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AÇÃO PENAL - PROCEDIMENTO ORDINÁRIO (283) Nº 0003237-18.2017.4.03.6114 / 3ª Vara Federal de São Bernardo do
Campo
AUTOR: MINISTERIO PUBLICO DA UNIAO
 
REU: ALFREDO LUIZ BUSO, ANDERSON FABIANO FREITAS, ARTUR ANISIO DOS SANTOS, AYRTON PETRI, EDISON
DOS SANTOS, ELIZEU ALVAREZ DE LIMA, FRANCISCO BARBOSA DE MACEDO, FRANCISCO DE PAIVA FANUCCI,
GIANCARLO SALVADOR LATORRACA, HELIO DA COSTA, HUMBERTO SILVA NEIVA, ISA GRINSPUM FERRAZ, JOAO
GRINSPUM FERRAZ, JOSE CLOVES DA SILVA, JOSE EDUARDO FIGUEIREDO LEITE, LUIZ FERNANDO PIRES
GUILHERME, LUIZ MARINHO, MARCELO CARVALHO FERRAZ, PAULO MARGONARI ADAMO, PAULO ROBERTO
RIBEIRO FONTES, PEDRO AMANDO DE BARROS, SERGIO SUSTER
INVESTIGADO INQUÉRITO ARQUIVADO: ALBERTO DA SILVA THIAGO FILHO
Advogados do(a) REU: LUCAS PERUZZI DE OLIVEIRA - SP425347-E, GABRIELA LUIGGI SENATORE - SP394842,
LEANDRO RACA - SP407616, LUANA BARBOSA DE OLIVEIRA - SP385220, RENATO SCIULLO FARIA - SP182602,
DANYELLE DA SILVA GALVAO - PR40508-A
Advogados do(a) REU: FLAVIA AMARANTE TEIXEIRA DUARTE - SP434393, RODRIGO CALBUCCI - SP156314-E,
ROBERTO SOARES GARCIA - SP125605, EDUARDO PIZARRO CARNELOS - SP78154
Advogados do(a) REU: BRUNO MARIO SALGADO CREMONESE - SP384732, ANNE CRISTINE BONASSI ALVES -
SP356626, ARTHUR MARTINS SOARES - SP338364, TARIJA LOUZADA POZO - SP316323, GUILHERME SUGUIMORI
SANTOS - SP295675, JOSE CARLOS ABISSAMRA FILHO - SP257222, DAMIAN VILUTIS - SP155070, RICARDO
FERNANDES BERENGUER - SP133727
Advogados do(a) REU: BRUNA LEANDRO COLETO - SP406603, FELIPE VANDERLINDE SCHIAVON - SP406468, MARCO
JOHANN GUERRA FERREIRA - SP211130-E, GABRIELA RODRIGUES MOREIRA SOARES - SP367950, JULIA THOMAZ
SANDRONI - RJ144384, LARA MAYARA DA CRUZ - SP305340, BEATRIZ DE OLIVEIRA FERRARO - SP285552, FLAVIA
MORTARI LOTFI - SP246694, RENATO DUARTE FRANCO DE MORAES - SP227714, LEONARDO MAGALHAES AVELAR
- SP221410, CLAUDIO MAURO HENRIQUE DAOLIO - SP172723, GUILHERME ALFREDO DE MORAES NOSTRE -
SP130665, ANTONIO SERGIO ALTIERI DE MORAES PITOMBO - SP124516
Advogados do(a) REU: MARIANE DESTEFANI DE SOUZA - SP365079, GIULIA DE FELIPPO MORETTI - SP198327-E,
CARLOS EDUARDO SANTIAGO - SP367938, RAFAEL DELGADO CHIARADIA - SP199092, MARCO AURELIO TOSCANO
DA SILVA - SP151889
Advogados do(a) REU: BRUNA LEANDRO COLETO - SP406603, FELIPE VANDERLINDE SCHIAVON - SP406468, MARCO
JOHANN GUERRA FERREIRA - SP211130-E, GABRIELA RODRIGUES MOREIRA SOARES - SP367950, JULIA THOMAZ
SANDRONI - RJ144384, LARA MAYARA DA CRUZ - SP305340, BEATRIZ DE OLIVEIRA FERRARO - SP285552, FLAVIA
MORTARI LOTFI - SP246694, RENATO DUARTE FRANCO DE MORAES - SP227714, LEONARDO MAGALHAES AVELAR
- SP221410, CLAUDIO MAURO HENRIQUE DAOLIO - SP172723, GUILHERME ALFREDO DE MORAES NOSTRE -
SP130665, ANTONIO SERGIO ALTIERI DE MORAES PITOMBO - SP124516
Advogado do(a) REU: VIVIANE ALVES DE MORAIS - SP355822
Advogados do(a) REU: LUIZA PESSANHA RESTIFFE - SP385016, DANIEL GERSTLER - SP314199, GABRIEL BARMAK
SZEMERE - SP358031, ANDRE RICARDO GODOY DE SOUZA - SP337379, DANIEL ZACLIS - SP271909, HELENA REGINA
LOBO DA COSTA - SP184105, MARINA PINHAO COELHO ARAUJO - SP173413
Advogado do(a) REU: MAURO JAUHAR JULIAO - SP134332
Advogados do(a) REU: THAIS DE CARVALHO AZEVEDO - SP427079-E, DIOGO REGO MOLITERNO - SP344738, MELISE
TAUHYL DE CAMPOS - SP385033, BRUNO DONADIO ARAUJO - SP374731, LIGIA LAZZARINI MONACO - SP374150,
RAUL ABRAMO ARIANO - SP373996, LIVIA YUEN NGAN MOSCATELLI - SP374323, HELIO PEIXOTO JUNIOR -
SP374677-B, GIOVANNA ZANATA BARBOSA - SP356177, MARIANA BADARO GONCALLES - SP359758, MARCELLA
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KUCHKARIAN MARKOSSIAN - SP345071, ANA CAROLINA PASTORE RODRIGUES - SP344895, FELIPE FERREIRA DE
CAMARGO - SP316743, CAIO NOGUEIRA DOMINGUES DA FONSECA - SP169348-E, BRUNO LAMBERT MENDES DE
ALMEIDA - SP291482, ADRIANO SCALZARETTO - SP286860, BRUNO MAGOSSO DE PAIVA - SP252514, PEDRO IVO
GRICOLI IOKOI - SP181191
Advogados do(a) REU: VITOR ALBERTINI IPPOLITI - SP425795, ANDRE MISIARA - SP409634, LARA LIMA MARUJO -
SP330289, MARINA FRANCO MENDONCA - SP287598, LUIZ GUILHERME MOREIRA PORTO - SP146195
Advogados do(a) REU: IURI DELELLIS CAMILLO - SP318420, HELENA CHRISTIANE TRENTINI - SP329348, MICHEL
BERTONI SOARES - SP308091, GEORGHIO ALESSANDRO TOMELIN - SP221518
Advogados do(a) REU: IURI DELELLIS CAMILLO - SP318420, HELENA CHRISTIANE TRENTINI - SP329348, MICHEL
BERTONI SOARES - SP308091, GEORGHIO ALESSANDRO TOMELIN - SP221518
Advogados do(a) REU: ADEMIR BARRETO JUNIOR - SP366273, BRUNO BARRIONUEVO FABRETTI - SP316079,
FRANCISCO TOLENTINO NETO - SP55914, HUMBERTO BARRIONUEVO FABRETTI - SP253891
Advogados do(a) REU: THAMYRIS CHIODI APPEL - SP358565, PAULA NUNES DOS SANTOS - SP365277, RACHEL
LERNER AMATO - SP346045, JOSE ROBERTO COELHO DE ALMEIDA AKUTSU LOPES - SP310861, FERNANDO
GARDINALI CAETANO DIAS - SP287488, ANDRE PIRES DE ANDRADE KEHDI - SP227579, RENATO STANZIOLA VIEIRA
- SP189066
Advogados do(a) REU: PATRICIA DE FATIMA GUEDES - SP398266, WALDINEY FERREIRA GUIMARAES - SP255286,
EXPEDITO SOARES BATISTA - SP109403
Advogados do(a) REU: HENRIQUE CESAR DE LIMA TIRABOSCHI - SP406481, FABIANA NOVO ROCHA - SP400441,
MARCO AURELIO PINTO FLORENCIO FILHO - SP255871-B, MARINA RODRIGUES LOURENCO - SP390699, RODRIGO
DOMINGUES DE CASTRO CAMARGO ARANHA - SP343581
Advogados do(a) REU: LUIZA PESSANHA RESTIFFE - SP385016, DANIEL GERSTLER - SP314199, GABRIEL BARMAK
SZEMERE - SP358031, ANDRE RICARDO GODOY DE SOUZA - SP337379, DANIEL ZACLIS - SP271909, HELENA REGINA
LOBO DA COSTA - SP184105, MARINA PINHAO COELHO ARAUJO - SP173413
Advogados do(a) REU: RAISSA RABUSCKY DAVANZO - SP391748, PILAR FREYA HASLINGER PARASIN WERNER -
SP386458, MUNICK RABUSCKY DAVANZO - SP365092, LUDMILLA FRANCO E SILVA SANCHES - SP315060, DIOGO
SAKATA TAGUCHI - SP347477, BRUNO BASTOS FERNANDES - SP357107, BRUNA VALENTE PEREIRA - SP364934, LUIS
RICARDO VASQUES DAVANZO - SP117043
Advogados do(a) REU: THAIS DE CARVALHO AZEVEDO - SP427079-E, DIOGO REGO MOLITERNO - SP344738, MELISE
TAUHYL DE CAMPOS - SP385033, BRUNO DONADIO ARAUJO - SP374731, LIGIA LAZZARINI MONACO - SP374150,
RAUL ABRAMO ARIANO - SP373996, LIVIA YUEN NGAN MOSCATELLI - SP374323, HELIO PEIXOTO JUNIOR -
SP374677-B, GIOVANNA ZANATA BARBOSA - SP356177, MARIANA BADARO GONCALLES - SP359758, MARCELLA
KUCHKARIAN MARKOSSIAN - SP345071, ANA CAROLINA PASTORE RODRIGUES - SP344895, FELIPE FERREIRA DE
CAMARGO - SP316743, CAIO NOGUEIRA DOMINGUES DA FONSECA - SP169348-E, BRUNO LAMBERT MENDES DE
ALMEIDA - SP291482, ADRIANO SCALZARETTO - SP286860, BRUNO MAGOSSO DE PAIVA - SP252514, PEDRO IVO
GRICOLI IOKOI - SP181191
Advogados do(a) REU: FLAVIA AMARANTE TEIXEIRA DUARTE - SP434393, RODRIGO CALBUCCI - SP156314-E,
ROBERTO SOARES GARCIA - SP125605, EDUARDO PIZARRO CARNELOS - SP78154
Advogados do(a) REU: SUELI SUSTER - SP110243, TANIA CRISTINA MARTINS NUNES - SP96797
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I. RELATÓRIO

Vistos.

Trata-se de ação penal movida pelo Ministério Público Federal em face de ALFREDO LUIZ BUSO,
ANDERSON FABIANO FREITAS, ARTHUR ANÍSIO DOS SANTOS, AYRTON PETRI, ELIZEU
ALVAREZ DE LIMA, FRANCISCO BARBOSA DE MACEDO, FRANCISCO DE PAIVA FANUCCI,
GIANCARLO SALVADOR LATORRACA, HÉLIO DA COSTA, HUMBERTO DA SILVA NEIVA, ISA
GRINSPUM FERRAZ, JOÃO GRINSPUM FERRAZ, JOSÉ CLOVES DA SILVA, JOSÉ EDUARDO
FIGUEIREDO LEITE, LUIZ FERNANDO PIRES GUILHERME, LUIZ MARINHO, MARCELO
CARVALHO FERRAZ, PAULO MARGONARI ADAMO, PAULO ROBERTO RIBEIRO FONTES,
PEDRO AMANDO DE BARROS E SÉRGIO SUSTER, devdiamente qualificados na inicial acusatória,
imputando-lhes a prática dos seguintes crimes:

ALFREDO LUIZ BUSO: Art. 89,  da Lei n. 8.666/93, por três vezes, em concurso material entrecaput
si; e art. 312, , do Código Penal, por três vezes, em concurso material;caput
ANDERSON FABIANO FREITAS: Art. 89, , da Lei n. 8.666/93, c.c. art. 29 do Código Penal; ecaput
art. 312, , c.c. art. 29 do Código Penal;caput
ARTHUR ANÍSIO DOS SANTOS: Art. 89, , da Lei n. 8.666/93, c.c. art. 29 do Código Penal, porcaput
três vezes, em concurso material entre si; e art. 312, , c.c. art. 29 do Código Penal por três vezes;caput
AYRTON PETRI: Art. 89, , da Lei n. 8.666/93, c.c. art. 29 do Código Penal; e art. 312, ,caput caput
c.c. art. 29 do Código Penal;
EDISON DOS SANTOS: Art. 89, , da Lei n. 8.666/93, c.c. art. 29 do Código Penal, por duascaput
vezes, em concurso material; e art. 312, , c.c. art. 29 do Código Penal por três vezes, em concursocaput
material;
ELIZEU ALVAREZ DE LIMA: Art. 89, , da Lei n. 8.666/93, c.c. art. 29 do Código Penal; e art.caput
312, , c.c. art. 29 do Código Penal;caput
FRANCISCO BARBOSA DE MACEDO: Art. 89, parágrafo único, da Lei n. 8.666/93, c.c. art. 29 do
Código Penal; e art. 312, , c.c. art. 29 do Código Penal;caput
FRANCISCO DE PAIVA FANUCCI: Art. 89,  (1x) e parágrafo único (2x), da Lei n. 8.666/93,caput
c.c. art. 29 do Código Penal, em concurso material entre si; e art. 312, , c.c. art. 29 do Códigocaput
Penal por duas vezes, também em concurso material;
GIANCARLO SALVADOR LATORRACA: Art. 89, parágrafo único, da Lei n. 8.666/93, c.c. art. 29
do Código Penal; e art. 312, , c.c. art. 29 do Código Penal;caput
HÉLIO DA COSTA: Art. 89, parágrafo único, da Lei n. 8.666/93, c.c. art. 29 do Código Penal; e art.
312, , c.c. art. 29 do Código Penal;caput
HUMBERTO DA SILVA NEIVA: Art. 89, , da Lei n. 8.666/93, c.c. art. 29 do Código Penal; ecaput
art. 312, , c.c. art. 29 do Código Penal por três vezes, em concurso material;caput
ISA GRINSPUM FERRAZ: Art. 89, parágrafo único, da Lei n. 8.666/93, c.c. art. 29 do Código Penal;
e art. 312, , c.c. art. 29 do Código Penal;caput
JOÃO GRINSPUM FERRAZ: Art. 89, parágrafo único, da Lei n. 8.666/93, c.c. art. 29 do Código
Penal; e art. 312, , c.c. art. 29 do Código Penal;caput
JOSÉ CLOVES DA SILVA: Art. 312, , do Código Penal por duas vezes em concurso material;caput
JOSÉ EDUARDO FIGUEIREDO LEITE: Art. 89, parágrafo único, da Lei n. 8.666/93, c.c. art. 29 do
Código Penal; e art. 312, , c.c. art. 29 do Código Penal por duas vezes;caput
LUIZ FERNANDO PIRES GUILHERME: Art. 312, , do Código Penal por duas vezes, emcaput
concurso material;
LUIZ MARINHO: Art. 89, , da Lei n. 8.666/93, por três vezes, em concurso material com art.caput
312, , do Código Penal por três vezes, em concurso material entre si, com as agravantes previstascaput
no art. 61, II, alíneas b, c, g; e art. 62, inciso I e III, do Código Penal;
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18.  

19.  
20.  

21.  

22.  

MARCELO CARVALHO FERRAZ: Art. 89,  (1x) e parágrafo único (2x), da Lei n. 8.666/93,caput
c.c. art. 29 do Código Penal, em concurso material entre si e com o art. 312, , c.c. art. 29 docaput
Código Penal por duas vezes, também em concurso material;
PAULO MARGONARI ADAMO: Art. 312,  do Código Penal;caput
PAULO ROBERTO RIBEIRO FONTES: Art. 89, parágrafo único, da Lei n. 8.666/93, c.c. art. 29 do
Código Penal, por duas vezes, em concurso material com art. 312, , c.c. art. 29 do Código Penal;caput
PEDRO AMANDO DE BARROS: Art. 89, , da Lei n. 8.666/93, c.c. art. 29 do Código Penal; ecaput
art. 312, , c.c. art. 29 do Código Penal;caput
SÉRGIO SUSTER: Art. 89, , da Lei n. 8.666/93, c.c. art. 29 do Código Penal, por três vezes, emcaput
concurso material com art. 312, , c.c. art. 29 do Código Penal, também por três vezes, emcaput
concurso material;

A  se reporta a fatos investigados no bojo da chamada “Operação Hefesta”, e deu início à primeiradenúncia
de duas ações criminais referentes ao escopo dessa investigação. Ocupa-se, especificamente, dos supostos
ilícitos perpetrados na fase preparatória das obras do Museu do Trabalho e do Trabalhador em São Bernardo
do Campo, descrevendo condutas supostamente criminosas realizadas durante a contratação e elaboração do
Estudo Preliminar, do Projeto Básico e do chamado Estudo Museológico (estudo, concepção e

.fundamentação museológico e museográfico)

Narra a inicial acusatória, em síntese, que restou apurado nos autos do Procedimento Investigatório Criminal,
instaurado a partir de cópias do Inquérito Civil n. 1.34.011.000360/2013-17 e do Inquérito Policial n.
0027/2015-11 que, desde 2010, no município de São Bernardo do Campo, um grupo de pessoas se associou
de forma organizada e permanente para a prática de delitos diversos contra a Administração Pública Federal e
Municipal ao longo do processo de construção do Museu do Trabalho e do Trabalhador, obra pública
realizada com verbas municipais e federais.

Assevera o  que Parquet “o projeto de construção do MTT já estava, desde o início, direcionado para um
grupo pré-determinado de empresários, os quais estavam cientes e anuíram com os crimes necessários à

.consecução do objetivo, sobretudo os que burlavam a oferta pública da obra”

Afirma que o núcleo dos agentes públicos denunciados, por meio da cooptação dos responsáveis pelos
consórcios ENGER-PLANSERVI-CONCREMAT e seu sucessor ENGER-HAGAPLAN-PLANSERVI,
empreendeu a contratação direta do escritório BRASIL ARQUITETURA de maneira dissimulada.

Nesse contexto, assevera que os consórcios e a BRASIL ARQUITETURA agiram de forma concertada no
esquema criminoso para ocultar a contratação direta desta última pelo município de São Bernardo do Campo 
“sem licitação, a preços superfaturados, para a elaboração dos projetos do MTT, e o consequente desvio de
recursos públicos, em proveito de seus sócios e dos agentes públicos responsáveis pela contratação.”

Narra ainda a denúncia que a ação criminosa contou também com a participação dos sócios do escritório
APIACÁS ARQUITETOS e utilizou a empresa como intermediária para a subcontratação dos demais
projetistas na elaboração do projeto executivo de arquitetura e complementares, e do estudo de concepção e
fundamentação museológico e museográfico.

A esse respeito, o MPF afirma que “a inclusão da APIACÁS ARQUITETOS na cadeia de subcontratação e
transferência dos valores oriundos dos cofres públicos foi essencial para a violação da lei de licitação,
servindo ainda para ocultar a participação da BRASIL ARQUITETURA LTDA, que era a real contratante
desses profissionais especializados, cujos serviços eram necessários à implementação dos projetos em
curso.”

Imputa aos acusados, ao final, a prática das condutas criminosas descritas no artigo 89,  e parágrafocaput
único da Lei n. 8.666/93 e no artigo 312, , do código Penal, nas formas já narradas.caput
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Às fls. 61/63 v., foi determinado o arquivamento do inquérito policial em relação a ALBERTO DA SILVA
THIAGO FILHO exclusivamente em relação à imputação da prática do delito do artigo 89 da Lei 8.666/93 e
a notificação dos denunciados para defesa prévia, nos termos dos artigos 513 e 514 do Código de Processo
Penal.

As  foram acostadas em fls. 231/412, 420/944, 978/1150, 1191/1228, 1266/1272, 1279/1397,defesas prévias
1429/1524, 1534/1586.

Às fls. 413/414 v. foi proferida decisão autorizando afastamento de sigilo fiscal como ato preparatório para
medida assecuratória de arresto em relação aos seguintes denunciados: AYRTON PETRI, ELIZEU
ALVAREZ DE LIMA, FRANCISCO BARBOSA DE MACEDO, GIANCARLO SALVADOR
LATORRACA, HELIO DA COSTA, ISA GRINSPUM FERRAZ, JOÃO GRINSPUM FERRAZ, JOSÉ
EDUARDO FIGUEIREDO LEITE, LUIZ FERNANDO PIRES GUILHERME e LUIZ MARINHO.

O Ministério Público Federal se manifestou sobre as defesas prévias em fls. 957/975. Decisão determinando a
reabertura do prazo para apresentação de defesa prévia para todos os denunciados às fls. 976.

A  (fls. 1600/1631 v.), em decisão que aprecioudenúncia foi parcialmente recebida em 02 de abril de 2018
e decidiu preliminares e alegações de nulidades na fase investigativa trazidas pelas defesas e determinou a
citação dos acusados. Nesta ocasião, foi afastada a alegação de incompetência da Justiça Federal; declarada
extinta a punibilidade dos denunciados AYRTON PETRI, EDISON DOS SANTOS e HUMBERTO DA
SILVA NEIVA em relação às imputações da prática da conduta prevista no art. 89 da Lei n. 8.666/93, ante o
reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva; e afastada a ocorrência de nulidades identificadas pela
defesa na realização da condução coercitiva de investigados para interrogatório e na atuação investigativa do
Ministério Público Federal.

Foi ainda acolhida a tese defensiva de nulidade das oitivas de denunciados colhidas no bojo do ICP 360/2013
na qualidade de testemunhas, quando já ostentavam a condição de investigados, e determinado seu
desentranhamento dos autos. Foram parcialmente acolhidas as alegações de nulidade no compartilhamento de
provas entre o Ministério Público Federal e a Polícia Federal, com a consequente determinação de
desentranhamento de referidas provas do feito.

 interpostas pelos denunciados JOSÉ EDUARDO FIGUEIREDO LEITE (fls.Exceções de incompetência
1647/1658), AYRTON PETRI e ELIZEU ALVAREZ DE LIMA (fls. 1675/1688) e ALFREDO LUIZ BUSO
(fls. 1701/1712), apreciadas e rejeitadas às fls. 1668/1670 v., 1694/1696 e 1722/1725.

Em face da decisão de recebimento parcial da denúncia foram opostos embargos de declaração pela defesa de
JOSÉ EDUARDO FIGUEIREDO LEITE (fls. 1729/1732) e pelo Ministério Público Federal (fls. 1733/1740
v.), que foram decididos, respectivamente, às fls. 1787/1794 v. e 1795/1797.

Às fls. 1800/1800 v., o Ministério Público Federal interpôs recurso em sentido estrito, recebido às fls. 1.828.

Procedeu-se à  (fls. 1832, 1834, 1839, 1842, 1845, 1856-v., 2677, 2679, 2681,citação dos denunciados
2683, 2685, 2687,2692,2694,2696,2698,2700, 2702, 2704), que apresentaram : EDISONresposta à acusação
DOS SANTOS, às fls. 1744/1785; PAULO MARGONARI ADAMO, às fls. 1801/1827; AYRTON PETRI e
ELIZEU ALVAREZ DE LIMA, às fls. 1868/1968; GIANCARLO SALVADOR LATORRACA, às fls.
1970/1987; SÉRGIO SUSTER, às fls. 1988/2027; LUIZ MARINHO, às fls. 2028/2122; ARTUR ANÍSIO
DOS SANTOS, às fls. 2127/2128; LUIZ FERNANDO PIRES QUILHERME, às fls. 2129/2132; ALFREDO
LUIZ BUSO, às fls. 2133/2261; HUMBERTO SILVA NEIVA, às fls. 2274/2276 e 2874/2884; FRANCISCO
BARBOSA DE MACEDO, às fls. 2295/2356; ISA BRINSPUM FERRAZ E JOÃO GRINSPUM FERRAZ,
às fls. 2360/2384; JOSÉ EDUARDO FIGUEIREDO LEITE, às fls. 2385/2399; FRANCISCO DE PAIVA
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FANUCCI, às fls. 2400/2566; PAULO ROBERTO RIBEIRO FONTES e HÉLIO DA COSTA, às fls.
2569/2671; ANDERSON FABIANO FREITAS, às fls. 2708/2724; MARCELO CARVALHO FERRAZ, às
fls. 2725/2868; PEDRO AMANDO, às fls. 2938/2955; e JOSÉ CLOVES DA SILVA, às fls. 2957/2979.

 proferida às fls. 2982/3024 v., em que apreciadas as alegações de nulidades ocorridas após oDecisão
oferecimento da denúncia lançadas pelas defesas e outras questões processuais, ratificado integralmente o

 e determinadas providências para dar início à instrução processual.recebimento da denúncia

A acusação juntou aos autos o  (fls. 3049/3087 v.), seuslaudo pericial n. 750/2018 – INC/DITEC/PF
pedidos de esclarecimentos e quesitos complementares (fls. 3040 v./3048) e o roteiro de auditoria de obras
públicas do Tribunal de Contas da União (fls. 3089/3201).

Decisão às fls. 3204/3205 v., determinando a intimação das defesas para a apresentação de esclarecimentos e
quesitos complementares aos peritos.

Teve então início a produção da , com a oitiva de um total de 116 testemunhas, gravadas em áudioprova oral
e vídeo - atas às fls. 3310/3315; 3316/3331; 3831/3845; 3859/3874; 3912/3922; 4085/4091; 4097/4102;
4142/4158; 4237/4250; 4252/4257; 4302/4313; 4320/4333; 4475/4488; 4508; 4541/4552; 4596/4610;
4615/4619.

Exceção de incompetência interposta pela defesa de ANDERSON FABIANO FREITAS, às fls. 3349/3356 e
rejeitada na decisão de fls. 3367/3369 v.

Manifestação das defesas acerca do laudo pericial n. 750/2018 – INC/DITEC/PF: fls. 3432/3445, 3446/3448,
3451/3455, 3457/3464, 3465/3467, 3471, 3506/3513 e 3514.

Às fls. 3736/3792 foi acostado , prestando esclarecimentos elaudo pericial n. 001/2019 – INC/DITEC/PF
respondendo aos quesitos apresentados pelas partes.

Manifestou-se o MPF às fls. 4729/4730 e às fls. 4743/4782 v., pedindo o reconhecimento da ilicitude do
laudo complementar enquanto prova, já que realizado sobre documentos a que a acusação não tivera acesso,
e, consequentemente, seu desentranhamento dos autos. Requereu, ainda, a realização de nova perícia para
exame de quesitos não atendidos nos laudos já produzidos.

Decisão às fls. 4783/4785, determinando que os peritos e as defesas de MARCELO CARVALHO FERRAZ
e FRANCISCO DE PAIVA FANUCCI prestassem esclarecimentos.

Às fls. 4826/4828 (originais às fls. 4848/4852) foi juntada Informação Técnica n. 070/2019 –
.INC/DITEC/PF

Às fls. 4829/4878, pronunciou-se a defesa de FRANCISCO DE PAIVA FANUCCI e MARCELO
CARVALHO FERRAZ acerca dos requerimentos do Ministério Público Federal.

As defesas se manifestaram sobre o laudo n. 001/2019 às fls. 4735/4739, 4869/4870, 4879/4882.

Decisão às fls. 4884/4890, em que foi rejeitada a alegação ministerial de nulidade no laudo complementar n.
01/2019 – INC/DITEC/PF quanto à retificação das conclusões periciais acerca do estudo museológico;
determinado o desentranhamento de documentos acostados no apenso V; parcialmente rejeitadas as
conclusões laudo, apenas no que se refere aos documentos a serem desentranhados e determinada sua
complementação, com a realização de cálculos e esclarecimentos específicos.

Laudo n. 1.224/2019 – INC/DITEC/PF acostado às fls. 4894/4892 v. (originais às fls. 4904/4911), com
manifestação das partes às fls. 4912/4913, 4918/4920.
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a.  

b.  
a.  

b.  

Às fls. 4965/4967 foi proferida decisão encerrando a produção da prova pericial.

Iniciou-se, então, a colheita dos , às fls. 4969/4979 (LUIZ MARINHO, ISAinterrogatórios dos réus
GRINSPUM FERRAZ, EDISON DOS SANTOS e PAULO MARGONARI ADAMO); fls. 4980/4992
(ALFREDO LUIZ BUSO, PEDRO AMANDO DE BARROS, JOSÉ EDUARDO FIGUEIREDO LEITE,
LUIZ FERNANDO PIRES GUILHERME e PAULO ROBERTO RIBEIRO FONTES); fls. 4993/5005
(AYRTON PETRI, ANDERSON FABIANO DE FREITAS, FRANCISCO BARBOSA DE MACEDO,
HELIO DA COSTA e ELIZEU ALVARES DE LIMA); fls. 5008/5016 (SÉRGIO SUSTER, MARCELO
CARVALHO FERRAZ, GIANCARLO SALVADOR LATORRACA); fls. 5017/5028 (ARTUR ANÍSIO
DOS SANTOS, JOÃO GRINSPUM FERRAZ, JOSÉ CLOVES DA SILVA, HUMBERTO SILVA NEIVA e
FRANCISCO DE PAIVA FANUCCI).

Na fase do , requereu o Ministério Público Federal a juntada de cópiaart. 402 do Código de Processo Penal
integral do Processo de Contratação n. 80.198/2010, relativo à concorrência pública n. 10.005/2011, às fls.
5031/5034.

Manifestaram-se as defesas de LUIZ MARINHO, às fls. 5063/5295; HUMBERTO SILVA NEIVA, às fls.
5300/5352; PAULO MARGONARI ADAMO, às fls. 5353/5355; ALFREDO LUIZ BUSO, às fls. 5356/5493
v.; LUIS FERNANDO PIRES GUILHERME, às fls. 5494; ISA GRINSPUM FERRAZ e JOÃO GRINSPUM
FERRAZ às fls. 5495/5518; PAULO ROBERTO RIBEIRO FONTES e HÉLIO DA COSTA às fls.
5519/5521; MARCELO CARVALHO FERRAZ e FRANCISCO DE PAIVA FANUCCI às fls. 5524/5768;
GIANCARLO SALVADOR LATORRACA, às fls. 5771; ARTUR ANÍSIO DOS SANTOS, às fls.
5772/5794; EDISON DOS SANTOS, às fls. 5795/5799; JOSÉ CLOVES DA SILVA, às fls. 5800.

Este Juízo proferiu a , em que (a) deferida a juntada de documentos pelas partes nadecisão de fls. 5805/5809
fase do art. 402, (b) deferido o pedido de realização de novo interrogatório dos acusados que assim
desejassem, (c) parcialmente acolhido o pedido da defesa de Alfredo Buso para disponibilizar o acesso a
cópia do espelhamento dos aparelhos eletrônicos obtidos no bojo da Operação Hefesta, (d) reconsiderada, em
parte, a decisão de fls. 4884/4890 para determinar que os documentos desentranhados fossem novamente
entranhados aos autos, (e) indeferidos os pedidos de realização de perícia informática nos documentos em
questão e de a expedição de ofício à Polícia Federal para esclarecimento dos critérios de pesquisa e seleção
de arquivos para espelhamento quando da colheita probatória, formulados pela defesa de MARCELO
FERRAZ e FRANCISCO FANUCCI.

Decisão às fls. 5828/5828 v., designando reinterrogatório dos acusados PAULO MARGONARI ADAMO e
ARTUR ANÍSIO SANTOS com relação ao conteúdo do Processo de Contratação 80198/2010, ato registrado
às fls. 5873/5879.

O Ministério Público Federal apresentou  finais às fls. 5887/9907, em que pugna pela parcialmemoriais
procedência dos pedidos para:

, nos termos do art. 386, V, do CPP, os acusados AYRTON PETRI, EDISON DOSAbsolver
SANTOS, ELIZEU ALVAREZ DE LIMA, FRANCISCO BARBOSA DE MACEDO, GIANCARLO
SALVADOR LATORRACA, LUIZ MARINHO, HÉLIO DA COSTA, HUMBERTO DA SILVA
NEIVA, ISA GRINSPUM FERRAZ, JOÃO GRINSPUM FERRAZ, JOSÉ EDUARDO FIGUEIREDO
LEITE, PAULO ROBERTO RIBEIRO FONTES, LUIZ MARINHO e OSVALDO DE OLIVEIRA
NETO;

:Condenar
B.1. ALFREDO LUIZ BUSO, como incurso nas penas do art. 89, , da Lei n. 8.666/93, porcaput
duas vezes, “em concurso material entre a primeira e as demais e formal entre a segunda e a
terceira e com as penas do art. 312, caput, do Código Penal, por três vezes, em concurso

”;material
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b.  

b.  

c.  

d.  

e.  

f.  

g.  

h.  
i.  

j.  

ANDERSON FABIANO FREITAS, como incurso nas penas do artigo 89, , da Lei n.caput
8.666/93, c.c. art. 29 do Código Penal, em concurso material com as penas do art. 312, ,caput
c.c. art. 29 do Código Penal
ARTUR ANÍSIO DOS SANTOS, como incurso nas penas do artigo 89, , da Lei n.caput
8.666/93, c.c. art. 29 do Código Penal, por três vezes, em concurso material entre si e com as
penas do art. 312, , c.c. art. 29 do Código Penal, por três vezes,caput
FRANCISCO DE PAIVA FANUCCI, como incurso nas penas do artigo 89,  e parágrafocaput
único da Lei n. 8.666/93, c.c. art. 29 do Código penal, em concurso material entre si e com as
penas do art. 312, , c.c. art. 29, do Código Penal, por duas vezes, também em concursocaput
material;
JOSÉ CLOVES DA SILVA, como incurso nas penas do art. 312, , do Código Penal, porcaput
duas vezes, em concurso material;
LUIZ FERNANDO PIRES GUILHERME, como incurso nas penas do art. 312, , docaput
Código Penal, por duas vezes, em concurso material;
MARCELO CARVALHO FERRAZ, como incurso nas penas do artigo 89,  e parágrafocaput
único da Lei n. 8.666/93 c.c. art. 29 do Código Penal, em concurso material entre si e com as
penas do art. 312, , c.c. art. 29 do Código Penal, por duas vezes, também em concursocaput
material;
PAULO MARGONARI ADAMO, como incurso nas penas do art. 312, , do Código Penalcaput
PEDRO AMANDO DE BARROS, como incurso nas penas do art. 89, , da Lei n. 8666/93,caput
c.c. art. 29 do Código Penal, em concurso material com as penas do art. 312, , c.c. art. 29caput
do Código Penal e
SÉRGIO SUSTER, como incurso nas penas do art. 89, , da Lei n. 8.666/93, do Códigocaput
Penal, “por duas vezes, em concurso material entre a primeira e as demais e formal entre a
segunda e a terceira e com as penas do art. 312 caput, do Código Penal, por três vezes, em

” [sic].concurso material

O prazo para apresentação das alegações finais foi suspenso por força das Portarias Conjuntas PRES/CORE
n. 02 a 09, e retomou seu curso nos termos da Portaria n. 10, como consignado no despacho de fls. 5982/5982
v.

