1ª VARA CÍVEL DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE
Processo nº. 0001572-24.2004.8.20.0129
(Ação Civil Pública)
Ministério Público do Estado do Rn vs. Creso Venâncio Dantas, Carlos Roberto Varela da
Silva, Francisco Potiguar Cavalcanti Júnior

SENTENÇA
Vistos etc.
Ministério Público do Estado do Rn (autor) ajuizou a presente ação civil pública
contra Creso Venâncio Dantas, Carlos Roberto Varela da Silva, Francisco Potiguar
Cavalcanti Júnior (réus).
Afirmou-se na petição inicial, em resumo, que em 22 de agosto de 2003 foi cumprido
um mandado de busca e apreensão, expedido pelo MM Juiz da 5ª Vara Criminal da Comarca de
Natal, RN, em uma investigação de um esquema de fraudes em licitação que estava sendo
praticado em quase 50 municípios do estado com auxílio do escritório de contabilidade Rabelo
& Dantas;
Foram apreendidos 111 disquetes, 6 CPUs e 38 caixas de documentos, que foram
processados pelo Centro de Apoio Operacional às Promotorias de Defesa do Patrimônio e
Combate à Sonegação Fiscal, igualmente, submetidos à perícia para laudo descritivo do
conteúdo, a cargo do Instituto Técnico e Científico de Polícia – ITEP/RN;
Após a análise, segundo o Ministério Público, a vasta documentação não deixa dúvidas
quanto ao fato de o referido escritório ser uma "fábrica de licitações" para manipulação de
dados existentes nas licitações, de forma a criar um procedimento adequado às necessidades
das prefeituras dos municípios, e não somente para digitação de processos licitatórios;
Ainda segundo o Ministério Público, o réu Creso Venâncio Dantas foi o responsável
pela gerência de toda a operação, valendo-se da experiência adquirida quando do exercício do
cargo de diretor de fiscalização do Tribunal de Contas do Estado do Rio Grande do Norte, ele
pôs à disposição das prefeituras do interior um serviço de assessoria técnica e de controle
interno, nas áreas de licitação, recursos humanos, finanças públicas, formalização de processos
e assessoria geral.
O Ministério Público alega que a própria leitura dos atos constitutivos da empresa
revela que sua atuação não poderia jamais se resumir à digitação de textos, conforme alegado
pela defesa, além de ser um contra-senso a contratação de empresa para desempenho de tarefas
que poderiam ser cumpridas pelos servidores concursados.
A atuação do escritório se daria em duas áreas sensíveis: (i) na elaboração de processos
licitatórios por pessoas estranhas às administrações municipais e (ii) na formalização de
processos de licitação com data retroativa.

A atuação na "montagem" das licitações era tão explícita que em algumas planilhas do
escritório aparecem os dizeres "FEITA PELA PREFEITURA" para designar os procedimentos
que efetivamente eram realizados pelos entes municipais.
Esses procedimentos, afirma, aconteceram em vários municípios do estado e tinham
dois propósito: (1) legitimar despesas já realizadas e (2) manipular licitações.
O esquema teve repercussões locais, segundo o Ministério Público, e dos procedimentos
nos quais foram encontradas irregularidades, seria possível atribuir ao réu Francisco Potiguar
Cavalcanti Júnior, as seguintes condutas:
(i) autorizou, sem assinar comunicação interna de autorização, despacho, homologação
e contrato, o pagamento de despesa por empenho nos processos licitatórios seguintes: convites
07/2002; 27/2002; 29/2002; 36/2002; 20/2003; 24/2003 e tomada de preços 53/2002;
(ii) assinou os documentos referentes ao convite 13/2002 sem que o presidente da
comissão de licitação, Paulo Sérgio de Morais, tivesse assinado qualquer ato do processo
licitatório;
(iii) autorizou a emissão de nota de empenho e o pagamento, sem licitação, nos convites
23/2002 e 70/2002;
(iv) autorizou a emissão da nota de empenho antes da adjudicação no convite 47/2003;
(v) assinou contratos de empreitada, atos de homologação e termos de adjudicação em
processos de licitação incompletos, autorizando o empenho das despesas nos convites 09/2002;
10/2002; 34/2002; 14/2003; 15/2003; 16/2003; 21/2003 e 39/2003;
(vi) assinou contratos de empreitada, atos de homologação e termos de adjudicação em
processos de licitação incompletos nos convites 59/2002; 60/2002; 61/2002; 63-Q/2002;
85/2002;
Por sua vez, ao réu Carlos Roberto Varela da Silva, na condição de presidente da
Comissão de Licitação do município de São Gonçalo do Amarante da época, foram atribuídas
as seguintes condutas supostamente irregulares:
(i) ausência de assinatura do prefeito municipal nos processos licitatórios de convite
27/2002; 29/2002; 36/2002; 57/2002; 20/2003 e 24/2003;
(ii) ausência de assinatura do secretário municipal de obras, Raimundo Nonato, e do
engenheiro responsável Jailson Bruno Matias Bezerra, em todo o processo de licitação convites
23/2002 e 36/2002;
(iii) inclusão da empresa Juliana Comércio Ltda. no convite 07/2002, havendo
informação dos dirigentes da empresa que ela jamais participou do certame;
(iv) inclusão de Admilson Morais de Oliveira no convite 24/2003, tendo ele afirmado
que não participou da licitação;
(v) ausência de assinatura dos licitantes nos convites 09/2002; 14/2003; 15/2003 e
16/2003;
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(vi) 'surgimento' de proposta digitada e sem assinatura em nome de Chreosil Juarez de
Lima no convite 21/2003, tendo ele informado que havia entregue sua proposta em manuscrito
e lacrada;
(vii) condução de licitações nas quais não constam comunicação interna de autorização
(09/2002), edital de convocação dos licitantes (59/2002; 60/2002; 61/2002; 63-Q/2002;
14/2003; 15/2003; 16/2003; 21/2003 e 39/2003), propostas dos licitantes (34/2002; 63-Q/2002;
14/2003; 15/2003; 21/2003), controle de presença na sessão de abertura (60/2002; 63-Q/2002;
14/2003; 15/2003; 16/2003; 21/2003), contrato de prestação de serviços com a empresa
vencedora (09/2002; 20/2002; 59/2002; 60/2002; 61/2003; 15/2003; 16/2003; 21/2003 e
39/2003), ata de julgamento da habilitação das empresas participantes da licitação (61/2002),
ato de homologação (09/2002) e termo de adjudicação (09/2002);
Além disso, segundo o Ministério Público, foram encontrados documentos avulsos não
assinados pelo prefeito ou pelo presidente da comissão de licitação nos procedimentos de
licitação dos convites 81/2002; 84/2002; 27/2003 e 56/2002. Quanto ao primeiro há, nos autos,
um bilhete com a inscrição "falta fazer o processo".
Quanto ao réu Creso Venâncio Dantas, a inicial afirma que ele mantinha sob sua
guarda documentos avulsos, papéis timbrados de diversas empresas, arquivos correspondentes
a diversos processos licitatórios em computadores apreendidos, voltados para a confecção de
processos licitatórios, com datas atuais ou retroativas, com a finalidade de regularizar certames.
O Ministério Público afirmou que, de posse de todo o material foi possível concluir que
o réu mantinha uma verdadeira indústria de montagem de licitações, que se prestava para
ludibriar órgãos de fiscalização como o Tribunal de Contas do Estado e da União, Secretarias
de Estado e o Ministério Público.
Quanto à fabricação de licitações, a inicial informa que a confrontação dos documentos
contidos nos processos com os arquivos dos computadores do escritório Rabelo & Dantas
indica que os arquivos contendo os dados da licitação contém, em alguns casos, datas de
geração posteriores à data contida no documento constante do processo licitatório.
Juntou aos autos o inquérito civil público que apurou os fatos.
Em 31 de janeiro de 2005 a inicial foi recebida e a liminar teve sua análise postergada
para após a contestação. Foi determinada a citação dos réus [10804].
