES foram elaboradas em 4 e em 2 de 
fevereiro de 2018, ou seja,  após o Secretário de Infraestrutura GILMAR 
BENJAMIN DANTAS haver  assinado  o  documento  “Termo de  Referência: 
Pesquisa de mercado”, definindo o valor da contratação em R$ 15.000,00, 
em 1o de fevereiro de 2018.

Esses fatos mostram que a empresa do denunciado SÉRGIO 
PESSOA ARAÚJO já havia sido escolhida para prestar o serviço e que as 
propostas  de  GETÚLIO  HENRIQUES  DE  SOUZA  JÚNIOR  e  ANDERSON 
GUILHERME DE MENEZES vieram aos autos apenas para aparentar que 
houve pesquisa de preços anteriores à definição do valor a ser contratado.

Ainda conforme essas propostas, dois engenheiros diferentes 
possuiriam  o  mesmo  número  de  registro  profissional  no  CREA 
(161.261.512-0), conforme as imagens a seguir:
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Consulta  ao  Sistema  de  Informações  Técnicas  e
Administrativas  (SITAC)  do  CREA/PB  revela  que  o  número  de  registro
161.261.512-0 pertence a ANDERSON GUILHERME MENEZES. O registro de
GETÚLIO HENRIQUES DE SOUZA JÚNIOR é o  160.347.532-0. Isso mostra
que os executores da fraude documental confundiram-se e repetiram o
número do CREA/PB em documentos em nome de engenheiros diferentes.

As assinaturas nas propostas de preços apresentam grandes
diferenças  em  relação  às  que  se  encontram  no  SITAC,  mesmo  sem
necessidade de exame pericial, porquanto as diferenças morfológicas das
assinaturas podem ser constatadas por qualquer pessoa de discernimento
e visão mediana:
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Têm-se os seguintes fatos: (a) a data das propostas de preços
de  GETÚLIO  HENRIQUES  DE  SOUZA  JÚNIOR  e  ANDERSON  GUILHERME
MENEZES  demonstra  que  foram  elaboradas  após  a  data  em  que  o
Secretário de Infraestrutura GILMAR BENJAMIN DANTAS fixou o valor da
contratação em R$ 15.000,00; (b) das propostas consta o mesmo número
de registro profissional para dois proponentes distintos; (c) há evidentes
divergências  das  assinaturas  entre  os  documentos  do  processo
administrativo e da base de dados do CREA/PB. Esses fatos confirmam
montagem da dispensa de licitação, o que ainda será corroborado pelos
diálogos entre os denunciados, indicados ao longo desta denúncia.

No  que  tange  à  documentação  de  capacidade técnica  para
execução  dos  serviços  por  parte  da  empresa  do  denunciado  SÉRGIO
PESSOA  ARAÚJO,  além  de  não  possuírem  data,  referem-se  a  serviços
distintos do objeto da dispensa de licitação, ou seja, elaboração de projeto
para implantar melhorias sanitárias no Município de Santo André.

O sistema Sagres, do Tribunal de Contas do Estado da Paraíba,
mostra que o valor do contrato foi integralmente pago6.

Análise do processo licitatório de que trata a tomada de preços
4/2019,  realizado para a  construção de melhorias  sanitárias,  objeto  do
convênio  857464/2017  (CV  0593/2017-FUNASA),  demonstra  que  os
projetos se encontram datados de dezembro/2017, isto é, já haviam sido
elaborados  antes  do  início  do processo de dispensa  de licitação.  Além
disso,  não  possuem assinatura  da  empresa  SPA  SERVIÇOS,  PROJETOS,
ASSESSORIA.

A título de exemplificação, demonstram-se abaixo os projetos
arquitetônicos da planta baixa, da planta de cobertura e das fachadas:

6 Disponível em < https://tce.pb.gov.br/     >.

https://censec.org.br/


MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERALMINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
PPROCURADORIAROCURADORIA  DADA R REPÚBLICAEPÚBLICA  EMEM P PATOSATOS – PB – PB

Assim SILVANA FERNANDES  MARINHO,  Prefeita  Municipal  de
Santo André, autorizou pagamentos por serviços que não foram realizados
e cujo montante, de R$ 15.000,00, foi  desviado, consoante se passa a
descrever.

1.3. Do Desvio de Recursos1.3. Do Desvio de Recursos
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SILVANA FERNANDES MARINHO, SAMUEL ZARIFF MARINHO DE
ARAÚJO  e  SÉRGIO  PESSOA  ARAÚJO,  com vontade  livre  e  consciente  e
comunhão  de  desígnios,  utilizaram  o  contrato  com  a  empresa  do
denunciado  SÉRGIO  PESSOA  ARAÚJO,  objeto  de  dispensa  fraudada  de
licitação, para, na etapa seguinte, desviar parte das verbas federais, como
se demonstrará.

Entre diversos diálogos importantes para elucidação dos fatos,
o anexo relatório de análise 3-B/2019, elaborado pelo Departamento de
Polícia Federal, indica que SÉRGIO PESSOA ARAÚJO e SILVANA FERNANDES
MARINHO manifestam interesse em licitar o projeto básico das casas (para
implantar melhorias sanitárias e domiciliares, custeado com recursos do
convênio 857464/2017). Além de informar ao denunciado SÉRGIO PESSOA
ARAÚJO  que  o  valor  do  projeto  básico  fora  liberado  pela  FUNASA,  a
denunciada SILVANA FERNANDES MARINHO envia-lhe a fotografia a seguir,
em 19 de julho de  2018,  em que aparece a  ordem de pagamento do
Tesouro Nacional, de 10 de julho de 2018, no valor de R$ 22.842,58:

O  denunciado  SÉRGIO  PESSOA  ARAÚJO  informa-lhe  a
impossibilidade de utilizar tais recursos para custear o projeto, pois ele já
fora  pago,  o  que  configuraria  duplicidade.  A  denunciada  SILVANA
FERNANDES MARINHO reconhece a impossibilidade, após consultas que
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confirmam já haverem sido pagos R$ 4.500,00 por confecção de projeto
de melhorias sanitárias.

No mesmo dia 19 de julho de 2018,  a denunciada SILVANA
FERNANDES MARINHO sugere  fazer  um novo  projeto  básico,  desta  vez
para construção de casas (alvenaria em lugar de casas de taipa), pois o
convênio seria destinado a melhorias sanitárias e domiciliares, e usar os
recursos liberados pela FUNASA para “pagamento” do novo projeto, o que
foi imediatamente aprovado por SÉRGIO PESSOA ARAÚJO.