A defesa de  apresentou alegações finais às fls. 5983/6010,FRANCISCO BARBOSA DE MACEDO
pedindo sua absolvição, fundamentada no art. 386, inciso IV do Código de Processo Penal ou
subsidiariamente, absolvição com fundamento no inciso V do art. 386 do CPP. Em caso de condenação, pede
a aplicação da pena base no mínimo legal e a conversão de pena privativa de liberdade em restritiva de
direitos, além da aplicação da presunção de inocência para que se lhe reconheça o direito de recorrer em
liberdade.

A defesa de  apresentou alegações finais em memoriais às fls. 6013/6067, emHUMBERTO SILVA NEIVA
que pede sua absolvição com relação a todos os fatos narrados na denúncia e, na hipótese de condenação
pelos crimes de peculato, que sejam aplicadas as regras relativas ao crime continuado, e não ao concurso
material e indeferido o pedido de fixação de danos morais coletivos.

A defesa de  apresentou alegações finais às fls. 6068/6122, em que pugna por a) suaEDISON DOS SANTOS
absolvição pela terceira imputação de peculato-desvio em razão da inexistência do fato, nos termos do art.
386, I, do CPP ou, subsidiariamente, em razão das conclusões periciais pela impossibilidade de se atestar a
ocorrência de sobrepreço ou superfaturamento nessa etapa, nos termos do art. 386, VII do CPP; b) sua
absolvição pelas duas primeiras imputações de peculato-desvio com fundamento no art. 386, V do CPP, ante
as conclusões periciais pela ausência de sobrepreço e superfaturamento; c) caso não acolhidas as teses
anteriores, a absolvição  por atipicidade dos fatos, ante a ausência de comprovação de dolo, com base no art.
386 do CPP; d) em caso de procedência da ação, a aplicação da modalidade continuada dos crimes, a fixação
da pena-base no mínimo legal, com fixação do regime aberto e substituição da pena privativa de liberdade,
além da concessão do direito de recorrer em liberdade.
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  A defesa de  apresentou memoriais às fls. 6123/6153 pedindo suaPAULO MARGONARI ADAMO
absolvição nos termos do art. 386, III ou, subsidiariamente, a absolvição com base no art. 386, VII, ambos do
Código de Processo penal e, em caso de condenação, protesta pela fixação da pena no mínimo legal, regime
inicial aberto, substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, o direito de aguardar em
liberdade até o trânsito em julgado de eventual sentença condenatória e o afastamento dos pleitos de
reparação de danos morais coletivos e de restituição de danos materiais.

A defesa de  e  apresentou alegações finais àsISA GRINSPUM FERRAZ JOÃO GRINSPUM FERRAZ
fls. 6154/6166, requerendo a absolvição de ambos nos termos do artigo 386, III do Código de Processo Penal.

A defesa de  e  apresentou memoriais às fls. 6167/6301AYRTON PETRI ELIZEU ALVAREZ DE LIMA
em que requer, preliminarmente a) o reconhecimento da nulidade do feito com fundamento em alegada
parcialidade do Ministério Público Federal, b) o reconhecimento da inépcia da inicial acusatória, em virtude
de deficiente descrição da conduta imputada aos réus; no mérito c) a absolvição de ELIZEU ALVAREZ DE
LIMA quanto à imputação do art. 89 da Lei n. 8.666/93 com fundamento no artigo 386, inciso III ou,
subsidiariamente, inciso VII ambos do Código de Processo Penal, d) a absolvição de AYRTON PETRI em
relação ao delito do art. 302 do Código Penal e de ELIZEU ALVAREZ DE LIMA em relação ao delito do
art. 89 da Lei n. 8.666/93 com fundamento no art. 386, II, III ou VII do Código de Processo Penal, ao
argumento de que não se verificou prejuízo ao Erário, e) a absolvição de ambos os acusados com fundamento
no art. 386, IV, V ou VII do Código de Processo Penal, ante alegada ausência de provas da autoria delitiva; e,
em caso de condenação f) o reconhecimento da absorção do delito do art. 89 da Lei n. 8666/93 pelo do art.
302 do Código Penal, g) a aplicação da pena no mínimo legal, h) a aplicação da causa de diminuição do §1º
do art. 29 do Código Penal, h) o afastamento da pretensão de fixação de valores mínimos para reparação de
danos.  

A defesa de  apresentou alegações finais às fls. 6304/6394, pedindo o reconhecimento daLUIZ MARINHO
atipicidade dos crimes dos arts. 89 da Lei n. 8.666/93 e art. 312 do Código Penal, com sua absolvição nos
termos do art. 386, III do Código de Processo Penal ou, subsidiariamente, sua absolvição com fundamento no
art. 386, IV ou V do Código de Processo Penal.

A defesa de  apresentou alegações finais por memoriais às fls. 6395/6449 pedindo a) suaSÉRGIO SUSTER
absolvição por manifesta inocência ou por ausência de provas, nos termos do artigo 386, II, III, IV, V e VI do
Código de Processo Penal; subsidiariamente, em caso de condenação, b) a fixação da pena-base no patamar
mínimo legal, c) a fixação de regime aberto para início de cumprimento de pena, d) a substituição da pena
privativa de liberdade por restritiva de direitos, e) a dispensa da reparação de dano material.

A defesa de  ofereceu alegações finais às fls. 6450/6491 pedindo,JOSÉ CLOVES DA SILVA
preliminarmente a) o reconhecimento da incompetência da Justiça Federal para julgamento do feito e da
ausência de legitimidade do Ministério Público Federal para a propositura da demanda, b) o reconhecimento
da ilicitude do compartimento de provas, c) a conversão do feito em diligência para a produção de prova
pericial contábil; no mérito d) a absolvição do réu com fundamento nos incisos IV, VI e/ou VII do Código de
Processo Penal; e, subsidiariamente, em caso de condenação, e) o reconhecimento da modalidade culposa
prevista no art. 312, §2º do Código Penal, f) a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de
direitos.

A defesa dos réus  e  ofereceu memoriais àsPAULO ROBERTO RIBEIRO FONTES HÉLIO DA COSTA
fls. 6492/6523, pugnando pela absolvição dos acusados com fundamento no artigo 386, IV do Código de
Processo Penal.

A defesa de  e  apresentouMARCELO CARVALHO FERRAZ FRANCISCO DE PAIVA FANUCCI
memoriais às fls. 6526/6668, em que pede: a) o reconhecimento da incompetência absoluta da Justiça
Federal; b) o reconhecimento da nulidade das investigações ministeriais; c) o reconhecimento da inépcia da
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denúncia; d) a remessa dos autos ao órgão acusador para aditamento da denúncia; e) a declaração de
inocência dos acusados com fundamento em atipicidade das condutas; e f) subsidiariamente, o
reconhecimento de violação à ampla defesa com a reinauguração da instrução probatória para a realização de
novas perícias.

A defesa de  apresentou alegações finais sob a forma de memoriais às fls.ALFREDO LUIZ BUSO
6669/6830, pedindo: a) a declaração de incompetência da Justiça Federal para julgamento do feito; b) a
remessa dos autos ao Magistrado que presidiu a instrução para a prolação de sentença ou a repetição de atos
processuais a serem indicados pelas defesas; e c) a improcedência da ação com fundamento na correlação
entre a acusação e a sentença; no mérito, pugna pela d) absolvição do réu de ambas as imputações, com
fulcro no art. 386, III, IV ou V do Código de Processo Penal, com o imediato levantamento das medidas
cautelares pessoais e patrimoniais impostas; subsidiariamente, pede e) a absolvição do crime de peculato ante
a incidência da regra da especialidade ao alegado conflito de normas.

A defesa de  apresentou memoriais finais às fls. 6833/6847,JOSÉ EDUARDO FIGUEIREDO LEITE
requerendo sua absolvição com fundamento no inciso IV ou, subsidiariamente, no inciso V, ambos do artigo
386 do Código de Processo Penal.

A defesa de  apresentou alegações finais às fls. 6848/6852,GIANCARLO SALVADOR LATORRACA
requerendo sua absolvição.

A defesa de  apresentou alegações finais às 6853/6973, pedindo suaARTUR ANÍSIO DOS SANTOS
absolvição.

A defesa de  ofereceu memoriais às fls. 6974/6977, requerendoLUIZ FERNANDO PIRES GUILHERME
sua absolvição e o levantamento das constrições patrimoniais impostas.

A defesa de  e  apresentouANDERSON FABIANO FREITAS PEDRO AMANDO DE BARROS
memoriais às fls. 6978/7010, pedindo a improcedência da demanda e a absolvição dos acusados.

É o relatório.

Passo a fundamentar e decidir.

II. FUNDAMENTAÇÃO

1. Das Questões Preliminares e Prejudiciais

1.1. Da Competência da Justiça Federal

Alegam as defesas dos acusados JOSÉ CLOVES DA SILVA, ALFREDO LUIZ BUSO, MARCELO
FERRAZ e FRANCISCO FANUCCI ser esta Justiça Federal incompetente para o processamento e
julgamento da presente ação penal.

Nesse sentido, sustentam as defesas de ALFREDO LUIZ BUSO e de JOSÉ CLOVES DA SILVA que os
contratos ora questionados foram firmados com o poder executivo municipal, e que a totalidade dos recursos
empregados no pagamento dos serviços relacionados às condutas em análise teve origem no erário municipal.
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Por sua vez, a defesa de FRANCISCO FANUCCI e MARCELO FERRAZ reitera as alegações trazidas na
resposta à acusação, no sentido de que os recursos do convênio firmado com o órgão federal se destinariam
apenas ao custeio do projeto básico e, ainda, que seu aporte se efetivara em momento posterior ao pagamento
da Brasil Arquitetura por este projeto.

A questão da competência da Justiça Federal para o julgamento da presente ação penal, especificamente, foi
enfrentada na decisão de fls. 3069/3132, a cujos fundamentos me reporto, ante a inexistência de qualquer
alteração circunstancial a ensejar solução diversa.

Na oportunidade, este Juízo registrou ser incontroverso nos autos o fato de que o Convênio n.
744791-MINC/FNC ensejou o repasse de verbas federais ao município de São Bernardo do Campo para
pagamento de oitenta por cento dos custos decorrentes da construção do Museu do Trabalho e do
Trabalhador.

Consignou ainda que uma vez verificada a ocorrência, em tese, de irregularidades no emprego destes
recursos, é a própria existência do convênio para repasse de verbas federal que fundamenta a competência da
Justiça Federal para processar e julgar as imputações correspondentes.          

Nesse sentido, o fato de o Ministério Público Federal haver optado por distribuir as imputações em mais de
uma denúncia, considerando as fases dos procedimentos administrativos relacionados à realização da obra
como um todo, a quantidade de denunciados e a complexidade dos fatos não repercute na definição da
competência, que tem por objeto a integralidade da imputação de malversação de verbas federais
relacionadas ao convênio firmado entre Município e Ministério da Cultura para fins de construção do Museu
do Trabalho e do Trabalhador.

Além disso, conforme registrado na decisão de fls. 3069/3132, “é certo que a reunião dos feitos no Juízo da
3ª Vara Federal de São Bernardo do Campo/SP decorreria das regras de conexão previstas no Código de
Processo Penal, prevalecendo a competência federal em caso de conflito nos termos do que estabelece a
Súmula 122, do C. STJ.”

Nesses termos, rejeito as alegações preliminares em questão e reconheço a competência da Justiça Federal
para processar e julgar a demanda, com fundamento no art. 109, inciso IV da Constituição da República.

 

1.2. Da Exceção à Identidade Física do Juiz

Requer a defesa de ALFREDO LUIZ BUSO a remessa dos autos ao d. magistrado Leonardo Henrique Soares
– lotado, desde fevereiro de 2019, na 8ª Vara Federal Previdenciária de São Paulo/SP – para a prolação de
sentença, com base na previsão do artigo 399, §2º do Código de Processo Penal.

Referido dispositivo, incluído no CPP em 2008 pela Lei n. 11.719 prevê que o juiz que presidiu a instrução
deverá proferir a sentença.

Trata-se de postulado que, como se sabe, tem sido aplicado pela jurisprudência com temperamentos, de
maneira a compatibilizar o ditame legal com as inevitáveis questões práticas afetas à organização judiciária.

Nesse contexto, sedimentou-se interpretá-lo à luz das exceções trazidas pelo Código de Processo Civil de
1973, que se ocupava de pormenorizar o instituto e ressalvava, no artigo 132, as hipóteses em que o juiz
estiver convocado, licenciado, afastado por qualquer motivo, promovido ou aposentado, além de prever que,
em qualquer hipótese, o juiz que proferir a sentença, se entender necessário, poderá mandar repetir as provas
já produzidas.
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O fato de o atual Código de Processo Civil não contemplar dispositivo com o mesmo comando não faz
presumir, como sugere a defesa, que a identidade física do juiz incide de maneira absoluta no processo penal.
A interpretação desse comando ainda é balizada conforme as limitações fáticas decorrentes da dinâmica da
organização judiciária e à luz da farta e reiterada jurisprudência que se formou a respeito.

Nesse sentido se posiciona a doutrina:

“Mas o dispositivo em voga não pode ser aplicado a ponto de gerar uma total imobilidade do
sistema jurídico processual penal. O reconhecimento expresso do princípio da identidade
física do juiz não importa que, necessariamente, o mesmo magistrado que coletou a prova
deverá – e só ele – proferir a sentença. Não pode ser assim. O novel instituto precisa ser

 É dizer: à falta de explicitação acerca de sua aplicação específicainterpretado sistemicamente.
no âmbito do processo penal, por força do disposto no art. 3º, CPP, se invoca suplementarmente
a regra do art. 132 do Código de Processo Civil de 1973: ‘Art. 132. O juiz, titular ou substituto,
que concluir a audiência, julgará a lide, salvo se estiver convocado, licenciado, afastado por
qualquer motivo, promovido ou aposentado, casos em que passará os autos ao seu sucessor’
(regra similar não consta de forma expressa na Lei nº 13.105/2015, o NCPC). Nem poderia ser
de forma diversa, pensamos. Mesmo que não reproduzido no Novo CPC, seus princípios
reitores devem permanecer ativos. Assim, aplicado de forma isolada, o disposto agora no §2º

, como, por exemplo, mesmo diante de réudo art. 399 do CPP poderia conduzir a absurdos
preso, o processo ter de aguardar o retorno da fruição das (legais e constitucionais) férias do
juiz que coletou a prova. Igualmente poderia gerar situações em que, concluída a instrução
processual, restasse promovido ou aposentado o magistrado que coletou toda a prova, o que
impossibilitaria seu substituto legal de analisar o processo. Invocando o dispositivo em voga,
não faltarão vozes que sustentarão que a coleta deverá ser integralmente realizada novamente
por novo juízo, reiniciando-se o processo. Insiste-se: não é assim que se trata o princípio em
tela. Aliás, em qualquer procedimento hermenêutico, a invocação isolada (mais ainda, a
literal) de regra legal é um dos maiores equívocos procedimentais que se pode cometer nessa
seara. Deve-se interpretar o novel princípio como sendo uma determinação não absoluta,
relativizada quando, presentes os requisitos legais, restar impossível – diante do caso concreto
– que o juízo que coletou as provas não possa, por absoluta impossibilidade, proferir a

 ” (Comentários ao Código de Processo Penal e sua jurisprudência. Eugenio Pacelli,sentença.
 grifos acrescidos.Douglas Fischer. 10 ed. São Paulo: Atlas, 2018) –

Ainda nesse sentido, a jurisprudência do tribunais:

PENAL. PROCESSO PENAL. PRINCÍPIO DA IDENTIDADE FÍSICA DO JUIZ. VIOLAÇÃO.
NÃO OCORRÊNCIA. CRIME DE EVASÃO DE DIVISAS. ARTIGO 22, PARÁGRAFO ÚNICO,
PRIMEIRA PARTE, DA LEI N.º 7.492/1986. CONTRATO DE CÂMBIO. IMPORTAÇÕES
FICTÍCIAS. REMESSA DE VALORES AO EXTERIOR. FALSIDADE IDEOLÓGICA. ARTIGO
299 DO CÓDIGO PENAL. INSERÇÃO DE SÓCIOS "LARANJAS" EM CONTRATO SOCIAL
DE EMPRESA. NÃO ABSORÇÃO DO DELITO DE FALSIDADE IDEOLÓGICA PELO CRIME
DE EVASÃO DE DIVISAS. CRIMES AUTÔNOMOS. PRELIMINAR DE UM DOS CORRÉUS
REJEITADA. APELAÇÃO MINISTERIAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. PARCIAL
PROVIMENTO À APELAÇÃO DOS RÉUS. - O princípio da identidade física do juiz, estatuído
no parágrafo 2º do artigo 399 do Código de Processo Penal, foi introduzido pela Lei n.º
11.719/2008, dispondo que o juiz que presidiu a instrução processual deverá prolatar a
sentença. Aludido princípio, no entanto, não tem caráter absoluto, podendo o feito ser julgado
por magistrado distinto daquele que presidiu a audiência de instrução, desde que não resulte

 Precedentes. - Quando da prolação da sentença, aos 06.04.2015,em efetivo prejuízo à parte.
aplicava-se o disposto no artigo 132 do Código de Processo Civil, c.c. o artigo 3º do Código de
Processo Penal, possibilitando ao juiz que concluísse a audiência (titular ou substituto) julgar a
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lide, salvo nas hipóteses em que tivesse sido convocado, licenciado, afastado por qualquer
motivo, promovido ou aposentado, oportunidade em que passaria os autos ao seu sucessor. -
Caso em que a juíza titular concluiu a audiência de instrução, sendo certo que, em regra,
deveria ter julgado o processo. Todavia, aludido princípio restou mitigado, em virtude do seu
afastamento legal, porquanto deixou de proferir sentença em razão da fruição de suas férias,
tendo, portanto, o ato sido realizado pela Juíza Federal Substituta. Precedentes. - Caberia à
parte, nos termos do princípio pas de nullité sans grief, que rege o processo penal, evidenciar de
modo efetivo o prejuízo sofrido, o que não ocorreu na hipótese. - As audiências foram gravadas
e juntadas aos autos, possibilitando, dessa forma, a análise aprofundada por parte da
magistrada que prolatou a sentença, não prejudicando a formação de seu convencimento. - Não
demonstrado qualquer prejuízo pela defesa, fica afastada a preliminar de violação ao princípio
da identidade física do juiz. (...) (APELAÇÃO CRIMINAL - 65027 .SIGLA_CLASSE: ApCrim
0010645-68.2008.4.03.6181 .RELATOR: Des. Fed. FAUSTO DE SANCTIS, TRF3 - DÉCIMA

 Grifos acrescidos.PRIMEIRA TURMA, e-DJF3 Judicial 1 DATA:14/11/2018).

PENAL. PROCESSUAL PENAL. CRIME DE MOEDA FALSA. OFENSA AO PRINCÍPIO DA
IDENTIDADE FÍSICA DO JUIZ. INOCORRÊNCIA. MATERIALIDADE. AUTORIA. DOLO
COMPROVADO. CONJUNTO PROBATÓRIO AUTORIZA A CONDENAÇÃO. PROVAS
SUFICIENTES. CONDENAÇÕES MANTIDAS. RECURSOS DESPROVIDOS. 1. Afastada a
ocorrência de nulidade da sentença por suposta infração ao princípio da identidade física do
juiz, pois o §2º do artigo 399 do Código de Processo Penal, incluído pela Lei nº 11.719/2008,
prevê que o juiz que presidiu a instrução deverá proferir a sentença, no entanto, a regra da
identidade física não é absoluta e, a despeito da ausência, no novo Código de Processo Civil,
de disposição semelhante àquela prevista no artigo 132 do Código de Processo Civil de 1973,
tal princípio comporta abrandamento nos casos em que o juiz que concluiu a instrução foi

 E ainda queconvocado, licenciado, afastado por qualquer motivo, promovido ou aposentado.
assim não fosse, o Juiz sentenciante presidiu e finalizou a fase instrutória. 2. Materialidade,
autoria e dolo comprovados. 3. O réu Kleber dirigia o veículo no dia dos fatos e acompanhou o
corréu Wagner em toda a empreitada criminosa, não sendo crível sua alegação de que seria um
mero expectador das práticas delitivas do colega, sem contar o fato de terem sido encontradas,
quando da abordagem policial, várias notas espalhadas no interior do veículo. 4. A
perfectibilização do tipo penal em tela independe da introdução da moeda falsa em circulação,
pois a mera ação de adquirir ou guardar a nota, tendo ciência de sua contrafação, já configura
o ilícito. 5. Inaplicável o princípio do in dubio pro reo, uma vez que se tratando de cédulas
sabidamente falsas, incumbe à defesa provar que a nota havia sido recebida de boa-fé (art. 156
CPP), com o fito de afastar a responsabilidade da conduta, pois não basta a mera presunção
genérica de que o réu agira sem dolo. 6. Recursos desprovidos. (APELAÇÃO CRIMINAL -
61583 .SIGLA_CLASSE: ApCrim 0000733-16.2011.4.03.6125 .RELATOR: Des. Fed.

 GrifosMAURICIO KATO, TRF3 - QUINTA TURMA, e-DJF3 Judicial 1 DATA:26/03/2018).
acrescidos.

PENAL. PROCESSO PENAL. ART. 297 C. C. O ART. 304 DO CÓDIGO PENAL.
PRELIMINARES. CERCEAMENTO DE DEFESA. INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL.
VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DA IDENTIDADE FÍSICA DO JUIZ. NÃO CONFIGURADAS.
PRINCÍPIO DA IDENTIDADE FÍSICA DO JUIZ. CARÁTER NÃO ABSOLUTO.
INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO QUE REALIZOU OS ATOS INSTRUTÓRIOS.
APROVEITAMENTO, POR RATIFICAÇÃO, PELO JUÍZO COMPETENTE. POSSIBILIDADE.
MATERIALIDADE. AUTORIA. ABSOLVIÇÃO. NÃO CABIMENTO. SÚMULA N. 522 DO
SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. DOSIMETRIA. CIRCUNSTÂNCIAS DESFAVORÁVEIS.
CONFISSÃO ESPONTÂNEA. REINCIDÊNCIA. COMPENSAÇÃO. POSSIBILIDADE. REGIME
INICIAL. SUBSTITUIÇÃO. NÃO CABIMENTO. VALOR DO DIA-MULTA. 1. O recurso em
sentido estrito interposto pelo Ministério Público Federal foi recebido e disponibilizado no
Diário Eletrônico da Justiça Federal em 14.04.14, com a publicação ocorrendo no primeiro dia
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útil subsequente. Transcorreu o prazo para contrarrazões. Após seu envio a este Tribunal, houve
tentativas infrutíferas de intimação do acusado para que constituísse novo advogado, tendo a
Defensoria Pública da União sido nomeada para representá-lo. Ainda, verifica-se que o
despacho de fl. 192 foi cumprido, houve a devolução do processo e foram transladadas cópias
do acórdão e de sua certidão. Não foi determinado o apensamento do recurso em sentido estrito
a estes autos, mas sim seu arquivamento, tendo aqueles autos já sido baixados definitivamente.
Por esta razão, ao realizar carga do presente feito, a defesa não encontrou o processo do
recurso em sentido estrito. Desse modo, não há que se falar em devolução do prazo, e tampouco
se verifica qualquer prejuízo à defesa. 2. O crime foi cometido perante autoridades da Polícia
Rodoviária Federal e o crime do art. 297 deve ser absorvido pelo do art. 304, ambos do Código
Penal, razões pelas quais a Justiça Estadual não é competente para o processamento e
julgamento do feito, tudo conforme a decisão já transitada em julgado do Recurso em Sentido
Estrito n. 0002923-10.2014.4.03.6104. 3. O princípio da identidade física do juiz não é
absoluto, sendo que o reconhecimento da competência da Justiça Federal após a instrução
realizada pelo Juiz Estadual não anula os atos já realizados, os quais podem ser ratificados
(STJ, ED em HC n. 136517, Rel. Min. Celso Limongi, j.15.03.10; STJ, HC n. 111152, Rel. Min.
Jane Silva, j. 20.10.08; TRF da 3ª Região, HC n. 00088904930134030000, Rel. Des. Fed. Luiz
Stefanini, j. 03.06.13). Ademais, a defesa não logrou demonstrar quais prejuízos teria sofrido. 4.
Materialidade e autoria comprovadas. (...) (APELAÇÃO CRIMINAL - 70803 .SIGLA_CLASSE:
ApCrim 0004291-88.2013.4.03.6104. RELATOR: Des. Fed. ANDRÉ NEKATCSCHALOW, TRF3

 Grifos acrescidos.- QUINTA TURMA, e-DJF3 Judicial 1 DATA:08/01/2018).

PENAL. PROCESSUAL PENAL. CP, ART. 356. SONEGAÇÃO DE PAPEL DE VALOR
PROBATÓRIO (DOCUMENTO INTEGRANTE DE AUTOS PROCESSUAIS). AUTORIA E
MATERIALIDADE DEMONSTRADAS. AJUSTE NA DOSIMETRIA DA PENA APLICADA.
PARCIAL PROVIMENTO DO APELO. 1. Cuida-se de apelação contra sentença que condenou
a ré, advogada, pelo cometimento do crime encartado no CP, Art. 356, às penas de 01 ano e 06
meses de detenção (substituída por restritivas de direitos), mais 48 dias-multa, cada um deles
dosado em 1/10 do salário mínimo vigente à época dos fatos; 2. No recurso, a defesa fala,
preliminarmente, acerca da pretensa nulidade da sentença por violação ao princípio da
identidade física do juiz (outro magistrado, que não o presidente da audiência, teria prolatado a
sentença recorrida). No mérito, aduz a falta de provas para a condenação e erros que teriam
sido cometidos na dosimetria da pena-base estipulada e também na pena de multa. Fala, por
fim, que a fixação das penas alternativas deveria ter sido deixada aos auspícios do juízo da
execução; 3. Descabe, porém, falar sobre violação ao princípio da identidade física do juiz. A
jurisprudência vem abrandando tal imposição, dando interpretação maleável à norma contida
no CPP, Art. 399, parágrafo 2º. No caso dos autos, ademais, a audiência veio de ser registrada
em mídia digital, permitindo que o magistrado sentenciante tivesse contato mediato com a ré,
com as testemunhas e com as versões dadas, podendo, então, aferir-lhes a credibilidade. Se
não estivesse devidamente habilitado a julgar, poderia perfeitamente ter reaberto a instrução,

; 4. A dúvida, no processo penal, capaz de justificar a absolvição doo que acabou não fazendo
réu é equivalente à descrença na versão apresentada pela acusação, máxime quando
contrastada com outras cogitáveis. (...). (ACR - Apelação Criminal - 15000
0007449-08.2013.4.05.8300, Desembargador Federal Paulo Roberto de Oliveira Lima, TRF5 -

 Grifos acrescidos.Segunda Turma, DJE - Data::25/01/2018 - Página::18.).

Assim sendo, considerando que o magistrado que realizou a colheita da prova foi removido e se encontra
lotado em outra subseção judiciária, configurada está a exceção ao dispositivo em análise.

Tampouco merece acolhida o pedido de reabertura de prazo para que as partes indiquem provas a serem
repetidas.
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No mesmo sentido, observo que a cuidadosa e diligente condução do processo, em que assegurado aos réus o
pleno exercício do direito ao contraditório e à ampla defesa, faz com que o processo esteja apto a julgamento
por esta magistrada.

No que diz respeito à prova pericial, vale registrar que a acusação juntou o Laudo Pericial 750/2018 (fls.
3048/3087 v.) e que, a partir do contraditório franqueado às defesas, foi produzido o Laudo Complementar n.
001/2019 – INC/DITEC/PF (fls. 3736/3792). Ainda, em razão das manifestações das partes a respeito da
complementação, foi novamente determinado o pronunciamento dos peritos (fls. 4783/4785), que produziram
a Informação Técnica n. 70/2019 – INC/DITEC/PF (fls. 4826/4828) e o Laudo n. 1.224/2019 –
INC/DITEC/PF. Sobre estes últimos, também se manifestaram as partes, seguindo-se o encerramento da
produção da prova pericial por meio da decisão de fls. 4965/4967.

Quanto à prova oral, consigno que, como já relatado, a oitiva das 116 testemunhas e o interrogatório de todos
os réus consta de gravação em áudio e vídeo. Foi ainda facultado às defesas a realização de reinterrogatório
ante a juntada de novos documentos, faculdade exercida efetivamente pelos réus PAULO MARGONARI
ADAMO e ARTUR ANÍSIO DOS SANTOS (fls. 5828/5829 v.).

Observo que referidas provas foram produzidas e registradas em respeito a todas as regras constitucionais e
legais pertinentes. Quando necessário à efetivação da ampla defesa, a instrução probatória foi reaberta e
novos elementos produzidos, na mais estrita observância do devido processo legal.

Além do respeito às formalidades, verifico que o conjunto probatório produzido é robusto e complexo, além
de suficiente à formação do convencimento desta magistrada a partir da efetiva participação das partes. A
repetição de qualquer desses atos se revela desnecessária e exclusivamente protelatória, razão pela qual
indefiro o pleito de reabertura de prazo para manifestação das defesas a este respeito.

 

1.3. Da Validade das Investigações Ministeriais

A defesa de MARCELO CARVALHO FERRAZ e FRANCISCO FANUCCI reitera as alegações defensivas
de nulidade da denúncia em razão de inobservância dos critérios estabelecidos pelo Supremo Tribunal
Federal para investigações realizadas pelo Ministério Público no julgamento do Recurso Extraordinário n.
593.727.

Verifico que também essa questão restou decidida por ocasião do recebimento da denúncia (fls. 3069/3132),
em que foram analisadas de maneira pormenorizada diversas alegações acerca de nulidades relacionadas às
investigações que embasaram o oferecimento da inicial acusatória.

De qualquer maneira, a matéria merece ser revisitada ante a reiteração defensiva em sede de memoriais.

No  RE 593.727, o STF sedimentou entendimento acerca dos limites da legitimidade ministerialleading case
para a realização de investigações de natureza penal, ementado nos seguintes termos:

Repercussão geral. Recurso extraordinário representativo da controvérsia. Constitucional.
Separação dos poderes. Penal e processual penal. Poderes de investigação do Ministério
Público. 2. Questão de ordem arguida pelo réu, ora recorrente. Adiamento do julgamento para
colheita de parecer do Procurador-Geral da República. Substituição do parecer por sustentação
oral, com a concordância do Ministério Público. Indeferimento. Maioria. 3. Questão de ordem
levantada pelo Procurador-Geral da República. Possibilidade de o Ministério Público de
estado-membro promover sustentação oral no Supremo. O Procurador-Geral da República não
dispõe de poder de ingerência na esfera orgânica do Parquet estadual, pois lhe incumbe,

Num. 45121428 - Pág. 15



unicamente, por expressa definição constitucional (art. 128, § 1º), a Chefia do Ministério
Público da União. O Ministério Público de estado-membro não está vinculado, nem
subordinado, no plano processual, administrativo e/ou institucional, à Chefia do Ministério
Público da União, o que lhe confere ampla possibilidade de postular, autonomamente, perante o
Supremo Tribunal Federal, em recursos e processos nos quais o próprio Ministério Público
estadual seja um dos sujeitos da relação processual. Questão de ordem resolvida no sentido de
assegurar ao Ministério Público estadual a prerrogativa de sustentar suas razões da tribuna.
Maioria. 4. Questão constitucional com repercussão geral. Poderes de investigação do
Ministério Público. Os artigos 5º, incisos LIV e LV, 129, incisos III e VIII, e 144, inciso IV, § 4º,
da Constituição Federal, não tornam a investigação criminal exclusividade da polícia, nem
afastam os poderes de investigação do Ministério Público. Fixada, em repercussão geral, tese
assim sumulada: “O Ministério Público dispõe de competência para promover, por autoridade
própria, e por prazo razoável, investigações de natureza penal, desde que respeitados os
direitos e garantias que assistem a qualquer indiciado ou a qualquer pessoa sob investigação
do Estado, observadas, sempre, por seus agentes, as hipóteses de reserva constitucional de
jurisdição e, também, as prerrogativas profissionais de que se acham investidos, em nosso
País, os Advogados (Lei 8.906/94, artigo 7º, notadamente os incisos I, II, III, XI, XIII, XIV e
XIX), sem prejuízo da possibilidade – sempre presente no Estado democrático de Direito – do
permanente controle jurisdicional dos atos, necessariamente documentados (Súmula

. Maioria. 5. Caso concreto. CrimeVinculante 14), praticados pelos membros dessa instituição”
de responsabilidade de prefeito. Deixar de cumprir ordem judicial (art. 1º, inciso XIV, do
Decreto-Lei nº 201/67). Procedimento instaurado pelo Ministério Público a partir de
documentos oriundos de autos de processo judicial e de precatório, para colher informações do
próprio suspeito, eventualmente hábeis a justificar e legitimar o fato imputado. Ausência de
vício. Negado provimento ao recurso extraordinário. Maioria. (RE 593727, Relator(a): CEZAR
PELUSO, Relator(a) p/ Acórdão: GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, julgado em 14/05/2015,
ACÓRDÃO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-175  DIVULG 04-09-2015 

 Grifos acrescidos.PUBLIC 08-09-2015).