O réu Creso Venâncio Dantas contestou [10813] argumentando que existia uma
carência geral nos pequenos e longínquos municípios do estado, cujos servidores não tinham
um mínimo conhecimento das normas para licitações e contratos públicos. Argumentou que a
própria legislação prevê a possibilidade de designação de terceiros estranhos à administração
para realização de atos da comissão de licitação. Alegou que por tal motivo há razões de sobra
para a contratação de "escritórios de assessoria, dentre vários da espécie existentes no Estado
que, além do trabalho de orientação no que concerne à execução dos procedimentos em si, nos
seus meandros rituais, auxiliam no trabalho de formalização dos processos respectivos".
Argumenta ainda que a lei de responsabilidade fiscal permite que haja lançamentos para
contratação de mão-de-obra terceirizada, referente à substituição de servidores e empregados
públicos, sendo tais valores contabilizados como "outras despesas de pessoal".
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Afirma que o escritório Rabelo e Dantas desempenhava não apenas o trabalho de
digitação, mas também de assessoria e que, contrariamente ao que afirmou o Ministério
Público, que a contratação de serviços de digitação não implica somente a mera transposição de
um texto, mas de um trabalho especializado que requer, inclusive, conhecimento técnico do
operador na área.
Quanto às irregularidades indicadas na inicial da presente ação civil pública, o réu
Creso Venancio Dantas afirmou que:
(i) a contratação do escritório se deu no início do exercício de 2001 indo até outubro de
2002, "prestando-se, nesse período, a serviços de assessoria e orientação sobre os
procedimentos da espécie". Após um período de interrupção, foi retomado o contrato em
janeiro de 2003 e cancelado em setembro de 2003;
(ii) todos os documentos apreendidos tanto na sede da prefeitura quanto no escritório
correspondem a empresas que efetivamente participaram das licitações;
(iii) não há nenhum problema terem sido encontrados bilhetes e anotações oriundas do
presidente da comissão de licitação, pois o escritório, executando o trabalho à distância,
sujeitava-se à conferência posterior por parte do presidente da comissão, que verificando algum
erro, haveria de ser por meio de anotação, para que fossem reparados os erros. Afirma que o
contrário, um bilhete oriundo do escritório na documentação da prefeitura é que seria estranho.
(iv) para um determinado participante que depois afirma não ser parte legítima de
determinado processo licitatório a outra centena que confirma, de modo que atribui isso a
alguma falha de comunicação da própria empresa ou da prefeitura;
(v) a prefeitura remunerava mensalmente o escritório, a título de serviços prestados,
através de consignação devidamente autorizada junto ao Banco do Brasil, ou pagamento
através de cheques nominais, em importância fixa de R$ 1.150,00 por mês;
(vi) a empresa nunca arrecadou, recebeu, guardou, gerenciou ou administrou dinheiro
público, nunca interviu em decisões sobre compras, ou licitações, nunca indicou participantes,
nunca convidou qualquer empresa para tanto, nunca emprestou suas instalações para que nelas
ocorressem atos do processo de licitação, nunca assinou nada em nome de seus clientes;
(vii) não competia ao escritório julgar a regularidade das contas de seus clientes,
ordenadores das despesas e, somente depois de feita a licitação é que a documentação era
encaminhada para o escritório para a formalização e conclusão do "dossiê";
Juntou aos autos os documentos de fls. 10.867/10.879.
Em seguida contestou o réu Francisco Potiguar Cavalcanti Júnior [10.883/10.917],
alegando previamente a incompetência deste juízo para processar e julgar o feito, com
fundamento no art. 84, §2º, CPP, com a redação dada pela Lei 10.628/2002. No mérito alegou
que as investigações feitas pelo Ministério Público não se aprofundaram o suficiente para
garantir a comprovação das imputações de improbidade e que, os dados genéricos obtidos
esbarram nos oitos anos de respeito às normas constitucionais e princípios administrativos que
marcaram sua gestão. Informa que nunca deixou de prestar contas bimestrais ao TCE/RN e que
a este órgão encaminhava toda a documentação necessária.
Alega que buscou dotar a comissão permanente de licitação (CPL) de meios necessários
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para a execução de suas tarefas, e que a contratação do escritório Rabelo e Dantas teve a
finalidade de efetuar o treinamento dos membros da C.P.L. e jamais se cogitou em contratação
para "confecção de processos licitatórios, com datas atuais ou retroativas"
Argumentou que falhas formais podem ocorrer sem que haja afronta à moralidade
pública, não podendo ser estendidas para pré-julgamentos que extrapolam a bom senso e
denigrem o capital moral e político de administradores probos.
Afirmou que o relatório da autoridade policial constata a existência de processos
licitatórios inconclusos ou incompletos, mas que tratava-se de processos já apurados e ainda
pendentes de conclusões quanto às formalizações, aconteceram em razão do grande acúmulo de
serviço naquele período, acrescido da carência de pessoal qualificado e da disponibilidade de
apenas um computador, razão pela qual foi feita a solicitação ao escritório mencionado.
Expôs que seria impossível cometer uma fraude dessas, envolvendo mais de 100
concorrentes, oito componentes da comissão de licitação e um advogado, e que o escritório
mencionado somente era solicitado em alguns poucos casos. Afirmou ainda que os pagamentos
eram todos conferidos pelos secretários das respectivas pastas.
Declarou que não há nos autos nenhuma prova de que o réu tenha se beneficiado de
patrimônio público e que, no mais, não existe nenhuma prova envolvendo-lhe em nenhum
procedimento licitatório irregular.
O Município de São Gonçalo do Amarante contestou [10.919] argumentando
preliminarmente a incompetência em razão da prerrogativa de função e, no mérito, que: (i)
somente haveria improbidade se fosse constatada fraude aliada à má fé com vistas a lesar o
patrimônio público, o que não ocorreu no caso; (ii) os problemas encontrados seriam apenas
falhas formais que, não sendo constatada a lesão ao patrimônio público, não devem ser
classificadas como improbidade administrativa.
Em 7 de julho de 2008, em audiência de instrução [11.021], foram ouvidos os réus
Francisco Potiguar Cavalcanti, Creso Venâncio Dantas e Carlos Roberto Varela da Silva,
além das testemunhas Maria de Fátima de Medeiros, Danniela Rabelo dos Santos e Clóvis
Joaquim de França.
Em 19 de maio de 2011, indeferiu-se a oitiva de novas testemunhas indicadas pelo réu
Francisco Potiguar Cavalcanti às fls. 11.031. Ordenou-se somente a oitiva das testemunhas
restantes, arroladas dentro do prazo legal.
Em 15 de maio de 2012, foi ouvida a testemunha Marcelo Moura de Andrade [11.108].
Abrindo-se prazo, em seguida, para as alegações finais das partes. As partes apresentaram suas
razões finais e os autos vieram conclusos para julgamento de mérito.
É o relatório. Julgo.
Das preliminares
O réu Francisco Potiguar Cavalcanti, alegou preliminarmente a incompetência do
juízo, em razão de sua condição de ocupante de cargo que, por força do art. 84, CPP, com
redação dada pela lei 10.628/2002. A matéria foi resolvida pelo Tribunal de Justiça, conforme
cópia do acórdão do agravo de instrumento 2010.013127-2 às fls. 11.078 dos autos, que firmou
a competência deste juízo da 1ª Vara Cível para processar e julgar o feito.
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A mesma matéria foi levantada pelo Município de São Gonçalo do Amarante, em sua
preliminar de fls. 10.921, cuja apreciação resta prejudicada pela decisão acima mencionada.
O município alegou ainda, em sua contestação, a ilegitimidade ativa do promotor de
Justiça [10.929], em considerando que a competência para julgar o caso fosse do Tribunal de
Justiça. Considerando, contudo, que o próprio Tribunal determinou que a competência é da 1ª
Vara Cível, resta também prejudicada a preliminar, eis que dependia do pressuposto da
incompetência local para prosperar.
Julgo as preliminares do Município, portanto, prejudicadas.
Em suas alegações finais, o réu Creso Venâncio Dantas argumentou que a pretensão
deduzida na inicial estaria alcançada pela prescrição, dado que os fatos aconteceram em 2003.
Não há prescrição no caso porque a ação foi ajuizada ainda em 2004. Assim, rejeito também
esta preliminar.
Do mérito
A presente demanda guarda grande complexidade. Além de serem mais de 11 mil
folhas nos 19 volumes do processo, há uma profusão de condutas indicadas na inicial. Ao réu
Creso Venâncio Dantas é atribuída a coordenação do suposto esquema de fabricação das
licitações, enquanto que aos réus Francisco Potiguar Cavalcanti e Carlos Roberto Varela da
Silva são atribuídas, ao todo, 11 condutas relacionadas com o suposto esquema, conforme visto
no relatório.
