
MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
PROCURADORIA DA REPÚBLICA EM SERGIPE

1º Ofício de Combate à Corrupção

EXCELENTÍSSIMO(A) SENHOR(A) JUI(Í)Z(A) DA 1ª VARA FEDERAL – SEÇÃO

JUDICIÁRIA DE SERGIPE

Inquérito Policial (IPL) nº 2020.0037759 (PJE 0802398-18.2020.4.05.8500)1

Inquérito Civil (IC) nº 1.35.000.000504/2020-19 

O  MINISTÉRIO  PÚBLICO  FEDERAL  (MPF),  pelo(a)

Procurador(a) da República signatário(a), com fundamento no artigo 129, I, da Constituição

Federal e no art. 24 do Código de Processo Penal, vem oferecer  DENÚNCIA em desfavor

de…

KARLA FEITOSA ARAÚJO2,  brasileira,  CPF nº  900.019.155-68,

residente  na  Rua  Dr.  Francisco  Moreira,  1600,  Apto.  201,  Cond.

Espazio Aqua, Ed. Terra, Luzia, CEP 49045-706, Aracaju/SE, telefone

(79) 9.9978-9198; 

 

CARLA  CHRISTINE  FERNANDES  DE  SOUZA  SANTOS3,

brasileira, CPF nº 858.919.325-04, residente na Rua Marize Almeida

Santos,  521,  Edf.  Serenata,  Apto.  303,  Luzia  CEP  49045-500,

Aracaju/SE, telefone (79) 9.9988-0748;

1 Operação Serôdio.
2 Fls. 1.004/1.007 (Id. 4058500.4001130).
3 Fls. 1.059/1.062 (Id. 4058500.4001138). 
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ROSSINI ESPÍNOLA SANTOS4,  brasileiro,  CPF nº  976.590.455-

04, residente na Av. Dulce Diniz, 880, Cond. Virtuosi Residence, Edf.

Austero, Apto. 705, Luzia, CEP 49048-430, Aracaju/SE, telefone (79)

9.8119-5848;

ADRIANO  NOGUEIRA  BATISTA5,  brasileiro,  CPF  nº

002.570.575-01, residente na Alameda Espanha, 185, Torre Marceli,

Apto.  1001,  Jardins,  CEP  49026-100,  Aracaju/SE,  telefone  (79)

9.9956-2362;

JOSÉ  TEÓFILO  DE  SANTANA  NETO6,  brasileiro,  CPF  nº

969.893.865-68, residente na Rua Armando Barros, 421, Condomínio

Praias do Caribe, Edifício Santa Lúcia, Apto. 501, Luzia, CEP 49045-

083, Aracaju/SE, telefones (79) 3231-4066 e (79) 9.9961-4579;

ROGÉRIO  DE  JESUS  CARVALHO7,  brasileiro,  CPF  nº

946.052.625-04, residente na Rua João Geniton da Costa, 400, Cond.

Natura Ville, Bl. 5, Apto. 301, Jabotiana, CEP 49095-796, Aracaju/SE,

telefone (79) 9.9112-4739;

ÊNIO  PASSOS  SANTOS8,  brasileiro,  CPF  nº  586.329.565-15,

residente  na  Tv.  Izaque  José  Rodrigues,  226,  Atalaia  Velha,  CEP

49035-400, Aracaju/SE, telefone (79) 9.9939-1313...

pelos fundamentos fáticos e jurídicos adiante articulados.

4 Fls. 1.407/1.411 (Id. 4058500.4427116).
5 Fls. 1.352/1.356 (Id. 4058500.4427111 e Id. 4058500.4427113).
6 Fls. 1.426/1.427 (Id. 4058500.4427118).
7 Fls. 977/978 (Id. 4058500.4001128).
8 Fls. 983/984 (Id. 4058500.4001128).
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1.  NOTA  INTRODUTÓRIA:  BREVE  CONTEXTUALIZAÇÃO
DOS FATOS

O  Inquérito  Policial  nº  2020.0037759  (0802398-18.2020.4.05.8500),

que subsidia a presente ação, aponta a existência de uma associação entre agentes públicos e

particulares, com o intuito de fraudar o processo de Dispensa de Licitação nº 28/20209, da

Secretaria de Saúde de Aracaju/SE,  e o decorrente Contrato nº 78/202010,  firmado com a

empresa  Téo  Santana  -  José  Teófilo  de  Santana  Neto  Produções  e  Eventos  (CNPJ  nº

11.339.486/0001-03), para a montagem do Hospital de Campanha Cleovansóstenes Pereira

Aguiar  (HCamp),  voltado  ao  atendimento  da  população  vítima  da  pandemia  do  novo

coronavírus (Covid-19) na capital sergipana.

O inquisitivo teve início a partir de notícia-crime apócrifa (fls. 885 e

890/898  –  Id.  4058500.4001121  e  Id.  4058500.4001123)  acerca  de  irregularidades  na

instalação do referido nosocômio, que foi financiado por recursos federais11.

Diante do relato, o DPF/SE12 fez levantamentos preliminares em torno

da vasta  documentação concernente à  DL e confirmou os  indícios  de anormalidades  (fls.

908/928 – Id. 4058500.4001126).

Também  a  CGU13 produziu  Nota  Técnica  (fls.  6/36  -  Id.

4058500.4001081 e 1.029/1.058 – Id. 4058500.4001138) assinalando desconformidades.

Com base nisso, a autoridade policial requereu judicialmente medidas

cautelares de interceptação de terminais e quebra de sigilo de dados telemáticos e telefônicos

(Processo  nº  0802183-42.2020.4.05.8500),  de  busca  e  apreensão  (Processo  nº  0802628-

60.2020.4.05.8500) e de suspensão do exercício de funções públicas (Processos nº 0802953-

35.2020.4.05.8500 e nº 0803004-46.2020.4.05.8500).

Foram tomados também depoimentos de testemunhas e dos implicados,

que,  vistos  em  conjunto,  corroboraram  as  anomalias  sindicadas,  com  destaque  para  as

9 Termo  de  Referência  às  fls.  744/762  do  IPL  (Id.  4058500.4001112)  e  Aviso  à  fl.  823  do  IPL  (Id.
4058500.4001115).
10 Fls. 111/117 do IPL (Id. 4058500.4001085 e Id. 4058500.4001086).
11 Fl. 15 do IPL (Id. 4058500.4001081).
12 Departamento de Polícia Federal em Sergipe.
13 Controladoria-Geral da União.
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seguintes declarações: fls. 973/975 (Id. 4058500.4001128); 977/978 (Id. 4058500.4001128);

980/981  (Id.  4058500.4001128);  983/984  (Id.  4058500.4001128);  993/995  (Id.

4058500.4001128); 1.004/1.007 (Id. 4058500.4001130); 1.011/1.013 (Id. 4058500.4001132);

1.015/1.016  (Id.  4058500.4001132);  1.018/1.019  (Id.  4058500.4001132);  1.059/1.062  (Id.

4058500.4001138); 1.346/1.347 (Id. 4058500.4427108 e Id. 4058500.4427111); 1.352/1.356

(Id.  4058500.4427111  e  Id.  4058500.4427113);  1.365/1.368  (Id.  4058500.4427111  e  Id.

4058500.4427113); 1.393/1.395 (Id. 4058500.4427115); 1.399/1.402 (Id. 4058500.4427115);

1.404/1.405  (Id.  4058500.4427116);  1.407/1.411  (Id.  4058500.4427116);  1.415/1.418  (Id.

4058500.4427118)

Na sequência,  elaboraram-se  laudos  periciais  (fls.  1.119/1.132  –  Id.

4058500.4001141;  fls.  1.133/1.143  –  Id.  4058500.4001141  e  Id.  4058500.4001143),  que

fortaleceram os indicativos do cometimento de impropriedades.

Alfim,  foi  encartado  relatório  conclusivo  (fls.  1.629/1.667  –  Id.

4058500.4427140 ao Id. 4058500.4427148), sintetizando os principais achados da apuração.

Esse o contexto dentro do qual se desenrolaram as investigações que

embasam esta prefacial.

2. FATOS

2.1. Contratação direta ilegal

No período compreendido entre  23.03.2020 e  17.04.2020,  KARLA

FEITOSA ARAÚJO, Gerente de Projetos da SMS14; CARLA CHRISTINE FERNANDES DE

SOUZA SANTOS, Coordenadora da Infraestrutura da SMS; ROSSINI ESPÍNOLA SANTOS,

Coordenador do Centro de Compras e  Licitações  da  SEPLOG15;  ADRIANO NOGUEIRA

BATISTA,  Consultor  Técnico  Administrativo  da  SMS;  JOSÉ  TEÓFILO  DE  SANTANA

NETO,  representante  da  Téo  Santana  Produções  e  Eventos;  ROGÉRIO  DE  JESUS

CARVALHO,  representante  da  Viva  Comunicação  e  Produções  Eireli  (CNPJ  nº

14 Secretaria Municipal de Saúde de Aracaju/SE.
15 Secretaria de Planejamento, Orçamento e Gestão de Aracaju/SE.
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13.733.959/0001-88); e ÊNIO PASSOS SANTOS, representante da Inmidia Propaganda Ltda.

- Central do Sucesso (CNPJ nº 11.288.165/0001-27), de modo livre e consciente, agindo em

conluio, deram causa a contratação direta fora das hipóteses e exigências previstas em lei,

mediante a simulação do processo de escolha da empresa destinada à montagem do HCamp,

levado a cabo na Dispensa nº 28/2020, de modo a possibilitar a pactuação com a Téo Santana

Produções e Eventos, independentemente da existência de outras firmas mais aptas a prestar o

serviço e da satisfação, pela pessoa jurídica beneficiada, das imposições legais.

Com  efeito,  diante  da  emergência  de  saúde  pública  decorrente  da

pandemia de Covid-19, as esferas de governo federal, estadual e municipal se inclinaram,

desde início do ano de 2020, ao emprego de estratégias direcionadas ao enfrentamento da

situação  de  risco  vivenciada  pela  sociedade.  No  âmbito  das  diversas  medidas  adotadas,

importância e destaque teve o procedimento de dispensa de licitação, justamente no intuito de

facilitar os meios de acesso, pelos governos, aos equipamentos imprescindíveis à proteção da

população e ao combate da calamidade que se deu a nível mundial.

Dentro  desse  contexto,  de  necessidade  de  celeridade  na

implementação de respostas à crise pandêmica, soluções mais rápidas foram inevitáveis, como

dito acima, no entanto, tais mecanismos de agilidade nas contratações públicas, características

próprias de alguns procedimentos, não poderiam ocorrer, como em qualquer contratação feita

pelos entes públicos, sem observância aos princípios regentes da Administração. Nessa toada,

evidente que algumas providências prévias à dispensa de licitação deveriam ter sido adotadas,

sobretudo no intento de documentar as circunstâncias concretas da contratação realizada, bem

assim para evidenciar a compatibilidade do procedimento adotado às hipóteses excepcionais

trazidas pela Lei 13.979/2020, sempre com a indicação dos fundamentos que ensejariam a

escolha do gestor público.

É  dizer:  a  dispensa  de  licitação  para  efetivação  de  ações  de

defrontação à Covid-19, muito embora conferisse maior flexibilidade às contratações,  não

isentava o atendimento dos  obrigatórios  requisitos  legais (arts.  4º,  § 2º,  e  4º-E da Lei  nº

13.979/2020  e  art.  26  da  Lei  nº  8.666/1993),  como justificativa  do  preço,  estimativa  de

despesas,  razão da escolha do contratado,  habilitação e qualificação mínima do prestador,
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afinal,  a  contratação  direta  não  significa  um “cheque  em branco”  ao  administrador  para

transacionar  por quantias exacerbadas, com fornecedores inaptos ou escolhidos por critérios

subjetivos.

E é nesse ponto que a investigação demonstrou que a definição da

empresa contratada para instalação do HCamp ocorreu antes mesmo da deflagração da DL nº

28/2020 e do respectivo procedimento administrativo simplificado de escolha, caracterizando

direcionamento  da  contratação,  pela  inobservância  das  condições  legais  para  sua

formalização.

De saída, restou comprovado que servidores municipais diretamente

atrelados  ao  planejamento  do  HCamp  atuaram  a  fim  de  favorecer  o  empresário  JOSÉ

TEÓFILO, sócio da  Téo Santana Produções e Eventos, antecipando-lhe informações sobre o

empreendimento e ajustando o projeto aos interesses dele.

É o que se depreende, por exemplo, dos diálogos16 travados no grupo

de whatsapp “Estratégia TS 2020”, formado por JOSÉ TEÓFILO (“TÉO SANTANA”) e seus

empregados,  Edson  Barros  dos  Anjos  Júnior  (CPF  037.611.365-01),  apelidado  de  “Rato

Projetos”, e Wendel Pereira de Almeida (CPF: 027.813.265-00), o “Wendel Comercial”. 

16 Foram identificadas 16.292 mensagens mantidas entre os integrantes.
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Através das mensagens trocadas entre os participantes e interceptadas

com autorização judicial, verifica-se que a primeira comunicação relacionada ao HCamp data

de 23.03.2020, às 20h49min. As conversas retratam que JOSÉ TEÓFILO fora chamado para

uma reunião  na  SMS,  no dia  seguinte,  para  tratar  do  assunto.  Vale  lembrar  que  o  edital

referente à Dispensa nº 28/2020 só viria a ser publicado em 07.04.2020, portanto, 15 (quinze)

dias após JOSÉ TEÓFILO tomar ciência das intenções da Prefeitura de erguer a unidade de

saúde. Observe-se:
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As mensagens revelam que Edson Júnior (“Rato”) e JOSÉ TEÓFILO

foram  recebidos  e/ou  mantiveram  tratativas  com  ADRIANO,  Consultor  Técnico

Administrativo da SMS, e ROSSINI, Coordenador do Centro de Compras e Licitações da

SEPLOG, sendo que, principalmente com o último, a relação aparenta ser longeva, sólida e de

intimidade. 

Ao final da reunião, Edson Júnior (“Rato”) envia ao grupo um arquivo

denominado “PROJETO ORLA – SAÚDE.pdf”, contendo o memorial descritivo do Hospital

de Campanha, que, inicialmente, foi pensado para ser construído na Orla de Atalaia. Estavam,

assim, municiados com dados de acesso restrito e dos quais tiveram conhecimento em razão

das facilidades proporcionadas pelos contatos privilegiados com os funcionários municipais.

As informações extraídas do  whatsapp dos envolvidos se conciliam

com  as  anotações  constantes  da  agenda  de  CARLA  CHRISTINE,  Coordenadora  de

Infraestrutura da SMS, que foi apreendida no curso da apuração. O documento registra que,

no dia 24.03.2020, ela se reuniu com ADRIANO e com ROSSINI para tratar de assuntos

envolvendo “'Isifloor'17 (proteção do gramado)”, “Projetos Batistão” e “Arena da Orla”, aos

quais  estão  associados  os  números  telefônicos  de  “Theo  Santana”,  “Wendel”  e  “Jr.”.  Os

contatos  referem-se aos  já  citados  JOSÉ TEÓFILO,  Wendel  Pereira  de  Almeida  e  Edson

Barros dos Anjos Júnior.

17 Leia-se: “easyfloor” (tipo de piso).
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Importa repisar que, naquela conjuntura prefacial, não havia ainda o

veredito pela armação do nosocômio no Estádio João Hora de Oliveira, onde, de fato, veio a

ser erguido, existindo sondagens, até então, quanto ao levantamento do HCamp na Orla de

Atalaia e no Estádio Estadual Lourival Baptista (“Baptistão”).

Dos  elementos  probatórios  aqui  expostos,  que  provêm  de  origens

diferentes,  percebe-se  que,  uma  vez  decidida,  pela  SMS,  a  organização  do  HCamp,  os

servidores  mais  estreitamente  encarregados  da  iniciativa  imediatamente  compartilharam

informações  reservadas  com  JOSÉ  TEÓFILO  e  sua  equipe  e  adaptaram  o  projeto  às

conveniências do empresário, proporcionando-lhe vantagem indevida.

Com o planejamento do centro hospitalar alinhado entre os acionados,

ROSSINI  encaminhou,  no  próprio  dia  24.03.2020,  às  17h12min,  e-mail para  CARLA

CHRISTINE, aprovando o memorial elaborado na reunião com JOSÉ TEÓFILO:

o

O  arquivo  enviado  por  ROSSINI  no  e-mail foi  o  mesmo,

antecipadamente,  concebido  por  JOSÉ  TEÓFILO  na  reunião  e  anunciado  no  grupo

“Estratégia TS 2020”.

Ato  contínuo,  no  próprio  dia  24.03.2020,  às  17h55min,  CARLA

CHRISTINE dá início à preparação do orçamento do Hospital,  disparando  e-mails com o

aludido arquivo a outras empresas em busca de cotações para o projeto do Hospital:
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Ainda  na  madrugada  (00h13min)  do  dia  subsequente,  25.03.2020,

Edson Júnior (“Rato”) pergunta, em mensagem pelo  whatsapp,  sobre novidades acerca do

HCamp, ao que  JOSÉ TEÓFILO responde que “Pedi por tudo que ele nos defendesse, ele me

respondeu que está lutando por nós”, em alusão a conversa com ROSSINI.

Em seguida, JOSÉ TEÓFILO remete aos integrantes do grupo cópia

das conversas com ROSSINI a respeito do Hospital. Seguem abaixo imagens:
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Nota-se a  preocupação de  ROSSINI em garantir  que  o empresário

lucre com o negócio, além de intervir, em favor de JOSÉ TEÓFILO, em demandas financeiras
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deste com a Prefeitura de Aracaju/SE, chegando a afirmar que “Eu vou pra cima amanhã” em

nome da Téo Santana Produções e Eventos.

Outra mensagem que chama a atenção é um áudio encaminhado por

Wendel Pereira de Almeida (“Wendel Comercial”) ao grupo, no qual se pode ouvir, ao que

tudo  indica,  KARLA  FEITOSA,  Gerente  de  Projetos  da  SMS,  passando  a  Wendel  o

orçamento  de  outra  empresa,  com quantitativos,  e  sugere  que  o  modelo  da  proposta  da

empresa Téo Santana siga aquele:

“Wendel, eu não sei se facilita seu serviço. Esse daí foi o quantitativo orçado pela
outra empresa, certo? Os quantitativos podem até não ser os mesmos, mas o modelo
do orçamento tem que ser esse daí.”

Em 27.03.2020, às 11h26min, JOSÉ TEÓFILO copia no grupo nota

veiculada por um jornalista, dando conta de que “existem rumores nos corredores palacianos

que  irão  montar  uma  estrutura  através  de  um  contrato  com  um  famoso  empresário  de

eventos, irmão de certa otoridade municipal”:
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Em pesquisa na internet, foi possível identificar o tal blog18, com a

notícia:

O  “famoso  empresário  de  eventos”  é  JOSÉ  TEÓFILO,  irmão  da

“otoridade municipal” Luiz Roberto Dantas de Santana, presidente da EMSURB (Empresa

Municipal de Serviços Urbanos) e membro do Comitê19 de Operação de Emergência contra a

Covid-19 de Aracaju/SE. TEÓFILO também é primo de Jeferson Dantas Passos, Secretário da

Fazenda  de  Aracaju/SE e  igualmente  componente  do  COE,  cuja  esposa,  Mônica  Cristina

Siqueira Passos, era, à época, Diretora Financeira da SMS.

Logo, a influência de TEÓFILO era tamanha, que o encaminhamento

do contrato em prol da empresa dele foi adiantado publicamente pela imprensa.