A decisão da Suprema Corte fundamentou-se na teoria dos poderes implícitos, a partir da atribuição
constitucional ao  da qualidade de titular da ação penal, combinada com a inexistência de previsão naParquet
Constituição que confira às carreiras Policiais o monopólio da função investigativa.

Como se lê da ementa colacionada, não houve contemplação expressa, na tese firmada, acerca da
subsidiariedade da atuação do Ministério Público com relação às atividades policiais.

Tal afirmação, é verdade, foi realizada em , no momento em que se asseverou que a funçãoobter dicta
investigatória não se converteria em atividade ordinária, mas excepcional, a legitimar a atuação do parquet
em casos de abuso de autoridade, prática de delito por policiais, crimes contra a Administração Pública ou
outras situações que, exemplificativamente, justificariam a intervenção do órgão.

Assim sendo, a tese defensiva não se sustenta na medida em que o próprio Supremo elencou, no precedente
invocado, a prática de crimes contra a Administração Pública – gênero em que se encaixam os delitos ora em
análise – como hipótese que justifica a atuação investigativa do Ministério Público.

Em conclusão, não vislumbro incompatibilidade entre as investigações levadas a efeito pelo Ministério
Público Federal na hipótese e as premissas estabelecidas pelo Supremo no RE n. 593.727, pelo que rejeito a
preliminar arguida.

 

1.4. Da Ausência de Nulidade por “Parcialidade” do Ministério Público Federal
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Pugna a defesa de AYRTON PETRI e ELISEU ALVAREZ DE LIMA pelo reconhecimento da nulidade do
feito com fundamento em suposta parcialidade dos membros do Ministério Público Federal, que, segundo
alegam “extrapolaram os poderes que lhes são outorgados pela Constituição Federal, assumindo a postura

”.de acusador puro, e não a de fiscal da lei

Com efeito, a Constituição confere ao Ministério Público um significativo rol de atribuições, dentre as quais
a titularidade e privatividade da ação penal pública, a legitimação ativa para a ação civil pública, o controle
externo da atividade policial, etc.

Há que se reconhecer que a atuação ministerial na esfera penal apresenta particularidades de especial
relevância. Isso porque, ao mesmo tempo em que o desempenho da titularidade da ação penal pública é
balizado pelos princípios da obrigatoriedade e indisponibilidade, o membro do Ministério Público é dotado
de independência funcional que lhe confere, por exemplo, liberdade para pedir a absolvição do réu ao final da
instrução probatória.

Nesse contexto, sob o aspecto processual geral, ostenta a condição de parte, na medida em que é responsável
por oferecer a peça inaugural da ação penal pública e atuar em contraditório no procedimento que se
desenvolve.

Entendo que as alegações da defesa se orientam a questionar a neutralidade pessoal do membro do parquet
quanto ao conteúdo das provas e o próprio resultado final da presente ação penal e não da atuação do
Ministério Público como parte no feito.

Isso porque não há como se confundir o juízo de culpa realizado pelo Ministério Público Federal no contexto
de uma investigação e um processo penal com ausência de parcialidade, na medida em que este juízo é
condição necessária para o próprio desempenho da função de que ora se trata, e tampouco se confunde com o
juízo de mérito – condenatório ou absolutório – a ser realizado pelo Poder Judiciário ao final da instrução
criminal.

Nesse sentido, cabe observar, de início, que não houve sequer indicação de elementos concretos a ensejar o
reconhecimento da suspeição dos membros do Ministério Público. É sabido que as hipóteses de suspeição são
as que veiculam presunção legal de falta de parcialidade por parte do magistrado e que, por força do art. 258
c.c. o art. 254 do Código de Processo Penal elas se aplicam também ao presentante do Ministério Público.

No mais, registro que o que se verificou ao longo da atividade investigativa e do curso processual foi o
desempenho regular das funções ministeriais, não havendo evidências concretas de atuação dos membros
deste órgão para finalidades ou com motivações pessoais ou estranhas à função pública.

Toda a investigação desenvolvida foi submetida ao crivo judicial, que a analisou sob os aspectos de
legalidade e constitucionalidade, certo que as irregularidades identificadas foram sanadas como prescreve o
ordenamento.

Tanto que a própria nulidade apontada pela defesa em questão, correspondente à oitiva de determinados
acusados na condição de testemunhas no bojo de Inquérito Civil Público, foi reconhecida pela decisão de fls.
3069/3132, que determinou o desentranhamento dos elementos de prova correlatos.

Tal fato, contudo, embora mereça a correção efetivada pelo juízo, não é capaz de macular a atuação do 
 como sugere a defesa. parquet

Também a atuação processual se desenvolveu de maneira regular, e, naturalmente, sob o controle de
legalidade por parte deste Juízo. Não há razoabilidade na alegação de que os Procuradores “prontificaram-se
a apresentar denúncia criminal de dezenas de pessoas” a despeito de estar em curso Inquérito Civil Público.
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Como se sabe, vigora em nosso ordenamento o princípio da independência das instâncias, sendo certo que
um único fato pode possuir repercussões na esfera civil, penal, administrativa e disciplinar. Assim que o
oferecimento da denúncia se deu em cumprimento rigoroso de sua função de titular da ação penal, submetido
ao princípio da obrigatoriedade.

Por fim, depõe contra a tese defensiva o fato de o Ministério Público, em sede de alegações finais, ter se
manifestado pela absolvição da maior parte dos réus, dentre os quais os próprios AYRTON PETRI e ELISEU
DE LIMA.

Rejeito, portanto, a preliminar defensiva.

 

1.5. Da Licitude do Compartilhamento de Provas

Alega a defesa do acusado JOSÉ CLOVES DA SILVA, preliminarmente, a nulidade do compartilhamento de
elementos de prova produzidos no Inquérito Policial n. 0007634-57.2016.4.03.6114 com o Inquérito Civil n.
1.34.011.000360/2013-71, instaurado pela Procuradoria da República em São Bernardo do Campo/SP.

Argumenta que, por envolverem medidas submetidas à reserva de jurisdição, também seu compartilhamento
dependeria de autorização judicial, o que não houve no caso concreto.

Sustenta que o empréstimo de provas e traslado de informações, na hipótese, “extrapolou os mais basilares
direitos e garantias individuais, na medida em que se considerou ‘desnecessária’ a investigação direta e a
realização de oitiva em sede policial de algumas pessoas, dentre elas, o Defendente, interrogado no
Inquérito Civil Público, sem saber que ostentava, de mesma sorte, a qualidade de ‘investigado oculto’ em

.inquérito policial desconhecido”

Também esta matéria foi objeto de solução na decisão de fls. 3069/3132, a cuja fundamentação me reporto.

Inicialmente, consigno que, conforme se asseverou e fundamentou no tópico preliminar anterior, não enseja
nulidade a existência de procedimento investigativo simultâneo por parte do Ministério Público e da Polícia
Federal.

Da mesma forma, não houve irregularidades no compartilhamento de provas entre estes órgãos. Conforme
registrado na decisão de recebimento da denúncia, os elementos de prova compartilhados entre os órgãos
investigativos não estavam sob reserva de jurisdição, sendo certo que a prática configura cooperação entre
órgãos públicos, a ser entendida a partir da lógica do auxílio direto, na medida em que não demande
prestação de atividade jurisdicional.

Vale salientar que, naquela oportunidade, foi acolhida a tese defensiva de nulidade das oitivas de
determinados denunciados colhidas no bojo do Inquérito Civil Público 1.34.011.000360/2013-71 nos meses
que antecederam a denúncia. Isso se deu exclusivamente em razão do fato de os denunciados terem sido
ouvidos como testemunhas quando já ostentavam a condição de investigados no Procedimento Investigatório
Criminal 659/2016 e de referidos depoimentos terem sido apresentados como elementos de prova na
denúncia.

Ainda sob este tópico, observo que, ao contrário do alegado pela defesa de JOSÉ CLOVES, o
compartilhamento em questão não implicou a dispensa de sua oitiva em sede policial, sendo certo que seu
depoimento foi colhido em sede policial em 13 de dezembro de 2016, e se encontra encartado no apenso I,
volume 06, prova 19-J.

Afasto, portanto, também estas alegações defensivas.

Num. 45121428 - Pág. 18



 

1.6. Da Ausência de Nulidade por Falta de Perícia Contábil

Argumenta a defesa de JOSÉ CLOVES DA SILVA que, ante a acusação da prática de crime de peculato
pautada na imputação de superfaturamento e desvio de verbas públicas, haveria a necessidade de realização
de perícia técnica contábil a embasar a alegação de que os projetos foram contratados e liquidados a
sobrepreço, de modo a atestar a materialidade dos delitos.

Pede o reconhecimento da nulidade do processo por ausência desta providência, e fundamenta o pleito com
base no art. 564, III, b do Código de Processo Penal.

A alegação em questão já foi apreciada nos autos, por ocasião da decisão de fls. 2982/3024 v. Nesta
oportunidade, foi consignado que, conforme orientação jurisprudencial, “mesmo em crimes materiais que
deixam vestígios, é possível a aferição da materialidade delitiva por outros elementos de prova, lícitos e
adequados, para demonstrar a verdade real dos fatos, não sendo o exame pericial a única forma idônea para

 (HC 351.763/AP, Rel Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quintaaferição da materialidade delitiva”
Turma, STJ, julgado em 24/05/2016, DJe 01/06/2016).

Ainda que assim não fosse, no curso da instrução probatória foi acostado aos autos o Laudo n. 750/2018 –
INC/DITEC/PF, que, destinando-se a analisar os aspectos relevantes dos serviços de engenharia prestados, se
ocupou de esclarecer as questões pertinentes aos preços e valores contratados e pagos. Foram respondidas
dezenas de quesitos, apresentados pelo Ministério Público Federal, de maneira discriminada, para cada um
dos fatos imputados aos réus.

Com efeito, consta da descrição dos objetivos dos exames indicados que a finalidade do Laudo é “responder
a quesitação transcrita no preâmbulo, visando esclarecer questões relativas aos preços, conteúdo, prazos e
diversos outros parâmetros do estudo preliminar e do projeto básico do Museu do Trabalho e do
Trabalhador de São Bernardo do Campo/SP – MTT-SBC.”

Em seguida, foi oportunizada às defesas a apresentação de seus próprios quesitos, o que foi feito entre as fls.
3432/3514, seguindo-se a elaboração do Laudo Complementar n. 001/2019 – INC/DITEC/PF. Neste segundo
laudo foram esclarecidas novas questões levantadas pela acusação e respondidos os quesitos das defesas,
ocasião em que esmiuçados os critérios e razões para adoção das metodologias empregadas na elaboração do
primeiro laudo, notadamente quanto aos cálculos e estimativas referentes a diversos aspectos dos custos dos
projetos e dos pagamentos analisados.

Como se vê, a prova pericial, minuciosamente realizada sob o crivo do contraditório, é bastante a esclarecer
as questões atinentes à materialidade delitiva das duas imputações realizadas. Soma-se a isso a farta
documentação trazida aos autos pelas partes, consistentes nos contratos firmados entre empresas e com o
poder público, propostas, tanto dos consórcios e quanto dos profissionais contratados, relatórios de medição,
ordens de pagamento, notas de liquidação e notas fiscais, entre outros.

Não se verifica nos autos, ou mesmo na argumentação defensiva, controvérsia de fato relevante atinente
especificamente a matéria contábil que demande a elaboração de cálculos para além do já exposto nos laudos
periciais referidos.

Assim sendo, considerando que os esclarecimentos prestados nos laudos periciais indicados são bastantes à
análise das imputações, rejeito a preliminar arguida.
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1.7. Da Aptidão da Denúncia

As defesas de MARCELO CARVALHO FERRAZ, FRANCISCO DE PAIVA FANUCCI, AYRTON PETRI
e ELIZEU ALVAREZ DE LIMA argumentam ser inepta a denúncia oferecida pelo Ministério Público
Federal.

Aduzem os primeiros que carece a inicial da descrição da elementar “desvio” quanto à imputação de peculato
e alega o fato de que os valores pagos encontravam previsão no Plano Plurianual e na Lei Orçamentária anual
do Município de São Bernardo do Campo.

Quanto à acusação de prática de crime contra à licitação, argumentam que os réus, enquanto particulares, não
poderiam responder pela figura do  do art. 89 da Lei n. 8.666/93 e, no que tange à imputação docaput
parágrafo único, não haveria descrição do benefício auferido.

A defesa de AYRTON PETRI e ELISEU DE LIMA afirma que a denúncia se limitou a elaborar um breve
resumo dos fatos e deixou de indicar o modo com que os acusados concorreram, individualmente, para o fato
criminoso, como teria se dado sua atuação na subcontratação ou qual teria sido sua participação no repasse
dos valores indicados.

Também esta alegação já foi apreciada e afastada por ocasião da confirmação ao recebimento da denúncia.
No entanto, ante as reiterações indicadas em sede de alegações finais, passo a revisitar a matéria.

Não se vislumbra vício na denúncia apresentada pelo Ministério Público Federal. A peça descreve os fatos
criminosos denunciados, e imputa-os, a cada um dos réus indicados, segundo a hipótese acusatória narrada.

Os fatos são narrados de forma suficientemente clara e detalhada, possibilitando aos réus o pleno exercício da
ampla defesa, que deverá cobrir toda a empreitada delituosa, e não apenas atos singulares praticados por cada
um deles.

Vale relembrar, neste ponto, a distinção doutrinária entre as denúncias genéricas e as denúncias gerais.
Aquelas se configuram quando se aponta fato incerto e imprecisamente descrito. Nestas últimas, por sua vez,
“se atribui a mesma conduta a mais de um dos denunciados, desde que seja impossível, ao tempo do
oferecimento da denúncia, a delimitação pormenorizada dos atos praticados pelos envolvidos e haja indícios
de acordo ou concorrência de vontades para o mesmo fim” (STF, HC 98840. 2ª Turma. Rel. Min. Joaquim
Barbosa. DJe 24.04.2009).

Nesse sentido:

“HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO ORDINÁRIO. INADEQUAÇÃO DA
VIA. NÃO CONHECIMENTO. AÇÃO PENAL. DELITO SOCIETÁRIO. CRIME DE
AUTORIA COLETIVA. DENÚNCIA GENÉRICA. INÉPCIA. INOCORRÊNCIA.
OBSERVÂNCIA DO ART. 41 DO CPP. SUFICIENTE DESCRIÇÃO DO FATO TIDO COMO
CRIMINOSO. PODER DE GESTÃO NA PESSOA JURÍDICA. INDÍCIO MÍNIMO DE
AUTORIA. NÃO CONCESSÃO DA ORDEM DE OFÍCIO. 1. Não se admite habeas corpus
substitutivo de recurso ordinário, sob pena de ofensa ao regramento do sistema recursal previsto
na Constituição Federal. 2. Não há abuso de acusação na denúncia que, ao tratar de crimes
de autoria coletiva, deixa, por absoluta impossibilidade, de esgotar as minúcias do suposto

. 3. cometimento do crime Há diferença entre denúncia genérica e geral. Enquanto naquela
se aponta fato incerto e imprecisamente descrito, na última há acusação da prática de fato
específico atribuído a diversas pessoas, ligadas por circunstâncias comuns, mas sem a

. 4. Nos casosindicação minudente da responsabilidade interna e individual dos imputados
de denúncia que verse sobre delito societário, não há que se falar em inépcia quando a acusação
descreve minimamente o fato tido como criminoso. 5. O poder de gestão configura indício
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mínimo da autoria das práticas delitivas realizadas, em tese, por meio de pessoa jurídica. 6. 
 não conhecido.”. STF, HC 118891/SP. 1ª Turma. Rel. Min. Edson Fachin. DJeHabeas corpus

19.10.2015. (Grifos acrescidos) 

Com efeito, conforme sintetizado na decisão referida, a peça acusatória afirma que os estudos técnicos
prévios ao início das obras do Museu do Trabalho e do Trabalhador teriam sido contratados sem a realização
de licitação, e que, para dar aparência de legalidade à contratação direta da Brasil Arquitetura, os serviços
atinentes à elaboração dos estudos foram atrelados aos contratos n. 177/2008 e 46/2011, do que decorreu a
necessidade de que os respectivos pagamentos, superfaturados ou relacionados a serviços não prestados,
fossem inicialmente destinados ao consórcio de empresas que celebrou tais ajustes com a Administração
Pública, cujos responsáveis se incumbiram de repassá-los aos respectivos credores.

A hipótese acusatória sustenta ainda que das contratações e subcontratações realizadas nesse contexto teriam
resultado pagamentos indevidos, por meio de superfaturamento ou por ausência de contraprestação,
resultando em desvio de valores em detrimento da Administração Pública.

Percebe-se que, no caso concreto, se está diante de denúncia geral, ou seja, peça acusatória que imputa a mais
de um réu a prática da conduta delitiva e resultados típicos observados no caso concreto, a partir da existência
de um liame comum a todos e as características de cada um dos grupos de denunciados, tendo em vista a
impossibilidade fática de individualização pormenorizada da conduta de cada um dos agentes. Houve, in casu
, demonstração da existência de pertinência subjetiva entre os fatos alegados e a atuação de cada um dos
agentes. A denúncia geral é amplamente aceita pela jurisprudência dos tribunais brasileiros, entendendo-se
não haver, aí, prejuízo ao exercício da ampla defesa e do contraditório processuais.

Essa conclusão encontra confirmação na própria dialética desenvolvida concretamente neste processo, em
que as defesas apresentaram inúmeros argumentos obstativos à condenação, sem que a forma de apresentação
dos fatos pelo MPF fosse empecilho para o exercício da ampla defesa.

Ainda, reitero que incidem, naturalmente, no caso em análise, tanto a norma de extensão do art. 29 do Código
Penal quanto a previsão do art. 30, que autoriza a comunicabilidade das circunstâncias elementares do tipo
entre os agentes.

No mais, verifico que muitas das insurgências aventadas a título de inépcia da denúncia são, de fato,
alegações de mérito que veiculam verdadeiras discordâncias quanto à versão acusatória e à dinâmica dos
fatos narrados na denúncia, que serão, portanto, analisadas com o mérito a partir do acervo probatório
produzido.

Dessa forma, afasto a preliminar de inépcia da denúncia.

 

1.8. Da Ausência de Violação ao Princípio da Correlação

Alegam a existência de violação ao princípio da correlação as defesas de ALFREDO LUIZ BUSO e de
MARCELO FERRAZ e FRANCISCO FANUCCI. Esta última pede, com base nesse argumento, a remessa
do feito ao Ministério Público Federal para fins de aditamento da denúncia.

Tampouco merece guarida esta pretensão.

A insurgência da defesa se pauta na previsão do artigo 384 do Código de Processo Penal. Sustentam que, ao
pedir a absolvição do réu Luiz Marinho em suas alegações finais, o Ministério Público Federal teria alterado
a descrição fática dos eventos narrados na denúncia, violando o princípio em análise.
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Com efeito, é bem sabido que a condenação segue o princípio da correlação ou congruência, que determina
que qualquer juízo condenatório deve se ater, estritamente, aos fatos que foram imputados ao réu na peça
acusatória.

Observe-se que a tipificação é irrelevante para esse fim, sendo os fatos em si, trazidos e debatidos no
processo, o norte que deve guiar o magistrado na prolação da sentença.

Nesse contexto, a  tem lugar quando, ao fim da instrução probatória, for necessária a atribuiçãomutatio libelli
de nova definição jurídica ao fato em razão de prova de elemento ou circunstância não contida na acusação.

De acordo com a doutrina, “a mutatio ocorre, então, a partir do reconhecimento da existência de provas que,
em princípio, indicariam a presença de outros fatos e/ou circunstâncias suficientes para alterar, de modo
relevante, a acusação inicial. É dizer, na mutatio não se dá nova definição jurídica ao fato imputado, mas,
para além disso, permite-se nova imputação de fato, o que, obviamente, implicará a alteração do tipo penal.
Mas, veja-se: não por uma questão de interpretação do fato à norma (juízo de subsunção); mas pela
constatação de novo fato (ou circunstância) que justifica alteração na definição jurídica esboçada na inicial.
” (Comentários ao Código de Processo Penal e sua jurisprudência. Eugenio Pacelli, Douglas Fischer. 10 ed.
São Paulo: Atlas, 2018)

No caso em análise, ao contrário do que afirmam as defesas, o pedido pela absolvição de um dos réus não
configura a hipótese aventada.

Isso porque, a despeito das alterações implicadas à narrativa acusatória pelo pedido de absolvição de LUIZ
MARINHO quando das alegações finais, não se verificaram alterações fáticas relevantes nas acusações
iniciais quanto ao réu ALFREDO LUIZ BUSO ou aos réus MARCELO FERRAZ e FRANCISCO
FANUCCI.

Notadamente quanto ao réu ALFREDO LUIZ BUSO, o que se verifica da denúncia é o atrelamento das
condutas que lhe são imputadas àquelas imputadas a LUIZ MARINHO, em razão das funções que
desempenhavam na administração pública, compondo o “núcleo dos agentes públicos” descrito na hipótese
acusatória.

Assim que o pedido de absolvição de LUIZ MARINHO não acarretou alteração circunstancial relevante à
narrativa acusatória, sendo certo que as condutas e crimes imputados àqueles cuja condenação foi requerida –
e das quais se defenderam - remanesceram essencialmente as mesmas. 

Não há, assim, qualquer fato novo apurado no curso do processo que seja imputado aos réus no pedido de
condenação do MPF. Afasto a preliminar.

2. Do Mérito

Afastadas as questões preliminares e prejudiciais levantadas, passo à análise do mérito da demanda.

A denúncia imputa aos acusados a prática das condutas criminosas descritas no artigo 89,  e parágrafocaput
único, da Lei n. 8.666/93 e no artigo 312 do Código Penal, realizadas em tese no contexto das três etapas da
fase preparatória da obra do Museu do Trabalho e do Trabalhador: a. fase de contratação do estudo
preliminar; b. fase de contratação do projeto básico; c. fase de contratação do estudo museológico.

Por oportuno, inicio a análise do mérito da presente ação penal tecendo algumas considerações relevantes
acerca dos dois tipos penais imputados aos réus. Em seguida, passo à análise, em tópicos distintos, das
condutas descritas conforme as três fases narradas na denúncia.
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2.1. Dos crimes do art. 89,  e parágrafo único, da Lei n. 8.666/93caput

Como se sabe, o ordenamento jurídico, tal como desenhado a partir da Constituição da República e da
Legislação infraconstitucional pertinente, estabelece como regra à lisura e licitude das contratações públicas a
precedência de procedimento licitatório, para fins de atendimento dos princípios de regência do Direito
Administrativo previstos no  do art. 37 da Constituição, notadamente os princípios da impessoalidade ecaput
da moralidade.

Contudo, a própria Constituição admite que, em determinados casos, a licitação deixe de ser obrigatória, e
atribui à legislação ordinária a especificação dessas hipóteses (art. 37, inciso XXI, CR). Este mister é
desempenhado, prioritariamente, pela Lei 8.666/93, que contempla e esmiúça os casos de dispensa e
inexigibilidade de procedimento licitatório.

Nesse contexto, a dispensa está prevista em seu art. 24 e se verifica quando a lei insere na competência
discricionária do administrador a faculdade de não licitar, muito embora haja possibilidade fática de
competição.

Registro, por oportuno, que parte da doutrina que se ocupa do tema estabelece uma distinção entre a licitação
dispensada e dispensável, sendo a primeira correspondente à previsão do art. 17, incisos I e II da Lei de
Licitações, atinente a hipóteses específicas de alienação por parte da administração pública; e a segunda
correspondente aos casos trazidos pelo mencionado art. 24.

A inexigibilidade, por sua vez, se configura diante da impossibilidade de competição decorrente da existência
de um único objeto ou uma única pessoa que atenda às necessidades da Administração, e se encontra
contemplada no art. 25 da Lei n. 8.666/93.

Para fins de controle de tais contratações excepcionais, o parágrafo único do art. 26 da lei em análise
determina que sejam precedidas de um processo de dispensa, inexigibilidade ou retardamento, e traz
elementos a serem necessariamente contemplados no feito, a depender da hipótese em questão.

Ante a relevância dos bens jurídicos tutelados pelo procedimento licitatório e garantidos pelas formalidades
legais relativas à sua dispensa e inexigibilidade, o legislador houve por bem erigir algumas condutas à
condição de ilícito penal, como ocorre com o tipo do art. 89 da Lei 8666/93:

Art. 89.   Dispensar ou inexigir licitação fora das hipóteses previstas em lei, ou deixar de
observar as formalidades pertinentes à dispensa ou à inexigibilidade:

Pena - detenção, de 3 (três) a 5 (cinco) anos, e multa.

Parágrafo único.  Na mesma pena incorre aquele que, tendo comprovadamente concorrido para
a consumação da ilegalidade, beneficiou-se da dispensa ou inexigibilidade ilegal, para celebrar
contrato com o Poder Público.

Conforme elucida a doutrina, o bem jurídico tutelado no tipo penal em questão é “(...) a estrita
excepcionalidade das hipóteses de dispensa e inexigibilidade de licitação pública, garantindo a
respeitabilidade, probidade, integridade e moralidade das contratações públicas, que são ofendidas com as

” . Trata-se de dispositivo que visa proteger a “condutas descritas no art. 89. lisura e transparência na
contratação pública, exigindo retidão no processo licitatório para permitir ampla competição observando a

” (Direito Penal das Licitações. BITENCOURT, Cezar Roberto. São Paulo:regra da isonomia concorrencial.
Saraiva, 2012).

A figura do  veicula crime próprio de funcionário público, para o qual se aplica, especificamente, ocaput
conceito do artigo 84 da Lei 8.666/93. Já a figura do parágrafo único contempla o particular que, tendo
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comprovadamente concorrido para a consumação da ilegalidade, beneficiou-se da dispensa ou inexigibilidade
ilegal para celebrar contrato com o Poder Público.

Trata-se de crime de ação múltipla, que tipifica várias modalidades de conduta cuja prática simultânea
configura crime único.

Para fins de análise da adequação típica, o tipo objetivo possui os seguintes núcleos: a) dispensar; ou b)
inexigir licitação fora das hipóteses legalmente previstas; e c) deixar de observar as formalidades inerentes à
dispensa ou inexigibilidade.

Referidos núcleos devem ser interpretados a partir dos conceitos de dispensa e inexibilidade do procedimento
licitatório particulares ao Direito Administrativo, contemplados na própria Lei 8.666/93.

Tratam-se de tipos que demandam, além do dolo genérico – consistente na  vontade consciente de dispensar
ou inexigir licitação fora das hipóteses legalmente admitidas, ou com descumprimento das formalidades –
elemento subjetivo específico, que, segundo entendimento consolidado no E. Superior Tribunal de Justiça,
corresponde à vontade do agente em causar dano ao erário.

Ainda, segundo sedimentado pelo Superior Tribunal de Justiça, a configuração do crime em análise depende
da constatação, no curso da instrução processual, da efetivação do dano pretendido, ou seja, do efetivo
prejuízo à administração pública, como revelam os precedentes colacionados a seguir.

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. DISPENSA INDEVIDA DE LICITAÇÃO.
ART. 89 DA LEI N. 8.666/1993. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO. ALEGAÇÃO DE ATIPICIDADE
DA CONDUTA. ESPECIAL FIM DE AGIR. PREJUÍZO AO ERÁRIO DEMONSTRADO.
AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO. 1. O crime previsto no art. 89 da Lei de Licitações e
Contratos Administrativos somente se concretiza com a constatação de que o agente atuou
com a finalidade específica de, deliberadamente, causar lesão ao erário. Além disso, o
entendimento jurisprudencial fixado pelos Tribunais Superiores exige a efetivação do dano,
ou seja, que o prejuízo pretendido seja constatado no curso da instrução criminal. Essa
exigência tem por objetivo evitar a responsabilização criminal por condutas cometidas por
mero desconhecimento dos meandros da burocracia estatal, sem a intenção de locupletamento

 2. Neste caso, há elementos suficientes queilícito ou de dilapidação do patrimônio público.
demonstram a ocorrência de prejuízo ao patrimônio público e de dolo específico na conduta do
agente, que teria dispensado as formalidades de contratação durante um ano inteiro, o que, de
fato, sepulta as teses defensivas, sobretudo a de desconhecimento da lei, tendo em vista que o
paciente já estava no exercício do segundo mandato como prefeito municipal. 3. Assim,
presentes os elementos que dão suporte às conclusões das instâncias antecedentes a respeito da
autoria e da materialidade delitiva, não se vislumbra motivo para reformar as conclusões das
instâncias antecedentes, inexistindo constrangimento legal a ser sanado por esta via. 4. Agravo
regimental improvido. (AgRg no HC 580.098/MA, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA

 Grifos acrescidos.FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 23/06/2020, DJe 30/06/2020).

 

RECURSO EM HABEAS CORPUS. DISPENSA INDEVIDA DE LICITAÇÃO. ART. 89 DA LEI
N. 8.666/1993. INÉPCIA DA DENÚNCIA. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DO DOLO
ESPECÍFICO E DO PREJUÍZO AO ERÁRIO. FLAGRANTE ILEGALIDADE.
CONSTRANGIMENTO ILEGAL EVIDENCIADO. 1. A controvérsia posta na impetração
prescinde de profunda incursão probatória, demandando, tão somente, a apreciação da
denúncia, sobretudo quando relacionada ao crime de dispensa imotivada de licitação, cujo
entendimento do Superior Tribunal de Justiça é no sentido da obrigatória indicação, na
exordial, do dolo específico de causar prejuízo, bem como da quantificação do dano suportado
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pela Administração Pública. 2.  (dispensaOs crimes previstos nos arts. 89 da Lei n. 8.666/1993
de licitação mediante, no caso concreto, fracionamento da contratação) e 1º, inciso V, do
Decreto-lei n. 201/1967 (pagamento realizado antes da entrega do respectivo serviço pelo
particular) exigem, para que sejam tipificados, a presença do dolo específico de causar dano
ao erário e da caracterização do efetivo prejuízo. Precedentes da Corte Especial e do Supremo

 (APn n. 480/MG, Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Rel. p/ AcórdãoTribunal Federal
Ministro Cesar Asfor Rocha, Corte Especial, DJe 15/6/2012). 3. A inicial acusatória não faz
nenhuma menção, ainda que en passant, a respeito do especial fim de agir de causar prejuízo ao
erário (dolo específico), nem aponta qual seria o dano, ainda que aproximado, suportado pela
Administração Pública, configurando, a sua inépcia. 4. O trancamento da ação penal por
inépcia da exordial acusatória, quando não atendidos os requisitos do art. 41 do Código de
Processo Penal, não configura óbice a uma nova propositura pelo órgão acusatório, desde que
sanado o vício. Precedentes. 5. Recurso em habeas corpus provido para trancar a Ação Penal n.
1000762-81.2018.8.26.0288, em curso na 1ª Vara Criminal de Ituverava/SP, sem prejuízo de
que outra denúncia seja formulada, devidamente calcada nos elementos considerados
indispensáveis por este Superior Tribunal. (RHC 108.813/SP, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS

 Grifos acrescidos.JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 05/09/2019, DJe 17/09/2019).

 

DIREITO SANCIONADOR. AGRAVO INTERNO EM ARESP. ACP DE IMPROBIDADE
ADMINISTRATIVA. IRREGULARIDADES EM PROCEDIMENTOS LICITATÓRIOS
CARREADOS NO MUNICÍPIO DE VIÇOSA/MG. PRETENSÃO DO ENTÃO ALCAIDE DE
AFASTAMENTO DA CONDENAÇÃO POR CONDUTA ÍMPROBA. LESÃO AOS COFRES
PÚBLICOS EXTENSIFICADA PELAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. INOCORRÊNCIA DE
VIOLAÇÃO DO ART. 10 DA LEI 8.429/1992. AGRAVO INTERNO DO IMPLICADO
DESPROVIDO. 1. Cinge-se a controvérsia em analisar se a conduta imputada ao demandado,
então Prefeito do Município de Viçosa/MG, cifrada a supostas irregularidades em procedimento
licitatório, pode ser qualificada como ímproba. 2. Acerca do tema, as Turmas desta Corte
Superior especializadas em Direito Penal firmaram a diretriz de que, para a configuração do
crime previsto no art. 89 da Lei 8.666/1993 [dispensa ou inexigibilidade de licitação fora das
hipóteses legais] exige-se a presença do dolo específico de causar dano ao erário e a

 (REsp. 1.485.384/SP, Rel. Min. REYNALDO SOARES DAcaracterização do efetivo prejuízo
FONSECA, DJe 2.10.2017; REsp. 1.367.663/DF, Rel. Min. NEFI CORDEIRO, DJe
11.9.2017).3(...). (AgInt no AREsp 1370933/MG, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA

 Grifos acrescidos.FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 11/11/2020, DJe 17/11/2020).

Nesse sentido se posiciona também o Supremo Tribunal Federal. Confira-se:

PENAL. CRIME LICITATÓRIO. DEPUTADO FEDERAL. ARTIGO 89 DA LEI 8.666/93,
SEGUNDA PARTE. FORMALIDADES. DESCUMPRIMENTO. TIPICIDADE OBJETIVA E
SUBJETIVA. AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA. DENÚNCIA NÃO RECEBIDA. 1. O artigo 89,

, é norma penal em branco, a qual, quanto às formalidades a quesegunda parte, da Lei 8.666/93
alude, é complementada pelo art. 26 da mesma Lei. 2. O delito em questão tutela bem jurídico
voltado aos princípios da administração pública (CF, artigo 37). O descumprimento das
formalidades só tem pertinência à repressão penal quando involucrado com a violação

 3. No caso, as justificativas do preço, da escolha do fornecedorsubstantiva àqueles princípios.
e a ratificação do procedimento atenderam às formalidades legais, no que diz com perspectiva
do denunciado. Conduta do gestor lastreada em Pareceres Técnicos e Jurídicos razoavelmente
justificados, e não identificados conluio ou concertamento fraudulento entre o acusado os

 4. Ausênciapareceristas, nem intenção de fraudar o erário ou de enriquecimento ilícito.
constatável ictu oculi de indícios mínimos de tipicidade objetiva e subjetiva, a inviabilizar um
prognóstico fiável de confirmação da hipótese acusatória. Denúncia não recebida.(Inq 3962,
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Relator(a): ROSA WEBER, Primeira Turma, julgado em 20/02/2018, ACÓRDÃO
 Grifos acrescidos.ELETRÔNICO DJe-191  DIVULG 11-09-2018  PUBLIC 12-09-2018).