Na  sequência  das  mensagens  trocadas  entre  o  denunciado
SÉRGIO PESSOA ARAÚJO e KÁTIA FERNANDA TAVARES (Assessora Jurídica
do município) e entre aquele e o denunciado SAMUEL ZARIFF MARINHO DE
ARAÚJO,  a  partir  de  9  de  agosto  de  2018,  constata-se  haverem  sido
forjados uma dispensa de licitação e respectivo contrato, no valor de R$
15.000,00, para pagar a confecção do suposto projeto básico de melhorias
sanitárias  e  domiciliares  à  empresa  SPA  SERVIÇOS,  PROJETOS,
ASSESSORIA, CRIAÇÃO E PRODUÇÃO DE CAMARÃO, PEIXES E CRUSTÁCEOS
LTDA.  –  ME,  com data  retroativa  a  fevereiro  de  2018.  Isso  se  verifica
também por ordem de serviço remetida pelo denunciado SÉRGIO PESSOA
ARAÚJO,  por  mensagem  do  aplicativo  WhatsApp,  à  referida  KÁTIA
FERNANDA TAVARES (índice 28 – SÉRGIO x KÁTIA), em 23 de agosto de
2018 (p. 75-80 do anexo relatório de análise 3-B/2019).

Os  diálogos  permitiram  constatar  também  que,  como  em
fevereiro de 2018 já fora pago importe de R$ 4.650,00 àquela empresa,
com recursos  da própria  prefeitura,  restou a quantia  de R$ 10.350,00.
Esse valor foi transferido da prefeitura em 22 de agosto de 2018, por meio
do empenho 619/2018:
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No mês seguinte ao pagamento à SPA SERVIÇOS, PROJETOS, 
ASSESSORIA  de  R$  10.350,00  (empenho  619/2018),  com  recursos  do 
convênio  857464/2017,   SÉRGIO  PESSOA  ARAÚJO  transferiu  parte  da 
quantia para o denunciado SAMUEL ZARIFF MARINHO DE ARAÚJO.

Em  consulta  ao  sistema  Sagres,  do  Tribunal  de  Contas  do 
Estado da Paraíba, verificou-se que a Prefeitura Municipal de Santo André 
emitiu  o  empenho  309/208,  no  importe  de  R$  4.650,00,  em  28  de 
fevereiro de 2018, para pagar a elaboração de projeto básico. O sistema 
Sagres  também  confirmou  emissão  do  empenho  619/2018,  em  22  de 
agosto de 2018, para justificar a despesa do novo projeto.
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A partir de 22 de agosto de 2018, o denunciado Sérgio Pessoa
Araújo começou a pressionar para que o denunciado Samuel Zariff Marinho
de Araújo acelerasse o pagamento dos R$ 10.350,00 restantes, pois, segundo
ele, teria de fazer ainda programação do saque no banco:7

SAMUEL MARINHO X SÉRGIO ARAÚJO

ÍNDICE MENSAGEM DATA HORÁRIO

50 Sérgio Araújo (83     -    ) Oi, 
boa tarde. Veja se vão fazer 
a transferência ainda hoje. 
Tenho que fazer a 
programação de saque no 
banco

22/8/201
8

22/8/2018 15:30:38
(UTC+0)8

O denunciado  SÉRGIO PESSOA ARAÚJO continua a pressionar para
que o pagamento seja realizado imediatamente e na mensagem 59, em
22 de agosto de 2018, solicita ao denunciado SAMUEL ZARIFF MARINHO DE ARAÚJO

que  apague  suas  mensagens,  ao  mesmo tempo em que  lhe  assegura
também apagar as próprias. Na mensagem 60, o segundo tranquiliza o
primeiro e diz que está apagando as mensagens (p. 20 do anexo relatório
de análise 3-B/2019). Essa conversação revela claramente seu teor ilícito,
pois  pessoas sem ter  o que esconder não precisam fazer advertências
mútuas para apagar registros de seus ditos e feitos. Essa precaução com
apagamento de mensagens poderia fazer sentido em diálogos de cunho
pessoal,  por  motivos  emocionais  e  de  privacidade,  mas,  em conversa
sobre  execução  de  um  contrato  administrativo,  não  há  justificativa
legítima para que seja necessário apagar diálogos.

Dois dias depois, em 24 de agosto de 2018, em mensagem
entre os denunciados SÉRGIO PESSOA ARAÚJO e SAMUEL ZARIFF MARINHO DE ARAÚJO, há
confirmação de que “deu certo”,  em clara menção à transferência dos
R$ 10.350,00  para  conta  da  empresa  SPA  SERVIÇOS,  PROJETOS,  ASSESSORIA

(mensagem 124, de 24 de agosto de 2018 – p. 28 do anexo relatório de
análise 3-B/2019).

7 Na tabela abaixo e em outras reproduzidas nesta denúncia, foram feitas pequenas correções de 
ortografia e pontuação das mensagens, para facilitar a compreensão, sem alteração de 
conteúdo.

8 UTC é a sigla em inglês para Coordinated Universal Time (Tempo Universal Coordenado), a 
referência de tempo que sucedeu o Tempo Médio de Greenwich. Em relação a Brasília, o UTC 
está três horas à frente.
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De fato a operação concretizou-se, conforme extrato bancário 
da  SPA SERVIÇOS, PROJETOS, ASSESSORIA (Banco do Brasil  S.A., agência 3165-8, 
conta 19.553- ), que recebeu transferência de R$ 9.646,20 exatamente 
em 24 de agosto de 2018:

Na  sequência,  o  denunciado  SÉRGIO PESSOA ARAÚJO informa  ao
denunciado SAMUEL ZARIFF MARINHO DE ARAÚJO que viajaria naquele mesmo dia,
27 de agosto de 2018, e o tranquiliza dizendo que, caso ele não pudesse
encontrá-lo  naquele  dia,  faria  o  saque  e  deixaria  guardado  até  que  o
segundo  pudesse  vê-lo,  deixando  claro  que  a  quantia  em  espécie  se
destinaria a este. A afirmação é reforçada nas mensagens com os índices
132  e  135.  Na  primeira,  o  denunciado  SÉRGIO PESSOA ARAÚJO refere-se  a
“documentação”,  em  referência  disfarçada  ao valor  destinado  ao
codenunciado (p. 29-30 do anexo relatório de análise 3-B/2019):

1.