E, de fato, JOSÉ TEÓFILO já se comportava como se a edificação do

HCamp tivesse  sido adjudicada a  ele,  tanto  que,  pouco depois  da  mensagem anterior,  às

15h10min do dia 27.03.2020, postou no grupo imagem de conversa mantida com ROSSINI,

na qual informou que estava com os insumos garantidos, aguardando apenas a oficialização

do  ajuste,  e  questionou  se  já  poderia  iniciar  os  trabalhos  de  montagem  do  Hospital  de

Campanha,  ao  que ROSSINI  pontuou que  “tem que esperar  o  start  aqui”,  mas  que iria

“conversar com quem manda”.  De quebra, constatam-se novas cobranças de TÉOFILO e

18 Disponível em: <https://infonet.com.br/blogs/saude-funciona-turismo-caos-cic-seria-local-p-hospital-de-cam-
panha/>.
19 Disponível  em:  <https://transparencia.aracaju.se.gov.br/wp-
content/uploads/legislacao/decretos/Decreto_6111_2020COVID19.pdf>.
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satisfações de ROSSINI sobre pendências financeiras da Prefeitura em relação ao empresário,

denotando, à desdúvida, que o servidor atuava internamente como operador do comerciante.
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No dia 30.03.2020, às 16h45, JOSÉ TEÓFILO compartilha no grupo

arquivo contendo nova proposta para o HCamp. Ou seja, a cada versão do projeto, ele tinha

acesso ao conteúdo:

Em seguida, TEÓFILO envia a frase “E com essa temos q fazer mais

2 orçamentos”, deixando clara a intenção de forjar outras cotações em nome de empresas

diferentes. Como será destrinchado adiante, o propósito do artifício consistia em apresentar

vários  orçamentos  superfaturados  para  elevar  o  preço  da  contratação,  onerando  a
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Administração  e  tornando  o  contrato  bastante  rentável  para  o  selecionado.  Com  esse

desiderato, JOSÉ TEÓFILO diz que vai  “pedir ajuda a DEMAR nesses orçamentos”  (em

alusão  ao  empregado  Aldemar  Francisco  de  Carvalho  Neto,  também  conhecido  como

“Véio”):

Para  agravar,  a  conversa  prossegue  indicando  que  os  próprios

servidores da SMS estão a par da falsificação. Eis a transcrição do áudio:
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“Então não adianta a gente dizer que 250 leitos custa 100 mil e 160 leitos vai custar
99, não é assim que funciona. Ninguém lá é broco, entendeu? Se 100 leitos custa
100 mil, 50 leitos tem que custar 50, entendeu? Tem que ser proporcional as contas.
Tem que ser desse jeito. Vejam pra sair dentro da proporcionalidade, como é que vai
ficar esse material, como é que vai ficar o mapa. Agora o galpão é todo inteiro né,
120 metros de galpão. Veja tudo direitinho aí pra gente não dar ratada. E já vamos
fazendo conta ai com DEMAR porque eu tou achando que eles vão querer que a
gente organize os dois outros orçamentos”.

Às 22h42min do dia 30.03.2020, Wendel manda mensagem indicando

que acabara de receber reformulação da proposta para construção do Hospital de Campanha,

confirmando que o grupo tinha amplo acesso aos trâmites internos da SMS.
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Já  no  dia  31.03.2020,  pelo  que  se  infere  das  mensagens  captadas,

JOSÉ  TEÓFILO  foi  chamado,  por  ROSSINI,  para  nova  reunião  na  SMS,  revelando

expectativa de “Sair com tudo definido”, conquanto, ressalte-se, o procedimento da Dispensa

sequer houvesse sido publicado.
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TEÓFILO tinha tanta convicção de que sua empresa seria a escolhida

para tocar o HCamp, que fechou contrato com seus fornecedores de forma antecipada e um

deles, “Léo Goes”, do ramo de ferragens, realizou a entrega do material no dia 1º.04.2020,

seis dias antes da publicação da DL.
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Os servidores da SMS também já tratavam a empresa Téo Santana

Produções e Eventos como a virtual executora do nosocômio, como exemplifica mensagem

enviada por Edson Júnior (“Rato”), em 1º.04.2020, às 13h13min, registrando que CARLA

CHRISTINE perguntara qual seria o ar-condicionado a ser usado pela empresa no Hospital,

“para mandar o engenheiro elétrico fazer a carga”:
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No dia 02.04.2020, às 12h19min, Edson Júnior (“Rato”) confirma que

a arquiteta KARLA FEITOSA “Tá desenhando em cima do que passamos”, atestando que o

projeto  do  Hospital  foi  confeccionado sob medida  para  a  empresa  Téo Santana,  vez  que

formulado com base nas especificações passadas pelos membros da firma.

Ilustra ainda o beneficiamento conversa travada em 25.03.2020, em

que  CARLA CHRISTINE  faz  consulta  a  Wendel  acerca  das  dimensões  dos  contêineres

pertencentes  à  empresa  Téo Santana  (“Ahh,  uma informação importante  que a  arquiteta
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precisa  é  o  tamanho  dos  containers  que  você  tem”),  com vistas  a  inserir  no  Termo  de

Referência o padrão exato dos equipamentos da firma, ao que Wendel informa a metragem de

“6x25”, que é precisamente o tamanho (“6.00 x 2.50m”) que constou no aviso da Dispensa:

O grau do apadrinhamento da empresa Téo Santana era tal que, no dia

06.04.2020  às  19h22,  Edson  Júnior  (“Rato”),  em  referência  a  um  arquivo  de  nome

“memorial.pdf”, assinala que a SMS acatou os aspectos preceituados pela firma, o que não

impediu JOSÉ TEÓFILO de reclamar de que, no tocante ao piso, porém, não foi atendida a

solicitação pelo modelo “Easyflor”, tendo sido cobrado “Linóleo”.
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Em  mensagem  posterior,  JOSÉ  TEÓFILO  pede  a  Edson  Júnior

(“Rato”, aqui também chamado pela expressão inglesa “Mouse”) que, “quando fizer a nossa

passe pro veio pra ele se basear e fazer as outras”, reiterando o estratagema de contrafazer

outros orçamentos que justificariam o alto valor do contrato, missão a encargo do empregado

Aldemar Francisco de Carvalho Neto (“Demar” ou “Véio”):
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Na sequência, JOSÉ TEÓFILO, após conversar com os servidores da

SMS, orienta Edson Júnior (“Rato”) a aguardar, pois  “Ela vai ajudar com o que pedi”, em

menção à troca do tipo de piso, de linóleo, como estava, para easyflor, como preferido pelo

empresário. Ato seguinte, Edson confirma que já recebeu o novo documento com a alteração

pretendida:
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Feita a mudança, TEÓFILO renova a Edson a instrução de  “enviar

para demar […] pra ele fazer os outros orçamentos”, além do “nosso”:

PÁGINA 28 DE 132
MPF – Procuradoria da República em Sergipe

Rua José Carvalho Pinto, 280, Edf. Aracaju Boulevard, Jardins, Aracaju/SE, 49026-150 
PABX: (0xx79)3301-3700 - FAX: (0xx79)3301-3830

28/53



MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
PROCURADORIA DA REPÚBLICA EM SERGIPE

1º Ofício de Combate à Corrupção

Afora  o  afilhadismo  propiciado  pelos  servidores  municipais  ora

acionados,  a  própria  tramitação  do  procedimento  de  Dispensa  desvela  que  o  expediente

consistiu em um verdadeiro embuste para dar aparência de legalidade aos atos administrativos

e legitimidade à contratação perante a opinião pública, simulando, de modo fraudulento, o

atendimento dos requisitos legais, quando, na realidade, o resultado já estava programado, a

saber: contratar Téo Santana, ainda que contra as disposições e formalidades expressas em lei,

falsificando ardilosamente o procedimento simplificado de escolha, para gerar vantagens ao

empresário TEÓFILO.

Veja-se que o aviso da DL nº 28/2020 foi publicado no Diário Oficial

do  Município  em 07.04.2020,  antes  mesmo  da  conclusão  do  Termo  de  Referência  e  da

autorização da Secretária  de Saúde,  que só ocorreram em 08.04.2020 – cumpre alertar,  a

propósito, que a data, “por casualidade”, precedeu o feriado da Semana Santa/Páscoa e os dois

e-mails para  contatos  disponibilizados  no  aviso  não  funcionavam  (cf.  fls.  994  –  Id.

4058500.4001128 e  1.354 –  Id.  4058500.4427118),  fatores  que explicitam cerceamento  à

participação.

Ademais, o TR, documento essencial, que deveria detalhar, de forma

clara  e  precisa,  todos  os  aspectos  da  contratação,  não  caracterizou  o  objeto  de  forma

apropriada: não demonstrou, na memória de cálculo, a conexão entre a quantidade de leitos e

a previsão de pacientes; contém erros na soma de itens (como o total de contêineres); descreve

sumariamente os serviços a serem prestados (ex.: “locação de cobertura e estrutura completa

para instalação de centro de tratamento”, “climatização total”, ausência de especificação do

material e da área total do piso, omissão das exigências técnicas para instalações elétricas e

sanitárias), em contrariedade ao art. 7º, § 2º, II, e § 9º da Lei nº 8.666/1993, impedindo a

compreensão integral de todos os custos abrangidos.  O Termo, portanto,  é vago e contém

divergências/contradições,  justamente  porque  elaborado  como  mera  peça  protocolar,  para

constar do processo montado. Em uma seleção real, que tivesse o objetivo de alcançar os

maiores  proveitos  para  a  Administração,  certamente  o  TR  não  apresentaria  as  distorções

verificadas.
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A preparação do orçamento, elemento balizador do Poder Público para

fixação de um preço justo de mercado, também expôs problemas.

A SMS  solicitou  orçamentos  a  oito  empresas,  entre  os  dias  06  e

07.04.2020, para a instalação da estrutura do Hospital de Campanha.

A responsável  pelo envio dos  e-mails solicitando as  cotações foi  a

engenheira  CARLA  CHRISTINE,  que  copiou,  nas  mensagens  eletrônicas,  ADRIANO,

ROSSINI e KARLA FEITOSA.

Das oito empresas provocadas, apenas quatro retornaram:

Todas as  firmas  forneceram suas  estimativas  em tempo curtíssimo,

especialmente a que viria a ser contratada, Téo Santana Produções e Eventos, que o fez em

aproximadamente dezessete horas, aí incluso todo o horário noturno.

Embora  se  tenha  em conta  a  situação  de  urgência  que  motivou  a

construção do Hospital, é forçoso reconhecer que o período de apenas algumas horas não é

razoável para o dimensionamento de uma estrutura dessa magnitude, constituindo mais um

indicativo de armação. Tanto é assim que, de maneira geral, não foi obedecido o comando
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legal da Lei de Licitações quanto à necessidade do detalhamento do orçamento em planilhas

expressando a composição de todos os seus custos unitários.

Ressalte-se,  outrossim,  que  o  valor  da  proposta  selecionada  na

Dispensa 28/2020 foi de R$ 543.000.00 (por mês), o que também vai ao encontro dos indícios

de que a orçamentação foi uma farsa, vez que tal valor representa 67% e 22% do menor e do

maior orçamento recebido, respectivamente, configurando uma enorme amplitude de valores.

A bem da verdade, como consignado alhures, o superfaturamento dos preços dos orçamentos

foi manobra para aumentar o preço do contrato, afinal, não se explica tamanha discrepância.

Causou estranheza, igualmente, a ocorrência do mesmo erro de grafia

nos  orçamentos  das  empresas  Téo  Santana  Produções  e  Eventos,  Viva  Comunicação  e

Produções e Inmídia Propaganda Ltda (Central do Sucesso):  “com intuito de atendimentos

exclusivo da pandemia do coronavírus” (falta de concordância de número entre o substantivo

e o adjetivo). Do mesmo modo: “cobertura, piso, e estrutura completa”20 (o uso da vírgula

após o conectivo “e” em frase, idêntica nos três orçamentos, que enumera elementos).

20 Fls. 591 (Id. 4058500.4001109), 828 (Id. 4058500.4001115) e 843 (Id. 4058500.4001116).
PÁGINA 31 DE 132

MPF – Procuradoria da República em Sergipe
Rua José Carvalho Pinto, 280, Edf. Aracaju Boulevard, Jardins, Aracaju/SE, 49026-150 

PABX: (0xx79)3301-3700 - FAX: (0xx79)3301-3830

31/53



MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
PROCURADORIA DA REPÚBLICA EM SERGIPE

1º Ofício de Combate à Corrupção

PÁGINA 32 DE 132
MPF – Procuradoria da República em Sergipe

Rua José Carvalho Pinto, 280, Edf. Aracaju Boulevard, Jardins, Aracaju/SE, 49026-150 
PABX: (0xx79)3301-3700 - FAX: (0xx79)3301-3830

32/53



MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
PROCURADORIA DA REPÚBLICA EM SERGIPE

1º Ofício de Combate à Corrupção

PÁGINA 33 DE 132
MPF – Procuradoria da República em Sergipe

Rua José Carvalho Pinto, 280, Edf. Aracaju Boulevard, Jardins, Aracaju/SE, 49026-150 
PABX: (0xx79)3301-3700 - FAX: (0xx79)3301-3830

33/53



MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
PROCURADORIA DA REPÚBLICA EM SERGIPE

1º Ofício de Combate à Corrupção

É  totalmente  improvável  que  as  mesmas  expressões  e  falhas  de

redação tenham sido escritas por três redatores diferentes em três empresas diversas entre si, o

que configura evidência de combinação entre as empresas para apresentar seus orçamentos,

consoante demonstrou a quebra de sigilo telefônico, por meio da qual se flagraram mensagens

de JOSÉ TEÓFILO dizendo que “temos q fazer mais 2 orçamentos”, pela mão do empregado

Aldemar  Francisco  de  Carvalho  Neto  (“Demar”  ou  “Véio”).  A falsificação,  destarte,  foi

efetivada, tendo se utilizado, para tanto, dos nomes da Viva Comunicação e da Inmída Ltda.21.

Aliás, repare-se que a ordem de TEÓFILO para falsificação dos dois

orçamentos  adicionais  foi  dada  no  dia  06.04.2021,  entre  19h40min  e  21h02,  consoante

mensagens acima  printadas.  Naquele momento,  nem a Viva Comunicação,  nem a Inmída

Ltda. tinham recebido e-mails de  CARLA CHRISTINE com a solicitação dos orçamentos, o

que só veio a acontecer no dia seguinte, após TÉO definir a necessidade da falsificação. Eis o

quadro abaixo, com a relação dos e-mails enviados às empresas para obtenção de cotações:

Cruzando,  pois,  os  dados,  percebe-se  que  a  Viva  Comunicação  e

Inmída Ltda. não seriam instadas a orçar – até pela falta de capacidade técnica delas, como

será patenteado adiante – e isso só ocorreu a pedido de TÉO para aperfeiçoar a fraude.

21 Segundo profissional do ramo de eventos ouvido em ambiente policial (fl. 995 – Id. 4058500.4001128), “as
empresas VIVA e CENTRAL DO SUCESSO servem para ajeitar as inexigibilidades de Téo Santana […] isso
ocorre com frequência nos municípios de Japaratuba e Carmópolis”.
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Outro “sincronismo” detectado entre a Viva Comunicação e a Inmída

Ltda é que as sedes dessas duas empresas figuram no mesmo endereço, que é um escritório

virtual, à Av. Padre Nestor Sampaio, n° 140, em Aracaju/SE.

Também  foi  verificado,  por  meio  dos  empenhos  registrados  no

Sistema Sagres, mantido pelo Tribunal de Contas do Estado de Sergipe (TCE/SE), que, entre

2017 e 2019, as contratações dessas duas empresas por municípios sergipanos envolveram,

em sua grande maioria, a realização de shows artísticos - havendo ainda, no caso da Viva, a

prestação  esporádica  de  alguns  serviços  gráficos  e  audiovisuais  -  ,  mas  sem registro  da

locação de estruturas compatíveis com o objeto do contrato. Logo, não existia motivo, senão

pela simulação, para a orçamentação com ambas as firmas, eis que tinham capacidade técnica

duvidosa para os fins almejados, na medida que carecem de comprovações de prestação de

outros  serviços,  em  Sergipe,  relacionados  à  locação  de  estruturas  similares  à  do  objeto

contratado.

Para  piorar,  levantamento  da  CGU  apontou  que  quase  todas  as

empresas que orçaram (Viva Eireli, José Teófilo de Santana Neto Produções e Eventos, Rosa

Deda  Locação)  já  foram  citadas,  em  outras  apurações,  como  concorrentes  em  certames

suspeitos de estarem viciados por conluio, o que veio a se repetir agora, de acordo com os

termos da presente ação.

Os  próprios  depoimentos  dos  sócios  da  Inmídia,  ÊNIO  PASSOS

SANTOS  (fls.  983/984  -  Id.  4058500.4001128),  e  da  Viva,  ROGÉRIO  DE  JESUS

CARVALHO  (fls.  977/978  -  Id.  4058500.4001128),  atestaram  que  eles  têm  vínculo

empresarial  (sociedade  na  representação  de  uma  banda)  e  já  compartilharam  um

galpão/depósito, além de, “coincidentemente”, não saberem explicar exatamente o contexto

da  apresentação  dos  orçamentos  à  SMS  –  ÊNIO,  inclusive,  negou-se  a  fazer  exame

grafotécnico e ROGÉRIO não entregou, para perícia, o computador em que teria redigido a

cotação,  sob  a  alegação  de  que  “se  desfez”,  pois  “ele  quebrou”.  Os  dois  também

tergiversaram em esclarecer a razão pela qual teriam feito os orçamentos, mas não apresentam

propostas,  sabendo-se  que,  assim  aconteceu,  porquanto  atuaram  como  uma  espécie  de

“coelho”,  figurando,  em  conluio  com  JOSÉ  TEÓFILO,  apenas  para  lançar  orçamentos
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superestimados,  que  serviriam  para  altear  o  valor  do  contrato,  desistindo,  todavia,  de

exteriorizar propostas, já que não havia intenção real de prestar o serviço, fadado à execução

pela Téo Santana.

Avançando, o procedimento imotivadamente vedou a participação de

empresas em consórcio e não parcelou os itens em disputa (estrutura metálica, climatização,

contêineres), mesmo eles tendo natureza divisível, revelando intenção de a obra ser executada

por uma só pessoa jurídica, no caso, a Téo Santana Produções e Eventos, o que impactou na

economicidade administrativa – a questão do prejuízo ao erário será tratada em tópico à parte.

Na fase das propostas, igualmente se notaram sinais de favorecimento

à Téo Santana Produções e Eventos.

Apresentaram propostas para montagem da estrutura do Hospital de

Campanha as seguintes empresas:

 

De  pronto,  observa-se  que  duas  das  empresas  que  ofereceram

propostas  para  prestar  o  serviço  da  montagem  do  Hospital  de  Campanha,  Téo  Santana

Produções  e  Eventos  e  Rosa  Deda  Locação  de  Equipamentos  e  Serviços  Ltda.  (CNPJ

00.568.236/0001-29),  também  apresentaram  orçamentos  à  SMS.  É  forçoso  ressaltar  a

expressiva variação entre os valores apresentados pelas empresas nas duas ocasiões, sendo

que os valores finais das propostas foram bem mais baixos do que aqueles que compunham os

orçamentos.  A  ideia,  já  aclarada,  era  majorar  o  valor  final  do  contrato.  Confira-se  a

comparação:
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Uma vez apresentadas, era esperado que as propostas demonstrassem

o atendimento às demandas técnicas para instalação do HCamp, entre as quais as soluções de

engenharia  para  a  climatização  do  ambiente  hospitalar,  do  ponto  de  vista  qualitativo  e

quantitativo.  Ocorre  que,  de  forma  geral,  não  restaram  demonstradas  pelas  empresas

interessadas as especificações para o item climatização. 