INQUÉRITO. (...). INÉPCIA DA DENÚNCIA. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS DO
ART. 41 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. DISPENSA INDEVIDA DE LICITAÇÃO
MAJORADA (ART. 89, CAPUT, C/C ART. 84, § 2º, AMBOS DA LEI 8.666/1993). ATUAÇÃO
EM CONFORMIDADE COM NORMAS LEGAIS E INFRALEGAIS VIGENTES. ERRO DE
TIPO. PRECEDENTE. DOLO ESPECÍFICO DE CAUSAR DANO AO ERÁRIO OU
ENRIQUECIMENTO ILÍCITO. NÃO DEMONSTRAÇÃO. ATIPICIDADE. IMPROCEDÊNCIA
DA ACUSAÇÃO (ART. 6º, 2ª PARTE, DA LEI 8.038/1990). 1. (...) 5. A jurisprudência do
Supremo Tribunal Federal firmou-se no sentido de que, para a caracterização da conduta
tipificada no art. 89 da Lei 8.666/1993, é indispensável a demonstração, já na fase de
recebimento da denúncia, do “elemento subjetivo consistente na intenção de causar dano ao

 (INQ 2.688, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Rel. p/ acórdãoerário ou obter vantagem indevida”
Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 12.2.2015). No caso, pelo que se colhe dos
autos é possível se afirmar, desde logo, que não se encontra presente essa circunstância volitiva,
o que revela a atipicidade, determina inclusive a improcedência da acusação, nos termos do art.
6º, 2º parte, da Lei 8.038/1990. 6. Acusação julgada improcedente. (Inq 3965, Relator(a):
TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, julgado em 22/11/2016, ACÓRDÃO ELETRÔNICO

 Grifos acrescidos.DJe-259  DIVULG 05-12-2016  PUBLIC 06-12-2016).

Ainda, trata-se de entendimento acolhido também pelo E. Tribunal Regional Federal da 3ª Região:

PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. TRANCAMENTO DE AÇÃO PENAL.
EXCEPCIONALIDADE. ART. 89. DA LEI Nº 8.666/93. DOLO ESPECÍFICO. DANO AO
ERÁRIO. AUSÊNCIA. ORDEM CONCEDIDA. EXTENSÃO. 1. (...) 2. O art. 89, caput, da Lei nº
8.666/93, por sua vez, prevê pena de detenção, de 3 (três) a 5 (cinco) anos, e multa, para aquele
que "[d]ispensar ou inexigir licitação fora das hipóteses previstas em lei, ou deixar de observar
as formalidades pertinentes à dispensa ou à inexigibilidade", e, como tal, pela teoria da
asserção e da posição funcional ocupada por anos pela paciente, haveria indícios suficientes de
que as contratações irregulares levadas a efeito pela Prefeitura em questão, objeto da
persecução penal em curso, não teriam sido feitas à sua revelia, mas, ao revés, contaram, ao
que tudo indica, com a sua efetiva participação. 3. Tese defensiva consentânea com os mais
recentes precedentes do Superior Tribunal de Justiça, no sentido de que o crime capitulado no
art. 89, caput, da Lei de Licitações não é de mera conduta, mas exige o dolo específico do

 A propósito:agente de causar dano ao erário, bem como prejuízo à Administração Pública.
STJ, HC - HABEAS CORPUS - 498748, Quinta Turma, Rel. Min. FELIX FISCHER, DJE
DATA:06/06/2019; STJ, RESP 1799355, Sexta Turma, Rel. Min. LAURITA VAZ, DJE
DATA:05/06/20190. 4. (...). (HABEAS CORPUS .SIGLA_CLASSE:
HC503192222.2018.4.03.0000. RELATOR: Des. Fed. NINO OLIVEIRA TOLDO, TRF3 - 11ª

 Grifos acrescidos.Turma, e - DJF3 Judicial 1 DATA: 10/02/2020).

 

HABEAS CORPUS. PENAL. PROCESSO PENAL. ART. 89, PARÁGRAFO ÚNICO, DA LEI
8.666/93. DISPENSA DE LICITAÇÃO. NECESSIDADE DE PROVA DO DOLO ESPECÍFICO
DO CONTRATADO. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO AO ERÁRIO. DENÚNCIA. TRANCAMENTO
DA AÇÃO PENAL. ORDEM CONCEDIDA. 1. O crime capitulado no art. 89, parágrafo único,
da Lei 8.666/93 pune a conduta do particular que, tendo comprovadamente concorrido para a
consumação da ilegalidade, beneficiou-se da dispensa ou inexigibilidade ilegal para celebrar
contrato com o Poder Público. 2. No caso, a análise do contexto probatório não demonstra que
os pacientes agiram com dolo ao praticar o crime descrito na denúncia (art. 89, parágrafo
único, da Lei 8.666/93). 3. Consoante entendimento do Superior Tribunal de Justiça, o crime
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do art. 89 da Lei 8.666/93 somente é punível quando comprovado o dolo específico do agente
, o que nãoem causar dano à Administração Pública e produz resultado danoso ao erário

restou evidenciado nos autos. 4. Ordem concedida. (HABEAS CORPUS CRIMINAL.
SIGLA_CLASSE: HCCrim 5005485-70.2020.4.03.0000. RELATOR: Des. Fed. JOSE MARCOS

 Grifos acrescidos.LUNARDELLI, TRF3 - 11ª Turma, e - DJF3 Judicial 1 DATA: 13/08/2020).

Dessa forma, segundo entendimento consolidado na jurisprudência, a configuração da tipicidade subjetiva do
crime em análise depende da caracterização do especial fim de agir, consistente na inteção específica de lesar
o erário, além da efetivação do dano, ou seja, da constatação no curso da instrução processual da ocorrência
do prejuízo pretendido.

Trata-se de exigências que têm a finalidade de evitar a responsabilização criminal, instância sancionatória de 
, por condutas cometidas exclusivamente por inaptidão do administrador.ultima ratio

Nesse sentido, “o objetivo do art. 89 não é punir o administrador público despreparado, inábil, mas sim o
desonesto, que tinha a intenção de causar dano ao erário ou obter vantagem indevida. Por essa razão, é
necessário sempre analisar se a conduta do agnete foi apenas um ilícito civil e administrativo ou se chegou a

.” (STF. 1ª Turma. Inq 3674/RJ, Rel. Min. Luiz Fux, julgado em 7/3/2017).configurar realmente crime

 

2.2. Do crime de peculato-desvio: art. 312 do Código Penal

O peculato-desvio é delito que encontra previsão na segunda parte do artigo 312 do Código Penal, nos
seguintes termos:

 Art. 312 - Apropriar-se o funcionário público de dinheiro, valor ou qualquer outro bem móvel,
público ou particular, de que tem a posse em razão do cargo, ou desviá-lo, em proveito próprio
ou alheio:

Pena - reclusão, de dois a doze anos, e multa.

Tem lugar quando o bem, dinheiro ou valor, público ou particular, for desviado, ou seja, empregado em fim
diverso daquele a que era destinado, em proveito próprio ou alheio.

Trata-se de crime próprio de funcionário público com a finalidade de tutelar a moralidade e probidade
públicas, além do próprio patrimônio da administração ou de particular.

É crime pluriofensivo “atentando contra o bom andamento da atividade administrativa e também contra o
patrimônio público (TRF2, AC 20025001008041-0, Calmon [Conv.], 1ª TE, u., 7.11.07); bem como à
moralidade administrativa, à credibilidade e à eficiência dos serviços públicos (AC19990201032217-9,

. (Crimes Federais; BALTAZAR JUNIOR, José Paulo; 11. Ed. São Paulo: Saraiva,Barata, 3ª T., u., 4.12.01)”
2017).

Seu tipo subjetivo abrange o dolo, consistente na consciência e vontade de desviar o bem, atribuindo-lhe
destinação diversa da devida, em caráter definitivo, além da especial finalidade de obter proveito próprio ou
para terceiro.

 

2.3. Da Fase de Contratação do Estudo Preliminar

2.3.1. Do crime do art. 89 da Lei 8.666/93
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Feitas essas observações iniciais, passo à análise do caso sob julgamento, inicialmente quanto às imputações
realizadas no contexto da fase de contratação do estudo preliminar.

A hipótese acusatória é que houve contratação direta dissimulada do escritório Brasil Arquitetura para a
realização do Estudo Preliminar, sem a precedência de necessária licitação na modalidade concurso público,
como exige a Lei n. 8.666/93, em seu art. 13, §1º, realizada por LUIZ MARINHO, então prefeito, e sob a
responsabilidade direta de ALFREDO LUIZ BUSO (então secretário de planejamento urbano) e SERGIO
SUSTER (então secretário adjunto de obras).

Assevera o  que a contratação direta da Brasil Arquitetura para a elaboração desse estudo foi feita deParquet
forma dissimulada mediante sua inclusão no rol de serviços de consultoria de engenharia objeto do Contrato
de Prestação de Serviços Técnicos Especializados CLM.100.1 n. 177/2008, firmado em 13 de outubro de
2008   entre o município de São Bernardo do Campo e o consórcio ENGER/PLANSERVI/CONCREMAT
(Provas 17 e 17-A da denúncia).

Assim, a primeira questão que se coloca para a aferição da materialidade delitiva do crime do artigo 89 da
Lei n. 8.666/93 diz respeito à subcontratação da Brasil Arquitetura por parte do consórcio para a realização
dos projetos e estudos arquitetônicos preliminares ao início da obra, e se sua realização se deu com escopo
único de dissimular uma verdadeira contratação direta entre a administração pública e o escritório de
arquitetura.

Inicialmente, observo que a subcontratação é prática admitida e regulamentada pela Lei n. 8.666/93, que, em
seu art. 72, determina que “o contratado, na execução do contrato, sem prejuízo das responsabilidades
contratuais e legais, poderá subcontratar partes da obra, serviço ou fornecimento, até o limite admitido, em
cada caso, pela Administração. ”

Prevê ainda que a subcontratação total ou parcial do objeto não admitida no edital e no contrato constitui
motivo para rescisão contratual.

No caso em análise, a acusação refere que o contrato em questão não tinha relação direta com o projeto de
construção do MTT, “mas consistia meramente num ajuste genérico (conhecido como ‘contrato
guarda-chuva’) para atender, sob a forma de terceirização, à demanda das Secretarias de Obras, Habitação
e Meio Ambiente na elaboração de projetos de engenharia, bem como na fiscalização e no gerenciamento de

 ”obras.

Com efeito, como se observa da prova 17 indicada na denúncia (fls. 1.210-1.218, apenso 1, vol. 05), o
Contrato de Prestação de Serviços Técnicos Especializados CLM.100.1 n. 177/2008 foi firmado 13 de
outubro de 2008 entre o Município de São Bernardo do Campo e o Consórcio Enger/Planservi/Concremat, a
partir do Processo de Contratação n. 80.106/2006.

Segundo sua cláusula primeira, tem como objeto a execução, pelo consórcio em favor do município, de 
“serviços técnicos especializados de consultoria de engenharia para apoio e assessoria técnica ao
gerenciamento da implementação de programas, projetos e empreendimentos das Secretarias de Obras e de
Habitação e Meio Ambiente de São Bernardo do Campo, de acordo com sua proposta e rigorosamente
dentro das especificações técnicas constantes do Edital de Concorrência n. 10.011/2007 e seus anexos, os
quais, para todos os efeitos, fazem parte desta avença.”

O que se evidencia da análise do contrato é que, de fato, seu objeto possui alcance extremamente amplo em
razão da generalidade dos termos empregados.

No entanto, é certo que, ainda que se possa contestar a regularidade do objeto contratual sob o regime das
contratações do Direito Público, inclusive à luz do Direito Administrativo sancionador, ante seu caráter
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genérico, tal fato não é suficiente a ensejar, no caso concreto, a adequação típica das condutas narradas ao
crime imputado.

Após a análise do conjunto probatório produzido, o que se conclui é que a acusação não se desincumbiu de
provar a alegada contratação direta dissimulada entre o município e o escritório de arquitetura.

A esse respeito, verifico que apesar da amplitude do objeto contratual, certo é que a elaboração de um estudo
preliminar de natureza arquitetônica para a concepção de um projeto de obra de museu é passível de
qualificação como um serviço técnico especializado de consultoria e engenharia, não fugindo do escopo
contratual a ponto de configurar a dissimulação alegada na denúncia.

Nesse sentido, embora arquitetura e engenharia sejam áreas profissionais distintas, com objetos diferentes,
encontram importante correlação e linguagem comum no desempenho de trabalhos de projeção e execução
de um serviço ou obra de construção civil.

No caso concreto em análise, essa intersecção pode ser identificada a partir do fato de que a própria equipe
do Consórcio contratado possuía arquitetos em sua composição, destacados especificamente para o
acompanhamento do contrato firmado com o Município de São Bernardo do Campo, como é o caso da
testemunha comum Glaucilene Maria Domingues de Araújo Silva.

Ainda a esse respeito, também merece destaque o fato de que os projetos de arquitetura ora questionados
foram periciados por profissionais com formação em engenharia civil, conforme esclarecido no Laudo
Complementar de Perícia Criminal Federal n. 001/2019 – INC/DITEC/PF, aptos a analisar toda a
documentação amealhada na investigação e responder aos quesitos pertinentes à técnica empregada na
elaboração dos documentos referentes ao estudo preliminar.

Assim sendo, ainda que se conteste a regularidade do objeto contratual firmado entre município e consórcio,
com fundamento no Direito Administrativo e ante a independência das instâncias, certo é que a
subcontratação empreendida, além de conter previsão legal, pode ser enquadrada em seu escopo, não
ensejando, assim, a dissimulação alegada pela acusação.

Além disso, muito embora a acusação afirme que o projeto de construção do MTT estivesse viciado desde o
nascedouro em razão da existência de acerto prévio entre o então prefeito LUIZ MARINHO ou servidores
municipais como ALFREDO BUSO e SÉRGIO SUSTER com os arquitetos MARCELO FERRAZ e
FRANCISCO FANUCCI, o que se observa dos autos é que o contrato CLM.100.1 n. 177/2008 foi firmado a
partir de Processo de Contratação n. 80.106/2006 em que realizada licitação na modalidade Concorrência n.
10.011/2007, em procedimento iniciado e concluído, conforme reconhece a própria acusação na denúncia, em
gestão anterior à de LUIZ MARINHO.

Importa também observar que ficou evidenciado a partir da prova oral produzida que a escolha e a iniciativa
de subcontratação do escritório Brasil Arquitetura não partiu dos gabinetes da municipalidade, mas sim do
próprio consórcio contratado, especificamente a partir da indicação de sua empresa líder, a Enger.

Esse fato foi afirmado pela testemunha comum Glaucilene, arquiteta funcionária da Enger à época dos fatos,
nos seguintes termos:

: E quem decidiu por essa subcontratação? A ENGER ou o consórcio?MPF – PERGUNTA
Todas as empresas integrantes do consórcio? E a empresa líder era a ENGER?

: A ENGER, o consórcio. O consórcio. Sim. A ENGER.TESTEMUNHA – RESPOSTA

: E quando se decidiu pela subcontratação já havia a definição de qual seriaMPF – PERGUNTA
a empresa ou o profissional subcontratado? E quem era?
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 Sim. A Brasil Arquitetura.TESTEMUNHA – RESPOSTA:

 E quem decidiu pela Brasil Arquitetura? O Artur Anísio?MPF – PERGUNTA:

 O coordenador. Sim, as empresas, o coordenador. Como euTESTEMUNHA – RESPOSTA:
disse eu não participava, doutora, dessas decisões.

: Foi uma indicação de algum agente público do município de SãoMPF – PERGUNTA
Bernardo?

: Não.TESTEMUNHA – RESPOSTA

: Antes dessa contratação para o estudo preliminar, a ENGER já haviaMPF – PERGUNTA
subcontratado a Brasil Arquitetura para prestar qualquer outro tipo de serviço? Qual? Antes
desse?

: Sim. Eu não lembro o começo do nome, mas o Vera Cruz, nãoTESTEMUNHA – RESPOSTA
me lembro agora... Instituto Vera Cruz  Sim....

O fato de que a contratação se deu por iniciativa da empresa líder do consórcio, e não por acordo entre a
prefeitura e o escritório de arquitetura é confirmado pelos réus MARCELO FERRAZ, FRANCISCO
FANUCCI e ARTUR ANÍSIO em seus interrogatórios.

Ambos os arquitetos justificam essa contratação em razão da realização de projeto prévio com a Enger,
relacionado ao Instituto Vera Cruz, fato inclusive referido na denúncia.

ARTUR ANÍSIO afirma expressamente que, ao ser procurado pelo município para a elaboração do Estudo
Preliminar, consultou seu diretor José Figueiredo Mei, que então o orientou a subcontratar a Brasil
Arquitetura.

Assim que, a despeito das declarações à imprensa prestadas por MARCELO FERRAZ e LUIZ MARINHO,
em que há referência ao projeto do museu como sendo uma “encomenda”, primeiro do ex-presidente Luiz
Inácio Lula da Silva e, segundo, do próprio LUIZ MARINHO, as demais provas produzidas nos autos não
corroboram a tese acusatória de que a contratação da Brasil Arquitetura teria sido realizada diretamente pela
prefeitura de forma dissimulada, em violação ao princípio da impessoalidade que permeia a atuação da
administração pública.

Nem mesmo o e-mail referido na denúncia, escrito por PAULO FONTES e elencado como prova 31-B,
configura elemento de convicção relevante para fins de comprovação da tese acusatória. Isto porque é de todo
compreensível que o profissional responsável pela chamada equipe de conteúdo do museu, acadêmico e
pesquisador na área de história social, em comunicação informal com seus pares, não descrevesse com
precisão técnica o regime de contratação empreendido para fins de consecução dos projetos do museu.

O conteúdo probatório produzido revelou que no plano dos fatos o que ocorreu não foi contratação direta
dissimulada entre a prefeitura e a Brasil Arquitetura para a realização do Estudo Preliminar, mas sim a
subcontratação desta última por parte do Consórcio efetivamente contratado pelo município.

Ainda, também se comprovou a partir da prova oral o fato de que o Consórcio exerceu efetivo papel de
gerenciador, analisando a adequação e suficiência dos trabalhos apresentados pela subcontratada, e
formalizando esta análise a partir dos relatórios de medição n. 20 e 21, referentes ao estudo preliminar
(provas 17-F e 17-M da denúncia).
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Nesse sentido, reproduzo novamente as afirmações da testemunha Glaucilene:

: Mas em 2010 a senhora já era arquiteto pleno?MPF – PERGUNTA

: Sim. Arquiteto sênior.TESTEMUNHA – RESPOSTA

: O que faz especificamente um arquiteto sênior dentro da ENGER?MPF – PERGUNTA

: Dentro da ENGER ele tem, não diferente das atribuições deTESTEMUNHA – RESPOSTA
um arquiteto júnior de carreira, ele tem mais responsabilidades, mais condições de fazer leitura
de projetos, análise de suficiência de projeto, participa com mais responsabilidade das atividades
do cotidiano da empresa.

(...)

: Sobre o estudo preliminar do Museu do Trabalho e do Trabalhador, aMPF – PERGUNTA
senhora participou da elaboração deste estudo, enquanto arquiteta integrante da equipe que
respondia pela execução do contrato 177?

 Sim, eu participei da análise de proficiência desse produto.TESTEMUNHA – RESPOSTA:

: A senhora fazia reuniões com representantes da Brasil Arquitetura? TinhaMPF – PERGUNTA
contato com eles?

 Sim.TESTEMUNHA – RESPOSTA:

 Com quem que a senhora tinha contato? Apenas ele?MPF – PERGUNTA:

 Com o Cícero Ferraz. Só.TESTEMUNHA – RESPOSTA:

(...)

 A ENGER fez algum trabalho intelectual na elaboração desse estudoMPF – PERGUNTA:
preliminar do museu?

 Sim. Era eu que tinha as tratativas com a Brasil Arquitetura,TESTEMUNHA – RESPOSTA:
recebia os projetos, verificava a suficiência técnica desses projetos, memoriais descritivos,
disciplina de projeto. Era eu a pessoa que cuidava dessa...

 Mas a senhora não executou, não elaborou, apenas supervisionou?MPF – PERGUNTA:

: Sim, esse é meu trabalho.TESTEMUNHA – RESPOSTA

: Nesse seu trabalho, a senhora seguia algum parâmetro técnico, algumaMPF – PERGUNTA
ordem técnica?

: Sim, existe uma demanda, o arquiteto agora, existem diversasTESTEMUNHA – RESPOSTA
disciplinas na arquitetura, não necessariamente que eu precisasse ser especialista em museu, mas
a gente tem que verificar a suficiência técnica do ponto de vista da arquitetura, se atende as
exigências dadas pelo município, no caso o cliente, verificar memoriais, ler os memoriais
descritivos se estão compatíveis com aquilo que está em planta, a quantidade...
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Vale ressaltar que os réus, nos interrogatórios, confirmaram o papel desempenhado pela Enger. MARCELO
FERRAZ afirma que não teve contato com os relatórios de medição, relatando o seguinte: “Nós nos
reportávamos ao consórcio o tempo todo. À Enger, mais especificiamente. Que conferia, cobrava mais
coisas.”

Ainda, indagado sobre como soube da aprovação da proposta pela prefeitura, respondeu: “Nós não tínhamos
conhecimento das propostas da prefeitura. Provavelmente o sr. Artur Anísio ou a Glauci com quem tínhamos
contato.”

Nesse contexto, não se mostra inexplicável, mas sim compatível com a dinâmica de subcontratação no bojo
do contrato 177/2008 a apresentação de proposta técnico-comercial (Prova 3-A da denúncia) por parte da
Brasil Arquitetura ao Consórcio, e a posterior apresentação da proposta, acrescida de valores a remunerar seu
próprio trabalho, por parte do Consórcio contratado à Secretaria de Obras municipal (prova 17-B da
denúncia).

Reitero, neste momento, que a presente ação penal não se presta a aferir a regularidade do modelo contratual
empreendido à luz do direito administrativo, mas sim a existência ou não de adequação típica entre as
condutas imputadas aos denunciados e os crimes tipificados na legislação penal.

Tampouco as divergências nas datas apontadas pelo Ministério Público revelam a ocorrência de contratação
direta dissimulada a ponto de configurar a prática do crime em questão.

A esse respeito, o que se verifica a partir da própria narrativa acusatória  e dos documentos encartados aos
autos é que a cronologia dos fatos foi a seguinte: 1) em 16.04.2010 ocorreu a apresentação de proposta
técnico-comercial pela Brasil Arquitetura ao Consórcio, no valor de 400 mil reais (prova 3-A); 2) em
28.04.2010 se deu a apresentação da proposta pelo Consórcio à Secretaria de Obras (Proposta n. SBC-SO
SHAMA 214-2010, prova 17-B); 3) a formalização da contratação do consórcio para a realização do estudo
preliminar ocorreu em 09.06.2010, com a emissão da ordem de serviço SO.1 n. 011/08 – SO.1 – 1º
Complementar 056 (provas 17-B e 17-C); 4) no dia seguinte, em 10.06.2010, ocorreu a formalização da
subcontratação da Brasil Arquitetura pelo consórcio (provas 3-B, 3-C e 3-D); 5) a entrega do estudo
preliminar ao município de São Bernardo do Campo ocorreu em 22.06.2010 (Prova 3-V); 6) o 20º relatório
de medição data de 26.06.2010 (prova 17-F); 7) o 21º relatório de medição do contrato data de 26/07/2010
(prova 17-M).

De fato, a cadeia temporal apresentada revela que os trabalhos foram iniciados antes da formalização de sua
autorização por meio da ordem serviço complementar SO.1 n. 011/08. Isso se observa, notadamente, em
razão da indicação realizada no 20º relatório de medição, relatando que 70% do serviço fora realizado entre
09.05.2010 e 07.06.2010.

Essa antecedência, contudo, não é relevante o suficiente a demonstrar a existência do propósito fraudulento
afirmado na denúncia. Ao contrário, é signicativamente reduzida e faz confirmar a versão das defesas, de que
houve negociação e acordos verbais antes da formalização dos contratos.

Além disso, está relacionada ao fato de que, segundo o modelo contratual empreendido, é natural que haja
proposta comercial e negociações de preços antes da efetiva contratação, o que, por sua vez, impõe ao
profissional que inaugure, ainda que de maneira incipiente, o contato com o objeto do serviço contratado.

Ainda com relação a este tema, é de se notar que o fato de que as contratações e subcontratações, nas datas
em que ocorreram, foram todas registradas e documentadas pelas partes revela a inexistência de má-fé ou
propósito fraudulento.
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Nesse contexto, observo que também não restou comprovada, por parte da acusação, a alegação de que
teriam sido inseridas informações ideologicamente falsas nos autos do contrato administrativo n. 177/2008,
por meio de medições fraudulentas,  a respeito das datas indicadas acima.

Conforme reconhecido pela própria acusação, o relatório de medição n. 20, produzido pelo Consórcio e
identificado como prova 17-F informa que 70% do Estudo em questão fora produzido no período
compreendido entre 09.05.10 e 07.06.10.

Já o relatório de medição n. 21, indicado como prova 17-M na denúncia informa que 30% do serviço
contratado fora realizado no período entre 08.06.10 e 07.07.10.

Dentre as provas produzidas nos autos, as que fazem referência à data de início de elaboração do Estudo
Preliminar estão o interrogatório de Francisco Fanucci e a Proposta de Convênio apresentada pelo Município
de São Bernardo do Campo ao Ministério da Cultura, documento indicado como prova 1-I da denúncia.

Em seu interrogatório, FRANCISCO reconhece que iniciou os trabalhos antes da subcontratação formal pois,
uma vez acertado o valor e oferecida a proposta formal ao consórcio, em 16 de abril de 2010, sentiu-se
autorizado a iniciar os trabalhos.

Já no documento encaminhado ao MinC consta declaração assinada por FRANCISCO FANUCCI, assumindo
a responsabilidade pela autoria do projeto arquitônico do Museu e informando sua elaboração nos meses de
maio de junho de 2010.

Assim, não há como se concluir, ante os elementos apresentados, que o Estudo Preliminar não foi elaborado
nos períodos indicados no relatório de medição. Observo, a propósito, que a documentação do início dos
trabalhos no mês de maio, por meio do 20º relatório de medição, muito embora a formalização da contratação
tenha ocorrido em junho, revela a inexistência do propósito de maquiar as datas e o efetivo início da
elaboração do serviço.

Assim, o que se verifica é que, de fato, houve descumprimento da cláusula 4.1 do Contrato 177/2008, que
veda que se iniciem as realizações de serviços contratados antes da emissão de ordem de serviço. Esse
descumprimento, no entanto, de acordo com o acervo probatório produzido, considerando a existência de
provas, tanto documental quanto oral de que o consórcio realizava de fato o trabalho de gestão e aferimento
da suficiência do material entregue pela subcontratada, elaborando os relatórios de medição a partir desse
trabalho, não é bastante a caracterizar a existência de contratação direta dissimulada.

Vale salientar que, como reconhecido na própria denúncia, os valores pagos ao consórcio e, em seguida, ao
escritório de arquitetura correspondem de maneira exata àqueles declarados nos contratos e notas fiscais
emitidas, conforme se depreende do extrato da conta n. 610414, agência n. 444, de titularidade da Brasil
Arquitetura, o que enfraquece sobremaneira a tese acusatória.

Nesse contexto, não há como considerar, como quer a acusação, que a diferença a maior do valor do projeto
apresentado pelo consórcio à prefeitura com relação ao projeto apresentado pela Brasil ao consórcio
configure superfaturamento. Trata-se, na realidade, de mera remuneração dos serviços desempenhados pelo
consórcio.

Sem provas da contratação direta, ainda que dissimulada, não se configura no caso concreto a realização de
qualquer dos tipos objetivos descritos na norma incriminadora. Não há, portanto, dispensa ou inexigibilidade
de licitação fora das hipóteses previstas em lei ou ainda inobservância de formalidades requeridas para tanto.

Assim sendo, diante da ausência de provas da materialidade delitiva, a absolvição dos acusados quanto à
imputação de prática do delito do art. 89 da Lei de licitações é medida que se impõe.
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2.3.2. Do crime do art. 312 do Código Penal

Quanto ao crime do artigo 312, a hipótese acusatória é que a contratação do Projeto de Estudo Preliminar, da
forma em que realizada, causou dano ao erário decorrente da simulação realizada.

Nesse sentido, afirma em suas alegações finais “que o valor contratado pelo Município de SBC com o
CONSÓRCIO ENGER/PLANSERVI/CONCREMAT (R$533.000,00), a título de pagamento por serviços
executados exclusivamente pela BRASIL ARQUITETURA LTDA., é 133.000,00 (cento e trinta e três mil
reais) superior ao valor pelo qual esta foi subcontratada e paga (R$400.000,00) como apontam as
movimentações bancárias a seguir descritas.

Como se vê, só aqui, uma parcela de R$133.000,00 (cento e trinta e três mil reais) simplesmente
desapareceu no caminho, afigurando-se claro desvio do recurso público.”

Contudo, tampouco esta alegação encontra respaldo no acervo probatório.

Inicialmente na linha da argumentação até aqui delineada, constato ser incorreta a conclusão de que o valor
acresciso pelo consórcio ao preço inicial estipulado pela Brasil Arquitetura “simplesmente desapareceu no

”, como quer a acusação.caminho

Isso porque, como já se fundamentou, foi comprovado que o consórcio teve participação no serviço de gestão
contratual e aferição da adequação e suficiência do projeto, funções estas que, à toda evidência, comportam a
contrapartida da remuneração. 

No mais, antes de adentrar na análise dos cálculos e comparações realizadas pelos peritos, é importante
atentar para a seguinte consideração lançada no Laudo pericial n. 750/2018 – INC/DITEC/PF:

“Em relação ao preço ofertado, temos a considerar que, embora existam referenciais bem
estabelecidos para projetos de engenharia, os preços praticados na arquitetura são mais
variáveis, especialmente em projetos de maior porte, onde a projeção do profissional ou do
escritório no mercado costuma ser muito valorizada.”

Assim que há uma considerável margem de variação não objetiva na apuração do valor de mercado de
serviços de arquitetura, certo que fatores como a projeção do profissional e do escritório no mercado têm
relevo nesta definição.

Em seguida, valendo-se de metodologia que afere o valor do estudo preliminar a partir de um percentual
, com emprego detalhado no laudo, os peritos concluíram que sobre preço da obra “houve diferença de valor

total de R$ 61.227,59 (sessenta e um mil, duzentos e vinte e sete reais e cinquenta e nove centavos) a menor
do valor contratado em relação ao valor calculado pelos Peritos, isto é, existe uma divergência de 10,30%
(dez vírgula trinta por cento) em relação ao preço de referência de mercado adotado em abril de 2010, o que

.”não caracteriza a prática de sobrepreço para a elaboração dos estudos preliminares e anteprojeto

Ainda, valendo-se de uma segunda metodologia, que afere a adequação dos valores a partir do custo da mão
, de obra “foi detectada uma diferença de valor total de R$ 38.252,06 (trinta e oito mil, duzentos e cinquenta

e dois reais e seis centavos) a maior do valor contratado em relação ao valor calculado pelos Peritos, isto é,
existe uma divergência de 7,73% (sete vírgula setenta e três por cento) em relação ao preço de referência de
mercado em abril de 2010, o que, considerando a simplificação dos cálculos e a magnitude da divergência
encontrada,  para a elaboração dos estudos preliminares enão caracteriza a prática de sobrepreço
anteprojeto.”
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Observo que os peritos concluíram pela existência de sobrepreço na contratação do estudo preliminar quando
se utilizaram do método que parte dos custos com alocação de mão de obra e consideraram como período
trabalhado apenas o prazo de 13 dias, correspondente unicamente ao “período de execução oficial do

” (Laudo n. 1.224/2019 –contrato, considerando as datas da ordem de serviço e da entrega do projeto
INC/DITEC/PF).

Contudo, como já se argumentou, o que restou evidenciado da atividade probatória é que o início da
execução dos serviços contratados se deu antes da formalização por meio da emissão da ordem de serviço.
Esta afirmação, aliás, é parte da tese acusatória desenvolvida na própria denúncia, com a finalidade de
caracterizar a existência de contratação direta entre o escritório de arquitetura e a prefeitura.

Assim que não é razoável tomar como base este cálculo para fins de aferição de sobrepreço ante o
conhecimento de que suas premissas não estão corretas.

A respeito do , observo que a prova 17-A-A daalegado sobrepreço em decorrência do reajuste contratual
denúncia revela que o reajuste foi apreciado no Termo de Deliberação da Comissão de Julgamento de
Licitações. Nesta oportunidade, o Colegiado aprovou a medida de maneira fundamentada, considerando a
existência de recursos na reserva orçamentária, e, ainda, a existência de parecer técnico-jurídico exarado pela
Procuradoria do Município não vislumbrando óbices jurídicos a esse respeito.

Assim, o reajuste foi realizado ao contrato n. 177/2008, no bojo do qual se deu a prestação de serviços por
parte do Consórcio que ensejou a subcontratação do escritório de arquitetura. Dessa forma, o termo inicial
para a aferição da possibilidade de efetivação do reajuste anual é, de fato, a assinatura do contrato n. 177, e
não a data de apresentação da proposta comercial, como quer a acusação.

Uma vez reconhecido que as irregularidades verificadas no objeto do contrato n. 177 são irrelevantes para
fins penais, seu reajuste, observado o prazo legal a partir de sua assinatura, aprovado pelo órgão colegiado
competente e mediante parecer do órgão jurídico encarregado não pode ser tido como configurador de
sobrepreço.

De qualquer maneira, a perícia se debruçou também sobre esses valores e, no Laudo n. 1.224/2019 –
INC/DITEC/PF, realizou os cálculos comparativos a partir do preço efetivamente pago, após o reajuste,
concluindo, mais uma vez, pela inexistência de sobrepreço, nos seguintes termos:

 “Com base na tabela 1, houve diferença de valor total de R$ 3.077,29 (três mil, setenta e sete
reais e vinte e nove centavos) a menor do valor pago informado em relação ao valor calculado
pelos Peritos, isto é, existe uma divergência de 0,52% (zero vírgula cinquenta e dois por cento)
em relação ao preço de referência de mercado adotado em abril de 2010, o que não caracteriza

 para a elaboração dos estudos preliminares e anteprojeto.”a prática de superfaturamento

Por fim, quanto às alegações de , reputosuperfaturamento por execução de serviços com menor qualidade
que as deficiências reconhecidas pelos peritos no Laudo 750 não são bastantes a ensejar a conclusão pelo
superfaturamento na elaboração do estudo preliminar.