Diante de tal complexidade, a análise das provas deve ser feita progressivamente de
acordo com a indicação da conduta que é atribuída a cada um dos réus, analisando as provas
passo a passo de acordo com as condutas e não em blocos de provas. Após a análise as
condutas efetivamente provadas terão avaliadas suas conseqüências jurídicas.
É necessário destacar que a documentação juntada pelo Ministério Público não foi
assinalada ou destacada de modo a facilitar a identificação dos documentos necessários para
elucidação de cada um dos fatos, o que gerou considerável demora no manuseio dos autos.
Do escritório Rabelo & Dantas
O presente caso trata do suposto esquema de fraude em licitações, operado pelo
escritório Rabelo & Dantas, consistente na elaboração das peças dos processos de licitação com
a finalidade de burlar as imposições legais. Os processos eram supostamente criados para
"esquentar" pagamentos já realizados ou para direcionar os resultados para determinadas
empresas, numa verdadeira "fábrica" de licitações.
No caso concreto, não há dúvida que existiu uma relação entre a Prefeitura de São
Gonçalo e o escritório Rabelo & Dantas no período de 2002 a 2003. Além dos inúmeros
documentos encontrados na sede do próprio escritório por ocasião do cumprimento de
mandado de busca e apreensão, que foram juntados ao autos, os próprios réus admitem essa
relação.
O réu Francisco Potiguar Cavalcanti Júnior afirma [11.022 vol.19] que "a
contratação do escritório Rabelo & Dantas foi feita durante a gestão do declarante como
prefeito com a finalidade de dar assessoria à Comissão de Licitação" e que havia feito o
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contrato porque "a pessoa de Creso é uma das mais qualificadas para prestar assessoria desse
tipo de serviço público de modo geral, inclusive para fazer defesas administrativas".
O fato foi confirmado pelo réu Carlos Roberto Varela da Silva [11.025 vol.19]: "que
o declarante por trabalhar só na licitação costumava mandar os processos para serem digitados
pelo escritório da Rabelo & Dantas".
Por sua vez, o réu Creso Venâncio Dantas informou [11.023 vol.19] que seu escritório,
Rabelo & Dantas, foi contratado pelo município de São Gonçalo do Amarante, RN, para prestar
assessoria entre os anos de 2002 e 2003.
As declarações sobre o conteúdo e extensão da atividade do escritório junto das
licitações de São Gonçalo variam, mas é possível concluir que não se tratava somente de uma
assessoria técnica, como quis dar a entender o réu Francisco Potiguar Cavalcanti Júnior em seu
depoimento.
O próprio réu Creso Venâncio Dantas afirma [11.023 vol.19] que o escritório havia
designado uma funcionária, de nome Fátima, "para auxiliar na digitação dos processos na
Comissão de Licitação", e que a "Prefeitura mandava pegar essa funcionária no escritório ou
em sua casa".
Confirmou, ainda, o réu que esse auxílio com o tempo passou a ser feito no próprio
escritório:
"a Srª. Fátima propôs em vez dela se deslocar para São Gonçalo, que os processos
fossem enviados para o escritório para a devida digitação".
Segundo o réu, em razão da grande quantidade de licitações em andamento:
"não se tinha condições de concluí-los formalmente até a ultimação dos mesmos,
tendo que ficar a digitação para um momento posterior como estava ocorrendo".
Por fim, sobre esse ponto, o réu Creso Venâncio afirma que:
"o escritório apenas fazia a digitação de um processo licitatório materialmente já
concluído, com resultado da licitação já efetivado".
O réu Carlos Roberto Varela da Silva, da mesma forma, não nega que tenha havido a
participação do escritório na digitação dos processos licitatórios. Segundo ele [11.025 vol.19],
por ele trabalhar completamente só nas licitações, ele mandava os processos para serem
digitados pelo escritório Rabelo & Dantas após a data da abertura da sessão de julgamento. Ele
também confirma que "a Srª. Fátima, dada a carência de pessoal da Comissão, veio ajudar o
declarante na conclusão dos processos por duas semanas" e que, posteriormente, "a Srª. Fátima
passou a levar os processos para o escritório para fazer a digitação necessária".
O réu confirma ainda que:
"o escritório concluía o processo licitatório digitando o mapa de apuração das
propostas, o relatório, os termos de adjudicação e homologação".
Maria de Fátima de Medeiros, funcionária do escritório Rabelo & Dantas, também
confirmou [11.027 vol.19] que quando da busca e apreensão feita pela polícia, "no escritório
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encontrava-se de três a quatro processos que a depoente estava digitando", e que o "presidente
da Comissão de Licitação de São Gonçalo, Sr. Carlos Roberto enviava a ata de apuração das
licitações para o escritório concluir a formalização dos processos através das devidas digitações
(sic)".
Assim, tanto a contratação do escritório para lidar com licitações da prefeitura quanto o
fato de processos serem encaminhados para o escritório para, segundo os próprios réus
confirmam, serem digitados, são fatos comprovados pela instrução.
Aqui se impõe avaliar o contexto no qual essas provas devem ser analisadas, antes de
seguir para as demais, e questionar um aspecto importante para a resolução da causa.
A licitação é o processo formal utilizado pela administração destinada a garantir a
isonomia e a seleção da proposta mais vantajosa nos contratos firmados entre a administração e
particulares. Daí se conclui que a licitação é uma sucessão de atos administrativos formais que
busca, ao final do processo, garantir que todos os interessados possam participar e que dentre
eles se escolherá a proposta mais vantajosa. Esse conceito pode ser extraído da Lei 8.666/1993,
que impõe a licitação.
Se é assim, há um dever da administração providenciar que os atos constitutivos da
formalidade do processo de licitação sejam desenvolvidos em tempo real.
Imaginemos os atos principais de um processo licitatório, conforme a indicação do art.
38 da Lei de Licitações, que diz que o procedimento da licitação será iniciado com a abertura
de processo administrativo, devidamente autuado, protocolado e numerado, contendo a
autorização respectiva, a indicação sucinta de seu objeto e do recurso próprio para a despesa, e
ao qual serão juntados oportunamente: (i) edital ou convite e respectivos anexos, quando for o
caso; (ii) comprovante das publicações do edital resumido ou da entrega do convite; (iii) ato de
designação da comissão de licitação, do leiloeiro administrativo ou oficial, ou do responsável
pelo convite; (iv) original das propostas e dos documentos que as instruírem; (v) atas,
relatórios e deliberações da Comissão Julgadora; (vi) pareceres técnicos ou jurídicos emitidos
sobre a licitação, dispensa ou inexigibilidade; (vii) atos de adjudicação do objeto da licitação e
da sua homologação; (viii) recursos eventualmente apresentados pelos licitantes e respectivas
manifestações e decisões; (ix) despacho de anulação ou de revogação da licitação, quando for o
caso, fundamentado circunstanciadamente e (x) termo de contrato ou instrumento equivalente,
conforme o caso.
Nenhum desses atos poderia ser digitado após a sua efetiva prática. Os editais ou
convites devem estar prontos para serem lidos e recebidos pelos interessados. Os comprovantes
de publicação devem acompanhar o ato de publicação. O ato de designação da licitação deve
ser prévio para conhecimento dos licitantes. As propostas são trazidas prontas, de acordo com
as regras do certamente, pelos próprios licitantes. As atas e relatórios da Comissão Julgadora
devem ser digitados e subscritos quando de casa reunião, sob pena de nulidade. Os pareceres
jurídicos devem ser entregues pelo responsável por sua feitura e devem estar no processo
necessariamente antes de se passar para próxima etapa. E assim por diante.
A simples ausência de formalidade, ou sua postergação para um período de tempo não
razoável, constitui violação do dever de legalidade e de moralidade administrativa.
É de se notar que, ao contrário dessa dedução lógica, os depoimentos prestados pelos
réus Creso Venâncio e Carlos Roberto dão a entender que o escritório serviria para
formalização de licitações já finalizadas ou, então, somente para digitação dos termos de
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homologação e adjudicação, se formos considerar o depoimento de Maria de Fátima de
Medeiros.