Assim,  na  proposta  da  Rosa  Deda,  não  foram  apresentadas

especificações, muito embora tenha fornecido previamente à municipalidade um orçamento

com  os  seguintes  parâmetros  para  a  refrigeração:  “Climatização  composta  por  unidades

formando um total de 450 TR”.

A empresa  E3  Stands,  Projetos  e  Montagens,  por  sua  vez,  apenas

indicou que utilizaria condicionadores de ar do tipo Self Contained, sem maiores detalhes

acerca dos modelos específicos e da carga térmica disponibilizada. 

A  empresa  Destak  Produções  anexou  à  sua  proposta  um

manual/roteiro para projetos de sistemas de ar-condicionado, num total de 101 páginas, que

nada aduziu ao caso concreto em termos de especificações. 

Por fim, a Téo Santana Produções e Eventos, em sua proposta, indicou

que utilizaria doze aparelhos tipo Split com capacidade de 20 TR cada, perfazendo um total

240 TR. O orçamento anteriormente enviado pela empresa foi silente quanto às especificações

da climatização do Hospital.

Em resumo,  as  duas  únicas  indicações  de  capacidade térmica  total

disponibilizadas  pelas empresas proponentes tiveram entre si  uma diferença percentual  de

87.5%, o que é bastante expressivo.
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Essa imprecisão das propostas relativa à refrigeração seria mais um

indicador de fraude na DL nº 28/2020, como se delineará abaixo.

É que,  no dia 13.04.2020, às 14h, os membros da Coordenação de

Compras  e  Licitações  da  SMS  reuniram-se  para  abertura  dos  envelopes  das  propostas

apresentadas pelas empresas.

Consta da ata22 da reunião que a análise da proposta comercial das

empresas foi realizada pela Coordenadora de Infraestrutura, CARLA CHRISTINE, tendo-se

identificado  que  as  empresas  Destak  e  Téo  Santana  não  apresentaram  a  capacidade  de

refrigeração  a  ser  disponibilizada,  o  que  motivou,  segundo  a  ata,  realização  imediata  de

diligência junto às mencionadas empresas, para a obtenção da informação.

Consigna  a  ata  que  o  representante  da  Téo  Santana  teria  se

pronunciado às 15h32min, confirmando a disponibilização de 12 equipamentos cujo modelo

havia sido especificado na proposta. 

Quanto à Destak, informa a ata que o representante responderia ate às

11h do dia seguinte, 14.04.2020.

Ressalte-se  que,  segundo  laudo23 técnico  emitido  pela  empresa  de

refrigeração  Total  Ar  para  a  SMS,  com a  respectiva  memória  de  cálculos,  a  capacidade

térmica  necessária ao Hospital de Campanha seria de 340,2 TR ± 10%, para toda a estrutura.

Pois bem. Naturalmente, a solução apresentada pelas empresas quanto

à capacidade de refrigeração deveria servir como critério para avaliação das propostas.

Sucede que, a despeito de o mencionado laudo ter sido emitido em

11.04.2020,  portanto,  antes  da  sessão  de  abertura  das  propostas,  e  a  capacidade  térmica

oferecida pela empresa Téo Santana (240 TR) ter sido significativamente inferior à estimada

no laudo,  pelo que  caberia sua desclassificação, tal fato foi ignorado, assim como atropelou-

se a possibilidade de complementação das propostas no dia seguinte, proclamando-se a Téo

Santana Produções e Eventos como escolhida.

22 Fls. 200/202 (Id. 4058500.4001093).
23 Fls. 899/901 (Id. 4058500.4001123).
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Vale  salientar  que  a  empresa  E3  Stands,  Projetos  e  Montagens

apresentou,  em  14.04.2020,  recurso24 administrativo  contra  o  resultado  da  Dispensa,

veiculando que:

“[...]  a  comissão  de  licitação  reconheceu  erro  técnico  no  termo  de  referencia,
referente a inexistência de informação quanto à capacidade técnica. Ato contínuo, a
referida  comissão determinou que TODAS as  empresas  participantes  do certame
licitatório readequassem suas propostas até o dia 14 de abril de 2020 às 11h.
[...] apesar de ter baixado o feito em diligencia, declarou o encerramento do certame
com  a  proclamação  da  empresa  JOSÉ  TEOFILO  DE  SANTANA  NETO
PRODUÇÕES  E  EVENTOS  (CNPJ  N°  11.339.486/0001-03)  como  vencedora.
trazendo verdadeiro vicio ao certame licitatório".

De  resto,  indicou  supostos  erros/divergências/inconsistências  no

Termo de Referência, bem como questionou a aprovação da proposta da empresa vencedora,

tendo em vista que a capacidade térmica por ela ofertada não atenderia à necessidade.

Em conclusão, a empresa requereu o conhecimento e provimento do

recurso, com a decretação da nulidade do ato que declarou a empresa Téo Santana Produções

e Eventos vencedora e a intimação das empresas participantes para apresentar contrarrazões.

Contudo, não consta do processo qualquer comunicação do recurso às

demais  empresas,  nem  eventuais  contrarrazões.  O  recurso  foi  julgado25 improcedente,

destacando-se que:

“a  Coordenação  de  Infraestrutura  procedeu  com  análise  dos  documentos  de
qualificação  técnica  e  verificou  que  a  empresa  apresentou  toda  documentação
exigida no termo de referencia, estando assim apta para contratação.”.

Em  que  pese  constar  da  resposta  da  SMS  que  o  quantitativo  de

equipamentos  apresentado  pela  empresa  Téo  Santana  foi  aprovado  pela  Coordenação  de

Infraestrutura, não foram indicados os critérios aplicados a essa avaliação.

Ademais, conforme acima abordado, contrasta com essa aprovação a

informação de que havia um laudo técnico, segundo o qual a capacidade térmica proposta pela

empresa seria insuficiente para climatizar a estrutura prevista, o que ensejaria, se não a sua
24 Fls. 165/169 (Id. 4058500.4001090).
25 Fls. 131/135 (Id. 4058500.4001086).
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imediata desclassificação, um exame mais apurado, com eventual diligência no sentido de que

a empresa comprovasse a adequabilidade da solução por ela oferecida, o que sequer ocorreu.

Dessa forma, houve avaliação subjetiva e condescendente da proposta

da empresa Téo Santana, em mais um sintoma de direcionamento.

Todos  os  elementos  aqui  minudentemente  exibidos  assinalam uma

simulação26 do processo de contratação, para criar aparência de uma efetiva disputa e conferir

credibilidade aos  atos,  dificultando a  detecção da  fraude.  Os  indícios  levantados  revelam

situação de restrição à competitividade e à seleção da proposta mais vantajosa, eliminando

participantes potenciais, a fim de reduzir o universo de interessados, privilegiar determinado

fornecedor  e,  de  resto,  aumentar  o  preço  do  contrato.  Os  dados  colhidos  demonstram

manipulação  do  procedimento  para  determinar  seu  resultado,  além  de  favorecimento  e

julgamento conivente.

Cabe  enfatizar  que,  mesmo  na  hipótese  de  dispensa  licitatória,  a

legislação  impõe  parâmetros  mínimos  para  contratação,  em  salvaguarda  dos  princípios

inerentes à Administração Pública, exigindo requisitos para justificação da escolha daquele

que será contratado.

Na  espécie,  os  acionados  fabricaram  um  procedimento  subjetivo,

dirigido e fictício, para dar ares de legalidade à contratação direta da Téo Santana Produções e

Eventos, realizada ao largo das condicionantes legais.

Noutros termos,  os documentos constantes do processo de dispensa

(justificativa, autorização, publicação, razões da escolha do fornecedor, definição do preço,

termo de referência, etc.) são documentos ideologicamente falsos, negando, dessa forma, o

que dispõem as Leis 8.666/1993 e 13.979/2020.

Como a ação imputa aos réus a simulação da DL nº 28/2020 e do seu

procedimento simplificado de concorrência para viabilizar a contratação direta da empresa

Téo Santana, o artifício para contornar as disposições legais com a finalidade de materializar a

fraude constituiu crime-meio em relação ao crime de contratação direta ilegal, com base no

26 Essa percepção foi  manifestada pelo empresário Álvaro Wellington Rosa Deda Fraga (fls.  973/975 – Id.
4058500.4001128), quando disse que “Carla Christina queria um orçamento apenas 'para esquentar' o procedi-
mento licitatório, para fingir que havia regularidade”. 
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princípio da consunção, porquanto a intenção dos agentes ao contrafazer os documentos era

realizar a contratação direta à margem dos entraves legais.

Assim agindo, os acusados incidiram no crime do art.  89 da Lei nº

8.666/1993:

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.

Por oportuno, vale salientar que, apesar de a Lei nº 14.133/2021 ter

revogado27 o artigo 89 da Lei nº 8.666/1993, o dispositivo continua28 aplicável ao presente

caso em virtude de a lei nova ter mantido a conduta como infração penal, agora prevista no

artigo 337-E29 do Código Penal.

Todavia,  permanecem  os  fatos  ora  analisados  subsumíveis  ao  tipo

penal do artigo 89 da Lei nº 8.666/93, com fulcro no princípio da ultratividade, haja vista que

o preceito  secundário trazido pela nova lei  é mais  gravoso30 do que o previsto no artigo

revogado.

A fraude  foi  engendrada  por  particulares  (alguns  dos  empresários

participantes da Dispensa nº  28/2020) e  servidores públicos  (aqueles  mais  profundamente

incumbidos da condução do procedimento).

27 Art. 193. Revogam-se:
I - os arts. 89 a 108 da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, na data de publicação desta Lei;
II - a Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, a Lei nº 10.520, de 17 de julho de 2002, e os arts. 1º a 47-A da Lei nº
12.462, de 4 de agosto de 2011, após decorridos 2 (dois) anos da publicação oficial desta Lei.
28 TRF-4,  ACR:  50085778220144047002 PR 5008577-82.2014.4.04.7002,  Data  de  Julgamento:  05/05/2020,
SÉTIMA TURMA; STJ, HC 204.416/SP, Rel. Ministro GILSON DIPP, Quinta Turma, 24/5/2012; STJ, RHC:
10049 CE 2000/0047292-1, Relator: Ministro VICENTE LEAL, Data de Julgamento: 06/12/2001, SEXTA TUR-
MA, Data de Publicação: DJ 18.02.2002 p. 494.
29 Art. 337-E. Admitir, possibilitar ou dar causa à contratação direta fora das hipóteses previstas em lei: 
Pena – reclusão, de 4 (quatro) a 8 (oito) anos, e multa.
30 A nova pena só tem aplicação para as condutas praticadas após o início da vigência da nova lei, eis que se trata
de novatio legis in pejus (lei penal mais grave). Aplica-se, com isso, a regra da lei anterior, a qual comina sanção
penal mais benéfica aos réus.
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No  caso  dos  últimos,  são  os  funcionários  municipais  ROSSINI,

CARLA CHRISTINE, ADRIANO e KARLA FEITOSA, que, deliberadamente, atuaram em

conjunto para entregar o contrato do HCamp à empresa Téo Santana Produções e Eventos,

definindo previamente o resultado do processo simplificado de escolha e,  depois,  criando

artificialmente  as  condições  e  os  fundamentos  para  a  sacramentalização  do  acerto,  para,

assim, dar causa à contratação direta materialmente desvinculada das exigências previstas em

lei.

A investigação desnudou, sobretudo a partir  das medidas  cautelares

deferidas  judicialmente,  que  todos  eles  aparecem  conferindo  tratamento  privilegiado  à

empresa Téo Santana, desconsiderando questões e fatores desfavoráveis à firma, adiantando e

repassando informações internas e dados sensíveis, adequando os planos às conveniências de

JOSÉ  TEÓFILO,  ajudando  em  todas  as  demandas  dele,  fazendo  “vista  grossa”  para

irregularidades e dificultando a participação de outros interessados.

Sob o ângulo formal, eram eles também que, a serviço da SMS, tinham

protagonismo  na  instrução  do  procedimento  de  Dispensa  nº  28/2020,  dotados  de  poder

decisório (elaboração de documentos, avaliação de orçamentos e propostas, fiscalização de

atos), com ingerência sobre cada etapa do empreendimento e ciência dos problemas que iam

se deflagrando à medida da evolução dos trabalhos. É sobre eles que recaem as controvérsias

a respeito da sequência dos atos procedimentais, das contradições do projeto, das omissões

(“cegueira”) quanto às pendências não resolvidas e da indulgência com a empresa dileta.

No grupo, merece destaque o papel de ROSSINI,  que interveio em

favor de JOSÉ TEÓFILO antes da DL, durante o seu trâmite e na execução do contrato.

Em  situação  de  normalidade  jurídica,  não  haveria  explicação  para

ROSSINI ter atuado no projeto do HCamp, porque não exerce suas funções na SMS, mas sim

na SEPLOG, onde está lotado. Por sinal, ROSSINI não trabalhou diretamente em nenhuma

outra contratação ou certame na SMS, tendo funcionado ad hoc no planejamento do HCamp

exatamente pela relação estreita com TEÓFILO, a fim de beneficiá-lo.

A rigor, descortinou-se que ROSSINI é um quadro de confiança da

atual administração municipal, tendo sido nomeado desde o início dela, em janeiro de 2017,
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além de ser filiado ao PCdoB31 (agremiação que compõe a base de apoio do Prefeito Edvaldo

Nogueira e  na qual  o  gestor  militou por 39 anos32)  e  ter  trabalhado em outros mandatos

exercidos  pelo  alcaide  ou  pelo  mesmo grupo  político  (como no  Estado  de  Sergipe).  No

governo municipal, não custa rememorar, ocupam elevados cargos o irmão e o primo de JOSÉ

TEÓFILO, respectivamente,  Luiz  Roberto  Dantas  de  Santana,  presidente  da  EMSURB, e

Jeferson  Dantas  Passos,  Secretário  da  Fazenda,  além  da  esposa  deste,  Mônica  Cristina

Siqueira Passos, que era, à época dos fatos, nada mais, nada menos do que Diretora Financeira

da própria SMS.

Portanto, sendo bastante próximo de TEÓFILO, como mostraram as

conversas  antes  referidas,  e  gozando  de  prestígio  perante  as  superiores  esferas  da

Administração,  ROSSINI  imiscuiu-se  no  projeto  do  HCamp,  a  pretexto  de  influir  na  sua

condução,  valendo-se  do  cargo  ocupado,  para  proporcionar  vantagens  à  Téo  Santana

Produções e Eventos.

Frise-se, porém, que, devido à sua lotação em órgão diverso, ROSSINI

tinha limitações para a prática solene dos atos da Dispensa. Agia aberta e materialmente no

planejamento da unidade hospitalar, mas como “eminência parda” sob o prisma documental.

Nesse passo, KARLA FEITOSA, Gerente de Projetos, CARLA CHRISTINE FERNANDES,

Coordenadora da Infraestrutura,  e  ADRIANO, Consultor  Técnico Administrativo,  eram os

membros da SMS mais diretamente comprometidos nos fatos, agindo sob as orientações de

ROSSINI, valendo-se das suas posições na Secretaria para pôr em prática as defraudações

exaustivamente  relatadas.  Eram eles  que,  operacionalmente,  atuavam para  contemplar  os

interesses  de  JOSÉ  TEÓFILO,  com  KARLA  FEITOSA,  principalmente,  antecipando

informações  e  ajustando  o  projeto  arquitetônico  do  HCamp  às  pretensões  de  TEÓFILO,

enquanto CARLA CHRISTINE e ADRIANO, além também de vazarem dados privilegiados,

incumbiam-se do Termo de Referência “ao gosto” de TÉO.

O  que  se  viu,  portanto,  foi  os  agentes  públicos  encarregados  de

preservar os interesses da Administração simplesmente fecharem os olhos às irregularidades e

adjudicarem, fora das hipóteses e premissas estatuídas em lei e sem observar as formalidades

31 Partido Comunista do Brasil.
32 Ver: <https://pcdob.org.br/noticias/em-nota-pcdob-se-pronuncia-sobre-desfiliacao-de-edvaldo-nogueira/>.
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pertinentes, contrato a empresa apadrinhada. A eles se aplica a causa de aumento de pena

prevista no art. 84, § 2º, da Lei nº 8.666/1993:

Art. 84. Considera-se servidor público, para os fins desta Lei, aquele que exerce,
mesmo  que  transitoriamente  ou  sem  remuneração,  cargo,  função  ou  emprego
público.
[...]
§ 2o A pena imposta será acrescida da terça parte, quando os autores dos crimes
previstos  nesta  Lei  forem  ocupantes  de  cargo  em  comissão  ou  de  função  de
confiança em órgão da Administração direta, autarquia, empresa pública, sociedade
de  economia  mista,  fundação  pública,  ou  outra  entidade  controlada  direta  ou
indiretamente pelo Poder Público. 

Seja dito de passagem, todos os servidores acionados têm em comum

o fato de serem comissionados e não detentores de vínculos efetivos com o município de

Aracaju/SE. Visavam, com a infração, a propiciar vantagem ilícita ao empresário beneficiado,

politicamente  forte  e  prestigiado,  cedendo,  pois,  a  pedido  e  influência  dele,  e  também

miravam satisfazer  interesse  pessoal,  relacionado  à  manutenção/promoção  de  seus  postos

funcionais.

A seu turno, TEÓFILO foi o favorecido com todo o esquema montado

para a contratação direta ilegal, o beneficiário imediato do contrato enquanto sócio da Téo

Santana Produções e Eventos, além de bastante atuante nos contatos com os servidores para a

circulação de informações e na pressão para ajustamento do projeto aos seus interesses.

Além  do  mais,  foi  ele  que  cooptou  parceiros  para  contrafação  de

orçamentos que baseariam o Termo de Referência, promovendo os arranjos com conhecidos

seus,  os  representantes da  Viva  Comunicação  e  Produções,  ROGÉRIO,  e  da  Inmidia

Propaganda Ltda. - Central do Sucesso, ÊNIO.

Ao  assinarem  documentos  sabidamente  inverídicos  (pois  os

orçamentos eram ideologicamente falsos e só serviam para a elevação do valor do contrato),

ROGÉRIO  e  ÊNIO  anuíram  à  ilegalidade  praticada.  No  momento  em  que  aderiram  ao

conluio, tornaram possível, ardilosamente, que o resultado desejado fosse obtido, afastando,

então,  o  imprescindível  caráter  competitivo  inerente  a  toda  seleção  regular  (ainda  que

simplificada)  e  majorando  cotações.  A Dispensa  contou,  dessarte,  com  dois  orçamentos
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destoantes do preço de mercado, tendo os empresários emprestado seus nomes e firmas à farsa

para conferir ao processo aparência legal, mesmo que absolutamente conhecedores do que

realmente se passava. 

Os três empresários, portanto, decidiram participar de um processo de

dispensa que sabiam seria fraudado em favor de um deles, mediante inserção de informações

diversas da realidade em documentos  públicos  e  particulares  posteriormente utilizados no

processo,  para  justificar  a  contratação  da  Téo  Santana  Produções  e  Eventos,  pouco

importando o atendimento das melhores condições para o Poder Público e a satisfação dos

requisitos previstos em lei.

Em resumo, ROSSINI,  CARLA CHRISTINE, ADRIANO e KARLA

FEITOSA infringiram o disposto no art. 89, caput, da Lei nº 8.666/93 c/c o art. 84, § 2º, do

mesmo Diploma.

JOSÉ TEÓFILO,  ROGÉRIO e ÊNIO infringiram o disposto no art.

89, parágrafo único, da Lei nº 8.666/93.