SAMUEL MARINHO X SÉRGIO ARAÚJO

ÍNDIC

E

MENSAGEM DATA HORÁRIO

132 Sérgio Araújo (83      -   )Boa 
noite. Estou em Natal e só 
chego em JP9 na terça-feira à 
tarde, pois tenho que resolver 
um problema no CREA do Rio 
Grande do Norte. Estou indo ao 
sertão na quarta-feira e entrego 
a documentação em mãos 
quando passar por Campina. A 
documentação já está separada.

27/8/201
8

27/8/2018 00:24:41
(UTC+0)

133 Samuel Marinho (83       
-      ): Ok

27/8/201
8

27/8/2018
00:43:40(UTC+0)

9 JP = João Pessoa (PB).
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SAMUEL MARINHO X SÉRGIO ARAÚJO

ÍNDIC

E

MENSAGEM DATA HORÁRIO

134 Samuel Marinho (83      
-     ):Tranquilo

27/8/201
8

27/8/2018
00:43:42(UTC+0)

135 Samuel Marinho (83       
-     ): 

Transcrição: Então no caso, 
quando você estiver passando 
aqui por Campina na quarta 
você entrega, né? Na quarta 
feira então.

27/8/201
8

27/8/2018
00:45:49(UTC+0)

136 Sérgio Araújo (83       
-    ): 

Transcrição: Beleza, velho, nem 
se preocupe não, viu? Eu ligo 
pra você.

27/8/201
8

27/8/2018
08:48:05(UTC+0)

137 Samuel Marinho (83       
-     ):Ok

27/8/201
8

27/8/2018
11:29:52(UTC+0)

Em 11 de setembro de 2018, na mensagem 182 (SÉRGIO ARAÚJO X

SAMUEL MARINHO), o denunciado  SAMUEL ZARIFF MARINHO DE ARAÚJO afirma: “Estou
precisando pegar aquilo contigo urgente”, em referência à sua parte nos
recursos  desviados  da  FUNASA,  creditados  na  conta  da  SPA  SERVIÇOS,
PROJETOS, ASSESSORIA (p. 37 do anexo relatório de análise 3-B/2019):
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SAMUEL MARINHO X SÉRGIO ARAÚJO

Índi
ce

Mensagem Data Horário

182 Samuel Marinho (83      
-    ):

Transcrição: Sérgio, tô 
precisando resolver aquele 
negócio contigo urgente, visse? 
Eu tenho umas documentações 
aqui pra resolver. Tô precisando 
pegar aquilo contigo urgente, 
visse.

11/9/201
8

11/9/2018 19:07:48
(UTC+0)

A menção às verbas federais  é corroborada nas mensagens
182 a 221, de 11 a 16 de setembro de 2018, entre os denunciados SÉRGIO

PESSOA ARAÚJO e  SAMUEL ZARIFF MARINHO DE ARAÚJO,  em que o  primeiro  solicita
conta bancária para  depositar  os valores para o segundo, tendo este, a
seguir, informado o número de sua conta (p. 37-40 do anexo relatório de
análise 3-B/2019). 

É de chamar atenção a mensagem 206, de 13 de setembro de
2018, do denunciado  SÉRGIO PESSOA ARAÚJO, em que responde à mensagem
204, do denunciado  SAMUEL ZARIFF MARINHO DE ARAÚJO,  excluída por este,  na
qual afirma que “não faz transferência”, a revelar intenção de dificultar o
rastreamento da origem dos valores a serem depositados (p. 39 do anexo
relatório de análise 3-B/2019):

SAMUEL MARINHO X SÉRGIO ARAÚJO

Índi
ce

Mensagem Data Horário

191 Samuel Marinho (83      
-     ):Oi

12/9/2018 12/9/2018 12:03:59
(UTC+0)

192 Samuel Marinho (83      
-     ):Estou precisando falar 
com você

12/9/2018 12/9/2018 12:04:07
(UTC+0)

193 Samuel Marinho (83       
-    ):???

12/9/2018 12/9/2018 14:42:31
(UTC+0)

194 Sérgio Araújo (83       -      )Oi. 
Desculpe, mas estava sem o 
celular. Mande uma conta que 
mando depositar direto da 
boca do 

12/9/2018 12/9/2018 14:46:14
(UTC+0)



MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERALMINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
PPROCURADORIAROCURADORIA  DADA R REPÚBLICAEPÚBLICA  EMEM P PATOSATOS – PB – PB

SAMUEL MARINHO X SÉRGIO ARAÚJO

Índi
ce

Mensagem Data Horário

caixa. Estou em Mossoró. Dando
assessoria em uma obra de 
abastecimento d’água. Pelo 
jeito só retornarei no final de 
semana. As notícias de Brasília 
são que dinheiro apenas depois 
do período eleitoral

195 Samuel Marinho (83       -    ): 

Transcrição: Pronto, beleza. 
Eu vou lhe passar a conta, aí 
tu deposita. Que eu tô 
precisando aqui pra resolver 
umas coisas.

12/9/201
8

12/9/2018
14:47:27(UTC+0)

196 Samuel Marinho (83       
-     ): 

Transcrição: Banco do Brasil dá 
certo pra tu?

12/9/2018 12/9/2018
14:53:16(UTC+0)

197 Samuel Marinho (83       
-     ):Oi

12/9/2018 12/9/2018
16:19:41(UTC+0)

198 Samuel Marinho (83       
-     ):Agência:     - 

13/9/201
8

13/9/2018
17:08:08(UTC+0)

199 Samuel Marinho (83       
-     ):Conta:      - 

13/9/201
8

13/9/2018
17:08:08(UTC+0)

200 Samuel Marinho (83       
-     ):Samuel Zariff Marinho 
de Araújo

13/9/201
8

13/9/2018
17:08:08(UTC+0)

201 Samuel Marinho (83       
-     ):Banco do Brasil

13/9/2018 13/9/2018
17:08:19(UTC+0)

202 Sérgio Araújo (83        -      )Ok. 
Vou ligar para meu pessoal. Tá 
uma zona, pois minha agência 
foi assaltada. Vou mandar 
3.000 de uma conta e o 
restante vou mandar sacar de 
outra e depositar

13/9/2018 13/9/2018
17:10:32(UTC+0)

203 Sérgio Araújo (83        
-      ) Aguarde

13/9/2018 13/9/2018
17:10:36(UTC+0)

204 Samuel Marinho (83       - 13/9/2018 13/9/2018
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SAMUEL MARINHO X SÉRGIO ARAÚJO

Índi
ce

Mensagem Data Horário

     ): Excluída pelo remetente 17:11:05(UTC+0)

205 Sérgio Araújo (83      
-    )Claro

13/9/2018 13/9/2018
17:11:35(UTC+0)

206 Sérgio Araújo (83      -     )Não 
faço transferência

13/9/2018 13/9/2018
17:11:43(UTC+0)

207 Samuel Marinho (83       
-    ):Ok

13/9/2018 13/9/2018
17:12:00(UTC+0)

208 Sérgio Araújo (83       
-     )Vou mandar fazer em JP. 
Ainda estou em Mossoró

13/9/2018 13/9/2018
17:12:11(UTC+0)

209 Samuel Marinho (83       
-      ): 

Transcrição: Ok, tranquilo, 
quando der certo aí você me 
avisa.