A existência de licitações finalizadas mas não formalizadas é um contra-senso e a
argumentação de que o escritório seria usado somente para digitação de peças das licitações
após sua finalização é totalmente inverossímil. Todos os atos licitatórios são formais e,
portanto, não é possível que ocorram independentemente da formalidade.
Mesmo na absurda hipótese de se admitir que os processos licitatórios fossem
encaminhados para a feitura dos termos de homologação e adjudicação e, portanto, após a
sessão de julgamento das propostas, é necessário esclarecer que tais atos, conforme
demonstram as inúmeras cópias juntadas aos autos, são tão simples que a contratação de um
escritório para fazê-lo já traria sérios questionamentos sobre a eficiência no uso de recursos
públicos.
Nesse aspecto, é necessário ressaltar que com a inovação tecnológica, os termos de
adjudicação e homologação eram feitos por meio de modelos de editor de texto, tanto que seu
conteúdo é igual, variando somente os dados de cada licitação. Não haveria, portanto, nenhuma
necessidade aparente em usar uma assessoria privada somente para isso.
Outrossim, os depoimentos prestados perante a autoridade policial não deixam dúvidas
de que além da indevida utilização de escritório privado para processar documentos públicos,
ele era ainda responsável por outras situações mais graves.
Com efeito, a própria Maria de Fátima de Medeiros, em seu depoimento perante a
autoridade policial [888], informou que (transcrição conforme encontrado no original):
"a parte a qual lhe cabia na referida firma era a de apenas digitar parte do processo
licitatório e posteriormente conferir o que fora digitado"
"as próprias prefeituras, as quais trabalhavam com a RABELO e DANTAS, eram
quem traziam as planilhas, papéis timbrados das empresas particulares das licitações,
bem como os da empresa vencedora, que vinham digitados ou até manuscritos, em
forma de bilhete, ou seja, às vezes vinha a proposta da empresa ganhadora e, quanto
às perdedoras, vinha apenas o valor que deveria ser transformado em proposta".
[889]
"geralmente as planilhas das licitações vinham das prefeituras todas prontas, com
ganhadores e perdedores das propostas, entretanto, em alguns casos, não vinham as
planilhas das empresas concorrentes, e sim apenas a da vencedora e, nesses casos,
a depoente pegava a planilha da firma vencedora e colocava valores nas planilhas que
eram feitas para as empresas perdedoras, diante das informações contidas na planilha
da empresa vencedora e do valor final das empresas concorrentes, ou seja, com base
na planilha da empresa vencedora, o escritório digitava novos valores para as
empresas perdedoras" [889]
Mais adiante em seu depoimento, Maria de Fátima revela que recebia as notas fiscais
do fornecimento para só então conferir os dados dos licitantes e que em alguns casos "recebia
bilhetes para realizar retificações nos textos dos editais, das planilhas, tais como em datas,
em mudanças das firmas perdedoras quando estas deixavam de apresentar alguma
certidão ou documento relacionado, bem como mudança no valor das propostas, quando
estas eram acima de R$ 80.000,00". Ela ainda menciona que no escritório havia timbres de
diversas empresas salvos nos computadores do escritório, e que a sua finalidade era "atender a
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interesse dos prefeitos". [890]
Revela ainda, espantosamente, que:
"a própria prefeitura é quem determina as datas da montagem do processo; que o
escritório utiliza-se de calendários, no ano de 1998 a 2003, com o intuito de verificar
se as datas fornecidas pelas prefeituras não recaem em finais de semana ou em
feriados" [892]
"às vezes o processo licitatório já estava pronto mas, por algum motivo, a prefeitura
pedia para substituir a empresa ganhadora, indicando apenas o valor da nova
ganhadora" [892]
Outra funcionária do escritório Rabelo & Dantas, Karla Medeiros da Silva, em seu
depoimento perante a autoridade policial, confirma o teor do depoimento de Maria de Fátima,
afirmando [897] que o "processo licitatório era todo feito, do início ao fim, da autorização da
licitação até o contrato da empresa ganhadora, no escritório Rabelo & Dantas". Disse ainda
que viu vários papéis, mesmo em branco, carimbados e assinados, e que o material utilizado
pelas colegas, na maioria das vezes, vinha manuscrito. Arrematou dizendo que "todo o
processo de licitação saia da sala de digitação onde a mesma trabalhava, sem qualquer
assinatura".
Paulo Sérgio Morais, integrante da comissão de licitação, em seu depoimento
informou [1.003] que durante o mês de outubro de 2003, a Sr. Fátima, funcionária da Rabelo &
Dantas, esteve na sede do município auxiliando a comissão a fim de analisar alguns processos
licitatórios, os quais estavam faltando assinaturas, carimbos e documentos, para assim concluir
o processo, pois a delegacia do patrimônio público teria solicitado cópias das licitações
ocorridas durante o período de 2002 a 2003.
Não é admissível que processos licitatórios do ano de 2002 ainda tivessem pendências
de assinaturas e carimbos em outubro de 2003. Esse fato nega a essência mesma do processo
como sucessão de atos formais no tempo. E, como dito, a formalidade na licitação é
fundamental e, em certo sentido, a razão mesma de ser da lei. Se as compras pudessem ser
feitas sem um processo prévio, e que todas ditas meras irregularidades pudessem ser resolvidas
posteriormente, não haveria necessidade de processo licitatório.
Muito embora a própria Maria de Fátima se retrate de seu depoimento prestado na
esfera policial, é necessário dizer que a retratação não é razoável, porque as demais provas
documentais confirmam, ao contrário, justamente a versão acima indicada.
O fato de os processos de licitação serem realizados nas dependências do escritório,
integralmente, pode ser corroborado ainda pela constatação do material ali apreendido:
(i) há notas fiscais da empresa Casa Grande Serviços Técnicos, de João Câmara, na qual
foram colocados bilhetes dizendo: "dispesar as certidões pois a ganhadora não tem certidões na
época". [118/119 vol.1]
(ii) a E. L. Empreendimentos Ltda possui uma nota fiscal Às fls. 120 na qual aparece o
bilhete: "fazer licitação de abril a julho". [120 vol.1]
(iii) uma nota fiscal, aparentemente de uma empresa chamada Empreiteira Sena Ltda,
com bilhete dizendo: "Fazer licitação. Corte de Terra. Vencedora: Empreiteira Sena. R$
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19.450,00. 778 horas a R$ 25,00. Concorrência-" [122 vol.1]
(iv) uma missiva subscrita por Pollyana Figueiredo encaminhando documentos
referentes a licitação de Portalegre, RN. Na carta há menção a remessa de folhas de papel
timbrado e em branco de cada firma concorrente, e certidões de órgão públicos só para
conferência, por estarem "fora da data necessária" [125 vol.1]
(v) um formulário contendo o título de "montagem de licitação", no qual foram
inseridos dados de uma licitação de agosto de 2003. [132 vol.1]
(vi) uma anotação do escritório com a seguinte observação: "Obs: Esta licitação já está
pronta, foi aquela que teve que troca só os concorrentes ou seja os timbres" [136 vol.1]
(vii) na anotação de fls. 137 [vol.1] aparecem as seguintes indicações, referentes a uma
licitação de Tangará, RN: "*Falta os timbres" e "*Aumentar quantidades".
(viii) numa correspondência enviada para a Prefeitura de Pedra Grande, RN, pela Caixa
Econômica Federal, aparece a anotação no canto superior direito "Ver ganhador com Chico
Victor" [141 vol.1]
(ix) vários papéis em branco, apenas com timbre, carimbo e assinaturas, de diversas
empresas do ramo da construção civil [147/150 vol.1]
(x) um lista com todos os clientes do Escritório Rabelo & Dantas, na qual
expressamente consta a Prefeitura de São Gonçalo do Amarante [239 vol.1]
(xi) uma "ata de apuração das propostas" referente a licitação 071/2002 de São Gonçalo
do Amarante [241 vol.1] e outra referente a licitação 026/2002 [293 vol.1]
(xii) inúmeros outros papéis timbrados de várias empresas em ramos diversos, alguns
com assinatura [242/289 vol.1]
(xiii) calendários diversos e listas com os nomes dos presidentes e dos integrantes das
comissões de licitação, estas mencionando inclusive os vários integrantes dependendo do
período [295/321]. Os membros da comissão de licitação de São Gonçalo do Amarante
constam às fls. 303.