A esse respeito, vale rememorar a questão que se instalou a partir da produção do Laudo Complementar
001/2019 – INC/DICTEC/PF, realizado sobre novos documentos trazidos aos autos pela defesa de
MARCELO FERRAZ e FRANCISCO FANUCCI.

Os peritos, que no Laudo n. 750/2018 haviam concluído pela ausência de plantas geral de implantação e de
cobertura, bem como de itens opcionais como maquetes e recursos audiovisuais, constataram, a partir dessa
documentação acostada no apenso V dos autos, pela ausência de superfaturamento em relação a esse quesito.
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No entanto, em decisão proferida às fls. 5805/5809, nada obstante este Juízo haja reconsiderado a
determinação para desentranhamento de referidos documentos, manteve a rejeição parcial das conclusões
exaradas no Laudo 01/19, ao argumento de que não haveria provas de que o material ali representado teria
sido efetivamente entregue pela Brasil Arquitetura à empresa Enger.

Em seguida, foi emitida pelos Peritos a Informação Técnica n. 70/19 (fls. 4826/4828 em que informam não
ser possível quantificar a parcela de superfaturamento correspondente à falta dos materiais apontados.

Nesse contexto, concluo não haver prova suficiente a embasar o reconhecimento de superfaturamento por
deficiência na qualidade dos serviços prestados.

Inicialmente, reputo que a falta de parâmetros oficiais claros sobre o conteúdo mínimo do projeto, aliada à
especialidade dos serviços de arquitetura para os fins de construção de um prédio destinado a acomodar um
museu reduz a segurança que se pode ter no critério utilizado como paradigma para sua apreciação.

Nesse sentido, os próprios peritos afirmaram que em pesquisas realizadas nas páginas do Conselho Regional
de Engenharia e Agronomia – CREA, Conselho de Arquitetura e Urbanismo – CAU e Instituto dos
Arquitetos do Brasil – IAB, não lograram êxito em localizar normativos que abordassem o tema questionado,
utilizando-se como parâmetro dos instrumentos normativos NBR 13.532/95 e 6.492/94, da ABNT.

No entanto, a defesa de MARCELO FERRAZ e FRANCISCO FANUCCI apresenta um referencial distinto,
a Resolução COSU n. 07/151, de 28 de janeiro de 2017, do Conselho Superior do Instituto de Arquitetos do
Brasil. Tal resolução, apesar de ser posterior aos fatos, é anterior à elaboração do Laudo n. 750/2018.

Esse fato é relevante a indicar a existência de mais de um referencial possível a embasar a aferição da
suficiência dos trabalhos entregues para fins de avaliação de sobrepreço por baixa qualidade dos serviços,
sendo certo que a própria acusação, na elaboração de quesitos ao Laudo 750/2018, questiona a comparação
entre o conteúdo mínimo e normativos do CREA/CAU/IAB.

Além disso, é de se observar que a partir do parâmetro utilizado pelos peritos a conclusão foi de parcial
atendimento às normas técnicas.

Dessa forma, verifico que a não conformação integral do projeto com as normas da ABNT não pode ser tida
como indicativo da baixa qualidade do serviço contratado a ponto de ensejar superfaturamento para fins de
enquadramento da conduta como peculato, como quer a acusação.

Observo, por oportuno, que o juízo acerca da qualidade e suficiência de um estudo técnico altamente
especializado como o ora em exame apresenta contornos sobremaneira subjetivos. Desse modo, para que seja
suficiente a embasar uma condenação penal, onde a dúvida beneficia o acusado, sua deficiência deve ser
patente e inconteste, o que não se observa no caso em questão.

Reforça essa conclusão a existência de razoável dúvida quanto à integração ou não dos documentos dos
complementares trazidos pelos réus ao anexo V dos autos ao produto final entregue ao Consórcio.

 

2.4. Da Fase de Contratação do Projeto Básico

2.4.1. Do crime do art. 89 da Lei n. 8.666/93
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Quanto à acusação de cometimento dos crimes do art. 89,  e parágrafo único, da Lei n. 8.666/93 na fasecaput
de contratação do projeto básico, a hipótese acusatória é que ALFREDO LUIZ BUSO teria escolhido
diretamente a Brasil Arquitetura para prestar referido serviço técnico multiprofissional especializado.

Afirma a denúncia que “em reunião realizada na sede do Poder Executivo Municipal, no segundo semestre
de 2010, FRANCISCO FANUCCI entregou pessoalmente, de livre e espontânea vontade, sem nenhuma
contrapartida financeira, o projeto básico ao então Secretário do Planejamento, o denunciado ALFREDO

 e que este projeto fora encaminhado, em dezembro de 2010, ao Ministério da Cultura porLUIZ BUSO”
LUIZ MARINHO, para instruir o pedido de transferência imediata de verbas federais avençadas no convênio
n. 744791/2010.

Narra ainda a inicial acusatória que, “em abril de 2011, repetindo o modus operandi usado para contratação
direta dissimulada de serviço de elaboração do ESTUDO PRELIMINAR, os denunciados JOSÉ CLOVES DA
SILVA, Secretário de Obras do Município de SBC, SÉRGIO SUSTER, Secretário Adjunto de Obras do
Município de SBC, LUIZ FERNANDO PIRES GUILHERME, Diretor de Obras Públicas, previamente
ajustados com LUIZ MARINHO e ALFREDO LUIZ BUSO, adotaram expedientes fraudulentos para
viabilizar o pagamento de preço superfaturado a BRASIL ARQUITETURA, pela pretérita prestação dos

.”serviços de elaboração do projeto básico, encomendado pelo Prefeito LUIZ MARINHO, sem licitação

Contudo, após a instrução probatória, a própria acusação reconheceu expressamente em alegações finais a
inexistência de sobrepreço na contratação e, afirmando que o projeto básico, assim como ocorrera com estudo
preliminar, também fora confeccionado em data anterior à contratação da BRASIL ARQUITETURA,
apresentou a seguinte versão:

“(...) a pretexto de remunerar um serviço que já havia sido realizado pela BRASIL
ARQUITETURA LTDA. à revelia de um processo licitatório válido, em abril de 2011, repetindo
o modus operandi usado para contratação direta dissimulada do serviço de elaboração do
ESTUDO PRELIMINAR, os acusados JOSÉ CLOVES DA SILVA, Secretário de Obras do
Município de SBC, SÉRGIO SUSTER, Secretário Adjunto de Obras do Município de SBC, LUIZ
FERNANDO PIRES GUILHERME, Diretor de Obras Públicas, previamente ajustados com
ALFREDO LUIZ BUSO, adotaram expedientes fraudulentos para viabilizar o pagamento de
valores indevidos e superfaturados a BRASIL ARQUITETURA pela pretérita prestação dos
serviços de elaboração do projeto básico, sem licitação.

Para tanto, inseriram indevidamente tal serviço no rol de serviços prestados pelo CONSÓRCIO
ENGER-HAGAPLAN-PLANSERVI (PROVA 6-A) no âmbito do Contrato de Prestação de
Serviços nº 46/2011 (PROVA 6) (...)”

Argumenta, nesse contexto, que o processo de escolha e contratação do serviço de elaboração do projeto
básico do MTT deveria ter sido precedido de licitação na modalidade concurso, fundamentado na Lei n.
8.666/93, art. 13, §1º.

Afirma ainda que, além de burlar o processo licitatório, a conduta culminou na contratação de empresa
desprovida de qualificação técnica e capacitação técnico-profissional à prestação do serviço em questão. Isso
porque a BRASIL ARQUITETURA LTDA. “se viu obrigada a subcontratar a confecção dos projetos

. complementares a sete outros profissionais”

Assim, conclui que os agentes públicos envolvidos, “cientes de que não poderiam inexigir ou dispensar a
licitação para a contratação da elaboração do PROJETO BÁSICO, se usaram indevidamente do
CONSÓRCIO ENGER-HAGAPLAN-PLANSERVI contrário à realidade e, assim, remunerarem
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indevidamente a sociedade empresária BRASIL ARQUITETURA LTDA., contratada de fato, por serviço
pretérito, executado à margem das exigências legais garantidoras da competitividade e da
qualificação-capacitação técnico-profissional.”

Inicialmente, verifico que as ponderações preliminares lançadas na análise da configuração do crime do art.
89 da Lei 8.666 na contratação do estudo preliminar se aplicam também ao modelo contratual empreendido
na contratação do projeto básico.

Como já referido, a subcontratação é prática expressamente admitida na Lei 8.666/93, que a contempla em
seus arts. 72 e 78, inciso VI. Além disso, o projeto básico contratado, ainda que devesse ser elaborado em
necessário diálogo com a concepção do conteúdo e acervo a ser posteriormente exposto no museu, apresenta
natureza essencialmente arquitetônica.

Nesse contexto, ocorreu nova subcontratação da Brasil Arquitetura por parte do   Consórcio
ENGER-HAGAPLAN-PLANSERVI que, por sua vez, foi contratado pelo Município por meio do Contrato
de Prestação de Serviços Técnicos Especializados SA.200.2 N. 046/2011 (Prova 6 da denúncia) a partir do
Processo de Contratação n. 80.159/10.

O contrato n. 046/2011 tem como objeto a realização de “serviços técnicos especializados de consultoria de
engenharia para apoio e assessoria técnica à implementação de programas, projetos e empreendimentos da
secretaria de obras de acordo com sua proposta e rigorosamente dentro das especificações técnicas

”.constantes do edital de Concorrência n. 10.018/10 e seus anexos (...)

Como se vê, assim como verificado no contrato 177 e, de fato, constatado na perícia (Laudo n. 750/2018),
trata-se de objeto contratual de considerável amplitude e generalidade.

No entanto, como já se registrou, a irregularidade contratual apontada, consistente na assinatura de um
contrato de escopo genérico e na consequente subcontratação não enseja, por si só, a conclusão de que houve
dispensa de licitação dissimulada para fins de caracterização da tipicidade objetiva do crime imputado, como
quer a acusação.

Isso porque, como já observado, a caracterização de uma conduta como penalmente relevante depende da 
observância da tipicidade estrita, e a condenação criminal depende de prova, no caso concreto, da realização
do tipo objetivo tal como descrito na norma incriminadora.

No caso dos autos, verifico que, assim como ocorreu com as imputações referentes ao estudo preliminar, a
acusação não trouxe provas bastantes do conluio entre a administração municipal e os contratados de modo a
caracterizar a contratação dissimulada alegada.

Ao contrário, o que se verifica são possíveis irregularidades contratuais passíveis de apreciação e eventual
punição à luz do Direito Civil ou Administrativo, mas que não configuram o tipo penal do art. 89 da Lei n.
8.666.

Essa conclusão é obtida a partir da análise do conjunto probatório produzido, ante a complexidade do caso e
do enredo construído pela acusação.

É importante ressaltar que, em tópico anterior, foi reconhecida a ausência de conluio entre a administração
municipal, o consórcio e a Brasil Arquitetura para a contratação direta dissimulada desta última.

Ao contrário, o que se evidenciou a partir da instrução foi que a iniciativa pela contratação da Brasil
Arquitetura partiu de dentro do próprio consórcio subcontratante, por indicação do Diretor da empresa líder
Enger, José Figueiredo Mei
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Nesse sentido foram os depoimentos dos réus ARTUR ANÍSIO, MARCELO FERRAZ, FRANCISCO
FANUCCI e da testemunha Glaucilene Maria Domingues de Araújo Silva.

Essa tese é, de fato, mais robusta que a versão acusatória ante a ausência de elementos que liguem os
arquitetos aos agentes públicos em momento anterior aos contratos e o reconhecimento, na própria denúncia,
da existência de projeto prévio realizado pela Brasil Arquitetura contratada pelo Consórcio, referente a obras
realizadas no Instituto Vera Cruz.

No caso específico do projeto básico, contudo, a tese acusatória repousa no fato de que o projeto fora
previamente entregue, no segundo semestre de 2010, por FRANCISCO FANUCCI a ALFREDO BUSO,
antes da emissão de ordem de serviço autorizando o início dos trabalhos.

Esse fato, contudo, não é bastante a ensejar o propósito fraudulento narrado na acusação e, menos ainda, a
caracterização do delito de que ora se trata.

O que restou comprovado nos autos foi que, ao contrário do que quer fazer crer a acusação, o material
entregue na ocasião narrada não equivale ao Projeto Básico em sua versão finalizada, mas sim a um esboço
do Projeto a ser desenvolvido em caso de futura contratação.

Nesse sentido, os depoimentos dos réus FRANCISCO FANUCCI e ALFREDO BUSO, corroborados pelos
depoimentos dos demais réus e de testemunhas responsáveis pela elaboração do Estudo Museológico, de que
se depreende que a concepção dessas duas fases do trabalho ocorreu, ao menos em parte, de maneira
simultânea, em colaboração recíproca para garantir a coerência final do projeto como um todo.

Com efeito, conforme narrado pelo corréu HÉLIO DA COSTA em seu interrogatório, a efetiva elaboração do
estudo museológico teve início em 2011, principalmente a partir de março, abril, ocasião em que, segundo
afirmou, realizaram várias reuniões na sede da Brasil Arquitetura.

Essas afirmações são corroboradas por PAULO FONTES e FRANCISCO BARBOSA em seus
interrogatórios.

Também o depoimento da testemunha FABIANA FERNANDES PAIVA DOS SANTOS, arquiteta
contratada da Brasil Arquitetura à época dos fatos, confirmou a elaboração simultânea e colaborativa das
duas fases do projeto:

: Certo e havia uma interfaceDEFESA (João Grinspum Ferraz) – PERGUNTA

relações, reuniões em conjunto entre a equipe da Brasil Arquitetura e a equipe

responsável pelo museu, pelo projeto museológico?

: Sim, sim porque entre o projeto... Eu participei do projeto deTESTEMUNHA – RESPOSTA
arquitetura, mas o projeto normalmente não só esse projeto mas as reuniões dos projetos,
normalmente, de outros projetos complementares era na Brasil Arquitetura porque na verdade é a
arquitetura que acaba coordenando todas as interferências entre um projeto e outro, então eu
lembro de ter as reuniões da equipe de museograeografia lá, eu não participava porque não era...
Não era a principal do projeto, mas eu lembro de ter as reuniões da equipe de museografia lá.

(...)

DEFESA (Francisco de Paiva Fanucci e Marcelo Carvalho Ferraz) –
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: A senhora trabalhou diretamente com o projeto do Museu do Trabalho e doPERGUNTA
Trabalhador de São Bernardo? Em qual parte do projeto?

: Sim, no projeto de arquitetura na fase de projeto básico,TESTEMUNHA – RESPOSTA
porque na verdade todo projeto tinha um arquiteto principal responsável, que no Museu do
Trabalho era o Cícero, mas eu ficava responsável no escritório por conferir as entregas, por
exemplo, o que naquele projeto, quais eram os documentos que tinham que ser, se era impresso,
quantas cópias, se tinha que ter carta, se tinha que atualizar os documentos, então no museu do
trabalho assim como nos outros projetos eu fazia em cada entrega, ai o básico, um pacote, mas
tinha...Entregas, tinha que conferir então se estava impressa, se tinha a lista dos documentos e se
estava faltando alguma coisa.

(...)

DEFESA (Francisco de Paiva Fanucci e Marcelo Carvalho Ferraz) –

: E sobre a compatibilização do projeto de conteúdo e o projeto de arquitetura, aPERGUNTA
senhora consegue explicar como que funciona mais ou menos?

: Conteúdo museográfico?TESTEMUNHA – RESPOSTA

DEFESA (Francisco de Paiva Fanucci e Marcelo Carvalho Ferraz) –

: Isso, o projeto básico de conteúdo museográfico e o projeto básico dePERGUNTA
arquitetura?

: Porque na verdade a museografia, por exemplo, ela podeTESTEMUNHA – RESPOSTA
requerer, eu lembro que tinha uma questão no museu do trabalho, porque no executivo não
estava, mas no básico, então o projeto ainda tá tomando forma, ainda estão discutindo, se vai ser
objeto, vídeos, qual que é o conteúdo, e aí tinha uma questão, que era uma interferência, eu
lembro que chegou-se aventar até uma chaminé, tinha haver com a altura de pé direito, tinha uma
interferência direta na arquitetura, depois tinha uma questão de objetos que iam ser pendurados,
então a gente... Que a arquitetura precisava entender, olhar o projeto de museografia entender
quais eram as premissas que a gente precisava passar para os... para os complementares, então
por exemplo uma peça que você vai pendurar, você precisa avisar, precisa estar previsto no
projeto de estrutura né você tem um gancho precisa saber qual que é a carga, precisa as vezes
também entender o tamanho dessa peça por onde que ela vai entrar, porque também tem uma
dinâmica depois se o caixilho vem antes ou depois do vários pormenores, uma interferência
direta, mais clara talvez seja no projeto de luminotécnica né que iluminação se uma sala é mais
clara ou mais escura, quantos pontos de áudio e vídeo vão precisar, ar-condicionado também tem
interferência direta, então a gente precisa entender na museografia, onde estão colocados os
objetos, onde estão as telas, ou quais são as áreas que precisam ter projeção, quais são os
percursos para a gente poder... E discutir o projeto de ar condicionado juntos como
complementar então né, uma série de coisas e também o projeto de imobiliária de uso dos
espaços né a gente precisa entender ou mesmo é para entender para fazer aprovação nos órgãos
de prefeitura bombeiro para a gente entender qual que é o cálculo de população, como são
usados os ambientes então são várias as camadas, na arquitetura a gente precisa entender todos
os projetos de museografia, um para poder... Para poder orientar e para poder ler e fazer todos os
projetos casarem, todos os projetos estão incompatíveis entre si.
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Dessa feita, restou devidamente comprovado o fato de que o material entregue por FRANCISCO a
ALFREDO no segundo semestre de 2010 não corresponde ao Projeto Básico em sua versão final, entregue
em 06.06.11.

Assim sendo, o que a acusação logrou comprovar foi que, de fato, a elaboração do Projeto Básico, assim
como ocorreu com o Estudo Preliminar, se iniciou anteriormente à sua formal contratação e autorização por
meio da emissão de Ordem de Serviço n. 13, em 12.04.11, por parte da prefeitura (prova 6C).

Conforme se concluiu quando da análise do Estudo Preliminar, ainda que o escritório tenha iniciado os
trabalhos antes da contratação, o que se justifica ante a demonstrada praxe mercadológica e a razoável
expectativa de que o autor do estudo preliminar seja contratado para a elaboração do projeto básico do
mesmo empreendimento, esse fato não enseja a caracterização da materialidade delitiva do crime em análise.
Antes, enseja violação contratual passível de apuração em âmbito Civil e Administrativo.

Ante o exposto, concluo ausente a materialidade delitiva quanto aos delitos do artigo 89,  e parágrafocaput
único da Lei n. 8.666 na fase da elaboração do Projeto Básico do Museu do Trabalho e do Trabalhador.

 

2.4.2. Do crime do art. 312 do Código Penal

Quanto à acusação de cometimento do art. 312, o MPF afirma, inicialmente, que a contratação do serviço de
elaboração do projeto básico era absolutamente desnecessária, uma vez que o Município o obtivera
anteriormente, de forma gratuita, por meio da entrega que reputa voluntário de FRANCISCO FANUCCI a
ALFREDO BUSO. Assim, afirma que se configurou dano ao erário, ante a “falta de justa causa para o
pagamento da integralidade dos valores a BRASIL ARQUITETURA, mediante a interposição do

”.CONSÓRCIO

No entanto, observa que “diante da efetiva aquisição e do uso do projeto básico, analisada sob a perspectiva
da vedação ao enriquecimento ilícito, aplicável tanto aos particulares quanto ao Poder Público, bem como a
constatação realizada pelo Laudo Pericial nº 750/2018-INC/DITEC/PF de que não houve sobrepreço na
referida contratação (itens 57-61 e 140-141), tem-se que, in casu, o dano ao erário resulta do (a) pagamento
ao CONSÓRCIO por serviços não executados e da (b) constatação de que o PROJETO BÁSICO apresentado
era deficitário (superfaturamento por execução de serviços de má qualidade).”

Assim, quanto à primeira das teses acusatórias nesse contexto, assevera a acusação que o serviço técnico
necessário à elaboração do projeto foi desenvolvido, direta ou indiretamente pela Brasil Arquitetura Ltda., “

”, o que implicaria desviosem rigorosamente nenhuma participação das empresas integrantes do consórcio
de R$ 213.500,00, correspondente à parcela do valor pago a título de remuneração da elaboração do projeto
básico atribuída ao Consórcio.

Trata-se, na visão acusatória, de uma “comissão”, no importe de 37,8% paga “como recompensa por servir
de interposta pessoa para dissimular a real contratação da BRASIL ARQUITETURA LTDA.”

A esse respeito, observo que na contratação do projeto básico foi empreendido exatamente o mesmo modelo
contratual realizado para a realização do estudo preliminar, em que coube ao consórcio a aferição de
adequação e suficiência do serviço prestado. Nesse sentido, o testemunho de Glaucilene:

: A senhora sabe como se pagou, a senhora participou das medições? AMPF – PERGUNTA
exemplo do que...

: Sim. A exemplo do estudo preliminar.TESTEMUNHA – RESPOSTA
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(...)

: Qual papel que a ENGER desempenhou na elaboração desse projetoMPF – PERGUNTA
básico?

: O mesmo papel que nós exercemos no estudo preliminar, sóTESTEMUNHA – RESPOSTA
que agora com maior conteúdo, porque o projeto básico já caminha para um projeto executivo,
ele já tem maiores informações técnicas, ele já tem mais estudos elaborados, ele já tem um
conteúdo muito maior, então o nosso trabalho continua sendo verificação e análise de
suficiência, de que os produtos técnicos a serem entregues, memoriais descritivos agora são
outros volumes como, por exemplo, estudo de urbanístico. Não me lembro agora se nesse projeto
cabia um estudo urbanístico, mas memoriais de estrutura, de drenagem, memoriais de elétrica,
hidráulica, então é um volume muito maior de trabalho do produto entregue.

: E nessa análise de suficiência e adequação que a senhora realizou, qualMPF – PERGUNTA
foi a norma técnica que guiou o seu trabalho?

: Eu não me recordo normas agora, doutora. Eu não me ative aTESTEMUNHA – RESPOSTA
nenhuma norma. Quando nós iniciávamos qualquer trabalho dentro do consórcio, nós não nos
debruçávamos em nenhuma norma naquele momento porque entende-se que todos ali estavam
habilitados e capacitados, mas assim, se a senhora me perguntar normas, eu nunca me ative a
elas do ponto de vista porque eu precisasse provar para alguém que eu estava lendo norma
técnica para fazer uma análise.

Assim sendo, aplicam-se à hipótese as considerações tecidas a respeito da remuneração do Consórcio na fase
do Estudo Preliminar.

Com efeito não há como concluir que os valores pagos ao consórcio configuram sobrepreço para fins de
caracterização do ilícito penal de peculato, uma vez que configuraram contrapartida remuneratória a
trabalhos efetivamente prestados.

Já em sua segunda tese, a acusação identifica superfaturamento decorrente da má-qualidade dos serviços
prestados. Assevera, nesse sentido, que o Laudo n. 750/2018 – INC/DITEC/PF concluiu que o projeto básico
não observou as normas legais e técnicas aplicáveis às obras (quesito 4 e 5.3), e observou que “referidas
conclusões não foram, ao fim, alteradas pelas observações lançadas no Laudo Pericial Complementar n.
01/2019 – INC/DITEC/PF, porquanto as provas apresentadas aos peritos, que levaram às conclusões
diversas das inicialmente lançadas (DOC 3A, 3B e 3C do apenso V) foram consideradas inválidas pelo MM.

”Juiz e desentranhadas dos autos (f. 4884/4890).

Quanto a estas acusações, também me reporto às considerações realizadas quando da análise de alegação de
sobrepreço em razão da qualidade dos serviços prestados na fase do estudo preliminar.

Reitero, nesse sentido, que o juízo acerca da qualidade de um estudo técnico altamente especializado como o
Projeto Básico de um museu, ainda que possua diretrizes legais, não deixa de apresentar importante aspecto
subjetivo, notadamente quando invocado para fins de embasar uma acusação de sobrepreço a caracterizar a
ocorrência de peculato.

Dessa forma, a despeito das conclusões periciais lançadas no primeiro Laudo elaborado – n. 750/2018,
verifico que o acervo probatório produzido não autoriza a conclusão pela insuficiência do projeto a ponto de
 ensejar a condenação pleiteada pela acusação.

Destaco, inicialmente, a confirmação da suficiência do projeto pela testemunha comum Glaucilene, então
responsável por sua avaliação, nos termos que seguem:
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: Ao menos o conteúdo mínimo exigido pelo art.6º da Lei 8.666, que aMPF – PERGUNTA
senhora acabou de citar, a senhora verificou se o projeto básico apresentava? E apresentava?

: Sim. Apresentava.TESTEMUNHA – RESPOSTA

: Segundo o laudo pericial nº 750/2018 apresentado pela polícia federalMPF – PERGUNTA
esse projeto básico, que a senhora analisou e o considerou adequado e suficiente, não apresenta,
não contém memoriais descritivos e especificações técnicas dos projetos de luminotécnica e
paisagismo, não contém informações essenciais, tais como quadro de áreas no projeto de
arquitetura, detalhamento dos elementos estruturais no projeto de estrutura, detalhamento do BDI
na planilha orçamentária, há itens em duplicidade na planilha orçamentária e há sobre preço
unitário para diversos itens da planilha orçamentária. A senhora verificou este projeto básico e o
considerou adequado o suficiente?

: Sim. Um projeto básico não... A senhora pode repetir item aTESTEMUNHA – RESPOSTA
item para que eu possa responder item a item, por favor?

: Ausência de memoriais descritivos e especificações técnicas dos projetosMPF – PERGUNTA
de luminotécnica e de paisagismo.

: No projeto básico não é necessário que eu apresenteTESTEMUNHA – RESPOSTA
memoriais descritivos, apenas eu posso apresenta-los no executivo. A gente está falando de um
projeto básico ainda.

: Informações essenciais tais como quadro de áreas no projeto deMPF – PERGUNTA
arquitetura, detalhamento dos elementos estruturais no projeto de estrutura.

: Detalhamento de estrutura não faz parte do projeto básico, eleTESTEMUNHA – RESPOSTA
é um projeto executivo. Formas, ferragens... ele faz parte do projeto executivo por isso, dentro do
ponto de vista da minha análise, ele estava pertinente.

: Detalhamento do BDI na planilha orçamentária.MPF – PERGUNTA

: Também não é necessário ainda dentro do projeto básico, queTESTEMUNHA – RESPOSTA
é o detalhamento do BDI, ele é um projeto executivo, que exige que eu tenha a planilha
orçamentária e os dados de BDI.

: Serviços em duplicidade na planilha orçamentária.MPF – PERGUNTA

 Desconheço.Testemunha – Resposta:

 Sobrepreço em itens da planilha orçamentáriaMPF – Pergunta:

 Desconheço.Testemunha – Resposta:

Em seguida, reporto-me novamente às conclusões da Informação Técnica n. 070/2019 – INC/DITEC/PF que,
após a desconsideração parcial das conclusões do Laudo Complementar n. 001/2019, chegou à seguinte
conclusão: “[a]inda que se conclua pela deficiência do estudo preliminar e do projeto básicos apresentados,
admitindo-se como não entregues os arquivos eventualmente elaborados após junho de 2010, os Peritos
informam não ser possível quantificar a parcela de superfaturamento correspondente à falta desses

.”materiais, considerando que não tinham seus preços individualizados nas propostas
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Consequentemente, ante a ausência de comprovação da materialidade delitiva quanto ao artigo 312 do
Código Penal no contexto da elaboração do Projeto Básico, absolvo os acusados também desta imputação.

Assim, concluo pela ausência de provas bastantes de superfaturamento no estudo preliminar e,
consequentemente, pela ausência de materialidade delitiva quanto ao artigo 312 do Código Penal, razão pela
qual absolvo os acusados dessa imputação acusatória.

 

2.5. Da Fase de Contratação do Estudo Museológico

2.5.1. Do crime do art. 89 da Lei n. 8.666/93

Quanto à terceira conduta descrita na denúncia, a imputação de prática do crime do art. 89 se baseia
novamente na premissa de que se trata de serviço técnico multiprofissional especializado, de caráter único e
diferenciado, cuja contratação dependeria de concurso público, nos termos da Lei n. 8.666/93.

Segundo a hipótese acusatória, o que ocorreu, contudo, foi a contratação direta de profissionais escolhidos
por ALFREDO LUIZ BUSO e SÉRGIO SUSTER, de comum acordo com FRANCISCO DE PAIVA
FANUCCI e MARCELO CARVALHO FERRAZ, que não exibiam a qualificação profissional exigida por
lei, tampouco experiência prévia na concepção de museus.

A tese acusatória, sintetizada nas alegações finais, é no sentido de que a contratação direta dissimulada dos
profissionais se deu em três etapas: (1) Primeiro houve a inclusão indevida do estudo museológico no rol de
serviços de consultoria de engenharia objeto do contrato de Prestação de Serviços n. 46/2011 (Provas 6 e
6-A); (2) Em seguida, a empresa HAGAPLAN ENGENHARIA E SERVIÇOS LTDA. subcontratou o
serviço para a empresa APIACÁS ARQUITETOS LTDA., representada por PEDRO AMANDO DE
BARROS, ex-estagiário e ex-empregado de FRANCISCO FANUCCI e de MARCELO FERRAZ na
BRASIL ARQUITETURA; (3) Por fim, PEDRO AMANDO DE BARROS e ANDERSON FABIANO DOS
SANTOS, administradores da APIACÁS ARQUITETOS LTDA., por indicação de FRANCISCO DE
PAIVA FANUCCI e MARCELO CARVALHO FERRAZ, subcontrataram verbalmente PAULO ROBERTO
RIBEIRO FONTES, HÉLIO DA COSTA, FRANCISCO BARBOSA DE MACEDO, JOÃO GRINSPUM
FERRAZ e GIANCARLO SALVADOR LATORRACA, profissionais que efetivamente elaboraram o Estudo
museológico.

No caso específico do estudo museológico, é parcialmente procedente a pretensão acusatória.

Inicialmente, observo que, ao contrário do que se verificou nas fases de contratação do estudo preliminar e do
projeto básico, a subcontratação empreendida no contexto do estudo museológico de fato violou as regras
licitatórias de forma a caracterizar a prática do tipo penal do art. 89 da Lei n. 8.666/93.

Isso porque, diferentemente do que ocorreu nos dois projetos anteriores, o estudo museológico foi inserido no
contexto de um “contrato guarda-chuva” cujo escopo, por mais amplo que fosse, não abrangia o objeto
subcontratado.

Como já registrado, o contrato n. 46/2011 tinha como objeto a realização de “serviços técnicos especializados
de consultoria de engenharia para apoio e assessoria técnica à implementação de programas, projetos e
empreendimentos da secretaria de obras de acordo com sua proposta e rigorosamente dentro das

”.especificações técnicas constantes do edital de Concorrência n. 10.018/10 e seus anexos (...)

No entanto, a própria dinâmica dos fatos tal como se desenvolveu revela que a verdadeira essência do
objeto contratado na fase do estudo museológico não consistiu em serviço de engenharia ou
arquitetura, mas sim na concepção do conteúdo a ser exposto no museu, das histórias a serem ali
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contadas. Assim, o objeto principal da subcontratação foi o serviço de pesquisadores e acadêmicos
atuantes na área do saber objeto do museu, como PAULO FONTES, HÉLIO DA COSTA e
FRANCISCO BARBOSA, ainda que tenha havido o diálogo necessário com aspectos atinentes à
arquitetura, na vertente da museografia/expografia, atribuída no contexto dos fatos a GIANCARLO
LATORRACA.

Importa consignar que não se ignora a diferenciação traçada pelas defesas entre o conteúdo museológico e
museográfico do projeto. De fato, o componente da museografia, por se identificar com a forma de exposição
do conteúdo no espaço físico projetado para abrigar o museu, guarda relação com a atividade de arquitetura.
No entanto, este elemento não consiste no objeto principal do estudo em análise, como se verá a seguir.

A esse respeito, merece destaque o fato de que os peritos criminais federais responsáveis pelos Laudos
750/2018 e 001/2019, engenheiros civis, embora tenham tido condições de se pronunciar acerca de aspectos
técnicos e da qualidade dos projetos apresentados na fase de Estudo Preliminar e Projeto Básico, não se
consideraram aptos a avaliar o conteúdo, o tempo de elaboração e a adequabilidade do Estudo Museológico
justamente por não se tratar de sua área de atuação.

Confira-se excerto do Laudo Complementar 001/2019:

“Quesitos formulados pelos Srs. Paulo Ribeiro Fontes e Hélio da Costa:

(...)

Quesito 3: O Sr. Perito teve acesso ao estudo museológico? Às suas quase 2.000 páginas? Pode
descrever o seu conteúdo? Se sim, pode estimar o tempo para elaboração do referido trabalho?

130. Não. Os peritos informam que não tiveram acesso, à época da elaboração do Laudo nº
750/2018-INC/DITEC/PF, ao agora apresentado Estudo Museológico. Por não se tratar de sua
área de atuação, cuja graduação é Engenharia Civil, os Peritos deixam de se manifestar acerca
do seu conteúdo, tempo de elaboração e adequabilidade.”

É relevante notar ainda que a proposta inicialmente elaborada por parte da “equipe de conteúdo” foi de que
os trabalhos fossem subcontratados por meio da HELIO DA COSTA CURSOS M.E., de titularidade de
HÉLIO DA COSTA, um dos historiadores responsáveis pela coordenação dos trabalhos, conforme narrado
nos depoimentos testemunhais e nos interrogatórios, como se verá, e confirmado pela minuta de contrato que
instrui a denúncia sob a prova 6-C-M.

Essa proposta, contudo, foi rejeitada  em função do objeto social da microempresa em questão. Ainda que se
possa questionar a existência de compatibilidade entre o objeto social da microempresa e o serviço
efetivamente prestado, fato é que a orientação fornecida pelo consórcio, foi de que a subcontratada deveria
ser, necessariamente, uma empresa com CNPJ identificado com atividades de engenharia e arquitetura.