13/9/2018 13/9/2018
17:12:47(UTC+0)

210 Samuel Marinho (83        
-      ):Oi

13/9/2018 13/9/2018
18:36:17(UTC+0)

211 Samuel Marinho (83       
-     ):Tu acha que faz quando?

13/9/2018 13/9/2018
18:36:23(UTC+0)

Após as mensagens de 13 de setembro de 2018, em que o
denunciado  SAMUEL ZARIFF MARINHO DE ARAÚJO solicita  ao  denunciado  SÉRGIO

PESSOA ARAÚJO que deposite sua parte dos recursos originários da FUNASA
em sua conta e dada a demora do segundo em creditar os valores, em 17
de setembro de 2018, o primeiro tenta manter contato com SÉRGIO PESSOA

ARAÚJO,  a  fim de  encontrá-lo  pessoalmente  em João  Pessoa(PB),  com a
finalidade de receber o dinheiro em mão, conforme diálogo nessa data,
com ênfase para as mensagens 223 a 226, nas quais fica claro o objetivo
do encontro (p. 40 do anexo relatório de análise 3-B/2019):

SAMUEL MARINHO X SÉRGIO ARAÚJO

Índi
ce

Mensagem Data Horário

223 Samuel Marinho (83       
-    ):Estou chegando em JP

17/9/201
8

17/9/2018
11:07:09(UTC+0)

224 Samuel Marinho (83       
-     ):Organiza aí a 
documentação

17/9/20
18

17/9/2018
11:07:22(UTC+0)
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SAMUEL MARINHO X SÉRGIO ARAÚJO

Índi
ce

Mensagem Data Horário

225 Samuel Marinho (83      
-     ):Pra eu pegar hoje

17/9/20
18

17/9/2018
11:07:25(UTC+0)

226 Samuel Marinho (83       
-     ):Urgente

17/9/201
8

17/9/2018
11:07:27(UTC+0)

Em 19 de setembro de 2018, o denunciado SÉRGIO PESSOA ARAÚJO

responde às mensagens de  SAMUEL ZARIFF MARINHO DE ARAÚJO,  alegando que
teve o celular roubado, mas que já “enviou a documentação”, referindo-se
ao dinheiro público desviado, e que, como estava sem o aparelho, “estava
sem os  códigos  pra  colocar  a  documentação”,  em clara  referência  ao
número  da  conta  que  o  denunciado  SAMUEL ZARIFF MARINHO DE ARAÚJO lhe
informara dias antes.

Em interrogatório na esfera policial, o denunciado SAMUEL ZARIFF

MARINHO DE ARAÚJO declarou:

[...] QUE se reserva ao direito constitucional de permanecer em silêncio; QUE é 
chefe de gabinete da prefeitura de Santo André/PB há cerca de dois anos; QUE 
perguntado  se  exerce  outra  atividade  remunerada,  se  reserva  ao  direito 
constitucional  de permanecer em silêncio;  QUE não trabalhou na prefeitura 
além da função de chefe de gabinete; QUE extrai seu sustento da renda que 
aufere na função de chefe e gabinete; QUE perguntado se possui outra fonte 
de renda, se reserva ao direito constitucional de permanecer em silêncio; QUE 
não se recorda de ter algum outro parente na prefeitura de Santo André, além 
de sua genitora,  que exerce o cargo de Prefeita; QUE conhece  SÉRGIO PESSOA 
ARAÚJO, o qual foi engenheiro civil da Prefeitura de Santo André/PB, não sabendo 
informar se na condição de funcionário; QUE não se lembra há quanto tempo 
conhece SÉRGIO; QUE falou com SÉRGIO poucas vezes, para tratar sobre “projetos 
de engenharia”; QUE questionado se poderia esclarecer melhor a relação de 
SÉRGIO com  a  prefeitura  municipal  de  Santo  André,  se  reserva  ao  direito 
constitucional  de  permanecer  em  silêncio;  QUE  questionado  se  além  do 
interrogado, outras pessoas da prefeitura mantinham contato com SÉRGIO para 
tratar de assuntos referentes a projetos de engenharia, se reserva ao direito 
constitucional de permanecer em silêncio; QUE não foi secretário da prefeitura 
de Santo André/PB, apenas chefe de gabinete; QUE sua formação acadêmica 
ainda  não  foi  concluída,  cursando  o  9o período  de  Direito  na  UNESC;  QUE 
questionado  se  o  número  telefônico  (83  98801-7077)  lhe  pertence  ou  já 
pertenceu,  se  reserva ao direito  constitucional  de  permanecer  em silêncio; 
QUE perguntado se o número 83-9.9905-7077 que consta no tem 07 do auto de 
apreensão n. 123/2019-DPF/PAT/PB, se reserva ao direito constitucional de 
permanecer  em  silêncio;  QUE  esclarecido  que,  segundo  o  apurado  nas 
investigações do presente caso, há indícios de que o sr  SÉRGIO PESSOA acertou 
contigo o pagamento de valores provenientes de pagamentos destinados ao 
custeio de suposto Projeto Básico realizado por SÉRGIO. Apurou-se também que 
parte dos pagamentos que fez a sua pessoa foi realizado mediante depósito 
bancário em conta bancária de sua titularidade e outra parte entregue, em 
espécie, em João Pessoa. Questionado então se confirma o recebimento de tais
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valores, se reserva ao direito constitucional de permanecer em silêncio; QUE 
questionado  se  já  recebeu  algum  valor  de  SÉRGIO,  se  reserva  ao  direito 
constitucional  de  permanecer  em  silêncio;  QUE  questionado  se  a  conta 
bancária  existente  no  Banco  do  Brasil  agência:  3331-6,  conta  bancária  no 