Das irregularidades locais
Quanto às condutas praticadas no âmbito da Prefeitura de São Gonçalo do Amarante,
inicialmente é necessário analisar as condutas indicadas na inicial pelo Ministério Público.
Assim, quanto ao réu Francisco Potiguar Cavalcanti Júnior, temos o seguinte:
A 1ª conduta atribuída ao réu é a de que ele "(i) autorizou, sem assinar comunicação
interna de autorização, despacho, homologação e contrato, o pagamento de despesa por
empenho nos processos licitatórios seguintes: convites 07/2002; 27/2002; 29/2002; 36/2002;
20/2003; 24/2003 e tomada de preços 53/2002".
Cópias do processo da licitação 07/2002 estão às fls. 7.975 dos autos. A comunicação
interna está assinada [7.976]. O despacho de homologação do parecer da assessoria jurídica
está assinado [7.980]. Também foram assinados os termos de homologação e adjudicação da
licitação [8.014 e 8.015].

11

Quanto ao processo de convite 27/2002, cópias dos autos estão às fls. 8.200 a 8.284
[vol.13]. É possível constatar que, de fato, não há assinaturas do réu Francisco Potiguar
Cavalcanti Júnior na comunicação interna de autorização [8.216 vol.13], na homologação do
parecer da assessoria jurídica [8.220 vol.13], no contrato [8.229 vol.13], no ato de
homologação da licitação [8.282 vol.13] e no termo de adjudicação [8.283 vol. 13].
O processo de convite 29/2002 está às fls. 8.290/8.359 [vol.14] dos autos. Não há
assinaturas na comunicação interna, na homologação do parecer da assessoria jurídica, no
contrato, no ato de homologação da licitação e no termo de adjudicação.
O processo de convite 36/2002 está juntado às fls. 8.496/8.541 [vol.14] dos autos. Não
há assinaturas na comunicação interna, na homologação do parecer da assessoria jurídica, no
contrato, no ato de homologação da licitação.
O processo de convite 20/2003 está juntado às fls. 9.932/9.99.961 [vol.17] dos autos.
Não há assinaturas na comunicação interna, na homologação do parecer da assessoria jurídica,
no ato de homologação da licitação e no termo de adjudicação.
O processo de convite 24/2003 foi juntado às fls. 10.032/10.059 [vol.17] dos autos. Não
há assinaturas na comunicação interna, na homologação do parecer da assessoria jurídica, no
ato de homologação da licitação e no termo de adjudicação.
O processo de licitação na modalidade de tomada de preços 53/2002 foi juntado aos
autos às fls. 8.585/8.644 [vol.14]. Não foram juntadas a comunicação interna, homologação do
parecer da assessoria jurídica, o ato da licitação e o termo de adjudicação.
Quanto a esses fatos, o réu Francisco Potiguar Cavalcanti Júnior, em depoimento
prestado em 7 de julho de 2008 [11.021 vol.19], declarou que a ausência de suas assinaturas
nos mencionados documentos aconteceu por uma desorganização do setor responsável, pois
antes de cada pagamento os autos dos processos de licitação eram encaminhados para os
secretários das pastas envolvidas para atestarem a entrega do material ou conclusão do serviço
licitado.
A 2ª conduta atribuída ao réu: "assinou os documentos referentes ao convite 13/2002
sem que o presidente da comissão de licitação, Paulo Sérgio de Morais, tivesse assinado
qualquer ato do processo licitatório, e emitiu a respectiva nota de empenho". Os documentos de
fls. 8.129 [vol.13] e 5.798 [vol.11] confirmam essas informações.
Não é possível saber, contudo, qual cargo era ocupado por Paulo Sérgio de Morais na
época do acontecido. No mapa de apuração de fls. 8.158 [vol.13] há indicação de que ele seria
presidente da Comissão Permanente de Licitação, integrada juntamente com Moacir Mateus de
Souza e Bráulio Dias Rodrigues.
Quanto a isso, em audiência o réu Francisco Potiguar Cavalcanti Júnior afirmou
[11.022 vol.19] que a ausência da assinatura e a troca do nome do presidente da comissão,
Carlos Roberto Varela da Silva, por Paulo Sérgio de Morais, aconteceu por erro de digitação e
desorganização do setor.
Por fim, quanto a este ponto, na própria capa do processo de licitação [8.130 vol.13] há
a seguinte indicação (em caixa alta no original, do lado inferior direito da página):
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"Faltam assinaturas:
Paulo César Alves da Rocha
Varejão da Rio Branco Ltda
Comercial Brasil Livraria e Papelaria
Certidão: INSS e FGTS
Válida para a data: 25.02.2002"
A 3ª conduta atribuída ao réu: "autorizou a emissão de nota de empenho e o pagamento,
sem licitação, nos convites 23/2002 e 70/2002".
O processo de licitação na modalidade convite 23/2002, cópias do procedimento foram
juntados às fls. 8.172 [vol.13], sendo possível concluir que não há nenhuma menção, nesses
documentos, das fases do processo licitatório, apenas os documentos relativos às propostas dos
concorrentes.
O processo do convite 70/2002 foi juntado aos autos às fls. 9.319 [vol.16], também não
menciona nenhuma fase da licitação, apenas se constitui de alguns papéis atestando
informações oficiais da Construtora Guia. A nota de empenho foi emitida em favor da mesma
construtora [7.001 vol.10].
Quanto a esse ponto, o réu Francisco Potiguar Cavalcanti Júnior afirmou [11.022
vol.19] que só o presidente da comissão de licitação pode esclarecer isso, pois não possui
conhecimento de tais irregularidades.
A 4ª conduta atribuída ao réu: "autorizou a emissão da nota de empenho antes da
adjudicação no convite 47/2003". Compulsando os autos, verifico que a nota de empenho foi
emitida em 05/05/2003 [7.573 vol.12] enquanto a adjudicação, não assinada pelo réu, consta
com data de 08/05/2003 [10.207 vol.17]. Sobre esse ponto o réu Francisco Potiguar
Cavalcanti Júnior declarou [11.022 vol.19] que "pode ter sido uma troca de datas
involuntária".
A 5ª conduta atribuída ao réu: "assinou contratos de empreitada, atos de homologação e
termos de adjudicação em processos de licitação incompletos, autorizando o empenho das
despesas nos convites 09/2002; 10/2002; 34/2002; 14/2003; 15/2003; 16/2003; 21/2003 e
39/2003".
O processo de licitação 09/2002 [8.017/8.073 vol.13] está incompleto porque não há
assinaturas em boa parte dos documentos, inclusive na ata de julgamento das propostas. O
mesmo acontece com o processo de licitação 10/2002 [8.074/8.128 vol.13] e com o 34/2002
[8.469 vol.14].
Os processos 14/2003 [9.780 vol.17], 15/2003 [9.811 vol.17], 16/2003 [9.842 vol.17] e
21/2003 [9.963 vol.17] não apresentaram, nas cópias apresentadas, nenhuma falta de
documentação evidente, e o Ministério Público não esclareceu nem na inicial nem em suas
razões finais quais documentos seriam esses.
O processo 039/2003 [10.122/10.165 vol.17] não apresenta a cópia da ata de julgamento
das propostas.
A 6ª conduta atribuída ao réu Francisco Potiguar Cavalcanti Júnior: "assinou
contratos de empreitada, atos de homologação e termos de adjudicação em processos de
licitação incompletos nos convites 59/2002; 60/2002; 61/2002; 63-Q/2002; 85/2002". O

13

processo 59/2002 [8.727 vol.14] está sem a ata de julgamento das propostas. O processo
61/2002 [8.909 vol.15] está sem a assinatura do presidente da comissão de licitação na ata de
julgamento, o que também aconteceu no processo 63-Q/2002 [9.184 vol.15]. Por fim, a
licitação 85/2002 [9.473 vol.16] está incompleta, faltando desde a autorização para abertura, o
parecer jurídico, a ata de julgamento, a homologação e a adjudicação.