Nesse sentido, o depoimento de Glaucilene:

: Consta aqui dos autos que antes se tentou fazer este contrato não com aMPF – PERGUNTA
APIACÁS, mas com a pessoa jurídica Hélio da Costa Cursos ME. E há uma declaração do
senhor Hélio da Costa que a senhora havia vetado. A senhora pode explicar os motivos?

: Sim. Sim, porque quando eles teriam... me procurou no meuTESTEMUNHA – RESPOSTA
escritório, no escritório do consórcio, para efetivar a contratação da empresa dele, foi
apresentada a documentação dele e nós temos regras, a ENGER e as outras empresas são
qualificadas pelas ISOs que existem e existem alguns protocolos para fazer aquisições e
contratações. Quando puxado o CNPJ dele, que era eu mesma que fazia para todas as
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contratações, o CNAE da empresa dele era de uma empresa de eventos de outras naturezas que
não áreas correlatas à engenharia e arquitetura, então eu informei a ele que não seria viável a
contratação dele, da empresa pessoa física.

: De quem foi então a sugestão de substituir a empresa Hélio da Costa pelaMPF – PERGUNTA
APIACÁS? Sua?

: Minha. Minha, eu me reportei ao meu coordenador dizendo aTESTEMUNHA – RESPOSTA
ele que a empresa Hélio da Costa pessoa física não tinha condições de ser contratada pelas
razões que eu já coloquei para a senhora e como era um conglomerado de intelectuais, um grupo
que estava fazendo, que não se constituía como pessoa jurídica naquele momento e acho que em
nenhum momento, os responsáveis pelo projeto de museografia e museologia, eu orientei o Hélio
que dentro desse grupo haveria a possibilidade de qualquer colega dele que tivesse um CNPJ de
natureza correlata à engenharia e à arquitetura poderia ser contratado.

E, ainda, o interrogatório de HÉLIO DA COSTA:

 O sr. Disse que indicou uma empresa sua, é isso? Helio da CostaMagistrado – Pergunta:
Cursos?

 É, quando foi pra fazer o contrato com a prefeitura, eu trabalhava de PJ, tinha umaResposta:
microempresa, para receber salário de PJ. É. Cursos ME. Era a única pessoa da equipe que tinha
empresa. No início a prefeitura chegou a aceitar, mas depois o consórcio recusou, por não ter
escopo pra esse tipo de trabalho.

 Qual foi a solução encontrada?Magistrado – Pergunta:

 Ficamos no impasse. Não queríamos abrir empresa nova, teria custo, ia demorar.Resposta:
Ficamos aí um mês para resolver. Por uma indicação da Brasil Arquitetura, indicou a APIACÁS,
que também o Giancarlo que tava se incorporando à equipe, também participava, para nós foi,
digo eu, Paulo e Francisco, foi uma grande solução. Resolveu um problema que não estávamos
conseguindo... ia ter que abrir uma empresa, ia demorar mais o contrato... acho que a apiacás já
participava com a Brasil... enfim, tinha perfil, por ser um escritório de arquitetura, nos auxiliou
imensamente, resolveu um problema grande assim desse ponto de vista do contrato.

Quanto ao papel do consórcio na cadeia contratual engendrada, as provas produzidas evidenciaram que não
havia sequer condições de participação efetiva, nem mesmo na função de gerenciamento ou consultoria, em
razão da já referida natureza do estudo realizado, de todo incompatível com o objeto do contrato n. 46/2011 e
com a própria atividade econômica desempenhada pelas empresas integrantes do Consórcio.

A própria testemunha Glaucilene, que, como salientado, exercia a função de verificação no Consórcio do
produto apresentado, afirmou não possuir qualificação técnica para fins de checagem do conteúdo de
museologia apresentado neste projeto:

 A senhora afirmou que também faria, também fez uma checagem deMPF – PERGUNTA:
conteúdo para ver se o produto entregue correspondia ao item da proposta antes de encaminhar
ao cliente, que seria o município de São Bernardo, certo?

 Certo.TESTEMUNHA – RESPOSTA:

 Qual é a norma técnica, qual é o conteúdo mínimo que a senhora usouMPF – PERGUNTA:
como roteiro para atestar que era um produto adequado e suficiente?
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 Usei como roteiro as informações que eram me passadas peloTESTEMUNHA – RESPOSTA:
Hélio. Eu não tenho nenhum conhecimento e nem obrigatoriedade de tê-lo em relação à
museografia e museologia.

Reforça essa conclusão o e-mail juntado pela acusação às fls. 4841 dos autos físicos, enviado por Artur
Anísio a Alfredo Teixeira Junior, em que expressamente consignado que “como na época eram consultores
indicados pela Prefeitura, foi utilizada uma empresa de Arquitetos para formalização do contrato pelo

”.Consórcio

Ainda nesse contexto, e a corroborar o propósito fraudulento da subcontratação, restou evidenciado pelo
acervo probatório que a realização do projeto subcontratado não contou, em nenhuma de suas etapas, com a
participação efetiva dos sócios do escritório Apiacás.

Tratou-se, na realidade, de mero artifício utilizado para ensejar a inclusão do estudo museológico no escopo
do Contrato n. 46/2011, em cujo âmbito, como se demonstrou, apenas eram compatíveis subcontratações de
projetos de engenharia ou arquitetura.

Muito embora os réus ANDERSON e PEDRO tenham se apresentado, em seus interrogatórios, como
encarregados pela coordenação dos trabalhos realizados pela equipe multidisciplinar, o que se verificou das
demais provas produzidas é que todo o estudo foi efetivamente realizado pela chamada equipe de conteúdo,
composta por PAULO FONTES, HÉLIO DA COSTA, FRANCISCO BARBOSA e GIANCARLO
LATORRACA (considerada a saída de JOÃO GRINSPUM FERRAZ nos momentos iniciais do projeto e a
devolução dos pagamentos recebidos) e pelos profissionais colaboradores por eles coordenados.

A prova testemunhal colhida evidencia que até mesmo a atribuição burocrática de elaboração de relatório de
medição era realizada pela “equipe de conteúdo”, e entregue diretamente ao Consórcio por HÉLIO DA
COSTA, e não por representantes da Apiacás, fato que torna de todo inverossímil a versão defensiva de que
os sócios desse escritório exerciam a gestão e coordenação dos trabalhos realizados.

Nesse sentido, o depoimento de Glaucilene:

: Uma vez celebrado o contrato a senhora disse que acompanhou asMPF – PERGUNTA
medições para realização dos pagamentos? Diretamente com o senhor Hélio?

: Correto. Sim, sempre com ele.TESTEMUNHA – RESPOSTA

 E nessa oportunidade, como se dava a verificação das horas efetivamenteMPF – PERGUNTA:
trabalhadas?

 Mensalmente o Hélio pessoalmente ia ao meu escritório, oTESTEMUNHA – RESPOSTA:
escritório do consórcio, em mãos me entregava as medições com o nome de todas as pessoas que
havia participado, celebrado daquele desenvolvimento, com os produtos para serem protocolados
e era uma gama muito grande de material, e da mesma forma a gente fazia, eu não me debruçava
porque era uma quantidade muito grande de material e a empresa APIACÁS, o conglomerado de
profissionais são especialistas em museografia e museologia, então nós sentávamos horas, muito
tempo eu e o Hélio e ele me falava exatamente o que havia sido produzido e está em relatório
todo o material que havia sido produzido, e eu compatibilizava as informações que ele me dava
com os relatórios e encaminhava para apreciação e aprovação da prefeitura.

 A senhora falou que então não havia uma verificação, a senhoraMPF – PERGUNTA:
acreditava nas informações prestadas pelo Hélio?
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 Sim, havia uma verificação da minha parte. Após eleTESTEMUNHA – RESPOSTA:
exemplificar “olha, houve essa produção”, e a gente fazia isso passo a passo com o relatório que
ele mandava, antes de eu mandar para o cliente eu checava se as informações que ele me
“passaram” estavam ali dentro daquele conteúdo, e aí eu precisava ler os produtos. Nesse
momento havia um outro arquiteto na ocasião também, de nome Rubenho, que me auxiliou
durante um período porque era um produto muito grande, um material muito grande, que tinha
mais tempo, mais maturidade de trabalho que a minha.

(...)

: ADEFESA (Anderson Fabiano Freitas e Pedro Amando de Barros) – PERGUNTA
senhora se lembra de algum e-mail da APIACÁS que a senhora tenha recebido com planilhas de
medição?

: Recebi pelo Hélio, ele era o meu ponto de contato.TESTEMUNHA – RESPOSTA

Essas informações foram confirmadas pelo próprio HÉLIO DA COSTA, em seu interrogatório, nos termos
que seguem:

 Ao longo desses meses de trabalho, o senhor fez algum relatório de medição?Pergunta MPF:
Qual era a medida? Era medido em horas?

 Sim, todo o pagamento era mediante um relatório de medição. Era o trabalho feitoResposta:
durante determinado período. Era medido pelo conteúdo, né, ou seja, de certa forma em horas.
Pesquisas feitas em museus locais, bibliografia levantada, reuniões, contatos com acadêmicos,
tudo isso era descrito...

 Descrito, mas era quantificado em horas?Pergunta MPF:

 Imagino que simResposta:

 Esses relatórios eram entregues para Glaucilene, representante da Enger?Pergunta MPF:

 Sim.Resposta:

 O senhor passava esses relatórios para alguém da apiacás?Pergunta MPF:

 Não, a apiacás fazia uma... eu acho que a enger passava para a apiacás, que fazia umaResposta:
certa averiguação disso...

 O senhor acha?Pergunta MPF:

 Eu acho... não tenho certeza...Resposta:

 O senhor sabe algum detalhe sobre essa formalização do contrato entre apiacásPergunta MPF:
e Hagaplan? Porque e como aconteceu. O senhor acompanhou esse processo?

 Não. Então, a partir do momento que a Apiacás foi indicada, a Enger teve o contatoResposta:
com a Apiacás e formularam... acho que em um e-mail que eu passei pra Glauci eu passei o... a
Brasil arquitetura me passou o contato da Apiacás, que eu não conhecia ninguém da Apiacás e eu
repassei esse contato pra Glauci e ela ou alguém entrou em contato com a Apiacás.

Num. 45121428 - Pág. 48



 Esse trabalho, esse produto final que foi entregue, os cinco volumes, houvePergunta MPF:
alguma contribuição intelectual dos sócios da Apiacás, Pedro e Anderson?

 Acho que mais o Giancarlo, assim, que estava próximo. Não sei em que medida oResposta:
Giancarlo colaborava com o Pedro ou com o Anderson... mas nossa relação era com o Giancarlo
que era próximo, sócio da Apiacás, né...

Apesar do desconhecimento do fato por HÉLIO, restou incontroverso nos autos que GIANCARLO não era
mais sócio Da Apiacás à época dos fatos, e figurou individualmente na contratação do estudo museológico,
recebendo remuneração em nome próprio.

Também nesse sentido é o teor do interrogatório de PAULO FONTES, que explica a formação da “equipe de
conteúdo” e o objeto principal do serviço contratado nos seguintes termos:

“A equipe inicialmente foi montada por mim, pelo Hélio e pelo Francisco Barbosa e ficou claro
desde aquele momento que precisávamos de alguém que tivesse interface direta com área de
museologia, de museografia, que pensasse o museu. Nós éramos especialistas na área de história
do trabalho, das questões de discussão do trabalho. Então foi indicado pela Brasil Arquitetura o
Giancarlo Latorraca, que fazia todo sentido porque ele era uma pessoa que além de ser arquiteto
era, é ainda, diretor do Museu da Casa Brasileira.

(...)

Foi montada essa equipe e aí é nesse momento, eu diria, que começa a solicitação de uma
proposta mais formal do ponto de vista de contratação. Exatamente, uma proposta comercial.
Então nós fizemos uma minuta onde a gente (...) dizia quais atribuições estávamos nos propondo
a fazer. A atribuição principal era fazer um estudo de concepção de conteúdos e iniciar uma
proposta já de expografia do museu. Era ir além de uma proposta de temas que as salas teriam
mas dizer como esses temas seriam expostos, então essa era uma questão.”

Ainda em seu interrogatório, quando questionado sobre o momento do ingresso da Apiacás no processo de
contratação, PAULO FONTES se refere ao episódio da rejeição de contratação da microempresa de HÉLIO
DA COSTA como um problema e informa que a solução encontrada foi a de que poderiam “receber através
da Apiacás”.

Questionado sobre as reuniões de trabalho realizadas na sede da Brasil Arquitetura, PAULO informou que
não houve participação de representantes da Apiacás.

Em seguida, afirmou categoricamente, em resposta a pergunta formulada pelo MPF, que PEDRO AMANDO
DE BARROS e ANDERSON FREITAS da Apiacás não realizaram nenhum trabalho no estudo museológico.

A mesma conclusão se extrai do interrogatório do terceiro componente da equipe de conteúdo, o réu
FRANCISCO BARBOSA, que, ao ser indagado se conhecia o escritório Apiacás, responde que sabia que a
empresa estava envolvida, mas não tinha relações com ela.

Também a distribuição dos pagamentos entre os integrantes da equipe de conteúdo e seus colaboradores,
outra função típica de gestão e coordenação contratual, era de responsabilidade de HÉLIO DA COSTA,
como se verificou nos seguintes trechos de seu interrogatório:

 Quem cuidava da parte financeira no âmbito da equipe de conteúdo?Magistrado – Pergunta:

 Era mais eu. Em função de ter apresentado a minha empresa como possível empresaResposta:
que faria o contrato eu fiquei um pouco com essa função com essa função. Depois, quando
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minha empresa foi recusada, por não ter o escopo suficiente, em função de Paulo fontes morar no
Rio e Francisco Macedo não ter carro, morar na zona norte, e como eu vinha a São Bernardo
frequentemente eu me incumbi desse trabalho de trazer as medições... enfim...  (...) 

 O sr. Disse que indicou uma empresa sua, é isso? Helio da CostaMagistrado – Pergunta:
Cursos?

 É. Quando foi pra fazer o contrato com a prefeitura. Eu trabalhava de PJ, tinha umaResposta:
microempresa, para receber salário de PJ. É. Cursos ME. Era a única pessoa da equipe que tinha
empresa. No início a prefeitura chegou a aceitar, mas depois o consórcio recusou, por não ter
escopo pra esse tipo de trabalho.

 Qual foi a solução encontrada?Magistrado – Pergunta:

 Ficamos no impasse. Não queríamos abrir empresa nova, teria custo, ia demorar.Resposta:
Ficamos aí um mês para resolver. Por uma indicação da Brasil Arquitetura, indicou a APIACÁS,
que também o Giancarlo que tava se incorporando à equipe, também participava, para nós foi,
digo eu, Paulo e Francisco, foi uma grande solução. Resolveu um problema que não estávamos
conseguindo... ia ter que abrir uma empresa, ia demorar mais o contrato... acho que a apiacás já
participava com a Brasil... enfim, tinha perfil, por ser um escritório de arquitetura, nos auxiliou
imensamente, resolveu um problema grande assim desse ponto de vista do contrato.

: Era o senhor que gerenciava os pagamentos?Magistrado

: É eu... os pagamentos iam para a apiacás, aí depois eu e o Paulo abrimos uma conta eResposta
a apiacás depois repassava os pagamentos.

Importa observar que a testemunha Glaucilene, arquiteta encarregada no consórcio de receber os trabalhos
prestados pelos subcontratados, quando indagada acerca de seu contato com a Apiacás, faz referência apenas
a HÉLIO DA COSTA, enfatizando tratar-se de seu único contato quanto a este projeto:

: A senhora teve contato com esses representantes da APIACÁS? QuemMPF – PERGUNTA
eram? Apenas ele?

: Sim. O Hélio da Costa. Sim.  TESTEMUNHA – RESPOSTA

: A ENGER é que decidiu contratar a APIACÁS? Com base em qualMPF – PERGUNTA
critério?

: Sim. A Brasil Arquitetura já era a empresa que estavaTESTEMUNHA – RESPOSTA
trabalhando no projeto e a APIACÁS é a empresa renomada para esses assuntos pertinentes a
museografia, museologia, com profissionais altamente capacitados.

: Quem são os profissionais da APIACÁS altamente qualificados?MPF – PERGUNTA

: São mais de quarenta profissionais, eu estive, meuTESTEMUNHA – RESPOSTA
relacionamento, a minha ponte com a APIACÁS era apenas o Hélio, mas eu sei pelos relatórios
de medições que havia muitos profissionais.

: O Hélio se apresentava como representante da APIACÁS?MPF – PERGUNTA

: Eu não disse que ele era representante, eu disse que ele era aTESTEMUNHA – RESPOSTA
pessoa com quem eu me relacionava dentro da APIACÁS.
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: A senhora ligava na sede da APIACÁS e falava com o Hélio?MPF – PERGUNTA

: Não, o Hélio e até quando eu precisava solicitar relatórios deTESTEMUNHA – RESPOSTA
medição, como feito da mesma forma com a Brasil Arquitetura, eu me reportava ao Hélio da
Costa, porque foi a pessoa com quem eu tive relacionamento.

Merece destaque ainda o fato de que nem mesmo no produto final, o Estudo Museológico constante do
Anexo 1, Volume 4 desses autos, consta qualquer referência aos nomes dos réus ANDERSON FREITAS e
PEDRO DE BARROS como coautores do projeto.

Com efeito, na capa dos quatro primeiros volumes do projeto identificado como de “criação e concepção
museográfica” do Museu do Trabalho e dos Trabalhadores estão identificados apenas os nomes de PAULO
FONTES, HÉLIO DA COSTA, FRANCISCO MACEDO e GIANCARLO LATORRACA.

Não há menção a ANDERSON e PEDRO nem mesmo nos créditos atribuídos ao final do primeiro volume,
em que referidos, além dos quatro nomes já mencionados (sob a rubrica de “equipe de criação e concepção
do museu”), outros 24 profissionais como consultores de conteúdo, e outros 8 nomes, distribuídos entre as
funções correspondentes a “orçamentos”, “revisão e preparação de textos”, “pesquisa iconográfica e de
campo (acervos)”, “desenhos técnicos” e “diagramação”.

No quinto volume, correspondente ao “projeto expográfico-préexecutivo”, há 18 folhas com plantas
referentes a pavimentos, salas e detalhes referentes à edificação do museu. Em todas elas, a autoria é
atribuída unicamente a GIANCARLO LATORRACA com a indicação de Jimmy Liendo como colaborador.
Não há qualquer referência a PEDRO ou ANDERSON.

Importa reiterar que, apesar de GIANCARLO LATORRACA, em seu interrogatório, ter se apresentado como
representante da Apiacás quando indagado acerca da participação de membros desse escritório nas reuniões
para elaboração do Estudo, certo é que não mais integrava seus quadros societários à época dos fatos, e
compunha individualmente a equipe de conteúdo.

Considerando que os projetos e esboços de arquitetura são obras intelectuais protegidas pela Lei de Direitos
Autorais (Lei n. 9.610/96, art. 7º, inciso X), não é razoável supor que dois profissionais como os réus
ANDERSON e PEDRO tenham efetivamente contribuído com a elaboração do estudo e, a despeito disso, não
tenham recebido os créditos de maneira expressa no projeto final.

Assim sendo, ante a ausência de compatibilidade entre o escopo do contrato 46/2011 e a comprovação de que
a totalidade do serviço foi prestada pelos profissionais componentes da chamada “equipe de conteúdo”,
observo que se configurou, no caso, a contratação direta dissimulada da equipe técnica por meio da
interposição do Consórcio e da subcontratação do escritório APIACÁS ARQUITETOS LTDA.

Ainda a respeito da materialidade delitiva dos crimes do art. 89,  e parágrafo único, da Lei n. 8.666,caput
reitero que sua configuração depende de prova de efetivo dano ao erário.

No caso em análise, considerando que a própria inclusão do Estudo no bojo do contrato 46/2011 se revelou
fraudulenta, assim como a subcontratação do escritório Apiacás, os valores destinados a este escritório e ao
Consórcio, por remunerarem um serviço que não existiu, implicaram lesão ao patrimônio público.

Nesse contexto, a proposta inicial elaborada pela “equipe de conteúdo” foi de R$ 500.000,00 (quinhentos mil
reais) (provas 6-C-M e 6-C-J). Já a proposta apresentada pelo Consórcio à prefeitura, que foi aceita e
efetivamente contratada, foi no valor de R$ 946.426,02 (novecentos e quarenta e seis mil, quatrocentos e
vinte e seis reais e dois centavos) (Provas 6-M e 6-N).
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A subcontratação, como se viu, foi realizada por meio da empresa Apiacás Arquitetos Ltda., com quem a
Hagaplan Engenharia e Serviços Ltda. firmou contrato no valor de R$ 500.000,00 (6-C-G)

Quanto a esses valores, o que restou demonstrado pelos documentos trazidos aos autos pela acusação é que
os pagamentos relativos à primeira proposta foram realizados em parcelas, entre junho de 2011 e janeiro de
2012.

Da totalidade do valor inicialmente cobrado, apurou-se que apenas a quantia de R$ 526.444,01 foi destinada
à remuneração do trabalho prestado, ou seja, chegou às mãos da equipe de conteúdo. Assim, o valor de
R$419.982,00 foi retido pelos intermediários na cadeia de contratação: o Consórcio e a Apiacás Arquitetos.

Some-se a isso o montante pago a título de aditivo contratual, no valor de R$ 249.765,32 (duzentos e
quarenta e nove mil, setecentos e sessenta e cinco reais e trinta e dois centavos). Desse montante, a equipe de
conteúdo, efetivamente responsável pela elaboração do trabalho, recebeu apenas R$104.950,00, certo que um
total de R$ 144.815,32 foi destinado às duas pessoas jurídicas intermediárias, que, como se apurou na
instrução probatória, não tiveram qualquer contribuição na elaboração do trabalho.

Por fim, há os valores pagos a título de reajuste contratual, destinados apenas ao Consórcio, no montante de
R$ 13.221,29 (prova 6-C-F).

Assim sendo, restou devidamente comprovada a materialidade delitiva do crime de dispensa indevida de
licitação, dissimulada pela subcontratação levada a efeito por meio do Consórcio Enger-Hagaplan-Planservi,
em contrato cujo escopo não envolvia as atividades efetivamente prestadas a título de elaboração de Estudo
Museológico e da subcontratação do escritório Apiacás Arquitetos Ltda.

Evidenciada a materialidade, passo à análise da autoria delitiva.

Inicialmente, observo que restou plenamente demonstrada a autoria delitiva do réu ,SÉRGIO SUSTER
quanto ao crime em questão.

SÉRGIO SUSTER foi o signatário da ordem de serviço que formalizou a contratação do estudo museológico,
ocupando, à época, o cargo de Secretário Adjunto da Secretaria de Obras, órgão responsável pela celebração
do Contrato de Prestação de Serviços Técnicos Especializados SA.200.2 n. 46/2011, que não comportava, em
seu objeto, o estudo museológico.

A ordem de serviço foi elaborada no mesmo dia em que apresentada, pelo Consórcio, a Proposta SBC-SO
016/2011, que tratava da “Elaboração do Estudo Concepção e fundamentação das bases museológicas e
museográficas do Museu do Trabalho e dos Trabalhadores de São Bernardo do Campo”, na qual SÉRGIO
SUSTER apôs, de próprio punho, a expressão “autorizo” (prova 6-M).

O prazo exíguo depõe contra a hipótese de inocência do réu, que não adotou qualquer medida para verificar a
regularidade da proposta, indicando a existência de acordo prévio quanto ao conteúdo da contratação.

Destaque-se que SÉRGIO SUSTER afirmou expressamente, em seu interrogatório, que a ele foi delegada,
pelo Secretário de Obras à época, Antònio Carlos da Silva, a função de fiscalizar e controlar a liberação dos
projetos e serviços no âmbito do contrato 177/08, afirmando, em seguida, que manteve as mesmas atribuições
quanto ao contrato 46/11.

Dessa atribuição específica e da posição de alto escalão ocupada na estrutura hierárquica municipal se
conclui que o réu tinha conhecimento da regra geral de obrigatoriedade de licitação que informa as
contratações públicas e, particularmente, dos limites do objeto do contrato n. 46/2011, referente a projetos de
engenharia.
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A ciência, por parte de SÉRGIO, de que o estudo museológico não se inseria no conteúdo do contrato 46/11
implica ciência também de que não havia causa para a remuneração do Consórcio, que figurava na
contratação do estudo como um intermediário dispensável, que serviu apenas ao substantivo encarecimento
do serviço, sem qualquer contrapartida ao município.

A comparação entre a proposta apresentada por PAULO FONTES ao Consórcio (prova 6-C-J) e a Proposta
SBC-SO 016/2011, apresentada pelo Consórcio ao município de São Bernardo do Campo (prova 6-M) revela
que foi criada, na proposta, uma estrutura de trabalho fictícia para justificar a multiplicação do preço
originalmente cobrado pela equipe técnica.

Isso porque o projeto apresentado tinha conteúdo rigorosamente idêntico, em sua substância, àquele
elaborado por PAULO FONTES. A única diferença era o preço, que foi praticamente dobrado, sem qualquer
justificativa plausível. SÉRGIO SUSTER, sabendo da irrelevância do Consórcio no processo de elaboração
do estudo, autorizou a contratação, sem tomar sequer um dia para verificar a real necessidade dos gastos que
estavam dispostos na proposta.

Daí se extrai o dolo, direto, quanto ao dano ao erário resultante da contratação, uma vez que as ações de
SÉRGIO viabilizaram a remuneração injustificada do Consórcio e da Apiacás Arquitetos Ltda.

Quanto ao réu , também a autoria delitiva restou suficientementeARTUR ANÍSIO DOS SANTOS
comprovada.

O réu ocupava o posto de coordenador do contrato firmado entre o Consórcio
ENGER/HAGAPLAN/PLANSERV e a prefeitura, e foi o responsável pela entrega, ao município de São
Bernardo do Campo, da Proposta SBC-SO 016/2011, utilizada como camuflagem para a contratação direta,
com dispensa de licitação, da equipe técnica composta por PAULO FONTES, HÉLIO DA COSTA,
FRANCISCO BARBOSA e GIANCARLO LATORRACA.

Como já afirmado quando da análise da materialidade, houve a indevida inclusão do estudo museológico no
bojo do contrato n. 46/2011 para atribuí-lo ao consórcio, que subcontratou a Apiacás Arquitetos como uma
fachada a dissimular a real execução dos serviços pela “equipe de conteúdo”.

Observo que o próprio ARTUR ANÍSIO confirmou ser sua a assinatura lançada em referida Proposta, a
despeito de ter sido aposta sobre o nome “ALBERTO DA SILVA THIAGO FILHO” (prova 6-M).

Entendo que a apresentação da proposta foi etapa essencial à dissimulação da contratação direta, com
dispensa indevida do procedimento licitatório, contribuindo diretamente para a consumação do crime previsto
no art. 89 da Lei 8.666, nos termos do art. 29 do Código Penal.

Era a intenção dos autores, que tinham plena consciência da existência de regras de contratação pública que
exigem a realização de licitação, e de que o estudo museológico fugia ao escopo do contrato existente entre
município e Consórcio, camuflar a contratação direta da equipe técnica, dando ao procedimento uma
aparência de legalidade.

Para isso foram utilizados não só o Consórcio, que não executou qualquer tarefa na elaboração do estudo, a
despeito do substantivo ágio acrescido ao preço da proposta inicial da equipe técnica, mas também a
sociedade empresária Apiacás Arquitetos, interposta como fachada para a contratação dos profissionais que
efetivamente realizaram o estudo.

Além disso, fazem prova cabal da autoria delitiva de ARTUR os e-mails trocados com Alfredo Teixeira
Junior, da empresa Egeplan, juntados pela acusação às fls. 4841/4843.
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Nessas mensagens, quando questionado sobre o contrato de prestação de serviços feito pela ENGER para
contratação do estudo museológico, o réu hesita em fornecer a informação requerida, afirmando que sobre o
valor da empresa aplicaram o “K” da remuneração do consórcio, o que, a seu ver, não seria conveniente abrir.

Em seguida, informa os valores pagos pelo consórcio na subcontratação do estudo principal e no pagamento
do aditivo, e termina afirmando que “como na época eram consultores indicados pela Prefeitura, foi

”.utilizada uma empresa de Arquitetos para a formalização do contrato pelo Consórcio

Como se vê, restou amplamente comprovado o dolo de ARTUR ANÍSIO DOS SANTOS em praticar o crime
de dispensa indevida de licitação por meio da fraude já detalhada neste tópico.

Daí se extrai também a autoria delitiva do réu , que subscreveu o contratoPEDRO AMANDO DE BARROS
particular de prestação de serviços supostamente firmado entre a Hagaplan Engenharia e Serviços Ltda. e a
Apiacás Arquitetos Ltda., que serviu para dissimular a regularidade da subcontratação do estudo museológico
(prova 6-C-G).

Na realidade, como já exposto, o contrato era somente uma roupagem formal à contratação da equipe técnica
formada por PAULO FONTES, HÉLIO DA COSTA, FRANCISCO BARBOSA e GIANCARLO
LATORRACA, que precisava ser instrumentalizada através de pessoa jurídica cujo objeto social envolvesse
a prestação de serviços de engenharia ou arquitetura.

Nesse sentido, restou demonstrado ao final da instrução, notadamente por meio do testemunho de Glaucilene
Maria Domingues de Araújo Silva e pelo interrogatório de HÉLIO DA COSTA, PAULO FONTES e
FRANCISCO BARBOSA, que a Apiacás Arquitetos Ltda., da qual PEDRO AMANDO DE BARROS era
sócio-administador, não teve qualquer envolvimento substancial com a elaboração do estudo museológico,
não contribuindo, em nenhuma medida, para o desenvolvimento do conteúdo do estudo.

Quanto aos réus ALFREDO LUIZ BUSO, ANDERSON FABIANO FREITAS, FRANCISCO
BARBOSA DE MACEDO, FRANCISCO DE PAIVA FANUCCI, GIANCARLO SALVADOR
LATORRACA, HÉLIO DA COSTA, ISA GRINSPUM FERRAZ, JOSÉ EDUARDO FIGUEIREDO
LEITE, LUIZ MARINHO, MARCELO CARVALHO FERRAZ e PAULO ROBERTO RIBEIRO
FONTES, não foram produzidas provas suficientes de autoria delitiva, razão pela qual absolvo-os da
imputação de prática do crime do artigo 89,  e parágrafo único, da Lei n. 8.666/93.caput

Vale salientar que ANDERSON FABIANO FREITAS foi inserido na denúncia apenas por figurar no quadro
societário da Apiacás Arquitetos Ltda na qualidade de sócio-administrador, ao lado de PEDRO AMANDO
DE BARROS.

A acusação não demonstrou a prática de qualquer ato substancial que contribuísse para o resultado lesivo
observado, não sendo admissível, segundo a melhor doutrina e pacífica jurisprudência dos Tribunais
Superiores, a responsabilização penal em crimes societários, com fundamento na mera posição formal de
sócio.

Importante frisar que o fato de ANDERSON ter afirmado, em seu interrogatório, que houve efetivo
envolvimento da Apiacás Arquitetos Ltda. no desenvolvimento do estudo museológico, não atrai para si a
qualidade de autor.

Embora essa assertiva tenha se revelado falsa durante a instrução processual, esse mero fato não implica
autoria criminosa, certo que o réu participa de seu interrogatório sem estar compromissado com a verdade.

Registro ainda que tampouco restou comprovada a autoria delitiva de MARCELO CARVALHO FERRAZ e
FRANCISCO DE PAIVA FANUCCI quanto ao tipo em questão.
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Nesse contexto, observo que a despeito da narrativa acusatória descrita na denúncia, o próprio órgão acusador
reconheceu, em sede de alegações finais, a ausência de provas da participação de MARCELO FERRAZ e
FRANCISCO FANUCCI na consecução da fraude engendrada para a contratação direta do estudo
museológico.

A absolvição se impõe, igualmente, aos membros da equipe técnica contratada, PAULO FONTES, HÉLIO
DA COSTA, FRANCISCO MACEDO e GIANCARLO LATORRACA.

Não vislumbro, na conduta dos réus, a intenção específica de causar dano ao erário. A remuneração que
efetivamente receberam pelo serviço, somando-se o valor inicialmente pago e o aditivo contratual percebido
e descontando-se, evidentemente, o montante retido pelo Consórcio e pela Apiacás, é de fato próxima à
proposta inicialmente apresentada ao Consórcio e, como o visto, se presta a remunerar a totalidade do serviço
prestado a título de elaboração do estudo museológico. Não houve, portanto, dolo de lesão ao patrimônio
público a ensejar a condenação pelo tipo em questão.

Importante salientar também que os réus, até onde restou comprovado, não tinham conhecimento do contrato
46/11, e do fato de que seu escopo não comportava a contratação do estudo museológico. Assim, ausentes
elementos indicativos de conduta dolosa, devem os réus ser absolvidos.

Quanto aos demais réus, ISA GRINSPUM FERRAZ, JOÃO GRINSPUM FERRAZ, JOSÉ EDUARDO
FIGUEIREDO LEITE e LUIZ MARINHO, merece acolhida a manifestação do MINISTÉRIO PÚBLICO
FEDERAL em suas alegações finais, decretando-se sua absolvição.

Isto porque, ao longo da instrução processual, não surgiram elementos de informação ou provas que
indiquem a efetiva participação dos réus no crime de dispensa indevida de licitação, não sendo possível
traçar-se nenhuma relação de causa e efeito entre as ações adotadas pelos réus em suas respectivas atividades,
e o resultado do crime em questão.

 

2.5.2. Do crime do art. 312 do Código Penal

Quanto à imputação do delito de peculato-desvio no âmbito do Estudo Museológico, a hipótese acusatória é
de que a contratação direta simulada da chamada “equipe de conteúdo” pelo município, mediante a
interposição do CONSÓRCIO ENGER-HAGAPLAN-PLANSERVI e da empresa APIACÁS ARQUITETOS
se deu por preço superfaturado.

Primeiro porque o valor inicial e o posterior aditivo foram fixados unilateralmente pelos contratados e aceitos
pelos agentes públicos. Segundo porque, da diferença entre o montante pago pelo Município ao
CONSÓRCIO  - valor histórico total de R$1.209.412,62 - e a remuneração recebida de fato pela equipe de
conteúdo - R$524.932,00 – se extrai um desvio de mais de 50% do valor contratado – R$684.480,62).