85874-9, em nome de SAMUEL ZARIFF MARINHO DE ARAUJO, CPF: 088.937.374-42, lhe 
pertence, se reserva ao direito constitucional de permanecer em silêncio; QUE 
questionado qual a frequência [com] que movimenta esta conta e se é por 
meio dela que recebe seus proventos, se reserva ao direito constitucional de 
permanecer em silêncio; QUE questionado se recebeu algum valor, seja por 
meio de depósito ou em espécie, do sr SÉRGIO PESSOA, seja diretamente por ele 
ou  por  terceiros,  se  reserva  ao  direito  constitucional  de  permanecer  em 
silêncio; QUE questionado se conversava com SÉRGIO PESSOA ARAÚJO por meio do 
aplicativo Whatsapp, e por que motivo consta em registro do citado aplicativo 
que o senhor apagava as mensagens que tratava com SÉRGIO PESSOA, se reserva 
ao direito constitucional de permanecer em silêncio; QUE, nunca foi preso nem 
processado  anteriormente.  QUE  dada  a  palavra  ao  interrogado  para  que 
manifestasse qualquer tipo de esclarecimento em prol de sua defesa, prefere 
não se manifestar; QUE dada a palavra ao advogado, nada quis consignar.

Prova adicional da ilicitude dos acertos entre os denunciados e
o fato de diversos pagamentos serem feitos com dinheiro em espécie, que
o denunciado SÉRGIO PESSOA ARAÚJO se encarregava de sacar dos pagamentos
recebidos do Município de Santo André para entregar ao denunciado SAMUEL

ZARIFF MARINHO DE ARAÚJO. Em transações profissionais habituais, não é usual
que pagamentos derivados de contratos administrativos sejam feitos por
essa via, mas, hoje em dia, por transferências bancárias como DOC ou
TED.

De  resto,  nenhum  pagamento  seria  moral  e  legalmente
admissível  de  uma  pessoa  jurídica  ou  física  contratada  por  órgão
municipal a um chefe de gabinete da respectiva prefeitura, como era o
caso do denunciado SAMUEL ZARIFF MARINHO DE ARAÚJO, porquanto não cabe as
autoridades se envolverem na gestão financeira interna dos fornecedores
e  prestadores  da  administração  pública,  muito  menos  para  acertar
pagamentos em benefício próprio.

Tampouco se explicam em um cenário de execução lícita de
contratos administrativos que um gestor público e o titular da empresa
contratada  estejam  a  marcar  frequentes  encontros  pessoais,  fora  das
dependências do órgão público, como ocorria entre os denunciados SILVANA

FERNANDES MARINHO, SÉRGIO PESSOA ARAÚJO e SAMUEL ZARIFF MARINHO DE ARAÚJO, como se
vê de numerosas mensagens entre ambos para esse fim (por exemplo,
mensagens 27, p. 13; 60, p. 19; 151-153, p. 31; 238, p. 39; 312-334, p.
48-50; 353-357, p. 52; 366-367, p. 54; 373-379, p. 54-55; 393-400, p. 56-
67; 47-73, p. 66-67; 141-144, p. 73; todas do anexo relatório de análise 3-
B/2019).

Não  bastassem  essas  provas  de  ilicitude  da  conduta  dos
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denunciados, o denunciado  SAMUEL ZARIFF MARINHO DE ARAÚJO ainda propôs a
SÉRGIO PESSOA ARAÚJO, em 19 de novembro de 2018, que utilizassem linhas
clandestinas  ou  de  terceiros,  evidentemente  com  receio  de  que  seus
acertos delitivos fossem interceptados (p. 54-56 do relatório de análise 3-
B/2019, sem destaque no original):

SAMUEL MARINHO X SÉRGIO ARAÚJO

Índi
ce

MENSAGEM DATA HORÁRIO

373 Samuel Marinho (83       -     ):E 
estou precisando conversar com 
você urgente

19/11/
2018

19/11/2018
13:12:41(UTC+0)

374 Samuel Marinho (83      
-     ):Pra gente alinhar umas 
coisas

19/11/
2018

19/11/2018
13:12:46(UTC+0)

375 Sérgio Araújo (83       -      )Ok 19/11/
2018

19/11/2018
13:12:52(UTC+0)

376 Sérgio Araújo (83       -
     )Vamos combinar. Vou ver se 
posso ir a Campina na quarta-feira 
ou quinta-feira

19/11/
2018

19/11/2018
13:13:14(UTC+0)

377 Samuel Marinho (83        -    ):A 
licitação do projeto dos 
abastecimentos ainda não foi 
inserida no sistema

19/11/
2018

19/11/2018
13:13:16(UTC+0)

378 Sérgio Araújo (83       -     )Por 
que?

19/11/
2018

19/11/2018
13:13:22(UTC+0)

379 Samuel Marinho (83      -    ):E 
estou precisando falar com 
você pra poder agir isso

19/11/
2018

19/11/2018
13:13:26(UTC+0)

380 Sérgio Araújo (83      -    )Faltou 
algum docum?

19/11/
2018

19/11/2018
13:13:40(UTC+0)

381 Samuel Marinho (83
      -     ): 
Transcrição: Sérgio,
qualquer coisa eu posso fazer o 
seguinte, eu posso arrumar um 
celular aqui, é... Arrumo um 
celular aqui e você me dá 
algum número seu aí que você 
possa falar e eu lhe ligo, viu? 
Pra gente poder conversar e 
eu adiantar alguns assuntos 
pra você.

19/11/
2018

19/11/2018
13:14:00(UTC+0)
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SAMUEL MARINHO X SÉRGIO ARAÚJO

Índi
ce

MENSAGEM DATA HORÁRIO

382 Sérgio Araújo (83
     -     ): 
Transcrição: Ok, beleza, 
então deixa... Quando eu 
chegar no escritório eu vou 
ver um, um telefone e passo 
pra você pra você ligar, viu?

19/11/
2018

19/11/2018
13:14:41(UTC+0)

383 2. Samuel Marinho (83
     -    ):
Transcrição: Me passe
um número que eu possa lhe 
ligar, porque aí quando eu 
tiver um tempinho aqui eu ligo 
pra você, pra gente conversar.

19/11/
2018

19/11/2018
13:14:45(UTC+0)

384 Samuel Marinho (83      
-    ):Ok

19/11/
2018

19/11/2018
13:15:05(UTC+0)

385 Sérgio Araújo (83
     -     ): 
Transcrição: Ok.
Deixa... Assim que eu chegar 
no escritório eu te passo o 
número, visse? Um abraço.