Já no que diz respeito às condutas atribuídas ao réu Carlos Roberto Varela da Silva:
1ª conduta: "ausência de assinatura do prefeito municipal nos processos licitatórios de
convite 27/2002; 29/2002; 36/2002; 57/2002; 20/2003 e 24/2003"
Quanto ao processo licitatório 27/2002 [8.200/8.284 vol.13], é possível constatar que,
de fato, não há assinaturas prefeito na comunicação interna de autorização, na homologação do
parecer da assessoria jurídica, no contrato, no ato de homologação da licitação e no termo de
adjudicação.
O mesmo se repete no processo de convite 29/2002 [8.290/8.359 vol.14] dos autos. Não
há assinaturas na comunicação interna, na homologação do parecer da assessoria jurídica, no
contrato, no ato de homologação da licitação e no termo de adjudicação.
O processo de convite 36/2002 está juntado às fls. 8.496/8.541 [vol.14] dos autos. Não
há assinaturas na comunicação interna, na homologação do parecer da assessoria jurídica, no
contrato, no ato de homologação da licitação.
O processo de convite 20/2003 está juntado às fls. 9.932/9.99.961 [vol.17] dos autos.
Não há assinaturas na comunicação interna, na homologação do parecer da assessoria jurídica,
no ato de homologação da licitação e no termo de adjudicação.
O processo de convite 24/2003 foi juntado às fls. 10.032/10.059 [vol.17] dos autos. Não
há assinaturas na comunicação interna, na homologação do parecer da assessoria jurídica, no
ato de homologação da licitação e no termo de adjudicação.
O processo 57/2002 [8.671 vol.14] não contém nenhum documento assinado pelo
prefeito.
Quanto a esses fatos, o réu Carlos Roberto Varela da Silva afirmou [11.025 vol.19]
que os processos apreendidos pela polícia eram as segundas vias, e que os originais estavam
todos concluídos na comissão de licitação.
2ª conduta: "ausência de assinatura do secretário municipal de obras, Raimundo
Nonato, e do engenheiro responsável Jailson Bruno Matias Bezerra, em todo o processo de
licitação convites 23/2002 e 36/2002". Os autos indicam que não há as assinaturas nem no
processo 23/2002 [8.172 vol.13] nem na licitação 36/2002 [8.496 vol.14]. Sobre isso, o réu
Carlos Roberto Varela da Silva reafirmou que os processos originais contém as assinaturas e
que as cópias que estão nos autos são as segundas vias dos autos.
3ª conduta: "inclusão da empresa Juliana Comércio Ltda. no convite 07/2002, havendo
informação dos dirigentes da empresa que ela jamais participou do certame"
O depoimento de José Edivaldo Ferreira, sócio-administrador da empresa Juliana
Comércio Ltda é enfático: a empresa jamais participou de nenhuma licitação no município de
São Gonçalo do Amarante, RN, e que as assinaturas constantes nos autos do processo
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licitatório são todas falsas [10.402]. Sobre este fato, em audiência, o réu Carlos Roberto Varela
da Silva se limitou a afirmar que não sabia quem estava representando a empresa Juliana
Comercio no dia da licitação, e que sua participação além de dispensável, dado que já havia
outras três empresas no processo, também não gerou nenhum prejuízo pois nenhum item foi
ganhado pela empresa.
4ª conduta: "inclusão de Admilson Morais de Oliveira no convite 24/2003, tendo ele
afirmado que não participou da licitação". A cópia do processo de licitação 24/2003 está às fls.
10.037 [vol.17] dos autos. Nela podemos verificar que Admilson Morais de Oliveira foi
convidado a participar do certame, conforme convite de fls. 10.045. No processo foram
colacionados os documentos pessoais de Admilson [10.049]. Na ata de julgamento das
propostas foi consignada a presença de Admilson na sessão [10.054].
Em seu depoimento perante a autoridade policial [10.436 vol.18], Admilson Morais de
Oliveira declara que não participou da licitação 24/2003 e que as assinaturas constantes no
procedimento não são suas.
Sobre tal fato, o réu Carlos Roberto Varela [11.025 vol.19] disse que Admilson
participou da licitação e que ele alcançou êxito. Atribuiu as peças faltantes do procedimento o
fato de a polícia ter apreendido a 2ª do processo.
5ª conduta: "ausência de assinatura dos licitantes nos convites 09/2002; 14/2003;
15/2003 e 16/2003".
Dos processos listados, segundo se pode verificar pelas cópias juntadas aos autos, oz
processos de licitação 09/2002 e 14/2003 possuem, aparentemente, as assinaturas dos licitantes,
muito embora este último não conte com a cópia da ata de julgamento nem possua as
assinaturas no mapa de apuração das propostas.
A licitação 15/2003 não possui a assinatura de todos os licitantes na ata de apuração,
somente a assinatura do licitante Oliveira Pereira da Silva [9.835 vol.17]. Situação idêntica ao
processo de licitação 16/2003, que na ata de julgamento somente possui a assinatura do
licitante Luiz Fernando de Souza Praça [9.865 vol.17].
Sobre tais fatos, o réu Carlos Roberto Varela da Silva [11.025 vol.19] declarou que, ao
que tudo indica, também são as segundas vias dos processos licitatórios.
6ª conduta: "'surgimento' de proposta digitada e sem assinatura em nome de Chreosil
Juarez de Lima no convite 21/2003, tendo ele informado que havia entregue sua proposta em
manuscrito e lacrada"
Nos autos consta uma proposta de Cherosil Juarez de Lima [9.984 vol.17] para
participação na licitação 21/2003. Não há assinatura do licitante nessa proposta, conforme se
pode verificar pela conferência com a assinatura de fls. 9.982 [vol.17].
O licitante informou [7.725 vol.13] perante a autoridade policial que após receber o
convite para a licitação para transporte escolar, providenciou um proposta manuscrita, e
entregou fechada dentro de um envelope ao sr. Carlos Varela. Informou ainda que havia se
sagrado vencedor daquela licitação.
Sobre tal acusação, o réu informou que Chreosil ofereceu proposta digitada e lacrada
[11.025 vol.19].
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Por fim, foi atribuído ao réu Carlos Roberto Varela da Silva a 7ª e última conduta
constante na inicial: "condução de licitações nas quais não constam comunicação interna de
autorização (09/2002), edital de convocação dos licitantes (59/2002; 60/2002; 61/2002;
63-Q/2002; 14/2003; 15/2003; 16/2003; 21/2003 e 39/2003), propostas dos licitantes (34/2002;
63-Q/2002; 14/2003; 15/2003; 21/2003), controle de presença na sessão de abertura (60/2002;
63-Q/2002; 14/2003; 15/2003; 16/2003; 21/2003), contrato de prestação de serviços com a
empresa vencedora (09/2002; 20/2002; 59/2002; 60/2002; 61/2003; 15/2003; 16/2003; 21/2003
e 39/2003), ata de julgamento da habilitação das empresas participantes da licitação (61/2002),
ato de homologação (09/2002) e termo de adjudicação (09/2002)". Tais licitações já foram
mencionadas nos itens anteriores da análise, sendo desnecessário fazê-lo novamente.
Quanto a tais alegações, o réu Carlos Roberto Varela da Silva informou [11.025 vol.19]
que os processos de licitação 59, 60 e 61/2002 foram 'cancelados' em razão do não repasse de
verba do governo do estado. Afirmou ainda que o edital de licitação era substituído pelo
protocolo, onde os licitantes eram convocados. Quando aos documentos faltantes, o réu afirma,
em suma, que os documentos estão todos nos processos originais e que a polícia apreendeu
somente as segundas vias.
A superposição das conclusões obtidas após a análise da documentação encontrada no
escritório Rabelo & Dantas com a dos fatos particulares atribuídos aos réu Francisco Potiguar
Cavalcanti Júnior e Carlos Roberto Varela da Silva indica que as licitações em São Gonçalo no
período foram submetidas a graves violações, conforme se pode concluir em seguida.
Do material apreendido nos computadores da Rabelo & Dantas
Passando dessas irregularidades pontuais, é necessário ainda avaliar se o material
apreendido nos computadores do escritório Rabelo & Dantas possui alguma relevância para
entender o que aconteceu no período.
Junto com a inicial foram depositados na Secretaria vários discos de mídia (CD-ROM)
contendo o material que foi apreendido nos computadores do escritório.