Nesse sentido, sistematiza o pagamento dos valores em três etapas principais:

(a) na , referente ao preço originariamente contratado a partir da proposta inicial, foi pagoprimeira etapa
pelo erário um total parcial de R$ 946.426,01 (novecentos e quarenta e seis mil, quatrocentos e vinte e seis
reais e um centavo), dos quais R$419.982,00 (quatrocentos e dezenove mil, novecentos e oitenta e dois reais)
foram recebidos pela equipe de conteúdo em remuneração ao trabalho prestado e R$ 526.444,01 (quinhentos
e vinte e seis mil quatrocentos e quarenta e quatro reais e um centavo) foram desviados. Esses pagamentos
foram divididos em cinco parcelas, transferidas pelo Município de São Bernardo do Campo ao Consórcio em
30.06.2011, 30.07.2011, 30.08.2011 e 15.01.2012;
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(b) na , correspondente ao pagamento do aditivo contratual, foram pagos pelos cofres públicossegunda etapa
R$ 249.765,32 (duzentos e quarenta e nove mil setecentos e sessenta e cinco reais e trinta e dois centavos),
dos quais foram destinados à equipe de conteúdo R$ 104.950,00 (cento e quatro mil novecentos e cinquenta
reais) e desviados R$ 144.815,32 (cento e quarenta e quatro mil, oitocentos e quinze reais e trinta e dois
centavos). Esses pagamentos foram realizados em quatro parcelas, transferidas pelo Município ao Consórcio
em 30.10.2012, 30.11.2012, 30.01.2013 e 02.03.2013;

(c) na , relativa ao reajuste anual de preços, foi pago pelo erário um total de R$ 13.221,29, oterceira etapa
qual foi inteiramente desviado.

Em seguida, esmiúça o processo de validação, por parte da administração municipal, das diversas medições
entregues pelo Consórcio e os procedimentos burocráticos empreendidos no âmbito da Secretaria de Obras
para efetivar a liberação do pagamento para o Consórcio.

Quanto à primeira etapa indicada, afirma tratar-se de um esquema fraudulento sucessivo iniciado a partir da
entrega de relatórios de medição por ARTUR ANÍSIO à Secretaria de Obras, seguida de simulada aferição
por LUIZ FERNANDO PIRES GUILHERME, Diretor de Obras, e SÉRGIO SUSTER, Secretário Adjunto de
Obras e, posteriormente, da emissão de notas de liquidação pelos ordenadores de despesas, JOSÉ CLOVES
DA SILVA e ALFREDO LUIZ BUSO, ambos na posição de Secretários de Obras.

Efetuado o pagamento ao Consórcio, este retinha significativa porcentagem do preço e repassava à empresa
APIACÁS ARQUITETOS, que, por sua vez, retinha sua quota de dinheiro público para, finalmente, repassar
os pagamentos aos profissionais da “equipe de conteúdo” efetivamente contratados, concentrados na conta
aberta por PAULO FONTES e HÉLIO DA COSTA para este fim.

Quanto à segunda etapa, referente ao pagamento do aditivo contratual, afirma a acusação que “[m]uito
embora não conste dos autos do Processo de Contratação nº 80.159/2010 a proposta, nem qualquer
documento referente a sua análise e aprovação, tampouco a Ordem de Serviço correspondente, o pagamento
dos valores adicionais foi deferido, sem amparo jurídico, por ALFREDO LUIZ BUSO, que assumira a
Secretaria de Obras, e SÉRGIO SUSTER, e executado de forma parcelada, nos meses de outubro/2012,
novembro/2012, janeiro/2013 e março/2013, mediante o auxílio de LUIZ FERNANDO PIRES GUILHERME,
nos mesmos moldes do esquema descrito acima, com a diferença de que o papel de pessoa jurídica
interposta passou a ser desempenhado pela ENGER ENGENHARIA, em substituição a HAGAPLAN.”

Assim, a acusação identifica a existência de sobrepreço no pagamento realizado pelo Município de São
Bernardo do Campo em contrapartida à elaboração do Estudo Museológico no importe total de R$
684.480,54 (seiscentos e oitenta e quatro mil quatrocentos e oitenta reais e cinquenta e quatro centavos)
(valor histórico), certo que todo o serviço técnico necessário à elaboração do Estudo foi desenvolvido única e
exclusivamente pela “equipe de conteúdo”, sem rigorosamente nenhuma participação das empresas
integrantes do Consórcio ENGER-HAGAPLAN-PLANSERVI e tampouco da APIACÁS ARQUITETOS, o
que revela que essas pessoas jurídicas obtiveram vultosos lucros em detrimento do erário para funcionarem
como pessoas jurídicas interpostas na contratação realizada.

Reproduzo, por oportuno, a tabela de valores indicada pelo Ministério Público Federal sistematizando os
montantes destinados a essas pessoas interpostas na contratação:

 

Data do pagamento
Valor retido pelo Consórcio
HAGAPLAN/ENGER) (R$)

Valor retido pela APIACÁS
(R$)
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30/6/2011 244.030,01 25.186,45

30/7/2011 113.509,64 7.387,50

30/8/2011 95.435,20 9.868,00

30/10/2011 12.100,58 3.413,03

15/1/2012 12.083,26 3.430,36

Aditivo

30/10/2012 66.343,75 6.156,25

30/11/2012 33.054,53 3.078,13

30/1/2013 14.835,63 1.404,37

2/3/2013 18.218,91 1.723,75

Subtotal

609.611,51

61.647,74

13.221,29 (reajuste anual)

Total 684.480,54

 

A narrativa acusatória se comprovou verdadeira. A materialidade delitiva ficou devidamente caracterizada
para o crime de peculato-desvio, através das provas coligidas nos autos.

Com efeito, restou demonstrado que a contratação do serviço de elaboração do estudo museológico para o
Museu do Trabalho e do Trabalhador em São Bernardo do Campo, feita através da Ordem de Serviço n.
003/11, emitida pela Secretaria de Obras do município, resultou no desvio de R$684.480,62 (quatrocentos e
quarenta e seis mil, quatrocentos e vinte e seis reais e dois centavos).

Num. 45121428 - Pág. 57



Este valor decorre da diferença entre o preço do serviço recebido pela equipe técnica responsável pela
execução do estudo, composta por PAULO FONTES, HÉLIO DA COSTA, FRANCISCO MACEDO e
GIANCARLO LATORRACA, e o preço efetivamente pago pelo município de São Bernardo do Campo ao
Consórcio Enger-Hagaplan-Planserv.

A diferença acabou por remunerar indevidamente não somente o Consórcio, mas também a sociedade
empresária Apiacás Arquitetos Ltda., que foi empregada pelo Consórcio como empresa de fachada para
justificar, ante o escopo do contrato que mantinha com o Poder Público, a contratação direta da equipe
técnica.

Reitero que a remuneração ao Consórcio e à Apiacás foi indevida porque os pagamentos a ela efetuados não
se traduziram em qualquer benefício ao município de São Bernardo do Campo. O trabalho, como se
comprovou, foi realizado integralmente pela equipe técnica que concebeu o estudo museológico sem
qualquer influência ou participação do Consórcio ou da Apiacás.

Vale ainda reiterar que não existem quaisquer provas de envolvimento da Apiacás na elaboração do projeto, a
despeito das assertivas dos réus PEDRO AMANDO DE BARROS e ANDERSON FABIANO FREITAS, em
seus interrogatórios, de que teriam participado do projeto.

Como já registrado, não houve sequer subscrição do projeto por qualquer dos sócios da Apiacás, inexistindo
também vínculo empregatício ou societário de PAULO FONTES, HÉLIO DA COSTA, FRANCISCO
MACEDO e GIANCARLO LATORRACA com a sociedade empresária.

A isso somam-se as informações, colhidas no curso da instrução processual, de que a intenção originária do
Consórcio era realizar a contratação da equipe técnica através da HELIO DA COSTA ME, ou seja,
contratar-se-ia a equipe técnica diretamente através do CNPJ do empresário individual HELIO DA COSTA
(6-C-M).

Somente após terem sido cientificados por Glaucilene Domingues de Araújo de que não seria possível
regularizar a contratação pela microempresa de Hélio da Costa é que surgiu a ideia de intermediar a
contratação da equipe técnica através da Apiacás Arquitetos Ltda.

Daí se extrai não somente o caráter fraudulento da contratação da Apiacás Arquitetos Ltda, que não
empregava qualquer participante da elaboração do estudo, mas também a absoluta desnecessidade de sua
remuneração, uma vez que a empresa não prestou qualquer serviço no contexto da elaboração do estudo
senão a dissimulação da contratação direta dos profissionais.

Reitero que se extrai dos interrogatórios de HÉLIO e FRANCISCO BARBOSA que os sócios da Apiacás não
participaram efetivamente da elaboração do estudo. Na realidade, esses profissionais viram a participação do
escritório como uma solução para o problema que era a necessidade de subcontratação formal por algum
CNPJ relacionado às atividades de arquitetura ou engenharia. O próprio PAULO FONTES referiu que eles
poderiam receber pela Apiacás.

Trata-se, assim, de contratação simulada, caracterizando sua remuneração, inequivocamente, desvio de
dinheiro público, que foi empregado em interesses outros que não o interesse primário do município de São
Bernardo do Campo.

Firmada a materialidade delitiva, passo à análise da autoria.

Inicialmente cabe firmar algumas premissas teóricas, que orientarão a aferição de culpabilidade penal dos
réus, e em que condição sua responsabilização penal poderá ocorrer.

Num. 45121428 - Pág. 58



O crime de peculato é, inequivocamente, um crime próprio, exigindo do autor a qualidade especial de
servidor público, extraída do próprio Capítulo do Código Penal em que inserido o tipo, que elenca “os crimes
praticados por funcionário público contra a Administração em geral”.

Assim, a primeira premissa se trata da possibilidade de coautoria em crimes próprios, figurando como
coautor aquele que não possui o dever especial de guarda, cautela ou lealdade exigido no tipo.

Cito, nesse ponto, a doutrina da Paulo Busato:

“Outrossim, não é possível negar que há situações concretas em que existe uma contribuição
essencial do extranei para a realização do crime do intranei, como pode ocorrer, por exemplo,
quando há uma realização de um peculato em que um funcionário público, para apropriar-se
para si e para o comparsa – de um objeto de que tem a posse em razão do cargo atua em
conjunto com um sujeito que não possui tal qualidade, mas que, no entanto, distrai os colegas de
repartição do funcionário, para que estes não percebam enquanto ele procede a apropriação.

Não se pode negar, no caso, a existência de uma contribuição do extrainei que é essencial para
a realização do plano delitivo, bem assim, a existência de uma divisão de tarefas.

O Código Penal brasileiro inclusive estabelece uma regra específica a respeito desses crimes,
que é a regra do art. 30, segundo a qual “não se comunicam as circunstâncias e as condições de
caráter pessoal, salvo quando elementares do crime”. Ora, a situação dos delitos especiais é
justamente esta, justamente a de que as condições pessoais do autor constituem elementos do
tipo. Uma vez que a opção legislativa é pela comunicação dessas circunstâncias entre o intranei
e o extranei, passa a ser admissível, no crime especial ou próprio, não apenas a participação,

 (Busato, Paulo. Direito Penal, Parte Geral. 2ª Edição,mas a coautoria, em divisão de tarefas.”
2015, págs. 720-721).

Nesse passo, a segunda premissa é a necessidade de comprovação de efetiva conduta e contribuição causal
para o resultado, para que se impute a prática de crime a qualquer um dos acusados.

Assim, a mera ocupação de cargo público de gestão, ou de posição hierárquica em sociedade empresária não
são suficientes, ausentes conduta ou a posição de garantidor, para responsabilização penal de qualquer dos
denunciados.

Firmadas essas premissas, passo à análise da autoria propriamente dita.

Quanto ao réu , constato que a autoria restou devidamente comprovada nos autos.SÉRGIO SUSTER

Como já referido, o réu ostentava a condição de funcionário público para fins penais à época dos fatos,
ocupando a função de Secretário Adjunto da Secretaria de Obras do Município.

Ainda, segundo reconheceu em seu interrogatório, tinha atribuição de gerenciar e fiscalizar a execução do
Contrato 46/2011. Nesse sentido, afirmou que o então secretário Antonio Carlos da Silva lhe atribuíra, quanto
ao contrato 177/2008, a função de controlar a liberação dos projetos ou serviços que poderiam ser executados
no âmbito desse contrato, e que manteve essa exata função quanto ao contrato 46/2011, que sucedeu o
primeiro.

Assim, restou evidenciado que, na posição de gestor do contrato em questão, o réu tinha conhecimento de
que seu objeto dizia respeito a serviços de natureza de engenharia e, a despeito disso, fez autorizar, em seu
bojo, a execução do estudo museológico por meio da assinatura da ordem de serviço n. 12 – SO1 n. 003/11.
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Essa posição foi confirmada pelo réu ARTUR ANÍSIO em seu interrogatório, que informou que
encaminhava o material correspondente ao estudo museológico ao Sérgio Suster, que era o gestor do
contrato.

Ao apor o “autorizo” no documento referido, SÉRGIO SUSTER, de maneira consciente e deliberada, atribuiu
pretensa legitimidade ao pagamento indevido ao Consórcio Enger-Hagaplan-Planservi e à Apiacás Arquitetos
por serviços comprovadamente não prestados referentes ao estudo museológico do Museu do Trabalho e dos
Trabalhadores.

Além dessa autorização inicial, o réu teve ativa participação na efetivação dos desvios ao atestar falsamente a
regular prestação dos serviços por parte do Consórcio, subscrevendo as Folhas de Medição relacionadas nas
seguintes provas indicadas na denúncia: 6-A-Y, 6-A-Z, 6-B-A, 6-B-B, 6-B-C, 6-B-E, 6-B-L e 6-B-Z. Essas
folhas de medição tinham como escopo comprovar, perante a administração municipal, a efetiva prestação de
serviços contratados com o consórcio no âmbito do contrato 46/2011, viabilizando a liquidação das despesas
e o seu pagamento.

Por fim, efetivou os desvios lançando assinatura também nas Notas de Liquidação n. 13526/2011 (prova
6-A-A) e 20658/2012 (prova 6-B-P).

Quanto ao réu , entendo ser cabível a incidência do instituto da LUIZ FERNANDO PIRES GUILHERME
, para fins de retipificar sua conduta para a forma culposa do crime de peculato.emendatio libelli

Comprovou-se que LUIZ FERNANDO ocupava, à época dos fatos, o cargo de Diretor de Obras da Secretaria
de Obras do município de São Bernardo do Campo. Nessa qualidade, o réu homologou diversas medições
referentes ao Contrato 46/11, firmado entre o município e o Consórcio Enger-Hagaplan-Planservi (provas
6-A-Y, 6-A-Z, 6-B-A, 6-B-B, 6-B-C, 6-B-E, 6-B-L, 6-B-S e 6-B-Z).

Assim, conclui-se que a atuação de LUIZ FERNANDO PIRES GUILHERME viabilizou, em uma análise
puramente causal, o desvio dos valores indevidamente pagos no âmbito da contratação do estudo
museológico.

Daí, entretanto, não se extrai culpabilidade dolosa para o crime de peculato.

O réu, em seu interrogatório, afirmou expressamente que não esteve envolvido diretamente nas decisões de
execução do Contrato 46/11, negando ter conhecimento dos trâmites que levaram à celebração das
contratações dos projetos relacionados ao Museu do Trabalho e do Trabalhador.

Como já afirmado, tratava-se de contrato com escopo e objeto extremamente amplos, e que foi usado com
extrema liberalidade pela Administração municipal, abarcando uma larga gama de projetos e serviços.

Esse fato depõe favoravelmente à tese da ausência de dolo de LUIZ FERNANDO, que não participou, em
nenhuma medida, do processo de contratação do Consórcio para a elaboração do estudo museológico, e não
tinha conhecimento, aparentemente, do vício originário que maculava a avença, limitando-se a fiscalizar seu
cumprimento.

Entendo, nesse passo, que o Ministério Público Federal não se desincumbiu do ônus de demonstrar a
existência do elemento subjetivo dolo na conduta de LUIZ FERNANDO PIRES GUILHERME,
inviabilizando-se, assim, sua condenação nos moldes defendidos pelo MPF na denúncia.

Vislumbro, entretanto, atuação negligente do réu, que contribuiu para a consumação do crime doloso de
peculato-desvio praticado por SÉRGIO SUSTER e outros.
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A despeito de não ter ciência de que a contratação era viciada em sua origem, LUIZ FERNANDO PIRES
GUILHERME poderia ter percebido, se exercesse com diligência sua função fiscalizadora, que o Consórcio
não contribuía em nada para a elaboração do estudo museológico, e que não havia nenhum serviço sendo
efetivamente prestado pelo Consórcio que justificasse os pagamentos nos valores cobrados.

A função de fiscalização no âmbito de execução de contratos administrativos não pode ser resumir à chancela
automática de informações repassadas pelo contratado à Administração, devendo ser adotadas ações
específicas, comissivas, voltadas a verificar a veracidade das informações prestadas, e o efetivo cumprimento
daquilo que foi avençado.

As Folhas de Medições reproduzem, fraudulentamente, diversas das rubricas utilizadas para justificar, na
Proposta SBC-SO 016/2011, os valores inflados que seriam pagos ao Consórcio.

Apondo sua assinatura nas folhas de medição e atestando a regularidade da prestação do serviço e
viabilizando, assim, a liquidação da despesa, LUIZ FERNANDO contribuiu de forma negligente para a
consumação do crime de peculato-desvio, adequando-se sua conduta ao tipo penal previsto no art. 312, §2º
do Código Penal.

Conclui-se, assim, que qualquer afirmação de ignorância do réu quanto às circunstâncias da contratação e do
desenvolvimento do projeto, por ele subscritas e sob responsabilidade direta de sua Pasta, não devem ser
aceitas como causas de exoneração de responsabilidade penal.

Também quanto a  procedo à aplicação do instituto do artigo 383 do Código deJOSE CLOVES DA SILVA
Processo Penal, para imputá-lo a prática do crime do art. 312 na modalidade culposa.

Na qualidade de Secretário de Obras do município de São Bernardo do Campo à época dos fatos, JOSÉ
CLOVES DA SILVA subscreveu, como ordenador de despesas, ordens de pagamento ao Consórcio de
valores que eram efetivamente indevidos, no contexto da execução do estudo museológico.

Em sua atuação se vislumbra a mesma violação ao dever objetivo de cuidado que o vinculava em razão do
cargo ocupado e das funções desempenhadas, ignorando-se a diligência necessária à liquidação de despesas e
a autorização de pagamentos.

Mais do que isso, JOSÉ CLOVES era diretamente responsável pela administração do órgão que efetivamente
firmou o contrato 46/11 com o Consórcio, a Secretaria de Obras, e ainda ocupava o cargo de Secretário de
Obras quando da contratação da elaboração do estudo museológico, em 2011.

Não é razoável, nesse contexto, crer que o réu era ignorante quanto à extensão do objeto do contrato
“guarda-chuva” e, consequentemente, da extrapolação deste objeto pelo estudo museológico.

Pertine rememorar aqui o conceito de  no setor público, que prega um incremento nasaccountability
expectativas e exigências de diligência e cuidado sobre aqueles que ocupam cargos públicos de alta
responsabilidade. Não por outra razão entende o Superior Tribunal de Justiça que “a prática de crime contra a
Administração Pública por ocupantes de cargos de elevada responsabilidade ou por membros de Poder
justifica a majoração da pena-base.” (STJ, APn 000675/GO, RHC 062394/PR, REsp 1251016/RJ).

Ainda no contexto dos agentes públicos, observo que também restou comprovada a autoria delitiva de 
 quanto ao delito de peculato-desvio na modalidade culposa. Assim, procedoALFREDO LUIZ BUSO

também quanto a este autor à aplicação da , para imputá-lo a prática do crime do artigo 312,emendatio libelli
parágrafo 2º.
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Quanto a este réu, observo que a despeito da narrativa acusatória atribuir-lhe posição de relevo e liderança na
empreitada criminosa narrada, não restou comprovada sua autoria quanto ao delito do artigo 89 da Lei 8.666
e nem mesmo o caráter doloso de sua conduta quanto ao tipo do artigo 312 do Código Penal.

Isso porque, como já se observou, o contrato 46/2011, em que indevidamente inserida a realização do estudo
museológico e a subcontratação fraudulenta da APIACÁS ARQUITETOS foi firmado com a Secretaria de
Obras, e nesta pasta tramitou o processo que documentou seu desenvolvimento, com a respectiva fiscalização
materializada nas folhas de medição já referidas.

ALFREDO BUSO, como restou incontroverso nos autos, só veio a assumir a Secretaria de Obras em abril de
2012, momento em que a contratação em análise já havia sido efetivada.

No entanto, foi devidamente comprovado que, uma vez na função de Secretário de Obras e, como tal,
ordenador de despesas nesta pasta, o réu contribuiu para a consecução do desvio de verbas em questão ao
apor assinatura nas notas de liquidação 18660/2012, 126/2013, 2273/2013 e 2274/2013 (provas 6-B-W-I,
6-B-W e 6-C-D).

Isso porque desta maneira, homologou as medições que falsamente atestavam a regularidade dos serviços
prestados pelo Consórcio, liquidando as despesas e ordenando os respectivos pagamentos.

Embora o Ministério Público, apesar de seus esforços retóricos, não tenha se desincumbido da comprovação
do dolo do réu quanto ao desvio das verbas por meio da dupla camada de contratação, é certo que se extrai do
quanto efetivamente comprovado a existência de negligência do réu quanto à fiscalização dos serviços que
ensejaram os pagamentos indicados.

Como já observado, a composição do alto escalão do executivo municipal atrai a exigência de especial
diligência do agente público. Essa lógica se aplica notadamente ao caso em análise, em que se trata do
desempenho da função de Secretário Municipal que comporta em seu bojo a sensível atribuição de ordenar
despesas públicas.

Dessa feita, uma vez comprovada a negligência do réu na fiscalização da regularidade das despesas por ele
autorizadas, configurada está a autoria do delito do artigo 312, parágrafo segundo do Código Penal.

Quanto ao réu , entendo também que a autoria delitiva foiPEDRO AMANDO DE BARROS
suficientemente demonstrada.

PEDRO subscreveu o contrato de prestação de serviços firmado entre a HAGAPLAN ENGENHARIA,
representante do Consórcio, e a Apiacás Arquitetos Ltda., cujo objeto era a elaboração do estudo
museológico para o Museu do Trabalho e do Trabalhador (prova 6-C-G).

Tratava-se, como já exaustivamente afirmado, de contrato simulado, que tinha por escopo tão somente
atribuir aparente compatibilidade à contratação da equipe de conteúdo com o objeto do Contrato n. 46/2011 ,
fazendo parecer que se tratava de uma subcontratação de natureza de engenharia ou arquitetura e não de
serviços de historiadores e pesquisadores especialistas no conteúdo do museu.

Não obstante, comprovou-se que os reais encarregados da execução do serviço contratado eram PAULO
FONTES, HÉLIO DA COSTA, FRANCISCO MACEDO e GIANCARLO LATORRACA, que não
possuíam vínculo empregatício ou profissional atual com a Apiacás Arquitetos Ltda., e não coordenaram, em
nenhuma medida, seu trabalho com o quadro de profissionais do escritório contratado.

Como relatado, havia apenas a necessidade, levantada pela funcionária do Consórcio Glaucilene, de que a
contratação pré-ajustada da equipe técnica, afirmada por ARTUR ANÍSIO DOS SANTOS em seu
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interrogatório judicial, fosse instrumentalizada através de uma pessoa jurídica que tivesse como objeto social
a prestação de serviços de arquitetura e engenharia.

Daí decorre que a presença da Apiacás Arquitetos Ltda. na contratação era meramente formal, sem qualquer
envolvimento substancial de seus sócios ou empregados na elaboração do projeto, não existindo, assim,
qualquer causa legítima para sua remuneração.

De fato, o que se verifica é que a remuneração da empresa teve causa eminentemente ilícita, qual seja, o
empréstimo fraudulento da personalidade jurídica para mascarar a contratação direta, sem licitação e fora do
escopo do contrato firmado entre Consórcio e município, de quatro pessoas físicas.

Prova contundente da ausência de qualquer contribuição da Apiacás Arquitetos Ltda é o fato do contrato
firmado entre a sociedade empresária e o Consórcio indicar como preço o valor de R$ 500.000,00
(quinhentos mil reais) que é exatamente aquele que fora apontado por PAULO FONTES, na proposta
inicialmente apresentada ao Consórcio, como a remuneração exigida pela equipe técnica para realização do
trabalho.

Acaso houvesse incremento do trabalho por profissionais da Apiacás Arquitetos Ltda., seria de se esperar que
o preço final do estudo, avençado entre a empresa e o Consórcio, fosse aumentado, como reflexo da
remuneração dos profissionais da Apiacás, o que não ocorreu.

Relevante ainda reiterar a ausência de subscrição de PEDRO AMANDO DE BARROS e ANDERSON
FREITAS, sócios da Apiacás Arquitetos Ltda., ou de algum funcionário a ela vinculada, no estudo
museológico finalizado, o que indica a não invocação, pelos réus, de propriedade intelectual sobre o estudo, e
a ausência de contribuição efetiva.

A contribuição de PEDRO AMANDO DE BARROS afigura-se essencial ao resultado final, tendo ele não só
viabilizado, pelo empréstimo da personalidade jurídica de seu escritório, a contratação dissimulada da equipe
técnica, mas também ensejado a destinação de pagamentos indevidos feitos pela Administração municipal,
que não tinham causa na prestação de serviços pela Apiacás Arquitetos Ltda e, assim, representaram desvio
de dinheiro público.

Quanto ao réu , entendo que a autoria delitiva também restouARTUR ANÍSIO DOS SANTOS
suficientemente demonstrada.

Com efeito, ficou demonstrado que ARTUR foi o subscritor da Proposta SBC-SO 016/2011 (prova 19-S),
que consignava os valores fraudulentos para a contratação do serviço de elaboração do estudo museológico,
responsabilizando-se também por apresentá-lo ao município de São Bernardo do Campo.

De fato, ARTUR foi apontado por SÉRGIO SUSTER, no interrogatório deste, como o representante do
Consórcio junto ao município para assuntos relacionados ao Contrato 46/11, fato confirmado pelo próprio réu
em seu interrogatório, afirmando ser o coordenador dos contratos, representando as integrantes do Consórcio
na realização de obrigações contratuais.

Importante ressaltar que ARTUR afirmou também, em seu interrogatório, ter partido dele próprio a iniciativa
de contratação da equipe técnica responsável pela elaboração do estudo museológico, relatando ter feito
contato com a Brasil Arquitetura, para que ela pedisse que PAULO FONTES lhe contactasse.

O réu afirma ainda que, dias depois, recebeu em seu escritório HELIO DA COSTA, que lhe trouxe a proposta
originária da equipe técnica, cujo valor, lembre-se, era de R$ 500.000,00 (quinhentos mil reais – prova
6-C-J).
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A nova proposta, acrescida dos valores que remunerariam o Consórcio e a Apiacás Arquitetos Ltda., foi então
apresentada à Secretaria de Obras do município de São Bernardo do Campo, subscrita por ARTUR ANÍSIO
DOS SANTOS. Nesse mesmo documento, da proposta, foi aposto o “autorizo” por SÉRGIO SUSTER,
firmando-se, ainda que de maneira ilegítima, a contratação.

ARTUR ANÍSIO DOS SANTOS era, também, responsável pelo acompanhamento da execução do contrato,
subscrevendo os Relatórios de Medição da execução contratual, que atestavam, falsamente, a realização de
tarefas referentes ao estudo museológico, pelo Consórcio, que na verdade eram exclusivamente realizadas
pela equipe técnica, sem qualquer contribuição efetiva do Consórcio que justificasse sua remuneração
(provas 6-O, 6-A-C, 6-A-R, 6-A-J, 6-B-D, 6-B-K, 6-B-R e 6-B-Y).

Destaque-se que, na qualidade de coordenador do Contrato 46/11, ARTUR ANÍSIO DOS SANTOS tinha
plena consciência dos exatos limites de abrangência do objeto contratual, e que o estudo museológico não se
inseria nesses limites.

Mais que isso, ARTUR tinha também consciência do objeto social das empresas que compunham o
Consórcio, contratado para prestar assessoria técnica e consultoria em projetos de engenharia da Secretaria de
Obras da Prefeitura e, naturalmente, tinha conhecimento de que não compunham seus quadros quaisquer
profissionais com capacidade técnica adequada para a elaboração ou mesmo a revisão de um projeto de
conteúdo para um Museu do Trabalho.

A despeito disso, apresentou ao município uma proposta que duplicou o preço cobrado pela equipe técnica,
ciente da impossibilidade de real contrapartida por parte do Consórcio quanto à prestação dos serviços e,
portanto, de que se tratava de fraude orientada à obtenção de lucros indevidos à expensa do Erário.

Entendo que a contribuição de ARTUR ANÍSIO DOS SANTOS foi fundamental e substancial para a
consumação crime, devendo ele ser responsabilizado como coautor do delito. Não fosse a apresentação, por
ele, da proposta fraudulenta, que previa gastos não comutativos ao município de São Bernardo do Campo,
não teria sido possível a consumação do crime de peculato-desvio.

Por outro lado, verifico que  não foi comprovada a autoria delitiva quanto aos réus ANDERSON
FABIANO FREITAS, EDISON DOS SANTOS, FRANCISCO BARBOSA DE MACEDO,
GIANCARLO SALVADOR LATORRACA, HÉLIO DA COSTA, HUMBERTO DA SILVA NEIVA,

 e ISA GRINSPUM FERRAZ, JOSÉ EDUARDO FIGUEIREDO LEITE, LUIZ MARINHO PAULO
, razão pela qual absolvo-os da imputação de prática do crime do artigoROBERTO RIBEIRO FONTES

312 do Código Penal.

Quanto ao réu ANDERSON FABIANO FREITAS, entendo que não existem indícios concretos de conduta
por ele encetada que tenha contribuído com o curso causal do desvio dos valores públicos.

A despeito do réu integrar o quadro societário da Apiacás Arquitetos Ltda, na qualidade de
sócio-administrador, não foi ele quem subscreveu o contrato fraudulento de prestação de serviços com a
HAGAPLAN ENGENHARIA, inexistindo ainda qualquer indício de sua participação no crime em análise.

Como já observado quando da análise do tipo do art. 89 da Lei de Licitações, o fato de ANDERSON ter
afirmado, em seu interrogatório, que a Apiacás Arquitetos Ltda. teria prestado serviços na elaboração do
estudo museológico, o que, conforme restou comprovado, não ocorreu de fato, não atrai para ele a imputação
penal do crime de peculato. No mais, não há relevância penal nas declarações, uma vez que o autor não
estava compromissado ao prestá-las na qualidade de réu.

Igualmente, o fato de ANDERSON ter eventualmente se beneficiado do dinheiro desviado, uma vez que
parte dele foi direcionado à Apiacás Arquitetos Ltda., não o torna coautor do peculato, uma vez que a
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conduta tipificada é a de “desviar”, e não apenas se beneficiar com o desvio, fato que representa mero
exaurimento do delito praticado por outros autores.

Quanto aos réus PAULO ROBERTO RIBEIRO FONTES, HÉLIO DA COSTA, FRANCISCO MACEDO e
GIANCARLO LATORRACA, não existem indícios de que sua conduta tenha se revestido de dolo de desviar
dinheiro público.

Os réus foram os profissionais que comprovadamente desempenharam todo o trabalho de elaboração do
estudo contratado, e foram remunerados em valores compatíveis com a proposta inicialmente apresentada,
sem que o incremento estruturado pelo Consórcio e o município de São Bernardo do Campo, através da
contratação da Apiacás Arquitetos Ltda., se traduzisse em qualquer benefício econômico para eles.

Não por outra razão o próprio MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL requer a absolvição desses réus, tendo
em vista a ausência de elementos indicativos da existência de dolo em sua conduta.

Por fim, verifico que tampouco restou comprovada a participação no crime de peculato-desvio dos réus
EDISON DOS SANTOS, LUIZ MARINHO, HUMBERTO DA SILVA NEIVA, ISA GRINSPUM FERRAZ
e JOSÉ EDUARDO FIGUEIREDO LEITE, cuja absolvição foi também requerida pelo órgão acusatório em
alegações finais.

 

5.2.3. Da Inaplicabilidade dos Princípios da Consunção da Especialidade

No caso em análise, verifico que .não há consunção entre os delitos imputados aos réus

Isso porque o princípio da consunção incide quando a norma definidora de um crime constitui meio
necessário ou fase normal de preparação ou execução de outro crime.

Nesse sentido,  “o princípio da  consunção  exige um nexo de dependência entre a sucessão de fatos. Se
evidenciado pelo caderno probatório que um dos crimes é absolutamente autônomo, sem relação de

 subordinação com o outro, o réu deverá responder por ambos, em concurso material. A distinção se dá em
.” (STJ. 6ª Turma. REsp 1579578-PR, Rel. Min. Rogeriocada caso, de acordo com suas especificidades

Schietti Cruz, julgado em 04/02/2020)

Assim, considerando que o crime de dispensa indevida de licitação ou em inobservância das suas
formalidades não é meio necessário para a realização do peculato-desvio, certo que não se vislumbrou, no
caso concreto, a relação necessária de subordinação e, ainda, que os bens jurídicos tutelados por esses delitos
não são exatamente os mesmos, não se verifica no caso em análise a ocorrência da absorção.

Tampouco se aplica à hipótese o princípio da especialidade.

Isso porque não há relação de gênero e espécie entre os tipos penais imputados aos acusados, notadamente
em razão da relevante diferença entre os bens jurídicos protegidos entre o crime de dispensa indevida de
licitação e o de peculato-desvio. Como já referido, o primeiro tem como bem jurídico principal a lisura nas
contratações públicas, ao passo que o segundo protege, prioritariamente, o patrimônio e a moralidade pública.

As diferenças nos núcleos dos tipos em análise também impedem esse reconhecimento e o fato de a
jurisprudência exigir a consecução do dano ao patrimônio para a consumação do crime da Lei 8.666/93 não é
bastante a superar as distinções apontadas.
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III. DOSIMETRIA

Firmada a materialidade e autoria delitivas para os crimes praticados pelos réus, passo à dosimetria das penas
cominadas a cada um deles.