Entretanto, a contratação ilegal da Téo Santana Produções e Eventos

não  foi  direcionada  com  o  único  objetivo  de  favorecer  a  empresa  escolhida  e  seu

administrador, mas também para facilitar o desvio de recursos em favor dos envolvidos na

empreitada criminosa e causar prejuízo ao patrimônio público.

Sobre tal aspecto, deve-se esclarecer que a fraude na DL nº 28/2020

ora narrada constituiu pressuposto básico para os desfalques patrimoniais posteriores, eis que

os acionados, ao agirem em conluio, utilizando-se do modus operandi descrito, traduzido na

fabricação de um procedimento de contratação ilusório, viabilizaram uma farsa destinada a

dar suporte à contratação de pessoa jurídica pré-escolhida, que se apropriaria indevidamente

de dinheiro público.

2.2. Desvios, vantagens e enriquecimento ilícito
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No período33 compreendido entre março e outubro de 2020, CARLA

CHRISTINE, ROSSINI, ADRIANO, ROGÉRIO, ÊNIO e JOSÉ TEÓFILO, de modo livre e

consciente, agindo em conluio, desviaram recursos em proveito deste último, tendo em vista

os pagamentos despendidos pelo município de Aracaju/SE, com recursos federais, de valores

muito acima da média do mercado para a montagem do HCamp, além de que a Téo Santana

Produções  e  Eventos  prestou  apenas  parte  dos  serviços  contratados,  recebendo  por  itens

contratuais que jamais foram entregues.

2.2.1. Contêineres: restrição à competitividade e sobrepreço

O desfalque dos cofres públicos começou, como ventilado no tópico

precedente,  ainda  na  fase  de  elaboração  da  DL  nº  28/2020,  quando  JOSÉ  TEÓFILO,

ROGÉRIO e ÊNIO, em combinação de movimentos, encaminharam à SMS orçamentos sem

maiores  detalhamentos  e  com  preços  arbitrariamente  elevados,  sob  a  cumplicidade  dos

servidores regentes do procedimento,  que eram cônscios do esquema, como mostraram as

conversas interceptadas. 

O  desígnio  consistia  em  disparar  os  custos  do  projeto,  a  fim  de

garantir que o valor do contrato fosse alto o suficiente para inundar o caixa da firma que viria

a ser escolhida, no caso, a Téo Santana, definida antecipadamente. 

É essa a  razão pela  qual  o  orçamento  prévio  (R$ 812.000,00/mês)

fornecido pela Téo Santana tenha sido tão maior  que a proposta por ela  apresentada (R$

543.000,00/mês),  representando uma significativa diferença de 33%, em um interregno de

apenas seis dias (entre 07.04.2020 e  13.04.2020).

Também  na  fase  preparatória  da  Dispensa,  CARLA CHRISTINE,

ROSSINI e  ADRIANO cuidaram de estabelecer,  no  Termo de Referência,  parâmetros  de

avaliação do processo seletivo simplificado que concentrassem toda a empreitada apenas em

uma firma – que seria a de JOSÉ TEÓFILO –, de maneira que ela executasse a integralidade

do contrato,  diminuindo,  com isso,  a  concorrência,  dado que empresas  especializadas  em

33 Intervalo temporal que alcança a elaboração da DL nº 28/2020, a assinatura do Contrato nº 78/2020, a instala-
ção do HCamp e vai até à desmontagem do nosocômio (<https://www.aracaju.se.gov.br/noticias/88044>).
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determinados  serviços  não  poderiam  participar,  posto  que  seriam  inaptas  a  cumprir  as

exigências do contrato como um todo.

Assim,  o  item  1.2  do  TR  fixou  como  critério  para  julgamento  o

“menor  preço  por  lote”,  além  de  vedar,  nas  condições  de  participação  da  Dispensa,  a

formação de consórcio de pessoas jurídicas. Tais restrições constituíram o pretexto para a

seleção de uma única empresa para tocar o HCamp.

Não  se  olvide  que  a  atuação  da  Administração  deve  ser  sempre

pautada,  dentre  outros,  pelo  princípio  da  eficiência,  o  qual,  no  processo  de  contratação

pública, reveste-se na economicidade e seleção da proposta mais vantajosa.

Aqui,  não  existia  relação  intrínseca  de  dependência  entre  os  itens

componentes do TR, quais sejam: estrutura, climatização34 e contêineres. 

Logo,  a  opção  pelo  citado  critério  de  julgamento  restringiu  a

participação de empresas atuantes apenas em algum desses ramos específicos.

É a idêntica conclusão do Laudo nº 118/2020-SETEC/SR/PF/SE (fls.

1.119/1.132 – Id. 4058500.4001141):

As propostas de preços, na previsão do termo de referência, deveriam ser divididas
em três itens: (i) locação de cobertura e estrutura completa, (ii) climatização total
das  duas  coberturas  e  (iii)  locação  de  contêineres.  Os itens  foram agrupados,
impedindo que licitantes oferecessem propostas para itens separadamente. Tal
decisão, do nosso ponto de vista, restringiu de forma excessiva a concorrência. 
[…]
O fato relatado no parágrafo 42, combinado com o exposto no parágrafo 18, mostra
que  a  decisão  de  agrupar  os  itens  foi  prejudicial  à  concorrência  e  aos  cofres
públicos, impedindo que empresas especializadas concorressem, elevando os preços
pagos. 

Os próprios empresários participantes da DL, em depoimento (973/975

- Id. 4058500.4001128; 980/981 - Id. 4058500.4001128; 993/995 - Id. 4058500.4001128),

afirmaram  que  precisariam  subcontratar  partes  dos  serviços  (especialmente,  ares-

34 Inclusive, a partir de diálogo (ID 33439223) interceptado do terminal de JOSÉ TEÓFILO, em 10.06.2020, às
19h39min, conclui-se, pelas frases verbalizadas (“Uma coisa que a gente nunca trabalhou na vida, né, uma coi-
sa que eu não trabalho. Então assim, e o cara de Salvador pecou um pouquinho” e “O cara chegou aqui botou
as máquinas, instalou e foi embora”), que o serviço de climatização do Hospital de Campanha foi terceirizado a
uma empresa sediada em Salvador/BA, confirmando que os itens da DL nº 28/2020 poderiam ser contratados se-
paradamente (Processo nº 0802183-42.2020.4.05.8500 – Id. 4058500.3871820).
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condicionados, já que operavam comercialmente mais com estrutura metálica), vez que não

dispunham de todos os objetos em disputa, corroborando que a melhor solução seria adotar o

critério de julgamento por item, até porque a subcontratação implica aumento de preços. 

No  caso  concreto,  analisando-se  as  propostas  das  empresas

interessadas,  a da Rosa Deda (R$ 103.675,00),  para o item contêineres,  foi R$ 40.325,00

menor do que a da Téo Santana (R$ 144.000,00), quantia essa que poderia representar, apenas

em relação aos contêineres, uma considerável economia mensal, chegando a R$ 241.950,00

nos seis meses de vigência do contrato do HCamp.

Os contêineres eram, inclusive, os itens mais autônomos da estrutura

do HCamp,  pois,  conforme pode ser  visto  na  figura  seguinte,  estavam dispostos  na  área

externa à estrutura de leitos e demais espaços:
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Dessa forma, a ausência premeditada de divisão do objeto contratual

maximizou indevidamente os lucros da Téo Santana Produções e Eventos, gerando um dano35

de, pelo menos, R$ 241.950,00 à Administração.

Afora  o  prejuízo  decorrente  do  critério  impróprio  de  julgamento,

também se constatou sobrepreço no item contêineres. Além da Téo Santana ter apresentado o

maior preço para o item entre as concorrentes, restou comprovado que o custo unitário mensal

foi superior a contratações semelhantes efetuadas pela própria Secretaria Municipal de Saúde

de Aracaju/SE, bem como pela Secretaria de Estado da Saúde de Sergipe, realizadas já no

período de enfrentamento ao coronavírus, conforme demonstrado na tabela seguinte:

Note-se que o contêiner demandado na Dispensa de Licitação 06/2020

da SMS, refere-se à locação de unidades de maior dimensão e a quantitativo bem menor

(apenas duas unidades). 

35 Importa destacar que não houve como realizar análise semelhante em relação aos demais itens, devido às im-
precisões do Termo de Referência ou à falta de referencial compatível com os componentes e o período de loca-
ção.
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In casu, como se sabe, o valor mensal atribuído ao item contêineres,

pela Téo Santana Produções e Eventos, foi de R$ 144.000,00, o que, por equipamento (31

unidades no total), equivale a R$ 4.645,16 mensais e R$ 27.870,96 em seis meses.

Dessa forma,  considerando-se a  mediana acima calculada na tabela

comparativa (que, frise-se, lista condições de contratação muito menos atrativas do que as

verificadas no projeto do HCamp), tem-se um sobrepreço de R$ 845,16 (R$ 4.645,16 – R$

3.800,00) por unidade, o que equivale a R$ 26.200,00 mensais (R$ 845,16 x 31 unidades) e

R$ 157.200,00 em todo o contrato (seis meses de vigência).

Mas não é só. Os ilícitos ocorridos na fase interna do procedimento de

Dispensa de Licitação nº 28/2020, que provocaram rombo derivado dos critérios inadequados

de julgamento e do sobrepreço, persistiram na fase externa, após a celebração do contrato,

quando serviços não foram executados ou tiveram sua quantidade e qualidade alteradas em

relação aos termos pactuados ou, ainda, oneraram, injustamente, a Administração.

2.2.2. Climatização

Repisando,  a  Dispensa  de  Licitação nº  28/2020 foi  autorizada  pela

SMS em 08.04.2020. Em 13.04.2020, ocorreu a sessão de abertura dos envelopes contendo as

propostas das empresas interessadas. Um dia após (14.04.2020), foi formalizado o Contrato nº

78/2020 e, em 15.04.2020, foi assinada a Ordem de Serviços nº 0001/2020, com data final

para  execução  da  instalação  em  29.04.2020,  a  despeito  de  o  Hospital  de  Campanha  de

Aracaju/SE ter inciado o atendimento ao público somente em 21.05.2020.

Da investigação empreendida, foi possível evidenciar que a decisão da

Administração em classificar forçosamente a empresa Téo Santana Produções e Eventos sem

uma  efetiva  avaliação  do  sistema  de  climatização  do  HCamp  ofertado  em sua  proposta

resultou em perdas financeiras vultosas para o Poder Público.

Conforme já arduamente abordado nesta exordial, a empresa escolhida

foi  aprovada  sem  indicação  de  qualquer  critério  objetivo  para  avaliação  da  solução  de

climatização. Além disso, a inadequação da climatização foi suscitada em recurso apresentado
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por outra empresa participante da dispensa de licitação, tendo sido mantida a contratação da

Téo Santana, sem que qualquer diligência no sentido de validar a capacidade térmica indicada

em sua proposta fosse realizada.

Ademais, em 14.04.2020, às 19h10min, dia seguinte à declaração de

vencedor da DL, o empresário Álvaro Deda, cuja empresa também participou do certame,

enviou  a  CARLA  CHRISTINE  mensagem  expondo36 sua  discordância  com  o

dimensionamento de climatização da empresa ganhadora, que não estava em conformidade

com as normas:

36 O empresário Álvaro Wellington Rosa Deda Fraga (fls. 973/975 – Id. 4058500.4001128) disse, em depoimen-
to, que“encaminhou cópia dessa recomendação para ROSSINI e para EVANDRO; Que Evandro é assessor do
prefeito”. 
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Não fosse suficiente, mensagens eletrônicas trocadas entre servidores

da  SMS indicam que a  Téo  Santana  não  apresentou,  dentre  outros  documentos,  projetos

relativos ao sistema de climatização, razão pela qual não deveria haver prosseguimento em

sua contratação.

A título de contextualização, a DL foi encerrada e teve um vencedor

declarado no dia 13.04.2020. Neste dia, as propostas das empresas participantes do certame

deveriam  estar  acompanhadas  de  todos  os  documentos,  conforme  exigido  no  Termo  de

Referência:

- Item 9: “o arrematante deverá apresentar na proposta a especificação

da central de refrigeração que será utilizada, a qual deverá atender à necessidade específica de

uma unidade hospitalar, a exemplo de renovação de ar”;

- Item 11.1: “Comprovação de aptidão para a execução de serviços em

características, quantidades e prazos compatíveis com o objeto desta dispensa de licitação, ou

com  o  item  pertinente,  mediante  apresentação  de  atestado(s)  fornecido(s)  por  pessoas

jurídicas de direito público ou privado”;

-  Item  11.2:  “Registro  ou  inscrição  do  licitante  na  entidade  no

Conselho Regional de Engenharia, em plena validade”;

Porém, diante das mensagens trocadas entre servidores da SMS e a

empresa contratada, é possível constatar que a firma não apresentou todos os documentos

necessários  à  participação  do  certame,  pelo  que  deveria  ter  sido  desclassificada.  As

mensagens ainda ilustram que, após os órgãos de controle, como a Polícia Federal e o MPF37,

começarem a  tomar  conhecimento  dos  indícios  de  irregularidades  e  a  imprensa  passar  a

noticiar a respeito, os envolvidos se lançaram a fazer cobranças38 entre si numa tentativa de

afastar as evidências da prática anterior de crimes.

Em 25.04.2020, às 11h35min, a servidora CARLA CRHISTINE envia

à  empresa  Téo  Santana  e-mail cobrando  os  documentos  citados  anteriormente,  como:
37 Em ligação (ID 34101876) interceptada do terminal de ADRIANO NOGUEIRA BATISTA, em 19.06.2020, às
12h59, captou-se o receio de fiscalização: “E o Ministério Público tá aqui, você sabe né, nos corre né. Tá vendo
o que foi e não foi.” (Processo nº 0802183-42.2020.4.05.8500 – Id. 4058500.3871820).
38 A título meramente ilustrativo, cita-se mensagem enviada por ADRIANO a TEÓFILO, no dia 27.04.2020, às
11h41: “É Adriano da SMS. Estamos precisando dos projetos solicitados por Carla. Nosso prazo para TCE é
hj” (Processo nº 0802183-42.2020.4.05.8500 – Id. 4058500.4000876).
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especificação  do  sistema  de  climatização,  projeto  de  climatização  e  ART  (Atestado  de

Responsabilidade  Técnica).  Conforme  informações  contidas  na  imagem  abaixo,  CARLA

estabeleceu o prazo de entrega para o próprio dia 25.04.2020 para envio dos documentos.

Somente na data de 26.04.2020, às 11h25min, a empresa Téo Santana

responde ao  e-mail de  CARLA, remetendo,  em anexo,  TRT (Termo de  Responsabilidade

Técnica) da parte elétrica e descritivo do material utilizado no Hospital de Campanha. Na

mesma mensagem, Edson Júnior (“Rato”) informa que  “em breve mandaremos o restante”

(os documentos relacionados ao ar-condicionado), contratos de sublocação e especificações

dos materiais utilizados.
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Ainda no dia 26.04.2020, às 13h04min, CARLA envia novo  e-mail

cobrando o “projeto de climatização, bem como sua respectiva ART”.
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Percebe-se,  portanto,  que,  até  então,  nunca  existiu  um  projeto  de

climatização para o Hospital de Campanha e este seria um dos motivos para as reclamações39

que, mais à frente, viriam a ser feitas com relação à temperatura do Hospital, estando horas

acima da ideal, horas muito abaixo40.

39 Documento 20 do Inquérito Civil nº 1.35.000.000504/2020-19.
40 Em diálogo (ID 35047313) interceptado do terminal de JOSÉ TEÓFILO, em 1º.07.2020, às 11h21min, ele
afirma, em referência à climatização, o seguinte: “Disse que 4 horas da manhã os médicos invadiram o contei-
ners e disse: 'meu irmão tá humanamente impossível de, de trabalhar. Tem gente entubada aqui que não pode
trabalhar nessa temperatura e se vocês não baixarem essa temperatura vai morrer gente e a gente vai acusar a
empresa'. Veja que ponto chegou?”. E o interlocutor responde: “É, pois é. Tudo isso porque não tem o projeto.”.
(Processo nº 0802183-42.2020.4.05.8500 – Id. 4058500.3871820).
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Ato  seguinte,  às  21h01min,  CARLA envia  e-mail a  Carlos  Diego,

servidor da Prefeitura, responsável pelo Controle Interno, para informar das irregularidades

relativas à ART do projeto de climatização, conforme demonstra imagem abaixo:

Em data posterior, 28.04.2020, às 09h55min, após troca de mensagens

a respeito de uma resposta ao TCE/SE (Tribunal de Contas do Estado de Sergipe), CARLA

informa que os  equipamentos  instalados no hospital  não  são os  mesmos apresentados no

catálogo  informado  pela  empresa,  além de  não  haver  nenhuma  referência  ao  sistema  de

renovação de ar, tampouco a indicação de filtro HEPA, conforme mensagem abaixo:
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Para contextualizar, o filtro HEPA (High Efficiency Particulate Air),

citado por CARLA, está descrito na Norma ABNT 7256, que versa sobre o tratamento de ar

em estabelecimentos assistenciais de saúde (EAS) e os requisitos para projeto e execução das

instalações. Tal filtro “utiliza uma tecnologia de separação de partículas capaz de interceptar a
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maioria  dos  microrganismos  presentes  no  ar,  eliminando  até  99,9%  das  impurezas

infecciosas”41 e é descrito pela norma ABNT como obrigatório “em certas áreas críticas”.

Em mensagem posterior, datada de 1º.05.2020, às 12h32min, CARLA

informa à empresa que a Secretaria de Saúde solicitou a “um engenheiro mecânico voluntário

para verificar os equipamentos de climatização instalados no hospital de campanha”. Desta

avaliação, concluiu-se que as máquinas seriam  “bem velhas”, sugerindo-se a realização de

limpeza e manutenção a fim de que pudessem funcionar a contento.

Vale  anotar,  no  ponto,  que  levantamento  da  CGU  (fl.  1.642  –  Id.

4058500.4427143) indicou que o custo da locação das máquinas de ar pela Téo Santana chega

a  quase  três  vezes  o  custo  de  aquisição  de  equipamentos  novos,  sendo  que,  na  espécie,

TEÓFILO locou máquinas “bem velhas”.

No dia 04.05.2020, às 20h45min, CARLA envia novo  e-mail à Téo

Santana, indicando que os aparelhos de ar-condicionado instalados no Hospital de Campanha

não são adequados a  uma unidade hospitalar  e  que  esta  especificação estava presente  no

Termo de Referência, conforme indica imagem abaixo:

41 Fonte: <https://www.airlinkfiltros.com.br/artigos/como-funciona-o-filtro-hepa-no-ambiente-hospitalar/>.
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Como resposta a respeito dos questionamentos quanto ao filtro HEPA

e aparelhos  de  ar-condicionado,  JOSÉ TEÓFILO envia  mensagem a  CARLA na data  de

04.05.2020,  às  18h14min,  informando  que  os  equipamentos  de  climatização  atendem  à

proposta  da  empresa  “devidamente  homologada  pelo  órgão  licitante”,  que  seriam  12

aparelhos  “splint de grande porte Potência 20Tr”, e que o plano de manutenção e filtros

HEPA “não estão  previstos  no  contrato  e  nem no termo de  referência”,  e  ainda  que os

aparelhos trabalharão com renovação de ar utilizando o ar externo.