No CD indicado como "PC3/PC7/PC5DJ820", na pasta "\PC3\PC7\Meus documentos"
foi encontrado um arquivo de texto no formato Documento do Microsoft Word (.doc) criado
em 28 de julho de 2003 por Creso contendo documentos referentes a licitação 82/2002 de São
Gonçalo do Amarante, na modalidade convite para restauração da escola Joaquim Inês do
Nascimento.
Nesse arquivo (SGA-LIC-082-2002.doc) estão todos os documentos referentes à
licitação, da capa e da comunicação interna de autorização para licitação, até o termo de
adjudicação e o contrato, passando pelas cartas-convite, passando pelo edital e pela ata de
apuração das propostas. Todos os modelos estão digitados em um mesmo arquivo, que possui
data de criação posterior à efetiva realização da licitação.
Note-se nesse caso que a justificativa dada pelos réus, de que os arquivos foram
digitados porque o processo original não possuía cópia é absolutamente inválida. Se o objetivo
todo era tirar cópias dos processos licitatórios, não seria necessário que uma entidade estranha à
administração pública o fizesse por meio da digitação toda novamente dos arquivos. Seria
muito mais fácil usar uma "xerox".
Já no caso do CD indicado como "PC4 / DEDEPP" é possível encontrar, na pasta
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indicada
como
"\PC4-DEDEPP\DEDEPP\DISCO
52\SÃO
GONÇALO
DO
AMARANTE.zip\SÃO GONÇALO DO AMARANTE", três arquivos de processador de textos
e três arquivos contendo planilhas.
O primeiro arquivo (CAPA.doc) diz respeito a capa do processo licitatório 44/2003. Já
o arquivo "LIC-015-2002-SGA-2GANHADORES" contém todos os atos do processo
licitatório que foi realizado, que corresponde exatamente com os documentos juntados às fls.
1.601 [vol.4] dos autos. O terceiro arquivo de texto diz respeito a licitação 44/2003, também
contendo os mesmos documentos.
Os outros três arquivos são planilhas de Excel, e contém num dos arquivos quatro
tabelas de preços referentes a licitação convite 015/2002. Os valores consignados no arquivo,
datado de 19 de maio de 2003, conferem com as planilhas contidas nos documentos da
licitação, juntados aos autos às fls. 1.601 e seguintes dos autos. Fato importante é que a forma
como as planilhas foram apresentadas conferem com a circunstância de no arquivo não existir
nenhuma identificação dos licitantes, e com o formato dos papéis timbrados encontrados
também no escritório.
Configura-se, portanto, que tais planilhas foram usadas na montagem da licitação,
depois dela ocorrida, pois a ata de apuração é datada de 28 de fevereiro de 2002, enquanto que
o arquivo é de maio de 2003.
Essa constatação confirma o depoimento dado pela Sra. Maria de Fátima perante a
autoridade policial, no qual ela diz que "as próprias prefeituras, as quais trabalhavam com a
RABELO e DANTAS, eram quem traziam as planilhas, papéis timbrados das empresas
particulares das licitações, bem como os da empresa vencedora, que vinham digitados ou até
manuscritos, em forma de bilhete, ou seja, às vezes vinha a proposta da empresa ganhadora e,
quanto às perdedoras, vinha apenas o valor que deveria ser transformado em proposta".
[889]
Da análise das provas e sua fundamentação
Deste modo, comprovou-se pelos documentos juntados e pelos depoimentos tomados
que, de 2002 a 2003, o escritório Rabelo & Dantas confeccionou documentos utilizados para
regularizar a situação de contratos que foram celebrados pelo município de São Gonçalo do
Amarante sem a obediência às regras da lei de licitações. Os documentos e os depoimentos
também indicam que a própria concorrência foi ferida, na medida em que os resultados eram
modificados e maquiados de acordo com as instruções dos agentes públicos envolvidos.
A autoria das condutas também restou demonstrada. O réu Creso Venâncio Dantas era
o operador, por meio do escritório, de todo o esquema. Os depoimentos dos funcionários
indicam claramente seu conhecimento dos procedimentos na montagem das licitações.
Quanto aos réus Francisco Potiguar Cavalcanti e Carlos Roberto Varela da Silva,
ambos eram da administração municipal na época e ambos confirmaram em juízo que havia
uma relação entre a prefeitura e o escritório, um contrato de assessoria na área de licitações.
Primeiramente, quanto ao réu Carlos Roberto Varela da Silva, seu conhecimento do
esquema é evidente. Em seu depoimento perante a autoridade policial, ele informa que
“costumava encaminhar algumas planilhas (propostas) e atas de empresas convidadas para o
escritório do Sr. CRESO, oportunidade em que o mesmo montava e concluía todo o processo
licitatório” [928]. Muito embora ele tenha se retratado posteriormente, dizendo que foi mal
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redigido, pois quis dizer que o escritório concluía o processo digitando o mapa de apuração das
propostas, o relatório, os termos de adjudicação e homologação [11.025], essa retratação não
condiz com os demais elementos de prova encontrados, eis que nos computadores do escritório
foram encontrados arquivos de licitações inteiras, timbres e carimbos de empresas, o que é
incompatível somente com a digitação de alguns poucos atos o que, conforme vimos, seria
irrelevante.
Ademais, e nesse ponto é que se verifica a medida de participação do réu Francisco
Potiguar Cavalcanti Júnior, seria impossível que não percebessem, caso não tivessem
nenhuma relação com o ocorrido, o fato de que processos inteiros de licitação eram feitos de
uma só vez, como é o caso emblemático da licitação 015/2002.
Segundo consta das fls. 1.601 e seguintes do volume 4, a comunicação interna para
realização da licitação foi assinada pelo réu Francisco Potiguar Cavalcanti Júnior no dia 21 de
fevereiro de 2002. O parecer da assessoria jurídica foi visado por ele no dia 21 de fevereiro de
2002. A ata da sessão de julgamento das propostas foi assinada pelo réu Carlos Roberto Varela
da Silva no dia 28 de fevereiro de 2002, tendo posteriormente, em 5 de março de 2003,
assinado o relatório. Nesta data, o réu Francisco Potiguar Cavalcanti Júnior também assinou o
ato de homologação e o termo de adjudicação da licitação.
Ocorre que nos computadores do escritório Rabelo & Dantas, conforme visto acima,
essa licitação foi digitada e preparada somente em 2003. O fato então das assinaturas todas
terem sido colhidas bem após às datas indicadas no próprio processo licitatório indica que tanto
o presidente da comissão quanto o prefeito tomaram conhecimento do fato do processo ter sido
montado muito tempo depois. Se a despesa foi autorizada pelo prefeito ainda em 2002, mas a
formalização do processo da licitação somente veio a ser feita no ano seguinte, trata-se de clara
violação da lei das licitações.
O mais grave neste caso específico é que o material apreendido indica que a licitação
015/2002 teve as tabelas com as propostas dos concorrentes integralmente digitadas no
escritório, meses depois da data da suposta licitação. Há um arquivo com as planilhas,
conforme visto acima, que contém todas as três propostas dos licitantes. Se o objetivo da
licitação é a concorrência, não faz nenhum sentido que os preços efetivamente dados
estivessem todos dentro de um mesmo arquivo de planilha, lado a lado.
Isso comprova que houve no período um esquema de fraudes em licitação, que feriu de
morte o princípio da livre concorrência e, por este caso da licitação 015/2002, é possível
concluir que essa situação era do conhecimento de todos os três réus, inclusive do prefeito da
época, Francisco Potiguar Cavalcanti.
Se a licitação é um processo que transcorre no tempo, quando do pagamento dos valores
indicados no convite 015/2002, o prefeito jamais poderia ter autorizado o pagamento dos
valores sem a presença da formalidade, somente encomendada ao escritório um ano depois.
Por outro lado, no caso da licitação 07/2002, aquela na qual os representantes da
empresa afirmam que dela jamais tomaram parte e que as assinaturas não correspondem à
realidade, era obrigação do réu Carlos Roberto verificar a regularidade da representação dos
prepostos da empresa. A resposta do réu de que não há importância no caso por haver outras
três concorrentes é absurda, na medida que trata esse grave problema como uma banalidade.
Essa declaração reforça ainda mais a tese da inicial, de que o escritório Rabelo &
Dantas mantinha a montagem das licitações, mesmo sem o conhecimento expresso dos
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envolvidos na concorrência, o que comprova a intenção de violar o caráter competitivo do
certame.