19/11/
2018

19/11/2018
13:16:35(UTC+0)

386 Samuel Marinho (83       
-    ):Blz

19/11/
2018

19/11/2018
13:16:49(UTC+0)

Em 17 de setembro de 2019,  a Prefeita Municipal  de Santo
André,  a  denunciada  SILVANA FERNANDES MARINHO enviou  mensagens  ao
denunciado  SÉRGIO PESSOA ARAÚJO para encontrá-lo em João Pessoa (índices
108 a 115 –  SILVANA MARINHO X SÉRGIO ARAÚJO – p. 73 do  anexo relatório de
análise  3-B/2019).  O  anexo  relatório  de  análise  2-A/2019  demonstra
conhecimento  e  participação  da  denunciada  SILVANA FERNANDES MARINHO no
esquema  criminoso.  O  relatório  teve  por  base  diálogos  extraídos  do
aparelho celular do denunciado  SAMUEL ZARIFF MARINHO DE ARAÚJO, apreendido
com ordem judicial, relatório do qual importa destacar o seguinte (p. 12-
13 do anexo relatório de análise 2-A/2019):

Ainda em 24/08/2018, pouco depois de conversar com SÉRGIO ARAÚJO,  SAMUEL MARINHO

passa a conversar  com  sua  mãe,  a  prefeita  do  município  de  Santo  André/PB,  a
senhora SILVANA MARINHO, onde lhe comunica que iria avisar a senhora ERILEIDE (ERILEIDE DE

OLIVEIRA LIMA, secretária de finanças do município), sobre o pagamento de  SÉRGIO, tendo
SILVANA respondido que já avisou a ela pelo  Whatsapp.  Na  sequência  de  mensagens
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chama atenção a mensagem enviada por SAMUEL à SILVANA às  09:59:38  com  o
seguinte conteúdo “5 mil de volta”, numa possível alusão ao valor de R$ 5.000,00
oriundos  do  convênio  e  que  seriam  repassados  por  SÉRGIO a  SAMUEL,  demonstrando,  

portanto,  que a senhora  SILVANA MARINHO,  ao que parece,  tinha conhecimento do
acerto prévio entre SÉRGIO e SAMUEL, para repassar a este último a quantia mencionada:

MENSAGEM DATA HORÁRIO

Samuel Marinho (83      -    ): Vou 
avisar a tia Erileide

24/8/2018 09:59:04

Samuel Marinho (83      -    ):Pra 
fazer o pagamento de Sérgio, 
visse?

24/8/2018 09:59:12

Silvana Marinho (83     -    ): Certo 24/8/2018 09:59:17

Silvana Marinho (83      
-    ):Avisei no Zap

24/8/2018 09:59:25

Samuel Marinho 
(83                ):5 mil de volta

24/8/201
8

09:59:38

Silvana Marinho (83       
-      ):Mas ela não visualizou

24/8/2018 09:59:38

Também aponta o relatório (p. 20 do anexo relatório de análise
2-A/2019):

Neste mesmo período, em uma troca de mensagens com a sua namorada,
MARTINNA,10 SAMUEL diz que o denunciado  SÉRGIO PESSOA ARAÚJO está lhe devendo
R$ 5.000,00, o que corrobora os indícios apontados da existência de um acerto
onde o denunciado  SÉRGIO PESSOA ARAÚJO deveria repassar a  SAMUEL a quantia de
R$ 5.000,00 oriunda do convênio com a FUNASA:

MENSAGEM DATA HORÁRIO

Samuel Marinho (83       -     ): 
Sérgio engenheiro tá devendo 5 
k11 a mim

11/9/2018 15:03:1
6

Samuel Marinho (83      -     ): E tá 
sem me responder no WhatsApp

11/9/2018 15:03:2
3

Em 24 de setembro de 2018, em mensagens do denunciado
SAMUEL ZARIFF MARINHO DE ARAÚJO com  sua  genitora,  a  denunciada  SILVANA

FERNANDES MARINHO, o primeiro dá a entender que ainda não teria recebido do
10 Trata-se da pessoa de MARTINNA KAYWSKA DIAS DE ARAÚJO MELO, que é companheira do 

denunciado.
11 “5 k” é o mesmo que “cinco mil”.
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denunciado SÉRGIO PESSOA ARAÚJO valores referentes ao acerto criminoso e lhe
informa  a  conta  de  MARTINNA KAYWSKA DIAS DE ARAÚJO MELO,  companheira
daquele, para que  SÉRGIO PESSOA ARAÚJO fizesse o depósito.  As mensagens
indicam que a denunciada  SILVANA FERNANDES MARINHO não só possuía pleno
conhecimento do acerto criminoso entre os denunciados SÉRGIO PESSOA ARAÚJO

e SAMUEL ZARIFF MARINHO DE ARAÚJO como o aprovava e dele participava, pois,
sem sua  aquiescência,  o  crime não  teria  prosseguido,  dada  sua  dupla
ascendência, de prefeita e mãe (p. 21-22 do anexo relatório de análise 2-
A/2019):

MENSAGEM DATA HORÁRIO

Silvana Marinho (83      -    ): Bom 
Dia

24/9/2018 05:39:05

Samuel Marinho (83      
-     ): Oi

24/9/2018 09:49:12

Samuel Marinho (83      -     ): 
Bom dia

24/9/2018 09:49:18

Samuel Marinho (83      
-    ): ???

24/9/2018 09:49:22

Samuel Marinho (83      -     ): 
Mandei a conta de Martinna 
pra Sérgio resolver a 
documentação

24/9/201
8

11:40:4
1

Samuel Marinho (83      -    ):Dei 
pressão nele aqui pra ele resolver

24/9/2018 11:40:58

Samuel Marinho (83      -    ):Oi 24/9/2018 12:54:30
Samuel Marinho (83       
-      ):Tais andando nas casas é?