Conforme contextualizado anteriormente, a norma ABNT 7256 indica

o uso de filtros HEPA em estabelecimentos assistenciais de saúde (EAS). A imagem abaixo

expõe a comunicação entre TEÓFILO e CARLA:
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Após  requisições  de  documentos  feitas  pelo  DPF/SE  (mais

especialmente,  pelo  Perito  Criminal  Federal  Fernando  Fernandes  de  Lima),  CARLA,  em

16.05.2020, às 16h38min, envia mensagem à empresa Téo Santana, reiterando a necessidade

do cumprimento de “normas, entre elas renovação de ar” e “faixa de temperatura adequada

(22  a  24  graus  Celsius)”,  afirmando  ainda  que  “nenhuma  delas  até  o  momento  foi

alcançada”,  valendo  assinalar  que,  sem  as  adequações  pertinentes  no  sistema  de  ar-

condicionado, os pacientes e profissionais estariam expostos a risco de contaminação42.

42 Fonte: <http://www.anvisa.gov.br/servicosaude/arq/nota_tecnica_funasa_svs.pdf >.
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Àquela altura, as consequências do favorecimento na contratação da

Téo Santana Produções e Eventos já estavam escancaradas, em decorrência de o Termo de

Referência da DL não especificar as normas técnicas para execução satisfatória do serviço43,

além de a empresa não possuir qualificação técnico-operacional para a instalação de sistema

de climatização de ar, tudo isso agravado pela ciência dos suspeitos acerca das fiscalizações

sobre o HCamp, gerando desentendimentos entre os implicados, devido aos rastros deixados

pela prática infracional.

Na  tentativa  de  contornar  a  situação,  foi  firmado  o  “1º  Ato  de

Apostilamento ao Contrato nº  78/2020”, datado de 29.04.2020, o qual  contém dispositivo

explicitando a obrigatoriedade de a contratada fornecer o projeto técnico das instalações de ar-

condicionado, nos seguintes termos:

43 Em manifestação administrativa lavrada pela empresa Téo Santana, ela própria reconhece que: “Ressaltamos
que, as máquinas foram colocadas onde achávamos que deveríamos colocar por nossa conta própria já que não
consta qualquer projeto de climatização no Termo de Referência.” (fl. 1.277 – Id. 4058500.4112674).
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Aliás, a ausência de elaboração do projeto técnico foi objeto também

de observação do TCE/SE, consoante consta da Informação nº 27/2020 daquela Corte, na qual

foram consubstanciadas  as  análises  dos  aspectos  de  engenharia  da  obra.  Do  documento,

apreendido no curso do IPL, cumpre destacar  o  achado nº  2,  que trata  da deficiência do

serviço de climatização, nos seguintes termos:

Reitera-se, portanto, que o Hospital de Campanha de Aracaju/SE foi

inaugurado  e  utilizado  sem  a  comprovação  de  que  o  sistema  de  renovação  de  ar  das

instalações apresentava conformidade com as normas aplicáveis e sem que houvesse o Plano

de Manutenção e Operação exigido pelo artigo 1º da Lei nº 13.589/2018.

Sem subterfúgios, a controvérsia ora descrita foi reflexo do fato de que

a instalação do sistema de climatização não44 era, de fato, o negócio da empresa Téo Santana,

diversamente da fabricação de estruturas metálicas, atividade econômica principal da firma,

de acordo, inclusive,  com o registro na base CNPJ/RBF. No entanto,  como a intenção do

esquema era concentrar todo o contrato nas mãos da Téo Santana, englobando os itens de

estrutura,  climatização e contêineres,  fixou-se o critério  de julgamento da DL nº  28/2020

como “menor preço por lote”. Isso resultou, como pretendido, na restrição da competitividade

44 Na relação de documentos apresentados pela empresa, há ainda uma Certidão de Registro e Quitação – Pessoa
Jurídica, emitida pelo Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Sergipe (CREA-SE), em 31.03.2020,
com validade até 30.09.2020, na qual, tanto no campo “Objetivo Social Pleno”, como no campo “Objetivo Social
Restrito”,  inexiste  qualquer  menção  a  climatização  (Processo  nº  0802183-42.2020.4.05.8500  –  Id.
4058500.3871820).
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do processo, mas findou, por outro lado, na contratação de empresa sem especialidade45 na

área de refrigeração, tendo por consequência a inocuidade do serviço de climatização.

Registre-se que, não havendo como esconder os problemas, diante das

investigações em andamento, do acompanhamento pela imprensa e da abertura dos trabalhos

no nosocômio, restou à SMS adotar providências formais, para dar uma satisfação social pelo

cenário extravagante criado, de modo que foi expedida a Notificação por Descumprimento de

Obrigações nº 005/2020, de 05.06.2020, à empresa Téo Santana Produções e Eventos:

45 Em diálogo (ID 33439223) interceptado do terminal de JOSÉ TEÓFILO, em 10.06.2020, às 19h39min, ele
diz, em referência à climatização, que é “Uma coisa que a gente nunca trabalhou na vida, né, uma coisa que eu
não trabalho. Então assim, e o cara de Salvador pecou um pouquinho”, atestando a inexperiência da empresa
em trabalhos de refrigeração de ambientes (Processo nº 0802183-42.2020.4.05.8500 – Id. 4058500.3871820).
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Em  anexo  ao  aludido  documento,  constaram  planilhas  com  as

medições  de  temperatura  dos  diversos  setores  que  compunham  o  HCamp,  quase  todas

superiores à faixa adequada (entre 21/22 e 24 graus), estando realçadas em vermelho, apenas

a título ilustrativo, as salas em relação às quais a temperatura medida foi igual ou superior a

27° Celsius:

Na mesma linha, o quadro abaixo, apreendido na sede da empresa Téo

Santana, que mostra que, em todas as aferições efetuadas, a temperatura estava fora da faixa

permitida, alcançando 29 graus Celsius, bem acima do limite:
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Outras tabelas de controle de temperatura nas instalações do Hospital

de Campanha de Aracaju/SE que foram apreendidas reforçam a desconformidade do “estado

climático”  do  nosocômio.  As  medições  foram  efetuadas  em  diversas  datas  da  segunda

quinzena  de  junho  de  2020  –  quando  o  Hospital,  realce-se,  já  se  encontrava  em

funcionamento há um mês – e havia, ainda, quantidade razoável de aferições de temperatura

fora da faixa permitida:
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Interceptações  telefônicas46 também confirmaram a  temperatura  em

nível incompatível com um ambiente hospitalar:

46 A exemplo de ligação (ID 34101876) interceptada do terminal de ADRIANO NOGUEIRA BATISTA, em
19.06.2020, às 12h59, quando se flagrou afirmação de que “Nós fiscalizamos ontem lá o Hospital de Campanha,
novamente,  e  a  temperatura ainda estava até pior  do que aquela  última inspeção”  (Processo  nº  0802183-
42.2020.4.05.8500 – Id. 4058500.3871820).

PÁGINA 67 DE 132
MPF – Procuradoria da República em Sergipe

Rua José Carvalho Pinto, 280, Edf. Aracaju Boulevard, Jardins, Aracaju/SE, 49026-150 
PABX: (0xx79)3301-3700 - FAX: (0xx79)3301-3830

14/41



MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
PROCURADORIA DA REPÚBLICA EM SERGIPE

1º Ofício de Combate à Corrupção

PÁGINA 68 DE 132
MPF – Procuradoria da República em Sergipe

Rua José Carvalho Pinto, 280, Edf. Aracaju Boulevard, Jardins, Aracaju/SE, 49026-150 
PABX: (0xx79)3301-3700 - FAX: (0xx79)3301-3830

15/41



MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
PROCURADORIA DA REPÚBLICA EM SERGIPE

1º Ofício de Combate à Corrupção

O material demonstra a ineficiência do sistema de condicionamento de

ar instalado, pois, desde a abertura do Hospital de Campanha de Aracaju/SE para o público

(21.05.2020) e mesmo após a Notificação por Descumprimento de Obrigações nº 005/2020

(05.06.2020), ainda persistiu a desconformidade relacionada à temperatura na instalação.

Constata-se,  assim,  que  a  própria  Administração  Pública  Municipal

reconheceu que o  Hospital  se  encontrava  em pleno funcionamento,  porém,  com todas  as

pendências descritas na notificação.

As  anotações  na  agenda  apreendida  de  CARLA  CHRISTINE,

referentes  à  página  de  08.06.2020,  igualmente  trazem registros  de  pendências  relativas  à

manutenção do sistema de climatização do Hospital:

Em meio aos problemas enfrentados com a deficiência do sistema de

climatização – queixas de pacientes e profissionais,  riscos da inadequação da refrigeração
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(perda de medicamentos; agravamento do estado de saúde dos pacientes; circulação maior de

possíveis bactérias; comprometimento das condições de trabalho dos profissionais de saúde

provocado pelo  desconforto  térmico),  necessidade  de  justificação aos  órgãos  de  controle,

desgaste midiático –, a SMS se obrigou a contratar a empresa Adel Service Ltda. (CNPJ:

19.997.585/0001-94)  para realizar  avaliação,  conserto  e  manutenção do sistema instalado,

tendo  o  laudo  técnico  emitido  pela  referida  empresa,  em  03.06.2020,  consignado  que  a

capacidade térmica necessária à adequada climatização do ambiente é de 440 TR47, quase o

dobro dos 240 TR indicados na proposta da Téo Santana Produções e Eventos. Trechos do

laudo são apresentados a seguir:

47 Capacidade térmica maior, inclusive, que o laudo emitido pela empresa Total Ar para a SMS antes da avalia-
ção das propostas da DL nº 28/2020, cujo cálculo apontara um parâmetro de 340,2 TR ± 10%, para toda a estru -
tura (fls. 899/901 - Id. 4058500.4001123).
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Nesse  contexto,  importa  trazer  à  tona  as  anotações  da  agenda  de

CARLA  CHRISTINE  do  dia  03.06.2020,  que  mencionam  a  aplicação  do  instituto  da

“requisição administrativa” a algumas empresas, dentre elas a Adel:

A chamada “requisição administrativa” está prevista no art. 5º, XXV,

da Constituição Federal, o qual prevê que “no caso de iminente perigo público, a autoridade

competente  poderá  usar  de  propriedade  particular,  assegurada  ao  proprietário  indenização

ulterior, se houver dano”. Tal instituto também vem enumerado no 3º, inciso VII, da Lei nº

13.979/2020:

Art.  3º  Para  enfrentamento  da  emergência  de  saúde  pública  de  importância
internacional de que trata esta Lei, as autoridades poderão adotar, no âmbito de suas
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competências, entre outras, as seguintes medidas: (Redação dada pela Lei nº 14.035,
de 2020)
VII - requisição de bens e serviços de pessoas naturais e jurídicas, hipótese em que
será garantido o pagamento posterior de indenização justa; e

De acordo com tal dispositivo, requisita-se a prestação de serviço à

pessoa física ou jurídica, para posterior pagamento por meio de indenização.

No  caso,  a  má  prestação  do  serviço  contratado,  decorrente  de

irregularidades ocorridas desde a elaboração do Termo de Referência, passando pela açodada

classificação da empresa Téo Santana, levou à inusitada circunstância de que o sistema de

refrigeração do HCamp precisou ser recontratado junto a outra empresa, a Adel Ltda. Ou seja,

a precariedade do sistema de climatização instalado acarretou a necessidade de realização,

pelo Poder Público, de mais gastos relacionados com tal sistema, onerando sobremaneira o

erário, para que se obtivesse a conformidade da faixa de temperatura. 

É certo que o quadro relatado se revelou tão aberrante,  com a Téo

Santana não logrando cumprir, dentre outras exigências, a faixa de temperatura determinada

pelas normas técnicas, que o município glosou o valor de R$ 165.000,00 dos pagamentos da

empresa:
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Em resposta à glosa, a Téo Santana apresentou impugnação. Na sala

da Coordenadora de Infraestrutura da SMS CARLA CHRISTINE, foi apreendido documento

em  que  há  observações  manuscritas  refutando  as  alegações  apresentadas  pela  empresa

contratada.
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Do print, alguns aspectos chamam a atenção:

a) A própria empresa informa que não constava “qualquer projeto de

climatização no Termo de Referência” e, por conta disso, os equipamentos foram instalados

onde a prestadora de serviço  “achava que deveria colocar”.  Entretanto,  não constou nos

autos do processo de contratação registro de que empresa teria questionado o TR quando da

fase anterior à formulação da proposta. Ao contrário, pelo que se depreende de sua própria

abordagem, teria, sem fundamentação, proposto a utilização de 12 equipamentos com 20 TR

cada,  ofertando, ao final,  o menor valor  global,  sagrando-se,  assim,  vencedora da seleção

simplificada.  Nunca  é  demais  lembrar:  nem  os  servidores  responsáveis  pela  DL  se

preocuparam em fazer um TR pleno, nem JOSÉ TEÓFILO apresentou qualquer impugnação,

porquanto o objeto do procedimento era apenas simular o cumprimento dos requisitos legais

para a escolha, sem que se imaginasse, naquele momento, que a contratação provocaria os

problemas, depois, publicizados.

b) Aborda-se que, para resolução dos problemas na refrigeração, eram

realizadas reuniões para ajustar as instalações. Tal informação confirma que a ausência de um
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projeto  que balizasse a  execução da  obra ocasionou a  adoção de  providências  à  base  de

tentativa e erro.

c)  Confirmação  manuscrita  de  que  máquinas  recém-instaladas

apresentaram problemas, inclusive com derretimento de cabos.

Seguindo, também se apreendeu em posse de CARLA CHRISTINE

uma minuta de resposta à irresignação da glosa apresentada pela empresa Téo Santana. O

material é igualmente elucidativo acerca da inexistência de projeto e da inadequada execução

dos serviços de climatização do HCamp:
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Da leitura do documento, impende ressaltar os seguintes pontos:

a) PARTE I: aduz ser responsabilidade da contratada a especificação

da  central  de  refrigeração  apta  a  atender  à  necessidade  de  uma  unidade  hospitalar,  não

somente no aspecto de manutenção da temperatura adequada, mas, igualmente, do sistema de

renovação de ar.

b)  PARTE II:  confirma  não  ter  sido  apresentada  a  composição  de

custos unitários, conforme demanda do TCE/SE, ressaltando que, nesse caso, o indicador para

cumprimento  do  item  seria  “climatizou  ou  não  climatizou  as  duas  coberturas”.

Contrariamente  ao  escrito,  tem-se  que  o  indicador  adequado  seria  climatização  em

conformidade  com  as  normas  técnicas,  tendo  em  vista  que  o  local  pode  apresentar  a

temperatura correta, mas, ainda assim, favorecer a disseminação de organismos patogênicos.

c)  PARTE  III:  menciona  ter  havido  fiscalização  do  TCE/SE,

consubstanciada na Informação nº 27/2020, antes comentada, que corroborou a ausência de

elaboração do projeto técnico de climatização.

d) PARTE IV: confirma a ocorrência de temperaturas altas no interior

do Hospital de Campanha, ressaltando ser do conhecimento dos prepostos da prestadora de

serviço no local, Wendel e Edson (“Rato”). Cumpre destacar o lapso temporal de permanência

da falha informada: o rascunho do documento data de 21.06.2020, enquanto a instalação foi

aberta ao público um mês antes, em 21.05.2020. Portanto, evidencia-se que houve a prestação

de serviços  de  saúde no Hospital  para  pacientes  com COVID-19 mesmo com problemas

notórios no sistema de climatização.

e)  PARTE  V:  informa  que  inadequações  foram  relatadas  na

Notificação nº 005/2020, já mencionada. Também aduz que a Secretaria Municipal de Saúde,

por meios alternativos, teve que fazer reparação elétrica de máquinas fornecidas pela empresa

Téo Santana, que não só não eram novas, como careciam de revisão.

f) PARTE VI: comunica que providenciou um sistema de irrigação de

lonas,  para  resfriá-las,  auxiliando,  assim,  na  climatização.  Os  serviços  contemplaram  a

aquisição  de  diversos  materiais,  inclusive  bomba  d’água  e  reservatório  de  água.  Nota-se
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também, neste ponto, a efetuação de gastos adicionais na execução do serviço que já estava

contemplado no contrato firmado com a Téo Santana.

g) PARTE VII: evidencia a ausência de qualificação da empresa na

prestação do serviço de instalação do sistema de climatização, posto que, conforme aduzido, a

contratada sequer dispunha de um único termômetro adequado para serviços profissionais.

h) PARTE VIII: faz alusão ao laudo técnico elaborado pela Adel Ltda.,

que condenou o sistema até então instalado pela Téo Santana.

i)  PARTE IX:  ressalta  a  necessidade  de  o  sistema  de  climatização

garantir  a  temperatura  interna  na  faixa  entre  21/22  e  24  graus  celsius,  o  que  não  vinha

acontecendo.

A glosa,  assim,  estava  mais  do  que  justificada.  Cumpre  pontuar,

todavia,  que,  apesar  de  o  mencionado  valor  glosado  ter  sido  retido  nos  cofres  públicos,

mediante desconto dos repasses à firma, este fato em nada interfere na consumação do delito

de estelionato (art. 171, § 3º, do CP) em face da Administração, afinal, por meio da fraude da

simulação e direcionamento  da  DL nº  28/2020,  a  Téo Santana obteve,  para si,  vantagem

ilícita,  consistente  na  celebração do contrato  para  o qual  não  estava  habilitada,  causando

prejuízo ao erário, na medida em que a SMS contratou serviços extras de refrigeração, pelos

quais pagou, mesmo tendo o contrato em vigor com a Téo Santana.

Na verdade, pelo que se vê, o prejuízo público só não foi maior por

circunstâncias alheias à vontade dos acionados, devido ao trabalho fiscalizatório dos órgãos

de controle, que forçou a SMS a tomar medidas para minimizar as perdas.

A mera glosa administrativa, portanto, não tem o efeito de não causar

lesão, seja porque não invalidou o contrato antes celebrado – para o qual a Téo Santana, que

não era  qualificada,  foi  indevidamente  beneficiada  –,  seja  porque não  impediu  os  gastos

suplementares (sobretudo com a Adel Ltda., além dos reparos “por fora”, envolvendo bombas

d’água,  conexões,  tubulações,  reservatório),  seja  porque  foi  irrelevante  à  realidade  de

problemas enfrentada, envolvendo instalações sem projeto técnico e demais documentos, de

aparelhos  destoantes  do  contratado  (diferentes,  velhos  ou  deteriorados48),  faltando

48 Foi apreendido, no curso do IPL, contrato de prestação de serviços em nome de José Teófilo de Santana Neto-
Produções e Eventos e Manoel Correia da Silva, referente à instalação e manutenção geral de equipamentos de
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equipamentos indispensáveis à segurança e operação do sistema (como filtro HEPA), que

desaguaram  na  constatação  da  disfuncionalidade  do  serviço  (sem  renovação  de  ar,  sem

atingimento  da  temperatura  necessária,  agravando  o  estado  de  saúde  dos  pacientes,

propiciando  circulação  maior  de  bactérias  e  precarizando  o  trabalho  dos  profissionais  de

saúde).

A prática da conduta,  assim,  ofendeu,  de uma só vez,  bens  (foram

consumidos  recursos  adicionais,  materiais  e  humanos),  serviços  (sistema  de  refrigeração

inutilizável, influindo na atividade finalística do Hospital) e interesses federais (política de

saúde falha,  usurpado um atendimento correto dos usuários  e dificultando o trabalho dos

profissionais),  todos  iniludivelmente  atacados  –  não  se  circunscrevendo  ao  aspecto

simplesmente numérico.

A glosa, enfim, foi vã tentativa de afastar responsabilidades perante os

órgãos  de  controle,  mas,  ao  contrário  do  efeito  pretendido,  denota  a  responsabilidade  na

prática  das  ilicitudes,  pela  evidente  confissão  que  advém  com  o  reconhecimento  das

irregularidades, especialmente no tocante às falhas na execução contratual e à inexecução49 de

partes dos serviços, que tiveram que ser contratados separadamente pela SMS.