Da qualificação jurídica dos fatos
Por assim procederem, incorreram os réus em improbidade administrativa prevista pelo
art. 10, VIII e XII, da Lei de Improbidade Administrativa, pois constitui ato de improbidade
frustrar a licitude de processo licitatório ou dispensá-lo indevidamente, bem como liberar verba
pública sem a estrita observância das normas pertinentes.
O processo licitatório montado integralmente em escritório privado, com flagrante
prejuízo para o princípio da concorrência, e em data posterior ao do efetivo serviço ou
fornecimento, se encaixa completamente nas condutas provadas nos presentes autos.
Segundo Marino Pazzaglini Filho, em seu livro Lei de Improbidade Administrativa
Comentada (2005:89): "Frustrar a legalidade da licitação significa fraudar, burlar, tornar
inútil o procedimento licitatório, mais especificamente, o caráter competitivo da licitação".
Por sua vez, segundo José Afonso da Silva, em sua obra Curso de Direito
Constitucional Positivo (2001:656): "Licitação é um procedimento administrativo destinado a
provocar propostas e a escolher proponentes de contratos de execução de obras, serviços,
compras ou de alienações do Poder Público. O princípio da licitação significa que essas
contratações ficam sujeitas, como regra, ao procedimento de seleção de propostas mais
vantajosas para a Administração Pública. Constitui um princípio instrumental de realização
dos princípios da moralidade administrativa e do tratamento isonômico dos eventuais
contratantes com o Poder Público".
Se as contratações ficam sujeitas ao procedimento de seleção da proposta mais
vantajosa, o ato de formalizar a licitação após a ocorrência de seus atos essenciais é um
comprometimento grave do próprio procedimento, que como visto não pode se desvencilhar da
formalidade, com a qual está inseparavelmente ligada.
Mesmo que não auferissem os réus qualquer vantagem com a formalização posterior, o
fato em si é de uma gravidade tal, especialmente por ignorar toda necessidade de concorrência,
que consubstancia ato de improbidade, mormente quando os pagamentos dos valores referentes
ao serviço ou fornecimento já haviam sido feitos.
Por outro lado, o fato de terem sido encontradas outras irregularidades nos
procedimentos, especialmente a realização de pagamentos em processos licitatórios irregulares,
conforme já visto acima, bem como a existência de formalização integral de licitações em datas
posteriores a afirmada, com especial atenção para a existência de planilhas dos concorrentes,
timbres, carimbos e outros materiais no escritório destinado supostamente apenas a digitar os
atos, forçoso concluir que o objetivo de tal esquema era o de, de alguma forma, ferir o caráter
competitivo das licitações.
Do prejuízo ao erário e das penalidades aplicáveis
Dos atos praticados pelos réus, é possível, num primeiro momento, identificar pelo
menos um prejuízo sofrido pelo erário, consistente no pagamento dos valores para o escritório
Rabelo & Dantas. Além desse fato, o Ministério Público falhou em indicar e demonstrar
precisamente quaisquer outros danos advindos da fraudes cometidas. Com efeito, apesar de
restar claro que os processos licitatórios foram submetidos a manipulação, não restou
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demonstrado o efetivo prejuízo ocorrido pelo fato em si.
Para que isso fosse adequadamente feito, o Ministério Público deveria ter, caso a caso,
indicado quando que o erário teve de pagar a maior por causa das fraudes ou, o contrário, se as
fraudes visaram somente burlar o caráter competitivo no que diz respeito aos sujeitos do
processo licitatório e não quanto ao montante de recursos utilizado.
Igualmente, apesar de pedir a condenação dos réus em danos morais, essa modalidade
de sanção não parece ser aplicável, eis que dos atos de improbidade não há vítimas
identificáveis. O estado não pode ser vítima de danos morais por ser tal modalidade de
reparação relacionada aos direitos de personalidade, claramente incompatíveis com o estado,
cuja natureza jurídica de associação política não comporta honra ou desonra para si em razão
da má gestão ou improbidade de seus agentes. Nesse ponto, o fato de que os agentes do estado
serem escolhidos mediante critérios de atribuição de responsabilidades dentro da própria
estrutura jurídico-política estatal impede que se considere a possibilidade de existência de uma
dano moral em razão da patente tautologia do argumento. Desse modo, quando a Lei de
Improbidade fala em ressarcimento do dano no art. 12, II, claramente expressa a necessidade de
reposição dos danos ao erário, o que só se dá no âmbito material.
Assim, aparentemente só resta ressarcir os valores indevidamente pagos ao escritório
em razão da fraude perpetrada.
Quanto a perda da função pública, prevista no art.
necessário esclarecer que há dois posicionamentos passíveis
perda da função pública se limite àquela na qual o ato de
praticado. O segundo defende que a perda atinge todas as
momento do trânsito em julgado da sentença.

12, I, da Lei de Licitações, é
de adoção. O primeiro é que a
improbidade administrativa foi
funções públicas existentes no

O primeiro posicionamento é defendido por Mário Pazzaglini Filho (2005:148), que
afirma que a sanção "não incide apenas sobre a função pública exercida pelo agente público
condenado à época em que praticou o ato de improbidade administrativa reconhecido na
sentença judicial, mas sobre a função pública que ele esteja exercendo ao tempo da
condenação irrecorrível".
No presente caso, considerando que os réus perpetraram o ato de improbidade
administrativa o fizeram em grau de extensão e gravidade consideráveis, a manutenção de suas
funções públicas é incompatível com o princípio da moralidade administrativa, de modo que a
perda se impõe.
A mesma gravidade das condutas deve ser levada em consideração quanto à fixação do
prazo de suspensão dos direitos políticos, sendo recomendável que a penalidade seja aplicada
em seu limite máximo.
Diante do exposto, e por tudo que dos autos consta, julgo procedente o pedido e, por
conseqüência:
(i) condeno o réu Francisco Potiguar Cavalcanti Júnior pelo cometimento de ato de
improbidade administrativa previsto no art. 10, VIII e XI da Lei 8.429/1992, nas seguintes
penas, previstas no art. 12, III, da mencionada Lei: (a) ressarcimento integral do dano material;
(b) perda de sua atual função pública; (c) suspensão dos direitos políticos pelo prazo de 8
(oito) anos; (d) multa civil, que fixo no dobro do valor do dano causado e (e) proibição de
contratar com o Poder Público ou receber benefícios ou incentivos fiscais ou creditícios, direta
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ou indiretamente, ainda que por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário,
pelo prazo de cinco anos;
(ii) condeno o réu Carlos Roberto Varela da Silva pelo cometimento de ato de
improbidade administrativa previsto no art. 10, VIII e XI da Lei 8.429/1992, nas seguintes
penas, previstas no art. 12, III, da mencionada Lei: (a) ressarcimento integral do dano material;
(b) perda de sua atual função pública; (c) suspensão dos direitos políticos pelo prazo de 8
(oito) anos; (d) multa civil, que fixo no dobro do valor do dano causado e (e) proibição de
contratar com o Poder Público ou receber benefícios ou incentivos fiscais ou creditícios, direta
ou indiretamente, ainda que por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário,
pelo prazo de cinco anos;
(iii) condeno o réu Creso Venâncio Dantas pelo cometimento de ato de improbidade
administrativa previsto no art. 10, VIII e XI da Lei 8.429/1992, nas seguintes penas, previstas
no art. 12, III, da mencionada Lei: (a) ressarcimento integral do dano material; (b) perda de sua
atual função pública, se aplicável; (c) suspensão dos direitos políticos pelo prazo de 8 (oito)
anos; (d) multa civil, que fixo no dobro do valor do dano causado e (e) proibição de contratar
com o Poder Público ou receber benefícios ou incentivos fiscais ou creditícios, direta ou
indiretamente, ainda que por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário, pelo
prazo de cinco anos.
Após o trânsito em julgado, oficie-se a Justiça Eleitoral para os fins da suspensão dos
direitos políticos e os órgãos públicos responsáveis para aplicação da pena de perda da função.
Intime-se também, após o trânsito, o Ministério Público, para que providencie a liquidação do
dano e a execução da multa. Ao final, arquivem-se os autos com baixa.
Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se.
São Gonçalo do Amarante, 03 de fevereiro de 2014.
Juiz Odinei W. Draeger
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