1. Do Réu SÉRGIO SUSTER

1.1. Do crime do art. 89 da Lei n. 8666

A primeira fase da dosimetria penal, no contexto do critério trifásico positivado no Código Penal brasileiro
(art. 68), consiste na análise das ditas “circunstâncias judiciais”: culpabilidade, antecedentes, conduta social,
personalidade do agente, motivos, circunstâncias, consequências do crime e comportamento da vítima (CP,
art. 59).

Quanto à culpabilidade, doutrinariamente definida como a reprovabilidade concreta da conduta do agente,
entendo que a gravidade da conduta do réu não transcende a ordinariamente observada no tipo penal, não
sendo cabível exasperação neste ponto.

Quanto aos antecedentes, que se referem à eventual existência de condenações penais pretéritas, transitadas
em julgado, impassíveis de consideração como causa de reincidência (CP, arts. 63 e 64), observo que não há
notícia de condenações pretéritas.

Não existem quaisquer informações concretas que permitam valoração negativa da conduta social de
SÉRGIO SUSTER.

Quanto à personalidade do réu, igualmente, não existem elementos concretos que tornem possível a formação
de juízo de personalidade do réu.

Quanto às circunstâncias ou consequências do crime, também não existem elementos que extrapolem ao
ordinariamente verificado nesta espécie de delito.

Os motivos do crime são normais ao tipo.

Não há que se falar em comportamento da vítima, em se tratando de crime vago.

Assim, fixo a pena-base no mínimo legal,   em 3 (três) anos de detenção e 10 (dez) dias-multa, em
proporcionalidade à pena privativa de liberdade.

Na segunda fase da dosimetria, observo que inexistem circunstâncias atenuantes ou agravantes da pena (CP,
arts. 61 a 65), pelo que permanece a pena-base fixada.

Na terceira fase, verifico que não há causas de aumento ou diminuição de pena incidentes sobre o caso
concreto.

Assim, resulta definitiva a pena fixada, para este crime, em 3 (três) anos de detenção e 10 (dez) dias-multa.

O regime inicial de cumprimento, para esse crime isoladamente considerado, é o aberto (CP, art. 33, §2, “c”).

1.2. Do Crime do art. 312 do Código Penal
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Iniciando a análise das circunstâncias judiciais para fins de aferição da pena-base, entendo que a
culpabilidade é normal ao tipo penal, que já recebeu, objetivamente, um severo juízo de reprovabilidade pelo
legislador.

Quanto aos antecedentes, observo que não há registro de condenações pretéritas do réu.

Tampouco existem quaisquer informações concretas que permitam valoração negativa da conduta social do
réu.

Quanto a sua personalidade, igualmente, não existem informações que viabilizem qualquer valoração.

Quanto às circunstâncias do crime, não há considerações a serem feitas.

As consequências do crime são especialmente graves, sendo cabível a exasperação da pena.

Foram desviados, no total, R$ 684.480,62 (seiscentos e oitenta e quatro mil, quatrocentos e oitenta reais e
sessenta e dois centavos), referentes a todos os recursos que foram pagos a pessoas jurídicas que não
contribuíram materialmente para a elaboração do estudo museológico. Em razão da grandeza do dano,
incremento a pena-base em 1/8.

Os motivos do crime são normais ao tipo.

Não há que se falar em comportamento da vítima, em se tratando de crime vago.

Assim, fixo a pena-base em 2 (dois) anos e 3 (três) meses de reclusão, e 27 (vinte e sete) dias-multa.

Na segunda fase da dosimetria, observo que não existem circunstâncias agravantes ou atenuantes da pena no
caso concreto.

Assim, fica a pena intermediária fixada em 2 (dois) anos e 3 (três) meses de reclusão, e 27 (vinte e sete)
dias-multa.

Na terceira fase, observo que embora não haja causas de diminuição de pena incidentes sobre o caso
concreto, aplica-se a causa de aumento prevista no art. 327, §2º do CP.

Com efeito, SÉRGIO SUSTER ocupava cargo em comissão no âmbito da Secretaria de Obras do município
de São Bernardo do Campo, fato por ele confirmado em seu interrogatório, devendo a pena-definitiva ser
incrementada em 1/3.

Resta a pena definitiva fixada, para este crime, em 3 (três) anos de reclusão, e 36 (trinta e seis) dias-multa.

O regime inicial de cumprimento, para esse crime isoladamente considerado, é o aberto (CP, art. 33, §2, “c”).

1.3. Da unificação das penas

Fixadas individualmente as penas para os crimes praticados, devem ser elas somadas, para fins de fixação do
regime inicial de cumprimento (Lei n. 7210, art. 111), e verificação da viabilidade de substituição da pena
privativa de liberdade por substitutiva de direitos (CP, art. 44), ou da suspensão condicional da pena (CP, art.
77).

Somadas, as penas privativas de liberdade cominadas ao réu SÉRGIO SUSTER totalizam 3 (três) anos de
reclusão, 3 (três) anos de detenção e 46 (quarenta e seis) dias-multa.
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Considerada a situação econômica do réu, fixo o dia-multa no valor de 1/10 salário-mínimo à época dos
fatos, cada.

O regime inicial de cumprimento de pena será o semiaberto (CP, art. 33, §2, “b”).

Incabível, em razão do tempo de pena privativa de liberdade concretamente imposto ao réu, a substituição
por pena restritiva de direitos (CP, art. 44), ou a suspensão condicional do processo (CP, art. 77).

 

2. Do Réu ARTUR ANÍSIO DOS SANTOS

2.1. Do crime do art. 89 da Lei n. 8666/93

Na primeira fase da dosimetria, entendo a culpabilidade como normal ao tipo penal.

Quanto aos antecedentes, observo que não há registro de condenações pretéritas.

Não existem quaisquer informações concretas que permitam valoração negativa da conduta social do réu,
assim como sua personalidade.

Quanto às circunstâncias ou consequências do crime, também não existem elementos que extrapolem ao
ordinariamente verificado nesta espécie de delito.

Os motivos do crime são normais ao tipo.

Não há que se falar em comportamento da vítima, em se tratando de crime vago.

Assim, fixo a pena-base em 3 (três) anos de detenção e 10 (dez) dias-multa, em proporcionalidade à pena
privativa de liberdade.

Na segunda fase, verifico inexistentes causas agravantes ou atenuantes de pena.

Na terceira fase também não há causas de aumento ou diminuição de pena incidentes sobre o caso concreto.

Resta a pena definitiva fixada, para este crime, em 3 (três) anos de detenção e 10 (dez) dias-multa.

O regime inicial de cumprimento, para esse crime isoladamente considerado, é o aberto (CP, art. 33, §2, “c”).

2.2. Do crime do art. 312 do Código Penal

Na definição da pena-base, entendo a culpabilidade, normal ao tipo penal, que já recebeu, objetivamente, um
severo juízo de reprovabilidade pelo legislador.

Quanto aos antecedentes, observo que não há registro de condenações pretéritas.

Não existem quaisquer informações concretas que permitam valoração negativa da conduta social do réu.

Quanto à personalidade do réu, igualmente, não existem informações que viabilizem qualquer valoração.

Quanto às circunstâncias do crime, não existem considerações a serem feitas.
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As consequências do crime são especialmente graves, sendo cabível a exasperação da pena.

Foram desviados, no total, R$ 684.480,62 (seiscentos e oitenta e quatro mil, quatrocentos e oitenta reais e
sessenta e dois centavos), referentes a todos os recursos que foram pagos a pessoas jurídicas que não
contribuíram materialmente para a elaboração do estudo museológico. Em razão da grandeza do dano,
incremento a pena-base em 1/8.

Os motivos do crime são normais ao tipo.

Não há que se falar em comportamento da vítima, em se tratando de crime vago.

Assim, fixo a pena-base em 2 (dois) anos e 3 (três) meses de reclusão, e 27 (vinte e sete) dias-multa.

Na segunda fase, observo que não existem circunstâncias agravantes ou atenuantes da pena no caso concreto.

Na terceira fase, não há causas de diminuição ou aumento de pena incidentes sobre o caso concreto.

Resta a pena definitiva fixada, para este crime, em 2 (dois) anos e 3 (três) meses de reclusão, e 27 (vinte e
sete) dias-multa.

O regime inicial de cumprimento, para esse crime isoladamente considerado, é o aberto (CP, art. 33, §2, “c”).

2.3. Da unificação das penas

Fixadas individualmente as penas para os crimes praticados, devem ser elas somadas, para fins de fixação do
regime inicial de cumprimento (Lei n. 7210, art. 111), e verificação da viabilidade de substituição da pena
privativa de liberdade por substitutiva de direitos (CP, art. 44), ou da suspensão condicional da pena (CP, art.
77).

Somadas, as penas privativas de liberdade cominadas ao réu ARTUR ANÍSIO DOS SANTOS totalizam 2
(dois) anos e 3 (três) meses de reclusão, 3 (três) anos de detenção e 37 (trinta e sete) dias-multa.

Considerada a situação econômica do réu, fixo o dia-multa no valor de 1/10 salário-mínimo à época dos
fatos, cada.

O regime inicial de cumprimento de pena será o semiaberto (CP, art. 33, §2, “b”).

Incabível, em razão do tempo de pena privativa de liberdade concretamente imposto ao réu, a substituição
por pena restritiva de direitos (CP, art. 44), ou a suspensão condicional do processo (CP, art. 77).

 

3. Do réu PEDRO AMANDO DE BARROS

3.1. Do crime do art. 89 da Lei n. 8666/93

Quanto à culpabilidade, entendo-a normal ao tipo penal.

Quanto aos antecedentes, observo que não há registro de condenações pretéritas.

Não existem quaisquer informações concretas que permitam valoração negativa da conduta social do réu.
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Quanto à personalidade do réu, igualmente, não existem informações que viabilizem qualquer valoração.

Quanto às circunstâncias ou consequências do crime, também não existem elementos que extrapolem ao
ordinariamente verificado nesta espécie de delito.

Os motivos do crime são normais ao tipo.

Não há que se falar em comportamento da vítima, em se tratando de crime vago.

Assim, fixo a pena-base no mínimo legal, 3 (três) anos de detenção e 10 (dez) dias-multa, em
proporcionalidade à pena privativa de liberdade.

Na segunda fase, constato a inexistência de causas agravantes ou atenuantes de pena, ficando mantido o
patamar fixado na pena-base.

Na terceira-fase, não há causas de aumento ou diminuição de pena incidentes sobre o caso concreto.

Resta a pena definitiva fixada, para este crime, em 3 (três) anos de detenção e 10 (dez) dias-multa.

O regime inicial de cumprimento, para esse crime isoladamente considerado, é o aberto (CP, art. 33, §2, “c”).

3.2. Do crime do art. 312 do Código Penal

Quanto à culpabilidade, entendo-a normal ao tipo penal, que já recebeu, objetivamente, um severo juízo de
reprovabilidade pelo legislador.

Quanto aos antecedentes, observo que não há registro de condenações pretéritas.

Não existem quaisquer informações concretas que permitam valoração negativa da conduta social do réu.

Quanto à personalidade do réu, igualmente, não existem informações que viabilizem qualquer valoração.

Quanto às circunstâncias do crime, não existem considerações a serem feitas.

As consequências do crime são especialmente graves, sendo cabível a exasperação da pena.

Foram desviados, no total, R$ 684.480,62 (seiscentos e oitenta e quatro mil, quatrocentos e oitenta reais e
sessenta e dois centavos), referentes a todos os recursos que foram pagos a pessoas jurídicas que não
contribuíram materialmente para a elaboração do estudo museológico. Em razão da grandeza do dano,
incremento a pena-base em 1/8.

Os motivos do crime são normais ao tipo.

Não há que se falar em comportamento da vítima, em se tratando de crime vago.

Assim, fixo a pena-base em 2 (dois) anos e 3 (três) meses de reclusão, e 27 (vinte e sete) dias-multa.

Na segunda fase, não existem circunstâncias agravantes ou atenuantes da pena no caso concreto.

Na terceira fase, não há causas de diminuição ou aumento de pena incidentes sobre o caso concreto.

Resta a pena definitiva fixada, para este crime, em 2 (dois) anos e 3 (três) meses de reclusão, e 27 (vinte e
sete) dias-multa.
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O regime inicial de cumprimento, para esse crime isoladamente considerado, é o aberto (CP, art. 33, §2, “c”).

3.3. Da unificação das penas

Fixadas individualmente as penas para os crimes praticados, devem ser elas somadas, para fins de fixação do
regime inicial de cumprimento (Lei n. 7210, art. 111), e verificação da viabilidade de substituição da pena
privativa de liberdade por substitutiva de direitos (CP, art. 44), ou da suspensão condicional da pena (CP, art.
77).

Somadas, as penas privativas de liberdade cominadas ao réu PEDRO AMANDO DE BARROS totalizam 2
(dois) anos e 3 (três) meses de reclusão, 3 (três) anos de detenção e 37 (trinta e sete) dias-multa.

Considerada a situação econômica do réu, fixo o dia-multa no valor de 1/2 salário-mínimo à época dos fatos,
cada.

O regime inicial de cumprimento de pena será o semiaberto (CP, art. 33, §2, “b”).

Incabível, em razão do tempo de pena privativa de liberdade concretamente imposto ao réu, a substituição
por pena restritiva de direitos (CP, art. 44), ou a suspensão condicional do processo (CP, art. 77).

 

4. Do réu ALFREDO LUIZ BUSO

4.1. Do crime do art. 312, §2º do Código Penal

Iniciando a análise das circunstâncias para a aferição da pena-base, verifico que a culpabilidade, entendo é
normal ao tipo penal.

Quanto aos antecedentes, observo que não há registro de condenações pretéritas.

Não existem quaisquer informações concretas que permitam valoração negativa da conduta social do réu.

Quanto à personalidade do réu, igualmente, não existem informações que viabilizem qualquer valoração.

Quanto às circunstâncias do crime, não existem considerações a serem feitas.

As consequências do crime são especialmente graves, sendo cabível a exasperação da pena.

O dano no crime de peculato-desvio foi, no total, de R$ 684.480,62 (seiscentos e oitenta e quatro mil,
quatrocentos e oitenta reais e sessenta e dois centavos), referentes a todos os recursos que foram pagos a
pessoas jurídicas que não contribuíram materialmente para a elaboração do estudo museológico. Em razão da
grandeza do dano, incremento a pena-base em 1/8.

Os motivos do crime são normais ao tipo.

Não há que se falar em comportamento da vítima, em se tratando de crime vago.

Assim, fixo a pena-base em 3 (três) meses e 11(onze) dias de detenção.

Na segunda fase, não existem circunstâncias agravantes ou atenuantes da pena no caso concreto, ficando
mantido o  obtido na pena-base.quantum
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Na terceira fase, observo que não há causas de diminuição de pena incidentes sobre o caso concreto.

Verifico, entretanto, a presença da causa de aumento prevista no CP, art. 327, §2.

Com efeito, ALFREDO BUSO ocupava cargo em comissão no âmbito da Secretaria de Obras do município
de São Bernardo do Campo, fato por ele confirmado em seu interrogatório, devendo a pena-definitiva ser
incrementada em 1/3.

Resta a pena definitiva fixada, para este crime, em 4 (quatro) meses e 14 (quatorze) dias de detenção.

Fixo como regime inicial de cumprimento de pena o aberto (CP, art. 33, §2, “c”).

Cabível, pela quantidade de pena imposta ao réu, a substituição por restritiva de direitos (CP, art. 44).
Substituo, assim, a pena privativa de liberdade por multa, que arbitro em 4 (quatro) dias-multa, no valor de
1/2 salário-mínimo cada.

 

5. Do réu JOSÉ CLOVES DA SILVA

5.1. Do crime do art. 312, §2º 

Na fixação da pena-base, entendo ser a culpabilidade normal ao tipo penal.

Quanto aos antecedentes, observo que não há registro de condenações pretéritas.

Não existem quaisquer informações concretas que permitam valoração negativa da conduta social do réu.

Quanto à personalidade do réu, igualmente, não existem informações que viabilizem qualquer valoração.

Quanto às circunstâncias do crime, não existem considerações a serem feitas.

As consequências do crime são especialmente graves, sendo cabível a exasperação da pena.

O dano no crime de peculato-desvio foi, no total, de R$ 684.480,62 (seiscentos e oitenta e quatro mil,
quatrocentos e oitenta reais e sessenta e dois centavos), referentes a todos os recursos que foram pagos a
pessoas jurídicas que não contribuíram materialmente para a elaboração do estudo museológico. Em razão da
grandeza do dano, incremento a pena-base em 1/8.

Os motivos do crime são normais ao tipo.

Não há que se falar em comportamento da vítima, em se tratando de crime vago.

Assim, fixo a pena-base em 3 (três) meses e 11(onze) dias de detenção.

Na segunda fase, verifico que inexistem circunstâncias agravantes ou atenuantes da pena no caso concreto.

Na terceira fase, observo que embora não haja causas de diminuição de pena incidentes sobre o caso
concreto, há a incidência da causa de aumento prevista no CP, art. 327, §2.
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Com efeito, JOSÉ CLOVES DA SILVA ocupava cargo em comissão no âmbito da Secretaria de Obras do
município de São Bernardo do Campo, fato por ele confirmado em seu interrogatório, devendo a
pena-definitiva ser incrementada em 1/3.

Resta a pena definitiva fixada, para este crime, em 4 (quatro) meses e 14 (quatorze) dias de detenção.

O regime inicial de cumprimento de pena é o aberto (CP, art. 33, §2, “c”).

Cabível, pela quantidade de pena imposta ao réu, a substituição por restritiva de direitos (CP, art. 44).
Substituo a pena privativa de liberdade por multa, fixada em 4 (quatro) dias-multa no valor de 1/2
salário-mínimo cada.

 

6. Do réu LUIZ FERNANDO PIRES GUILHERME

a. Do crime do art. 312, §2º do Código Penal

Na fixação da pena-base, observo que a culpabilidade do réu é normal ao tipo penal.

Quanto aos antecedentes, constato que não há registro de condenações pretéritas.

Não existem quaisquer informações concretas que permitam valoração negativa da conduta social ou da
personalidade do réu.

Quanto às circunstâncias do crime, não existem considerações a serem feitas.

Já as consequências do crime são especialmente graves, sendo cabível a exasperação da pena.

O dano no crime de peculato-desvio foi, no total, de R$ 684.480,62 (seiscentos e oitenta e quatro mil,
quatrocentos e oitenta reais e sessenta e dois centavos), referentes a todos os recursos que foram pagos a
pessoas jurídicas que não contribuíram materialmente para a elaboração do estudo museológico. Em razão da
grandeza do dano, incremento a pena-base em 1/8.

Os motivos do crime são normais ao tipo.

Não há que se falar em comportamento da vítima, em se tratando de crime vago.

Assim, fixo a pena-base em 3 (três) meses e 11(onze) dias de detenção.

Na segunda fase observo que não existem circunstâncias agravantes ou atenuantes da pena incidentes no caso
concreto.

Na terceira fase, não se configuraram causas de diminuição, mas há a incidência da causa de aumento
prevista no CP, art. 327, §2º.

Com efeito, LUIZ FERNANDO PIRES GUILHERME ocupava cargo em comissão no âmbito da Secretaria
de Obras do município de São Bernardo do Campo, fato por ele confirmado em seu interrogatório, devendo a
pena-definitiva ser incrementada em 1/3.

Resta a pena definitiva fixada, para este crime, em 4 (quatro) meses e 14 (quatorze) dias de detenção.

Num. 45121428 - Pág. 73



O regime inicial de cumprimento de pena é o aberto (CP, art. 33, §2, “c”).

Cabível, pela quantidade de pena imposta ao réu, a substituição por restritiva de direitos (CP, art. 44).
Substituo a pena privativa de liberdade por multa, que arbitro em 4 (quatro) dias-multa, no valor de 1/2
salário-mínimo cada.

 

IV. DA REPARAÇÃO DO DANO

O MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL inseriu na denúncia pedido específico de reparação, pelos réus, dos
danos causados pela infração, quantificando-os em R$ 2.345.578,03 (dois milhões, trezentos e quarenta e
cinco mil, quinhentos e setenta e oito reais e três centavos), a título de danos materiais, e R$ 5.000.000,00
(cinco milhões de reais), em razão de danos morais.

Inicialmente ressalto que o Superior Tribunal de Justiça admite que o juiz criminal fixe, na sentença, valor de
reparação de danos morais (STJ, REsp 16463051, Rel. Min. Rogério Schietti, DJe 08.03.2018).

Entretanto, essa fixação se submete a juízo de conveniência do magistrado, que deverá “se sentir apto” a
quantificar, a partir dos elementos de prova produzidos no processo, eventual dano moral decorrente da
conduta criminosa. Nesse sentido:

“DIREITO PROCESSUAL PENAL. POSSIBILIDADE DE FIXAÇÃO DE VALOR MÍNIMO
PARA COMPENSAÇÃO DE DANOS MORAIS SOFRIDOS PELA VÍTIMA DE INFRAÇÃO
PENAL.

O juiz, ao proferir sentença penal condenatória, no momento de fixar o valor mínimo para a
reparação dos danos causados pela infração (art. 387, IV, do CPP), pode, sentindo-se apto
diante de um caso concreto, quantificar, ao menos o mínimo, o valor do dano moral sofrido pela
vítima, desde que fundamente essa opção. De fato, a legislação penal brasileira sempre buscou
incentivar o ressarcimento à vítima. Justiça restaurativa. Essa conclusão pode ser extraída da
observação de algumas regras do CP: a) art. 91, I - a obrigação de reparar o dano é um efeito
da condenação; b) art. 16 - configura causa de diminuição da pena o agente reparar o dano ou
restituir a coisa ao ofendido; c) art. 65, III, "b" - a reparação do dano configura atenuante
genérica, etc. Mas, apesar de incentivar o ressarcimento da vítima, a regra em nosso sistema
judiciário era a separação de jurisdição, em que a ação penal destinava-se à condenação do
agente pela prática da infração penal, enquanto a ação civil tinha por objetivo a reparação do
dano. No entanto, apesar de haver uma separação de jurisdição, a sentença penal condenatória
possuía o status de título executivo judicial, que, no entanto, deveria ser liquidado perante a
jurisdição civil. Com a valorização dos princípios da economia e celeridade processual e
considerando que a legislação penal brasileira sempre buscou incentivar o ressarcimento à
vítima, surgiu a necessidade de repensar esse sistema, justamente para que se possa proteger
com maior eficácia o ofendido, evitando que o alto custo e a lentidão da justiça levem a vítima a
desistir de pleitear a indenização civil. Dentro desse novo panorama, em que se busca dar maior
efetividade ao direito da vítima em ver ressarcido o dano sofrido, a Lei n. 11.719/2008 trouxe
diversas alterações ao CPP, dentre elas, o poder conferido ao magistrado penal de fixar um
valor mínimo para a reparação civil do dano causado pela infração penal, sem prejuízo da
apuração do dano efetivamente sofrido pelo ofendido na esfera cível. No Brasil, embora não se
tenha aderido ao sistema de unidade de juízo, essa evolução legislativa, indica, sem dúvidas, o
reconhecimento da natureza cível da verba mínima para a condenação criminal. Antes da
alteração legislativa, a sentença penal condenatória irrecorrível era um título executório
incompleto, porque embora tornasse certa a exigibilidade do crédito, dependia de liquidação
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para apurar o quantum devido. Assim, ao impor ao juiz penal a obrigação de fixar valor mínimo
para reparação dos danos causados pelo delito, considerando os prejuízos sofridos pelo
ofendido, está-se ampliando o âmbito de sua jurisdição para abranger, embora de forma
limitada, a jurisdição cível, pois o juiz penal deverá apurar a existência de dano civil, não
obstante pretenda fixar apenas o valor mínimo. Dessa forma, junto com a sentença penal,
haverá uma sentença cível líquida que, mesmo limitada, estará apta a ser executada. E quando
se fala em sentença cível, em que se apura o valor do prejuízo causado a outrem, vale lembrar
que, além do prejuízo material, também deve ser observado o dano moral que a conduta ilícita
ocasionou. E nesse ponto, embora a legislação tenha introduzido essa alteração, não
regulamentou nenhum procedimento para efetivar a apuração desse valor nem estabeleceu qual
o grau de sua abrangência, pois apenas se referiu à "apuração do dano efetivamente sofrido".
Assim, para que se possa definir esses parâmetros, deve-se observar o escopo da própria
alteração legislativa: promover maior eficácia ao direito da vítima em ver ressarcido o dano
sofrido. Assim, considerando que a norma não limitou nem regulamentou como será
quantificado o valor mínimo para a indenização e considerando que a legislação penal sempre
priorizou o ressarcimento da vítima em relação aos prejuízos sofridos, o juiz que se sentir apto,
diante de um caso concreto, a quantificar, ao menos o mínimo, o valor do dano moral sofrido
pela vítima, não poderá ser impedido de o fazer. REsp 1.585.684-DF, Rel. Min. Maria Thereza
de Assis Moura, julgado em 9/8/2016, DJe 24/8/2016.”.

Nesse passo, entendo que o processo não está suficientemente instruído para que se possa emitir juízo acerca
da ocorrência de dano moral coletivo em decorrência dos crimes aqui tratados, razão pela qual deixo de fixar
referido valor, que poderá ser exigido em ação coletiva própria, de natureza cível.

Quanto ao dano material, entendo que houve plena demonstração, podendo ser fixado o valor mínimo de
reparação, nos termos do Código de Processo Penal, art. 387, IV.

Como já afirmado, ao fim da instrução concluiu-se que o dano mínimo decorrente dos crimes praticados
pelos réus condenados é igual à diferença entre o valor percebido pela equipe de conteúdo, a título de
remuneração efetiva dos serviços prestados, e os valores totais despendidos pelo município a esse título,
esmiuçados na tabela reproduzida nesta sentença, no tópico 2.5.1 da fundamentação.

Ao final, apurou-se que a diferença tem valor de R$ 684.480,62 (seiscentos e oitenta e quatro mil,
quatrocentos e oitenta reais e sessenta e dois centavos), devendo os réus serem condenados, solidariamente
(Código Civil, art. 942), à reparação desse dano.

 

V. Dispositivo

Pelo exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE A PRETENSÃO PUNITIVA, para:

 :1. Quanto a ALFREDO LUIZ BUSO

a.  pelas três imputações de prática do crime do artigo 89, , da Lei n. 8.666/93 comAbsolvê-lo: (i) caput
base no art. 386, III do CPP, quanto à contratação do Estudo Preliminar e do Projeto Básico e no artigo
386, V do CPP, quanto à contratação do Estudo Museológico, e  por duas das três imputações de(ii)
prática do crime do artigo 312 do Código Penal, com fundamento no artigo 386, III;
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b. , pela prática do crime previsto no Código Penal, art. 312, §2º à pena de 4 (quatro)Condená-lo
meses e 14 (quatorze) dias de detenção a serem cumpridos em regime inicial aberto. A pena privativa
de liberdade fica substituída por pena de multa, fixada em 4 (quatro) dias-multa, no valor de 1/2
salário-mínimo cada.

2.  a ARTHUR ANÍSIO DOS SANTOS:Quanto

a.  por duas das três imputações de prática do crime do artigo 89, , da Lei n. 8.666,Absolvê-lo: (i) caput
com fundamento no art. 386, III do CPP, e  por duas das três imputações de prática do crime do(ii)
artigo 312, , do Código Penal, com fundamento no art. 386,III do CPP;caput

b. , pela prática dos crimes previstos: i) na Lei 8.666, art. 89, à pena de 3 (três) anos deCondená-lo
detenção e 10 (dez) dias-multa; ii) no Código Penal, art. 312, à pena de 2 (dois) anos e 3 (três) meses
de reclusão, e 27 (vinte e sete) dias-multa.

A pena total fica unificada em 2 (dois) anos e 3 (três) meses de reclusão e 3 (três) anos de detenção, a
serem cumpridos em regime inicial semiaberto, e 37 (trinta e sete) dias-multa, no valor de 1/10
salário-mínimo vigente à época dos fatos, cada;

:3. Quanto a JOSÉ CLOVES DA SILVA

a.  por uma das duas imputações de prática do crime do artigo 312,  do Código Penal,Absolvê-lo caput
com fundamento no art. 386, III do CPP;

b. , pela prática do crime previsto no Código Penal, art. 312, §2º à pena de 4 (quatro)Condená-lo
meses e 14 (quatorze) dias de detenção a serem cumpridos em regime inicial aberto. A pena privativa
de liberdade fica substituída por pena de multa, fixada em 4 (quatro) dias-multa, no valor de 1/2
salário-mínimo cada.

:4. Quanto a LUIZ FERNANDO PIRES GUILHERME

a.  por uma das duas imputações de prática do crime do artigo 312,  do Código Penal,Absolvê-lo caput
com fundamento no art. 386, III do CPP;

b. , pela prática do crime previsto no Código Penal, art. 312, §2º à pena de 4 (quatro)Condená-lo
meses e 14 (quatorze) dias de detenção a serem cumpridos em regime inicial aberto. A pena privativa
de liberdade fica substituída por pena de multa, fixada em 4 (quatro) dias-multa, no valor de 1/2
salário-mínimo cada.

5. Quanto a PEDRO AMANDO DE BARROS:

a.  pela prática dos crimes previstos: i) na Lei 8.666, art. 89, à pena de 3 (três) anos deCondená-lo
detenção e 10 (dez) dias-multa; ii) no Código Penal, art. 312, à pena de 2 (dois) anos e 3 (três) meses
de reclusão, e 27 (vinte e sete) dias-multa.

A pena total fica unificada em 2 (dois) anos e 3 (três) meses de reclusão e 3 (três) anos de detenção, a
serem cumpridos em regime inicial semiaberto, e 37 (trinta e sete) dias-multa, no valor de 1/2
salário-mínimo vigente à época dos fatos, cada;

 6. Quanto a SÉRGIO SUSTER:
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a.  por duas das três imputações da prática do crime do artigo 89 da Lei n. 9.666/93,Absolvê-lo: (i)
com fundamento no art. 386, III do CPP, e  por duas das três imputações de prática do artigo 312, (ii)

,do Código Penal, com fundamento no art. 386, III do CPP.caput

b. , pela prática dos crimes previstos: i) na Lei 8.666, art. 89, à pena de 3 (três) anos deCondená-lo
detenção e 10 (dez) dias-multa; ii) no Código Penal, art. 312, à pena de 3 (três) anos de reclusão, e 36
(trinta e seis) dias-multa.

A pena total fica unificada em 3 (três) anos de reclusão e 3 (três) anos de detenção, a serem cumpridos
em regime inicial semiaberto, e 46 (quarenta e seis) dias-multa, no valor de 1/10 salário-mínimo
vigente à época dos fatos, cada;

7. Condenar os réus SÉRGIO SUSTER, ARTUR ANÍSIO DOS SANTOS, PEDRO AMANDO DE
,BARROS, ALFREDO BUSO, JOSÉ CLOVES e LUIZ FERNANDO PIRES GUILHERME

solidariamente, à reparação dos danos decorrentes da infração penal, fixados em R$ 684.480,62 (seiscentos e
oitenta e quatro mil, quatrocentos e oitenta reais e sessenta e dois centavos) (CP, art. 91, I), e das custas
processuais (CPP, art. 804).

  os réus LUIZ MARINHO, AYRTON PETRI, EDISON DOS SANTOS, ELIZEU ALVAREZ8. Absolver
DE LIMA, HUMBERTO DA SILVA NEIVA, FRANCISCO DE PAIVA FANUCCI, MARCELO
CARVALHO FERRAZ e PAULO MARGONARI ADAMO com fundamento no artigo 386, III do Código
de Processo Penal, pelas imputações relativas à contratação do  do MTT;Estudo Preliminar

 os réus LUIZ MARINHO, EDISON DOS SANTOS, MARCELO CARVALHO FERRAZ,9. Absolver
FRANCISCO DE PAIVA FANUCCI, JOSÉ EDUARDO FIGUEIREDO LEITE   e HUMBERTO DA
SILVA NEIVA com fundamento no artigo 386, III do Código de Processo Penal, pelas imputações relativas
à contratação do  do MTT;Projeto Básico

 os réus LUIZ MARINHO, ANDERSON FABIANO FREITAS, FRANCISCO DE PAIVA10. Absolver
FANUCCI, JOSÉ EDUARDO FIGUEIREDO LEITE, MARCELO CARVALHO FERRAZ, FRANCISCO
BARBOSA DE MACEDO, GIANCARLO SALVADOR LATORRACA, HÉLIO DA COSTA, ISA
GRINSPUM FERRAZ, JOÃO GRINSPUM FERRAZ, PAULO ROBERTO RIBEIRO FONTES, EDISON
DOS SANTOS e HUMBERTO DA SILVA NEIVA, com fundamento no artigo 386, V do Código de
Processo Penal, pelas imputações relativas à contratação do  do MTT.Estudo Museológico

, comRevogo as medidas cautelares diversas da prisão aplicadas ao réu ALFREDO LUIZ BUSO
fundamento nos arts. 315, §1º e 316 do Código de Processo Penal. O advento de sentença condenatória com
substituição de pena privativa de liberdade por restritiva de direitos consistente no pagamento de multa
representa fato novo relevante a indicar a ausência de qualquer motivo a justificar a medida aplicada. Para
tanto, traslade-se cópia desta decisão aos autos do processo n. 0007637-12.2016.403.6114.

Deixo de proceder ao levantamento do sequestro e demais medidas assecuratórias impostas aos réus uma vez
que essa medida depende, por expressa previsão legal, de trânsito em julgado (CP, art. 131, III).

Poderão os réus condenados apelar em liberdade, tendo em vista a ausência dos requisitos da segregação
cautelar, bem como diante do fato de terem respondido ao processo nesta condição.

, inclua-se o nome dos réus no rol dos culpados; expeçam-se guias deApós o trânsito em julgado
recolhimento, remetendo-as à Vara de Execução Penal respectiva; intimem-se os réus para pagamento das
penas de multa; oficie-se o Tribunal Regional Eleitoral de São Paulo, comunicando-se as condenações, para o
atendimento do quanto disposto no artigo 15, III, da Constituição da República, c/c. artigo 71, § 2º, do
Código Eleitoral.

Num. 45121428 - Pág. 77



Publique-se. Registre-se. Intimem-se.      

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 

São Bernardo do Campo, 05 de fevereiro de 2021.

 

(assinatura digital)

LETÍCIA MENDES GONÇALVES

Juíza Federal Substituta
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