Para  além  da  refrigeração,  outros  serviços  também  não  foram

executados  integralmente  pela  Teó  Santana,  mesmo  previstos  contratualmente,  gerando

locupletamento à firma e prejuízo à Administração, que os proveu à parte. 

ar-condicionado e à elaboração de relatório técnico dos serviços executados no Hospital de Campanha de Araca-
ju/SE. O documento é datado de 08.06.2020, portanto, bem depois de a SMS ter concedido o Termo de Recebi-
mento Provisório de Conclusão da Obra nº 01/2020 (03.05.2020) e, igualmente, após o HCamp ter iniciado o
atendimento ao público (21.05.2020), mostrando a morosidade da empresa Téo Santana em adotar providências
com vistas a mitigar os problemas existentes no sistema de climatização. Ademais, o documento apreendido re-
vela a precariedade dos equipamentos de ar-condicionado instalados, já que demandavam manutenção corretiva,
a qual somente foi efetuada cerca de um mês após o recebimento provisório da obra. O relatório técnico dos ser -
viços demonstra que, em diversas máquinas, foi realizada a troca de válvulas, correção de vazamentos, além de
diversos outros serviços executados. Ou seja, a contratada, além de não elaborar o projeto executivo, locou equi -
pamentos precários de terceiro e instalou-os de forma improvisada (fls. 1.330/1.334 – Id. 4058500.4112676).
49 Inclusive, o Termo de Recebimento Provisório de Conclusão da Obra nº 01/2020, datado de 03.05.2020, é con-
traditório, pois, não obstante a SMS tenha declarado que a obra estava concluída e em obediência às especifica-
ções e normas técnicas, informou, igualmente, que o sistema de climatização de ar não havia sido testado. E o
que se demonstrou, posteriormente, conforme longamente explanado no corpo da ação, foi que a Téo Santana
não possuía projeto do sistema de ar-condicionado e sua instalação foi feita em desconformidade com as normas
técnicas, o que ocasionou não somente prejuízo financeiro, mas risco à saúde daqueles que frequentaram o Hos-
pital (fls. 1.317/1.321 do IPL – Id. 4058500.4112676).
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2.2.3. Instalações elétricas e hidrossanitárias

A  figura  seguinte  é  da  agenda  de  CARLA  CHRISTINE,  com

anotações feitas em 28.04.2020:

Mais  ao  final  da  página,  encontram-se  anotações  relacionadas  à

contratação de empresa para elaboração de projeto e execução das instalações hidrossanitárias

(água e esgoto) e elétricas. 

Impende ressaltar que, de acordo com as investigações, tais serviços

foram contratados de forma apartada pela SMS, ainda que o item 6.1 (Infraestrutura Física e

Instalações)  do Termo de  Referência  da  DL nº  28/2020 vaticinasse  que a  estrutura  a  ser

disponibilizada  deveria  contar  com  estas  instalações:  “[...]  Os  ambientes  serão
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dimensionados  em  salas  de  atendimento  médico,  postos  de  enfermagem,  enfermarias,

laboratórios  de  coleta  e  outros  espaços  administrativos,  com  instalações  elétricas  e

sanitárias [...]”.

A esse respeito, apontou o Laudo nº 118/2020-SETEC/SR/PF/SE (fls.

1.119/1.132 – Id. 4058500.4001141) que:

No item 6.1, há a informação de que “os ambientes serão dimensionados em salas
de atendimento médico, postos de enfermagem, enfermarias, laboratório de coleta e
outros espaços administrativos com instalações elétricas e sanitárias”. 
Essa informação é corroborada no item 18.1, sobre a prestação dos serviços traz a
seguinte menção: “Nessa execução estão inclusas todas as despesas com montagem,
desmontagem, alimentação dos funcionários, mão de obras e encargos sociais, bem
como  instalações  internas  à  estrutura.  A  interligação  com  as  respectivas
concessionárias fica sob a responsabilidade da contratante.” (grifo nosso) 
Em  engenharia,  quando  se  fala  em  “instalações”,  de  modo  geral  estamos  nos
referindo  às  instalações  elétricas,  sanitárias,  hidráulicas,  de  dados  e  voz,  dentre
outras. Do parágrafo do item 18.1 observa-se que está sendo falado de instalações
interligáveis às respectivas concessionárias. Logo, trata-se de instalações elétricas,
hidráulicas, sanitárias e de dados e voz. 

Os próprios empresários concorrentes de TÉO não questionaram esse

detalhe.  Edvany  Alves  Andrade  (fls.  980/981  -  Id.  4058500.4001128)  afirmou,  em

depoimento,  que:  “o  termo  de  referência  previa  o  sistema  de  esgotamento  sanitário  e

elétrico”. 

Do  mesmo  modo,  José  Carlos  Pinheiro  Estrela  (fls.  993/995  -  Id.

4058500.4001128):  “Que na proposta da empresa DESTAK estavam previstos os sistemas

elétricos, hidrossanitário e também uma substação elétrica; Que na proposta da empresa

DESTAK  também  estava  previsto  o  sistema  contra-incêndio;  Que  na  sua  opinião,  o

empresário Téo Santana teve acesso antecipado ao termo de referência; Que alguém deve ter

dito a ele: não se preocupe com o sistema elétrico, não se preocupe com o sistema de água,

não se preocupe com o sistema de esgoto, não se preocupe com o sistema anti-incêndio”.

Ocorre  que,  numa  folha  de  anotações  da  agenda  de  CARLA

CHRISTINE  referente  ao  final  do  mês  de  abril,  são  mencionados  diversos  expedientes

relativos à contratação de serviços para Hospital de Campanha, dentre os quais instalações

elétricas e hidrossanitárias, subestação e geradores:

PÁGINA 82 DE 132
MPF – Procuradoria da República em Sergipe

Rua José Carvalho Pinto, 280, Edf. Aracaju Boulevard, Jardins, Aracaju/SE, 49026-150 
PABX: (0xx79)3301-3700 - FAX: (0xx79)3301-3830

29/41



MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
PROCURADORIA DA REPÚBLICA EM SERGIPE

1º Ofício de Combate à Corrupção

Segundo  informações  do  Portal  da  Transparência50 da  Prefeitura

Municipal  de  Aracaju  (PMA),  estes  expedientes  referem-se  aos  números  dos  processos

administrativos relativos às mencionadas contratações.

Dentre  elas,  importa  destacar  os  serviços  de  instalação  das  redes

hidrossanitária  (DL nº  61/2020)  e  elétrica  (DL nº  63/2020),  os  quais,  conquanto  estarem

previstos  para  ser  realizados  pela  empresa  Téo  Santana  Produções  e  Eventos,  como  já

mencionado, foram contratados em separado pela SMS, redundando em um custo adicional de

R$ 346.928,30, quantia desviada ilicitamente:

50 <https://transparencia.aracaju.se.gov.br/prefeitura/covid19/covid19-licitacoes/>.
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2.2.4. Necrotério

Outro  ponto  que  chama  a  atenção  é  a  referência  à  contratação  da

“câmara frigorífica” nas anotações da agenda de CARLA CHRISTINE em 30.04.2020:
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De acordo com o apurado, em que pese estar previsto no TR da DL nº

28/2020  que  um  dos  contêineres  a  serem  fornecidos  estaria  destinado  ao  necrotério,  a
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instalação  fornecida  pela  empresa  Téo  Santana  com  esta  finalidade  não  dispunha  das

condições necessárias para a função.

Ressalta-se que a própria descrição dos ambientes de instalação dos

contêineres, estabelecida no TR, induz às características necessárias:

Nota-se  que  há  diversos  tipos  de  contêineres  com  características

específicas,  intrínsecas  à  sua  aplicação,  como  os  sanitários  (WC),  os  destinados  ao

acondicionamento de resíduos e o necrotério, cuja necessidade primordial é a refrigeração.

Obviamente, não é crível imaginar que os responsáveis pelo Termo de

Referência  e  a  empresa  contratada,  Téo  Santana,  tenham  presumido  que  o  contêiner

necrotério  não  fosse  uma  câmara  frigorífica,  porque  os  corpos  em temperatura  ambiente

rapidamente entrariam em putrefação.

A despeito  de  o  fornecimento  do  contêiner  adequado  consistir  em

obrigação contratual da contratada, ela não o fez.
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No dia 06.05.2020, CARLA CHRISTINE enviou e-mails às empresas

Life  Engenharia  Clínica  e  MWG  e,  no  dia  11.05.2020,  para  o  endereço

mix.logoperacional@gmail.com, solicitando orçamento para “locação mensal de câmara fria

para funcionar como necrotério no Hospital de Campanha COVID-19”, conforme demonstra

imagem abaixo:

A empresa  MWG, no dia  11.05.2020,  retornou um orçamento  para

locação do equipamento, orçamento este com dimensões diferentes das que foram solicitadas,

com valor de R$ 19.000,00 (dezenove mil reais), conforme imagens abaixo:
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Ainda no dia 11.05.2020, a empresa Life Engenharia Clínica também

envia orçamento para locação do equipamento, com valor de R$ 81.300,00 (oitenta e um mil e

trezentos reais), conforme imagens abaixo:
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Também em 11.05.2020, a Mix Operacional (Mix Logística) responde

a CARLA:  “Esse tamanho que vc necessita, não temos”. E, em mensagem subsequente, a

empresa informa que possui o equipamento em outra medida, ao custo de R$ 4.800,00 (quatro

mil e oitocentos reais). CARLA solicita orçamento assinado em papel timbrado da empresa,

conforme demonstra a imagem abaixo:

Em seguida,  no  dia  12.05.2020,  a  empresa  Mix  Operacional  (Mix

Logística) retorna com orçamento assinado, conforme imagem abaixo:
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A SMS acabou celebrando o Contrato nº 149/2020, por meio da DL nº

77/2020,  com  a  empresa  Mix  Logística  e  Aluguel  de  Equipamentos  Eireli  (CNPJ:

13.756.693/0001-99),  para  locação  de  um  contêiner  refrigerado,  a  ser  utilizado  como

necrotério  do  Hospital  de  Campanha,  ao  valor  mensal  de  R$  5.200,00,  totalizando  R$

31.200,00 em seis meses de contrato, importância equivalente ao enriquecimento ilícito de

JOSÉ TEÓFILO.
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2.2.5. Autoria

Ao  agirem  nos  termos  antes  colocados,  impondo  ao  Contrato  nº

78/2020 restrição à competitividade e sobrepreço no item contêineres (tópico 2.2.1), além da

inexecução  das  instalações  elétricas  e  hidrossanitárias  (tópico  2.2.3)  e  da  ausência

disponibilização do necrotério (tópico 2.2.4), os acionados CARLA CHRISTINE, ROSSINI,

ADRIANO e JOSÉ TEÓFILO  acabaram por cometer o crime previsto no art.  312 do CP.

ÊNIO e ROGÉRIO também respondem pelo superfaturamento (tópico 2.2.1).

Do  ponto  de  vista  administrativo,  ROSSINI  era  a  “cabeça”  do

esquema,  o  servidor  dotado  de  influência  política  e  relações  de  poder  para  amoldar  as

condições de contratação às vontades de JOSÉ TEÓFILO, com quem tinha convivência. 

Não é por outra razão que, em conversa interceptada no telefone de

CARLA CHRISTINE, ela afirma que,  “apesar de eu ter assinado o TR, quem elaborou foi

Rossini”.
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Das medidas cautelares autorizadas judicialmente, captaram-se, apenas

de dois terminais, pelo menos 1.433 mensagens trocadas entre ROSSINI e JOSÉ TEÓFILO

no  intervalo  entre  04.05.2020  e  06.07.2020  (63  dias),  o  que  perfaz  uma  média  de

aproximadamente 23 mensagens por dia.

ROSSINI era a pessoa de TEÓFILO no projeto do HCamp. Concebeu

o  empreendimento  e  fez  inserir  no  seu  Termo  de  Referência  as  “cascas  de  banana”51,

detalhes ardilosos que dariam margem à eliminação de concorrentes (com propostas mais

vantajosas) e ao aumento artificial dos lucros do empresário.

CARLA CHRISTINE e ADRIANO anuíram aos propósitos da trama

para beneficiar TEÓFILO, trabalhando para indicá-lo como escolhido na DL nº 28/2020 por

preços inflados. Eram os responsáveis diretos e formais pelo procedimento: ADRIANO no

planejamento das atividades,  inclusive atuando para garantir  que fossem chanceladas pela

Secretária de Saúde, ordenadora de despesas na pasta, de quem é “braço-direito”, com livre

trânsito, e CARLA, engenheira, na montagem das informações técnicas que favoreceriam o

empresário, além de ter assumido a gestão contratual, na fase executiva, da qual, diga-se, não

se  afastou  ROSSINI,  como  ilustram,  por  exemplo,  as  anotações  da  agenda  de  CARLA

CHRISTINE em 27.04.2020:

51 É a expressão utilizada pelo empresário concorrente Álvaro Wellington Rosa Deda Fraga (fls. 973/975 – Id.
4058500.4001128) para caracterizar o direcionamento à empresa Téo Santana Produções e Eventos. 
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Como dito,  a  anotação aponta  o  envolvimento  de  ROSSINI até  na

execução contratual. Vale ressaltar que o cargo exercido por ele,  Coordenador do Centro de

Compras e Licitações da  SEPLOG, não justificaria sequer a participação em procedimento

seletivo na SMS e, muito menos, sua atuação na fase da execução contratual.

Os três desempenharam suas  funções  com uma benevolência muito

grande para com a empresa de TEÓFILO. Seja através de consultas e reuniões, seja através de

documentos, fizeram do empresário vencedor do processo simplificado, mesmo sendo patente

o prejuízo sofrido pela Administração.

TEÓFILO, naturalmente,  é o  dono e administrador  da Téo Santana

Produções e Eventos, o principal beneficiado pelo processo que sabia seria fraudado em favor

de  sua  firma,  para  que  não  só  obtivesse  a  adjudicação  do  contrato,  mas,  pior,  auferisse

vantagem  financeira  a  qual  preço  fosse,  ainda  que,  para  tanto,  superfaturasse  preços,

depreciasse a qualidade dos serviços ofertados, reduzisse a quantidade dos itens contratuais
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devidos  e  inexecutasse,  mesmo  recebendo  a  contraprestação  financeira,  a  totalidade  das

obrigações contratuais. 

Em reforço ilustrativo, remeta-se ao piso contratado, que deveria ser

“em tablado coberto com compensado e revestido com easyflor […] lavável”, mas que não

foi fornecido do modo especificado, conforme depoimento do empresário Álvaro Wellington

Rosa Deda Fraga (fls. 973/975 – Id. 4058500.4001128):

[…] Que na sua opinião, as “cascas de banana” foram o piso, porque o termo de
referência  previu  que  ele  deveria  ser  em  tablado  coberto  com  compensado  e
revestido com easyfloor conforme item lavável; Que esse item é muito caro; Que
isso fez com que o declarante tivesse que orçar de acordo com o que o termo previa;
Que sabe dizer que Téo Santana não colocou esse tipo de piso; Que Téo Santana
colocou PALETS no chão [...]

Em  ratificação,  relatório  de  visita  técnica  (fl.  887  –  Id.  4058500)

lavrado pelo DPF/SE, no qual consta registro “de piso estruturado em paletes sem utilização

de tablados cobertos, em desconformidade com solicitado em TERMO DE REFEÊNCIA, os

mesmos  estão  sendo  revestidos  de  EASYFLOOR,  material  que  não  consegue  fazer  uma

higienização perfeita do ambiente hospitalar”.

Citem-se,  ainda,  declarações  de Ikaro  Artur  da  Silva  Aragão  (fls.

1.365/1.368 - Id. 4058500.4427111 e Id. 4058500.4427113), engenheiro civil lotado na SMS:

[…] Que afirma que Téo Santana não colocou o tipo de piso previsto no termo de
referência;  Que  o  piso  que  ele  colocou  atendeu  à  demanda;  Que  é  do  seu
conhecimento que Téo Santana colocou PALETES; Que não era previsto PALETES
no termo de referência; Que Téo Santana foi autorizado a colocar o PALETE; Que
ele foi autorizado [...]

Ante  a  espantosa  benevolência  e  beneficiamento  de  TEÓFILO,  o

Contrato nº 78/2020 despontou, para ele, como um grande negócio,  a ponto de se flagrar

torcida para que, naquelas condições em que foi favorecido, a pandemia do COVID-19 tivesse

longa duração, em desprezo condenável pelas milhares vidas humanas perdidas para a grave

crise sanitária:
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ÊNIO e ROGÉRIO, por sua vez, beneficiaram TEÓFILO ao cederam

suas empresas para apresentação de orçamentos superfaturados, que majoraram o valor do

contrato, forjando cotações divorciadas da realidade.

Além do peculato  em relação aos  itens  contratuais  acima  referidos

(contêineres,  instalações  elétricas  e  hidrossanitárias  e  necrotério),  os  acionados  CARLA

CHRISTINE, ROSSINI, ADRIANO e JOSÉ TEÓFILO também praticaram estelionato contra

a Administração (art.  171, § 3º,  do CP), quando, através do ardil  no simulacro da DL nº

28/2020 e da tentativa de ludibriar os entes fiscalizadores, adjudicaram o Contrato nº 78/2020

à Teó Santana Produções e Eventos, mesmo ciente da inabilitação da empresa para a prestação

de serviços de climatização (tópico 2.2.2), gerando-lhe, a um só tempo, vantagem ilícita, além

de prejuízo ao erário, dado que a SMS contratou serviços extras de refrigeração, pelos quais

pagou, mesmo tendo o contrato em vigor com a Téo Santana.

2.3. Advocacia administrativa

No período compreendido entre março e outubro de 2020, ROSSINI,

valendo-se  do  cargo  de  Coordenador  do  Centro  de  Compras  e  Licitações  da  SEPLOG,

patrocinou, direta e indiretamente, interesse ilegítimo de JOSÉ TEÓFILO perante o município

de  Aracaju/SE,  tendo  elaborado  documentos  e  vazado  informações  ao  beneficiado  e

pressionado outros colegas servidores para declarar TEÓFILO vencedor da DL nº 28/2020 e

adjudicatário do Contrato nº 78/2020, bem como para desonerá-lo de obrigações contratuais e

isentá-lo de sanções administrativas.

Ainda na fase de estudos do HCamp, ROSSINI externou a TEÓFILO

dados privativos,  com o intuito de permitir  ao empresário acelerar os preparativos para o
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projeto,  além  de  interceder  junto  às  mais  altas  autoridades  da  SMS  para  que  o

empreendimento fosse lançado sob as condições ideais para o apadrinhado. Note-se:
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As mensagens revelam que os acionados mantinha contato próximo e

que não havia constrangimento entre eles para conversas que implicassem violação de sigilo

funcional ou interferência sobre o Poder Público.