24/9/2018 12:54:40

Silvana Marinho (83      -     ):É 24/9/2018 12:55:03
Silvana Marinho (83       
-    ):Cheguei em casa agora pra 
almoçar

24/9/2018 12:55:18

Samuel Marinho (83     -     ):Sérgio 
disse que ia fazer hoje

24/9/2018 12:55:40

Samuel Marinho (83       
-     ):Se der certo eu te aviso

24/9/201
8

12:55:4
6

Em conclusão,  o  Município  de  Santo André  foi  contemplado
com  convênio  da  FUNASA,  para  melhorias  sanitárias  domiciliares
(convênio  857464/2017),  no  valor  de  R$  500.000,00.  Para  viabilizar  a
liberação desses recursos, em fevereiro de 2018, por meio do processo
fraudado de dispensa de licitação DV10001/2018,  SILVANA FERNANDES MARINHO



MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERALMINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
PPROCURADORIAROCURADORIA  DADA R REPÚBLICAEPÚBLICA  EMEM P PATOSATOS – PB – PB

contratou empresa cujo administrador de fato era SÉRGIO PESSOA ARAÚJO, para
confeccionar o projeto correspondente. Por ele pagou à empresa a quantia
de R$ 4.650,00 (empenho 309/2018), com recursos próprios da prefeitura.
Em  julho  de  2018  a  prefeitura  recebeu  da  FUNASA  recursos  de  R$
22.842,58,  para pagamento do projeto do convênio.  Como o projeto já
havia sido pago com recursos próprios, a prefeita municipal resolveu fazer
outro  projeto,  este  para  construção  de  casas  ao  amparo  do  mesmo
convênio,  já  que  o  primeiro  projeto  seria  somente  para  construção de
banheiros.  Com isso,  utilizaria  parte  dos  recursos  disponibilizados  pela
FUNASA para pagar o novo projeto, no total de R$ 15.000,00, dos quais R$
4.650,00 foram pagos com recursos próprios e R$ 10.350,00 (empenho
619/2018), com recursos federais.

Segundo  demonstram  as  mensagens  acima,  em  agosto  de
2018 SILVANA FERNANDES MARINHO autorizou  pagamento  de  R$  10.350,00  à
empresa  de SÉRGIO PESSOA ARAÚJO (empenho 00619/2018),  com verbas  do
convênio 857464/2017. Em setembro de 2018, pelo menos parte desse
valor, no mínimo R$ 5.000,00, foi transferida por SÉRGIO PESSOA ARAÚJO para a
conta de  SAMUEL ZARIFF MARINHO DE ARAÚJO ou para a da companheira deste,
MARTINNA KAYWSKA DIAS DE ARAÚJO MELO.  De tudo  teve conhecimento,  a  tudo
aquiesceu e de tudo participou  SILVANA FERNANDES MARINHO, peça fundamental
para  que  se  concretizasse  toda  a  trama,  desde  a  dispensa  forjada  de
licitação até o desvio das verbas.

Assim agindo, SILVANA FERNANDES MARINHO, SÉRGIO PESSOA ARAÚJO E

SAMUEL ZARIFF MARINHO DE ARAÚJO praticaram  atos  de  improbidade
administrativa, ao desviarem verbas públicas do Convênio n. 857464/2017
no  valor  de  R$  15.000,00  em  06  de  julho  de  2018,  que  em  valores
atualizados perfazem R$ 48.753,03.  Tal  fato é  capitulado no  art.  10,
incisos VI, IX e XI, da Lei de Improbidade Administrativa.

2. Do Direito2. Do Direito

A respeito das ações civis que buscam a responsabilização dos
agentes públicos e particulares pelo cometimento de condutas tipificados
em  lei  como  atos  de  improbidade  administrativa,  o  dispositivo
fundamental encontra-se consignado no texto da Carta da República em
seu art. 37, § 4º, in verbis:
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Art. 37 - A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes
da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos
princípios  de  legalidade,  impessoalidade,  moralidade,  publicidade  e
eficiência e, também, ao seguinte:

(...)

§ 4º Os atos de improbidade administrativa importarão a suspensão dos
direitos políticos, a perda da função pública, a indisponibilidade dos bens e
o ressarcimento  ao  erário,  na  forma e  gradação  previstas  em lei,  sem
prejuízo da ação penal cabível.

Como  se  vê,  o  bem  jurídico  protegido  pela  norma
constitucional é a probidade administrativa, sobre a qual o Ministro Carlos
Ayres Brito do Supremo Tribunal Federal assevera ser o “mais importante
conteúdo do princípio da moralidade pública” (AP 409, DJE 01-07-2010).
Igualmente percuciente é a doutrina de Inocêncio Mártires Coelho:

Pode-se dizer que a reverência que o direito positivo presta ao princípio da
moralidade  decorre  da  necessidade  de  pôr  em  destaque  que,  em
determinados  setores  da  vida  social,  não  basta  que  o  agir  seja
juridicamente  correto;  deve,  antes,  ser  também  eticamente
inatacável.  Sendo o direito o mínimo ético indispensável à convivência
humana,  a  obediência  ao  princípio  da  moralidade,  em  relação  a
determinados  atos,  significa  que  eles  só  serão  considerados  válidos  se
forem duplamente conforme à eticidade, ou seja, se forem adequados não
apenas às exigências jurídicas, mas também às de natureza moral. A essa
luz,  portanto,  o  princípio  da  moralidade  densifica  o  conteúdo  dos  atos
jurídicos, e em grau tão elevado que a sua inobservância pode configurar
improbidade administrativa12. 

(grifos acrescidos).

Efetivamente, a distinção entre a conduta ilegal e a conduta
ímproba imputada ao agente público ou privado é muito antiga, de modo
que  nem  toda  conduta  ilegal  configura  um  ato  de  improbidade
administrativa. Neste espeque, a improbidade é vista pela jurisprudência
pátria como uma ilegalidade qualificada pelo intuito nocivo do agente, que
atua  com  desonestidade,  dolo  ou  culpa  grave  (STJ,  1ª  Turma,  REsp
12 MENDES, Gilmar Ferreira. COELHO, Inocêncio Mártires. BRANCO, Paulo Gustavo Gonet. Curso de 
Direito Constitucional, 4ª Ed., Ed. Saraiva, São Paulo, 2009, pág. 883, grifos acrescidos.
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1.191.613-MG, j. 19/03/2015, informativo 560).

Densificando  o  comando  normativo  constitucional,  a  Lei  n.
8.429/92,  apodada  de  Lei  de  Improbidade  Administrativa,  divide  as
hipóteses  de  improbidade  administrativa  em  (a)  atos  que  importam
enriquecimento ilícito,  (b) atos que causam prejuízo ao erário e  (c) atos
que atentam contra os princípios da Administração Pública.

De acordo com a Lei de Improbidade Administrativa, descrito
em seu art. 10: 

Art. 10. Constitui ato de improbidade administrativa que causa lesão ao
erário  qualquer  ação ou omissão,  dolosa ou culposa,  que enseje perda
patrimonial, desvio, apropriação, malbaratamento ou dilapidação dos bens
ou haveres das entidades referidas no art. 1º desta lei, e notadamente: 

I  -  facilitar  ou  concorrer  por  qualquer  forma  para  a  incorporação  ao
patrimônio particular, de pessoa física ou jurídica, de bens, rendas, verbas
ou valores integrantes do acervo patrimonial das entidades mencionadas
no art. 1º desta lei; 

VI  -  realizar  operação  financeira  sem observância  das normas legais  e
regulamentares ou aceitar garantia insuficiente ou inidônea; 

IX - ordenar ou permitir a realização de despesas não autorizadas em lei
ou regulamento; e

XI  -  liberar  verba  pública  sem  a  estrita  observância  das  normas
pertinentes ou influir de qualquer forma para a sua aplicação irregular.