Essa intimidade, associada ao fato de TEÓFILO ter influência política

(irmão  de Luiz  Roberto  Dantas  de  Santana,  presidente  da  EMSURB,  primo  de  Jeferson

Dantas Passos, Secretário da Fazenda, e próximo de Mônica Cristina Siqueira Passos, esposa

de Jeferson e, à época dos fatos, Diretora Financeira da SMS), despertava, no empresário, a

certeza de que seria contratado:
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TEÓFILO tinha razão e conseguiu o que queria, para o que contribuiu

ROSSINI, passando informações, ajustando o projeto e, até mesmo, forçando o julgamento a

favor  de TÉO, como se depreende do depoimento  da  servidora  da SMS Suzana Fonseca

Santos (fls. 1.415/1.418 - Id. 4058500.4427118):

QUE ocupa cargo comissionado na SMS de Aracaju/SE; QUE e a coordenadora de
compras e licitações; […] QUE ate onde sabe ROSSINI só atuou no procedimento
citatório  referente  a  construção  do  hospital  de  campanha,  isso  em  relação  ao
COVID; […] QUE foi a declarante quem presidiu a sessão de julgamento; […] Que
ROSSINI, KARINA e ISABELA (servidores da SEPLOG) estavam na sessão; Que
foi objeto de analise a proposta de menor valor; Que a menor proposta foi a de Teo
Santana; Que em seguida, foi verificada a questão da documentação; Que a análise
da habilitação jurídica, fiscal e trabalhista foi feita pela declarante e por Lyvia; Que
a especificação da proposta e qualificação técnica foi analisada por Carla Christine;
Que houve questionamento a respeito do item 2 (sistema de refrigeração); Que o
questionamento era que no termo de referencia não havia a especificação do que
deveria ser entregue; Que o questionamento partiu de um dos licitantes, cujo nome
não se recorda no momento;  Que,  em seguida,  esse  empresário  questionou se a
proposta de Teo Santana atendia ao que estava previsto no termo de referencia; Que
Carla Christine pediu a presença do engenheiro HUGO; Que HUGO é engenheiro
eletricista;  Que  Carla  queria  que  ele  analisasse  a  proposta  e  verifica-se  o
questionamento feito pelo licitante; Que no inicio, havia uma pessoa da ASCOM
que estava filmando a sessão; Que não sabe o nome dessa pessoa; Que não sabe
dizer se a sessão foi filmada por inteiro; Que HUGO e CARLA conversaram na
frente de todos a respeito da refrigeração; Que eles disseram que a proposta de Teo
Santana atendia ao que estava previsto no termo de referencia; Que afirma não haver
suspendido a sessão; Que a declarante, por conta da insistência de um dos licitantes,
resolveu diligenciar, abrir prazo, para que fosse verificado em todas as propostas a
quantidade  de  equipamentos  de  refrigeração  ali  existente;  Que  a  equipe  da
COINFRA  analisou  as  demais  propostas;  Que  duas  empresas  colocaram  nas
propostas a quantidade de equipamentos; Que duas outras empresas não colocaram o
quantitativo; Que a empresa de Teo Santana não tinha o quantitativo; Que enquanto
presidente da sessão já havia dito que estava aberto o prazo ate às 11:00h do dia
seguinte para que os  demais  licitantes  encaminhassem as  propostas  devidamente
reformuladas  (com  a  informação  complementar  a  respeito  da  quantidade  de
aparelhos  de ar-condicionado);  Que nesse  momento conversou  com a  equipe  da
SEPLOG que estava auxiliando; Que essa equipe da SEPLOG era composta por
ROSSINI, KARINA e ISABELA; Que o pessoal da SEPLOG disse que não seria
necessário aguardar o dia seguinte; Que nesse momento, Teo Santana informou a
quantidade de aparelhos de ar condicionado que iria disponibilizar; Que ele fez isso
de forma verbal; Que isso foi descrito na ata; […] Que a principio não concordou
com o entendimento do pessoal da SEPLOG; Que, entretanto, eles apresentaram os
motivos; Que a declarante resolveu anuir aquele entendimento; […] Que houve uma
discussão na sessão entre a declarante e o pessoal da SEPLOG; Que a discussão foi
no sentido de que tinha o entendimento de que a sessão não poderia ser concluída
naquele dia; Que agiu com cautela e prudência; Que entendia que a sessão deveria
ser encerrada e no dia seguinte haveria a apresentação de novas propostas;
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Suzana52 deixa entrever que a falta de projeto técnico de refrigeração

da empresa Téo Santana demandava um exame mais apurado, para fins de julgamento da

proposta  da  firma,  com eventual  diligência  no  sentido  de  que a  empresa  comprovasse  a

adequabilidade da solução por ela oferecida. No entanto, ROSSINI interveio53 na sessão e

impediu, ainda que à custa de discussão com a testemunha, que a diligência fosse realizada, o

que  iria  de  encontro  aos  interesses  de  TEÓFILO,  o  qual  não  dispunha  de  expertise  ou

qualificação na área de refrigeração.

É, por isso, que a ata da reunião (fls. 200/202 - Id. 4058500.4001093)

apresenta contradição, na parte em que confere a uma das empresas interessadas a faculdade

de juntar documentos até o dia seguinte (14.04.2020), mas, logo abaixo, declara vencedora a

Téo Santana Produções e Eventos. Ora, se o processo foi baixado para diligência, não haveria

sentido  em  julgá-lo  antes  da  conclusão  da  providência.  Isso  só  ocorreu  pelo  atropelo

promovido por ROSSINI, pressionando para adjudicação do contrato em favor de TÉOFILO:

52 O depoimento da servidora Lyvia Melo Viana Costa confirma a versão de Suzana (fls.  1.399/1.402 - Id.
4058500.4427115): “Que ouviu ROSSINI conversando com Suzana Fonseca sobre a urgência da contratação;
Que ROSSINI disse que o aviso de licitação tinha que ser publicado logo; Que ele disse que era urgente; […]
Que a declarante participou da sessão pública; Que quem presidiu a sessão foi SUZANA; Que estavam presen-
te: SUZANA, a declarante, ROSSINI, Carla Christine, Hugo (chegou depois), Karina, Isabela, Evandro, João
Vitor e Adriano Nogueira; Que ao ser perguntada se durante a sessão viu SUZANA FONSECA sendo pressiona-
da para declarar Téo Santana vencedor, respondeu que após a análise dos documentos houve um questionamen-
to sobre refrigeração; Que em ata ficou registrado que Téo Santana iria usar uma determinada quantidade de
refrigeração; Que Suzana Fonseca disse que o vencedor deveria ser declarado no dia seguinte; Que ele só po -
deria ser declarado vencedor quando apresentasse a proposta modificada; Que ROSSINI, Isabela, Karina e
João Vitor disseram que Téo Santana poderia ser declarado vencedor naquele momento; Que Suzana disse que
não concordava; Que houve um pequeno conflito; Que Suzana acabou cedendo; […] Que ROSSINI só traba-
lhou no processo de Téo Santana, até onde tem conhecimento; Que ROSSINI não atuou em outros procedimen-
tos que tenham passado pela declarante”.
53 Em depoimento, o empresário Álvaro Wellington Rosa Deda Fraga (fls. 973/975 – Id. 4058500.4001128) disse
“Que tinha muita gente na sala; Que havia mais gente da prefeitura do que licitante; Que o pessoal da prefeitu -
ra ainda chamou mais gente da própria prefeitura”, deixando claro o modus operandi inusual da DL nº 28/2020.
O mesmo foi dito empresário Edvany Alves Andrade (fls. 980/981 - Id. 4058500.4001128): “Que à tarde com-
pareceu à sessão pública a fim de abrir as propostas; Que havia muita gente dento da sala; Que tinha muita
gente mesmo”.
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Essa  conclusão  fica  muito  clara  em  interceptação54 autorizada

judicialmente, quando Suzana Fonseca Santos, em conversa55 mantida com um interlocutor de

nome Adriano (que não é o réu destes autos), confidencia o seguinte:

SUZANA: Porque  a  contratação  do  HOSPITAL  DE  CAMPANHA,
transferiram pra que pra dentro, ficou aí no pé de CARLA, que é uma doida,
entendeu. Eu disse a LIANA, não tenho pena do que ela tá se arrombando ai pra
responder, porque tem mania de bater continência, de dizer sim senhor e sim
senhora, então foda-se e se arrombe. Agora, essa aqui que está falando com você
não vai  fazer  a  mesma coisa não.  Chegaram aqui,  fizeram de qualquer jeito,
marcaram  pra  fazer  sessão  pública.  Eu  disse  desde  o  começo  que  não
concordava. Fizeram o aviso, publicaram, marcaram uma sessão, a sessão não
aconteceu, o processo não tinha nem dotação.
ADRIANO: Você  devia  ter  dito  (inteligível)  seu  abacaxi  de  volta  daqui  da
PRINTEL por causa disso. Desde o início eu tou dizendo pra (inteligível) pegar e
não fazer.
SUZANA: Aí eu disse bem assim, aí foi feito aí nas coxas, chega chega chega, na
sessão  pública  que  você  estava  ADRIANO.  Tava  você,  tava  JUNIOR,  tava
KARINA, tava ISABELA, tava ROSSINI, tava EVANDRO, uma aglomeração de
pessoas  dentro  da  sala.  Eu  não  concordei  em  declarar  vencedor  naquele
momento porque foi diligenciado e vocês ficaram pressionando. Tá todo mundo
de testemunha.  Tem ata  da sessão.  Todo mundo de testemunha aqui,  vocês
ficaram pressionando, que não tinha problema nenhum, que podia diligenciar,
que ele entregava a documentação no outro dia. Eu disse que não concordava, e
vocês  ficaram  pressionando.  Beleza,  fizeram,  tá  aí.  Eu  tenho  várias
testemunhas, e eu tenho tudo registrado. Agora.
ADRIANO: Agora que dá a merda o problema é daqui.
SUZANA: Tá aí dando a merda.  Cadê ROSSINI aqui pra ajudar CARLA?
Porque CARLA.
ADRIANO: Tão nem aí. O problema é do coordenador,  que tem que assumir a
bucha que o outro fez e largou mal feito e do setor de compras.
SUZANA: Eu disse a ADRIANO, eu disse, veja, CARLA tá aqui dizendo, CARLA
disse a vocês aqui na minha frente em referência do ROSSINI (inteligível) pra mim

54 Processo nº 0802183-42.2020.4.05.8500 – Id. 4058500.3930409.
55 ID 35242327.
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não tinha diligência nenhuma de documentação da empresa.  Eu coloquei todas as
exigências  que  um  processo  desse  volume  precisa.  Vocês  tiraram  metade
(inteligível).  Não sou eu que estou assinando o TR com isso. O meu papel é de
orientar, mas se vocês estão querendo contratar uma empresa e não exigir nem
minimamente o balanço patrimonial, ou que ela comprove que ela tem liquidez
financeira  pra  honrar  com  o  contrato  com  a  magnitude  dessa,  não  exige
garantia  nenhuma,  não exige  nada  nada  nada,  beleza.  É  o  que  vocês  estão
entendendo que é o necessário para essa contratação. Na hora que der a merda,
do que não está sendo exigido no termo de referência, não sou eu no setor de
compras que vou responder não, é quem fez. Meu papel é orientar. Beleza. Aí eu
disse, agora tá aí ó, botaram a empresa pra dentro, beleza. A gente contratou com a
empresa que tem o menor  valor,  ninguém tá ganhando um centavo em nada.  A
instrução processual  mesmo cagada,  do jeito  que vocês quiseram fazer,  não tem
nenhum  indício  de  irregularidade  formal.  Aí  agora,  chega,  tem  que  fazer  nas
carreiras, te que fazer nas carreiras, fizeram nas carreiras. Eu tenho certeza que não
quiseram condição alguma de avaliar se tudo que foi entregue estava atendendo
às exigências do termo de referência. Ai a gente tá enquanto Prefeitura fazendo
propaganda a torto e a direito, é drone sobrevoando o Hospital o tempo todo. Não,
chega que tem que abrir, chega que tem que abrir, chega que tem que abrir, né.  Aí
bota as  coisas pra começar a executar sem ter finalizado o processo.  Aí me
ligam, ahh, a gente depois que analisa o documento da empresa eu posso autorizar a
empresa a começar a fazer o serviço? Eu disse,  você não pode fazer nada disse,
agora se você fizer e perguntarem eu digo que não sabia. Aí foi o que aconteceu com
a rede de gases, que assinou contrato em um dia, no outro dia o Hospital começou a
funcionar. Aí já estava com a rede de gases pronta. Aí vão aí responder. O Delegado
da Polícia Federal tem o número pessoal dela,  liga pra ela direto fazendo vários
questionamentos. Eu disse, querem (inteligível) desse jeito faça, agora eu não vou
fazer.  Aí  eu  lhe  pergunto,  ROSSINI,  WANESKA,  ADRIANO,  alguém  está
preocupado?
ADRIANO: Tão não.
SUZANA: Aí eu vou me preocupar? Aí eu disse bem assim. Só que aí agora, a gente
sai, toda hora chega uma solicitação pra gente fazer nota técnica do processo do
HOSPITAL DE CAMPANHA. Eu já fiz inúmeras, e estou fazendo pra resguardar
vocês. Porque vocês fizeram meio mundo de merda na instrução processual. E
eu tive que sair picotando um monte de coisa pra poder deixar o processo correto.
Agora vocês acham que eu vou fazer a mesma coisa no processo administrativo,
não. Se vocês quiseram fazer, façam. Fiquem a vontade pra fazer. Eu disse, isso aí é
tanto com o TCE já analisou o processo do Hospital de Campanha, o Ministério
Público  já  analisou,  e  arquivaram  os  pedidos  aí  porque  não  viram  nenhuma
irregularidade. Na formalização! Agora, com relação ao serviço que foi executado,
aí é com quem é gestor e fiscal de contrato. Se tão querendo fazer de qualquer jeito
porque a SECRETÁRIA tá pressionando, se prepare pra responder mais na frente,
porque vai responder. Aí ele, não você está certa, você está certa. Tá certo, beleza. Aí
quando  na  quinta-feira  teve  o  maior  stress,  porque  a  SECRETÁRIA disse  que
queria, disse que queria, aí eu falei assim, ai eu peguei e mandei uma mensagem pra
ela. Eu disse, veja, estou reportando com você que meu cargo está à disposição, não
vou  fazer  desse  jeito,  não  adianta  me  pressionar  porque  eu  não  vou  fazer.  Se
entenderem que eu não sirvo para o cargo por causa disso, fiquem à vontade para me
exonerar.
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A conversa transcrita escancara as irregularidades para a confecção do

Termo  de  Referência,  a  pressão  pela  escolha  do  ganhador  e  a  inexecução  dos  serviços

contratados,  destacando  os  papeis  de  CARLA CHRISTINE,  ADRIANO  NOGUEIRA e,

principalmente, ROSSINI.

Superados esses percalços, com a vitória da Téo Santana, ROSSINI

passou,  então,  a  manipular  a  execução contratual,  a  fim de desconstituir  os  entraves  que

surgiram e permitir que TEÓFILO pudesse se beneficiar, ainda mais, especialmente com a

majoração dos seus dividendos.

Em conversa iniciada no dia 04.05.2020, TEÓFILO informa querer

alguma documentação que CARLA não teria entregue a ele. Em mensagem seguinte, busca

em ROSSINI orientações,  ao que o servidor  diz  que  “vou aí”,  indicando que os  dois se

encontrariam para tais orientações:
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Pela conversa acima, fica demonstrado que ROSSINI se predispõe a

ajudar  TEÓFILO  quanto  ao  que  responder  nos  questionamentos  feitos  por  conta  da

inexecução do serviço previsto em Termo de Referência. TÉO o aguardava para ajudá-lo a

“responder os 3 e-mails dela” (CARLA CHRISTINE) e obteve aceno positivo.
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Um dos  e-mails a que se refere TEÓFILO é o enviado por CARLA

CHRSTINE em 1º.05.2020, às 12:32hs, em que faz diversas apontamentos à empresa:

O que se tem, portanto, é um agente público encarregado de preservar

os interesses do município simplesmente atuando contra o ente a que serve, para patrocinar

objetivos privados, contrários à função pública exercida.

A sinergia entre os dois fica mais explícita nas mensagens trocadas,

nas quais se percebe que ROSSINI e TEÓFILO possuem muita  proximidade,  a  ponto de

ROSSINI  sempre  ajudar  o  empresário  em  suas  tratativas  junto  aos  demais  servidores

envolvidos no projeto do Hospital de Campanha:
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Os  dois,  inclusive,  chegam  a  trocar  repreensões  ao  trabalho

desenvolvido no HCamp:

No  diálogo que segue, ROSSINI presta consultoria para TEÓFILO e

se preocupa com o que empresário falou com CARLA CHRISTINE:
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Adiante,  ROSSINI  procura  acalmar  TEÓFILO  e  diz  para  não  se

preocupar com os relatórios sobre a execução contratual, além de ressaltar estar atuando para

que a Secretaria se responsabilize por alguns serviços que caberiam ao empresário:
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Em  outra  conversa,  ROSSINI  orienta   a  como  TEÓFILO

questionamentos sobre o contrato:

No  dia  09.06.2020,  ROSSINI  surge  indicando,  novamente,  a

TEÓFILO como proceder nas informações que passa à Secretaria de Saúde. Como exemplo,

na imagem abaixo,  TÉO envia a  ROSSINI documento preparado pela sua empresa como

resposta à “Notificação por descumprimento de obrigações” que recebera da Secretaria de

Saúde  relatando  diversos  aspectos  relacionados  à  climatização.  ROSSINI  indica  a  TÉO

“informar as providências que tomou”:
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Em seguida, TÉOFILO prepara novo documento atendendo à sugestão

de ROSSINI, apontando as providências que tomou relativas à climatização do HCamp e pede

uma avaliação de  ROSSINI  a  respeito  do  conteúdo do documento,  que  responde  “Achei

bom”. Seguem abaixo imagens contendo a conversa:
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Depois, TEÓFILO envia a ROSSINI um arquivo de nome “ADITIVO

HOSPITAL DE CAMPANHA DETALHADO.pdf”, cujo conteúdo pode ser visualizado nas

imagens abaixo:
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E, então, TÉO envia mensagem de áudio a ROSSINI explicando que

parte do serviço citado ainda não havia sido executada, mas, ainda assim, pede auxílio na

liberação de pagamentos:
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“Só dê uma olhada aí no aditivo. Eu fiz bem organizado. Separei por data de quando
a gente começou, tudo direitinho e tem uma parte aí que a gente não executou ainda,
mas a outra parte todinha já foi executada, entendeu? Aí a gente tem que ver pra já
deixar isso organizado porque tem coisa que já foi lá do dia 14 né. Já virou de um
mês pro outro, pra já ficar tudo certinho. E manda uma mensagenzinha pra ela, pra
ela  botar  essa  nota  pra  andar  esse  negócio  aí,  que  seu  amigo  tá  ruim,  aí  os
funcionários ficam trabalhando sem receber salário, fica um negócio chato da porra
sabe pra mim isso ai. E eu tenho cheque que eu dei a fornecedor, pré datado, eu fico
ligando pra eles segurarem os cheques. Isso fica chato pra porra. Tinha um cheque
de MARCO do TS pra sexta-feira que ele tá segurando. Aí amanhã tem um cheque
de DENALDO, sabe, me ajuda com isso aí, viu? Um abraço grande irmão. Tou indo
pra casa.”.

Em retorno, ROSSINI responde a TEÓFILO que  “Amanhã eu entro

no  circuito”,  no  sentido  de  ajudá-lo  nas  demandas  financeiras  do  empresário  perante  a

Administração.
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Ato contínuo, ROSSINI envia a TEÓFILO mensagem indicando que

conversou com “Mônica” e que os dois iriam “atuar juntos para acelerar” os interesses de

TÉO:

A pessoa a que ROSSINI se refere é a alhures citada Mônica Cristina

Siqueira Passos, esposa do Secretário Municipal da Fazenda Jeferson Dantas Passos e até

então Diretora Financeira da SMS, pessoa, portanto, de influência na Prefeitura.