Segundo  a  reiterada  jurisprudência  do  Superior  Tribunal  de
Justiça,  para  que  seja  reconhecida  a  tipificação  da  conduta  do  agente
como  incurso  nas  previsões  da  Lei  de  Improbidade  Administrativa  é
necessária a demonstração do elemento subjetivo, consubstanciado pelo
dolo  para  os  tipos  previstos  nos  arts.  9º  (enriquecimento  ilícito)  e  11
(violação aos princípios da administração pública) e, ao menos pela culpa,
nas hipóteses previstas no art. 10 (prejuízo ao erário).

Conforme  narrado,  o  caso  aqui  apresentado  é  de  desvio
doloso, que ocasionou  dano ao erário no importe de  R$ 48.753,0313

13 Conforme tabela de cálculos do MPF, elaborada a partir do Manual de Cálculos – Combate à 
Corrupção e Tutela do Patrimônio Público elaborado pela 5ª Câmara de Coordenação e Revisão do 
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(quarenta e oito mil, setecentos e cinquenta e três reais e três centavos),
cujos  recursos  públicos  foram  repassados  por  força  do  Convênio
857464/2017  com  dispensa  indevida  de  licitação,  praticados  por  SILVANA

FERNANDES MARINHO E SAMUEL ZARIFF MARINHO DE ARAÚJO,  contando  com a
participação efetiva e imprescindível de SÉRGIO PESSOA ARAÚJO, responsável
pela empresa SPA SERVIÇOS, PROJETOS, ASSESSORIA. 

Conforme narrado,  SILVANA FERNANDES MARINHO E SAMUEL ZARIFF

MARINHO praticaram os atos ímprobos de lesão ao erário previstos no caput
do art. 10 e, notadamente, nos incisos I, IX e XI da Lei de Improbidade
Administrativa, cujas sanções entendem-se a SÉRGIO PESSOA ARAÚJO e sua
empresa  SPA  SERVIÇOS,  PROJETOS,  ASSESSORIA, conforme previsto  no
art. 3º da mencionada lei.

Portanto, resta imperiosa a aplicação das sanções previstas no
art. 12, inciso II e III, da Lei nº. 8.429/92, para SILVANA FERNANDES MARINHO,
SÉRGIO PESSOA ARAÚJO E SAMUEL ZARIFF MARINHO,  assim  descrito  pelo
legislador:

Art. 12.  Independentemente das sanções penais, civis e administrativas,
previstas  na  legislação  específica,  está  o  responsável  pelo  ato  de
improbidade sujeito às seguintes cominações:

(…)

II - na hipótese do art. 10, ressarcimento integral do dano, perda dos bens
ou  valores  acrescidos  ilicitamente  ao  patrimônio,  se  concorrer  esta
circunstância, perda da função pública, suspensão dos direitos políticos de
cinco a oito anos, pagamento de multa civil de até duas vezes o valor do
dano e proibição de contratar com o Poder Público ou receber benefícios ou
incentivos  fiscais  ou  creditícios,  direta  ou  indiretamente,  ainda  que  por
intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário, pelo prazo de
cinco anos;

(...)

Parágrafo único. Na fixação das penas previstas nesta lei o juiz levará em
conta  a  extensão  do  dano causado,  assim como o  proveito  patrimonial
obtido pelo agente.

3. Dos Pedidos

Por tais razões, o MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL requer:

MPF. Disponível em: http://www.mpf.mp.br/pgr/noticias-pgr/camara-de-combate-a-corrupcao-lanca-
manual-de-calculos-do-mpf [acesso em 02 de dezembro de 2019].

http://www.mpf.mp.br/pgr/noticias-pgr/camara-de-combate-a-corrupcao-lanca-manual-de-calculos-do-mpf
http://www.mpf.mp.br/pgr/noticias-pgr/camara-de-combate-a-corrupcao-lanca-manual-de-calculos-do-mpf
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a) a notificação dos demandados para apresentarem resposta
escrita, nos termos do art. 17, § 7°, da Lei n. 8.429/92;

b) após, que seja recebida a peça exordial, com a consequente
citação dos demandados para responder a ela (art. 17, §§ 8° e 9°, Lei n.
8.429/92);

c) a intimação da União, por meio da Advocacia Geral da União
– AGU, para, caso deseje, integrar a lide no polo ativo (art. 17, § 3°, Lei n.
8.429/92);

d) Que  seja  julgada  procedente  a  presente  ação,  com  a
consequente  condenação  de  SILVANA FERNANDES MARINHO,  SÉRGIO PESSOA

ARAÚJO E SAMUEL ZARIFF MARINHO e da empresa  SPA SERVIÇOS, PROJETOS,
ASSESSORIA,  nas  sanções  cominadas  pelo  art.  12,  inciso  II,  da  Lei
8.429/92, pela prática da infração descrita no art. 10, caput e incisos I, IX
e  XI,  de  acordo  com  a  capitulação  acima  especificada  para  cada  um
deles;que seja julgada procedente a presente ação, com a consequente
condenação dos réus nas sanções cominadas pelo art. 12, incisos II e III,
da Lei 8.429/92;

e) a dispensa do pagamento de custas, emolumentos e outros
encargos, na forma do que dispõe o art. 18 da Lei Federal nº 7.347/85;

f) o recolhimento das multas ao Fundo de Defesa de Direitos
Difusos – FDD, criado pela Lei n. 7.347/85 e regulamentado pela Lei n.
9.008/95.

Por fim, informamos que os elementos probatórios, já constam
em upload do Pje na Ação Penal n. 0816350-87.2019.4.05.0000/PB e
no Inquérito Policial n. 0801028-50.2019.4.05.8205.

Dá-se à causa o valor de R$ 48.753,03 (quarenta e oito mil,
setecentos e cinquenta e três reais e três centavos).

Patos, data e horário de validação no sistema.

(assinado digitalmente)
TIAGO MISAEL DE J. MARTINSTIAGO MISAEL DE J. MARTINS

Procurador da RepúblicaProcurador da República
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