Em  outra  conversa  com  TEÓFILO  sobre  pagamentos,  ROSSINI

confirma estar “fazendo de tudo para garantir” os pleitos do amigo junto à SMS, inclusive

despachando com Mônica a respeito:
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Na conversa  acima,  mais  uma  vez,  ROSSINI  orienta  TEÓFILO  e

demonstra preocupação para não ser “copiado” quando o empresário encaminhar o  e-mail

com a defesa.  ROSSINI, naturalmente,  não queria que outras pessoas soubessem que ele,

valendo-se da qualidade de funcionário público municipal, foi o responsável por orientar a

defesa de TEÓ. 
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Em  situação  posterior,  fica  bastante  evidente  a  advocacia

administrativa56, quando ROSSINI indica a TEÓFILO o que fazer, como e o que inserir em

sua resposta junto à Secretaria de Saúde com relação a pendências no HCamp:

56 Em diálogo (ID 35047313) interceptado do terminal de JOSÉ TEÓFILO, em 1º.07.2020, às 11h21min, ele
afirma, em referência ao apadrinhamento de ROSSINI, o seguinte:  “Que é aquele termômetro que dá 3 ou 4
graus de diferença. Sobre aquela emenda barricada, tá todo mundo transtornado, e tá aí ROSSINI querendo me
segurar no braço. Mandou segurar até meio dia e agora mandou segurar pra de tarde. Mas eu disse: ROSSINI
não tem o que segurar não porra. Eu, ROSSINI: eu tô tentando resolver sua vida. Eu tô tentando resolver sua
vida. Aí eu digo: Mas tentando resolver como? ROSSINI: não, já conversei com o homem, já conversei com todo
mundo.”. Na sequência da conversa, o interlocutor de TÉO conclui: “Pois é, vai entender. É aguardar ROSSINI
ai  o  que  ele  vai  dizer,  qual  é  o  posicionamento”.  (Processo  nº  0802183-42.2020.4.05.8500  –  Id.
4058500.3871820).
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Num outro diálogo, ROSSINI dá mais orientações a TEÓFILO:
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Essa  conversa,  em  particular,  descortina  a  absurda  situação  de

ROSSINI recomendar a TEÓFILO, em defesa administrativa, que impugne defeitos no Termo

de  Referência  da  DL nº  28/2020  gerados  pela  atuação  do  próprio  ROSSINI,  que  foi  o

idealizador do projeto do HCamp e fecundador do TR. Aqui, resta claro que as imperfeições

verificadas  no  TR  foram  úteis  tanto  para  adjudicar  o  contrato  a  TEÓFILO,  como  para

justificar a sua inexecução, sempre com vantagem para o empresário.

Para fins de contextualização, vale transcrever trechos do depoimento

de ROSSINI à Polícia Federal (fls. 1.407/1.411 - Id. 4058500.4427116) :

[…] Que participou da elaboração do termo de referencia do hospital de campanha
de  Aracaju;  Que  ajudou  a  elaborá-lo;  […]  Que  no  setor  em que  o  interrogado
trabalha havia um modelo, uma minuta, do termo de referencia; Que não se recorda
de haver passado o termo de referencia para a pessoa de Teo Santana, isso de forma
antecipada; Que não tern relação de amizade com Teo Santana; Que conhece Edson
Junior,  tambem  chamado  de  RATO;  Que  ele  e  funcionário  da  empresa  de  Teo
Santana; Que conhece Wendell empregado de Teo Santana; Que conhece DEMAR;
Que ele é funcionário da empresa de Teo Santana; Que não é do seu conhecimento
que Carla Christina ou Karla Feitoza tenham enviado o termo de referencia de forma
antecipada para  Teo Santana;  Que ao  ser  perguntado se  tern  recordação  de  Teo
Santana haver Ihe pedido de forma antecipada o termo de referencia, respondeu que
nao  tern  recordação;  Que  se  fez  presente  na  sessão  de  licitação,  dispensa  de
licitação, que culminou na contratação da empresa de Teo Santana; [...]  Que ao ser
perguntado se atuou em outros  processes  de dispensa de licitações da Secretaria
Municipal de Saúde de Aracaju por conta do COVID-19, respondeu que não chegou
a elaborar outro termo de referencia; […] Que só participou a nível de suporte; Que
se houvesse duvidas acerca do processo o interrrogado estaria presente e poderia
sanar as dúvidas, isso em companhia de sua equipe; Que havia membros da equipe
na sala em que houve a sessão; Que ao ser perguntado se pressionou Suzana Fonseca
para que esta declarasse Teo Santana como vencedor, respondeu que não; […] Que
ao ser perguntado se passou de forma antecipada o termo de referencia do hospital
de campanha para Teo Santana ou para os empregados dele, respondeu que não se
recorda disso; […] Que ao ser perguntado por qual razão orientou a defesa técnica
de Teo Santana, respondeu que disse o caminho pelo qual ele deveria seguir; Que
sugeriu o caminho que ele deveria seguir;  Que ao ser  perguntado se elaborou a
defesa técnica de Teo Santana, respondeu que não; Que o interrogado fazia parte de
comissão  de  apuração  à  infração,  mas  não  é  o  presidente;  Que  foi  instaurado
processo administrativo contra a empresa de Teo Santana; Que o interrogado fazia
parte  da  comissão  que  iria  julgar  esse  processo  administrativo;  Que  ao  ser
perguntado se não considera ter havido um conflito de interesses de sua parte ao
compor a comissão e orientar Teo Santana, respondeu que não orientou Teo Santana
a responder à comissão, mas sim responder à Secretaria; […] Que ao ser perguntado
por qual razão não contrataram diretamente a empresa de Teo Santana, respondeu
que  havia  a  preocupação  quanto  à  transparência,  melhor  preço  e  expertise  na
construção do referido hospital; […] Que deseja fazer constar que não se recorda se
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passou  de  forma  antecipada  o  termo  de  referenda  a  Teo  Santana  ou  a  algum
empregado dele; […] 

Cotejando,  então,  as  declarações  de  ROSSINI  com  os  diálogos

mantidos com TEÓFILO, percebe-se, tranquilamente, que o servidor participou ativamente da

DL nº 28/2020, desde a elaboração do TR, passando pelo julgamento das propostas, até a

execução contratual, mas, às escondidas, transmitia informações ao empresário e a sua equipe,

pressionava colegas em favor do comerciante, orientava-o, patrocinava os interesses dele e

chegou  ao  ponto  de  compor  comissão  administrativa  de  processamento  contra  TÉO,

desprezando, sem qualquer constrangimento, o evidente conflito de interesses na sua postura

perante o município e perante o particular.

Desta forma, ROSSINI e JOSÉ TEÓFILO praticaram a conduta típica

do art. 321, parágrafo único, do Código Penal.

3. CAPITULAÇÃO LEGAL DAS CONDUTAS TÍPICAS

3.1.  KARLA FEITOSA ARAÚJO infringiu  o  disposto  no  art.  89,

caput57, c/c o art. 84, § 2º, da Lei nº 8.666/1993

3.2.  CARLA  CHRISTINE  FERNANDES  DE  SOUZA  SANTOS

infringiu o disposto no art. 89, caput58, c/c o art. 84, § 2º, da Lei nº 8.666/1993 e nos arts. 171,

§ 3º59, e 31260 do Código Penal.

3.3.  ROSSINI ESPÍNOLA SANTOS infringiu o disposto no art.  89,

caput61, c/c o art. 84, § 2º, da Lei nº 8.666/1993 e nos arts. 171, § 3º62, 31263 e 321, parágrafo

único64, do Código Penal.

57 Tópico 2.1.
58 Tópico 2.1.
59 Tópico 2.2.2.
60 Tópicos 2.2.1, 2.2.3 e 2.2.4.
61 Tópico 2.1.
62 Tópico 2.2.2.
63 Tópicos 2.2.1, 2.2.3 e 2.2.4.
64 Tópico 2.3.
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3.4. ADRIANO NOGUEIRA BATISTA infringiu o disposto no art. 89,

caput65, c/c o art. 84, § 2º, da Lei nº 8.666/1993 e  nos arts. 171, § 3º66, e 31267 do Código

Penal.

3.5. JOSÉ TEÓFILO DE SANTANA NETO infringiu o disposto no art.

89,  parágrafo único68,  da Lei  nº  8.666/93 e  nos  arts.  171,  §  3º69,  31270 e  321,  parágrafo

único71, do Código Penal.

3.6.  ROGÉRIO DE JESUS CARVALHO infringiu  o disposto no art.

89, parágrafo único72, da Lei nº 8.666/93 e no 31273 do Código Penal.

3.7. ÊNIO PASSOS SANTOS infringiu o disposto no art. 89, parágrafo

único74, da Lei nº 8.666/93 e no 31275 do Código Penal.

4. PEDIDOS

Ante  o  exposto,  o  MPF  requer,  após  recebida  e  autuada  esta

denúncia, sejam os réus regularmente processados e condenados.

Pugna, ainda, pela fixação e condenação em valor mínimo dos danos

causados pela infração no montante de R$ 777.278,3076 (art. 387, IV, do CPP e art. 91, I, do

CP), acrescidos dos devidos juros e correção monetária, quantia correspondente ao somatório

do prejuízo sofrido pelo erário em razão das fraudes.

65 Tópico 2.1.
66 Tópico 2.2.2.
67 Tópicos 2.2.1, 2.2.3 e 2.2.4.
68 Tópico 2.1.
69 Tópico 2.2.2.
70 Tópicos 2.2.1, 2.2.3 e 2.2.4.
71 Tópico 2.3.
72 Tópico 2.1.
73 Tópico 2.2.1.
74 Tópico 2.1.
75 Tópico 2.2.1.
76 R$ 241.950,00 (tópico 2.2.1) + R$ 157.200,00 (tópico 2.2.1) + R$ 346.928,30 (tópico 2.2.3) + R$ 31.200,00
(tópico 2.2.4). 
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Roga, de resto, seja decretada a perda do cargo público ocupado pelos

réus quando do trânsito em julgado da ação, à luz do art. 8377 da Lei 8.666/1993 e do art. 92,

II78, do Código Penal, vez que os crimes praticados revelam violação de dever funcional.

Aracaju/SE, na data da assinatura eletrônica.

EUNICE DANTAS

Procuradora da República

77 Art. 83. Os crimes definidos nesta Lei, ainda que simplesmente tentados, sujeitam os seus autores, quando ser -
vidores públicos, além das sanções penais, à perda do cargo, emprego, função ou mandato eletivo.
78 Art. 92 - São também efeitos da condenação: 
 I - a perda de cargo, função pública ou mandato eletivo: 
 a) quando aplicada pena privativa de liberdade por tempo igual ou superior a um ano, nos crimes praticados com
abuso de poder ou violação de dever para com a Administração Pública; 
 b) quando for aplicada pena privativa de liberdade por tempo superior a 4 (quatro) anos nos demais casos. 
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ROL DE TESTEMUNHAS  79

1) Suzana Fonseca Santos80 (CPF nº 801.509.005-97), Coordenadora

de Compras e Licitações da SMS.

2) Álvaro Wellington Rosa Deda Fraga81 (CPF nº 518.122.075-49),

representante da empresa Rosa Deda Locações e Serviços Ltda.

3) Edvany Alves Andrade82 (CPF nº 030.733.425-24), representante da

E3 Stands Projetos e Montagens.

4)  José  Carlos  Pinheiro  Estrela83 (CPF  nº  377.858.775-72),

representante da Destak Produções, Eventos e Estruturas Eireli ME.

5)  Edson Barros dos Anjos Júnior84 (CPF nº 037.611.365-01), vulgo

“Jr.”, “Mouse” ou “Rato Projetos”, empregado da empresa Téo Santana Produções e Eventos.

6) Wendel Pereira de Almeida85 (CPF: 027.813.265-00), empregado

da empresa Téo Santana Produções e Eventos.

7) Aldemar Francisco de Carvalho Neto86 (CPF nº 199.877.065-68),

vulgo “Demar” ou “Véio”, empregado da empresa Téo Santana Produções e Eventos.

8)  Evandro  Jorge  de  Siqueira87 (CPF  nº  388.410.534-53),

representante da empresa J. Siqeuira Construções e Serviços Eireli.

9) Ikaro Artur da Silva Aragão88 (CPF nº 030.750.185-03), engenheiro

civil lotado na SMS.

10)  Hugo  Amaral  do  Prado  Torres89 (CPF  nº  045.162.625-76),

engenheiro elérico lotado na SMS.

79 Uma vez que a ação tem por objeto vários fatos, foi respeitado o disposto no art. 401 do CPP.
80 Fls. 971/972 (Id. 4058500.4001126) e 1.415/1.418 (Id. 4058500.4427118).
81 Fls. 973/975 (Id. 4058500.4001128).
82 Fls. 980/981 (Id. 4058500.4001128).
83 Fls. 993/995 (Id. 4058500.4001128).
84 Fls. 1.011/1.013 (Id. 4058500.4001132).
85 Fls. 1.015/1.016 (Id. 4058500.4001132).
86 Fls. 1.346/1.347 (Id. 4058500.4427108 e Id. 4058500.4427111).
87 Fls. 1.018/1.019 (Id. 4058500.4001132).
88 Fls. 1.365/1.368 (Id. 4058500.4427111 e Id. 4058500.4427113).
89 Fls. 1.393/1.395 (Id. 4058500.4427115).
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11) Lyvia Melo Viana Costa90 (CPF nº 054.391.705-37), Gerente de

Compras da SMS.

12)  Mônica  Cristina  Siqueira  Passos91 (CPF  nº  654.138.495-91),

Diretora Financeira da SMS.

90 Fls. 1.399/1.402 (Id. 4058500.4427115).
91 Fls. 1.404/1.405 (Id. 4058500.4427116).
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EXCELENTÍSSIMO(A) SENHOR(A) JUI(Í)Z(A) DA 1ª VARA FEDERAL – SEÇÃO

JUDICIÁRIA DE SERGIPE

O  MINISTÉRIO  PÚBLICO  FEDERAL  (MPF)  apresenta,  em

separado, denúncia contra JOSÉ TEÓFILO DE SANTANA NETO e outros, pela prática dos

crimes previstos nos artigos 89 da Lei nº 8.666/93 e 171, § 3º, 312 e 321, parágrafo único, do

Código Penal.

Ressalta, por oportuno, que a não inclusão de pessoas e/ou fatos na

denúncia não importa em arquivamento implícito, reservando-se ao direito de aditá-la, caso

surjam informações nesse sentido.

Registra, a propósito, que, embora a presente ação tenha como objeto

apenas os fatos relacionados à Dispensa de Licitação nº 28/2020 e ao Contrato nº 78/2020

(montagem do Hospital de Campanha de Aracaju/SE), a exclusão de outras questões, como a

contratação de serviços e insumos de saúde (gases/oxigênio, radiologia, etc.), não corresponde

a pedido de arquivamento indireto,  pois  ainda serão alvo de análise  posterior  pelo  órgão

ministerial, que decidirá pela propositura de nova denúncia, pela promoção de arquivamento

ou pela complementação de diligências.

Deixa  de  denunciar,  afora  os  arrolados  no  polo  passivo,  outros

servidores municipais atuantes no processo de contratação impugnado, a exemplo de Suzana

Fonseca Santos (CPF nº 801.509.005-97), Coordenadora de Compras e Licitações da SMS,

pois,  a  despeito  da  prática  de atos  administrativos  no curso do procedimento,  não restou

demonstrada a necessária vinculação com as condutas delitivas imputadas na peça vestibular,

do ponto de vista da responsabilidade penal subjetiva e da tipicidade dos fatos, razão pela
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qual,  aprioristicamente,  suprimidos  do  juízo  criminal,  sem  prejuízo  da  análise  de  suas

atuações nas demais searas (cível, administrativa, disciplinar, etc.). 

Em situação similar, foram eximidos da ação, à primeira consideração,

os funcionários da empresa Téo Santana Produções e Eventos, Edson Barros dos Anjos Júnior

(CPF nº  037.611.365-01),  Wendel  Pereira  de  Almeida  (CPF:  027.813.265-00)  e Aldemar

Francisco de Carvalho Neto (CPF nº 199.877.065-68), que, conquanto figurem em diversas

passagens dos fatos,  limitavam-se a cumprir  ordens que lhes eram repassadas pelo chefe,

JOSÉ TEÓFILO. Até aqui, apurou-se tratar-se de pessoas carentes de maior preparo técnico e

privadas de capacidade efetiva para evitar ou interromper práticas ilícitas.

Inviável  a  formulação  de  proposta  de  suspensão  condicional  do

processo,  haja  vista  que  os  fatos  descritos  na  denúncia  não  comportam  a  aplicação  do

benefício  previsto  no  art.  89  da  Lei  n.  9.099/95,  inclusive  considerando  o  entendimento

expresso na Súmula 24392 do STJ.

Manifesta  ausência  de  interesse  na  celebração  de  acordo  de  não

persecução,  sem  prejuízo  de  reconsideração  nesse  particular,  mediante  requerimento

fundamentado das partes (que eventualmente tenham essa intenção e preencham os requisitos

legais).

Assinala,  no  mais,  que  o  procedimento  a  ser  aplicado  deve  ser  o

comum, por força da redação dada ao art. 394, § 4º, do Código de Processo Penal pela Lei nº

11.719/2008  (“as  disposições  dos  arts.  395  a  398  deste  Código  aplicam-se  a  todos  os

procedimentos penais de primeiro grau, ainda que não regulados neste Código”).

É o que ensina a doutrina93:

“Note-se  que,  em diversos  procedimentos,  como os  previstos  para  o  processo  e
julgamento de crimes de responsabilidade dos funcionários públicos  (art.  513 do
CPP), crimes de responsabilidade (art. 2º, I, do Decreto-Lei nº 201, de 1967), nos
processos de competência originária dos tribunais (art. 4º, § 1º, da Lei nº 8.038, de
1990), nos crimes de tráfico de entorpecentes (arts. 55 e 56 da Lei nº 11.343, de
2006),  há  a previsão  de  que,  ofertada  a  denúncia,  antes  da  decisão  sobre  o  seu
recebimento, ou não, deve ser notificado o acusado, para fins de resposta.  Essas

92 “O benefício da suspensão do processo não é aplicável em relação às infrações penais cometidas em concurso
material, concurso formal ou continuidade delitiva, quando a pena mínima cominada, seja pelo somatório, seja
pela incidência da majorante, ultrapassar o limite de um (01) ano.”.
93 SILVA, Walter Nunes. Reforma Tópica do Processo Penal. RJ:2009, Ed. Renovar, p. 62/63.
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previsões específicas para os procedimentos especiais, em razão da norma inserta no
art.  394,  §4º,  do  CPP,  foram  revogadas,  salvo  em  relação  ao  procedimento
estabelecido na Lei nº 8.038, 1990, uma vez que não se trata de rito aplicável à
primeira instância, mas sim aos tribunais. Com efeito, o art. 396 do CPP, de forma
peremptória,  diz  que,  oferecida  a  denúncia,  deve  o  juiz  decidir  sobre  seu
recebimento ou não, devendo, no caso de admissibilidade, determinar, incontinenti,
a citação para apresentação de resposta no prazo de dez dias. Se esse dispositivo, por
expressa disposição legal, é aplicável a todo e qualquer tipo de procedimento penal
de primeiro grau, ainda que especial, regulado, ou não, no CPP, não cabe mais a
notificação ou intimação para a apresentação de defesa preliminar, para só depois
haver a decisão quanto ao recebimento, ou não, da ação penal.”.

Ainda que assim não fosse, o cumprimento da formalidade referente à

notificação prévia do acusado para que ofereça resposta por escrito, prevista no art. 514 do

CPP, para os casos de funcionários públicos processados por delitos funcionais, é dispensada

quando a denúncia se encontra devidamente respaldada em inquérito policial, porquanto se

esvazia  a  função teleológica da norma,  criada  para  resguardar  a  Administração Pública e

impedir a proliferação de denúncias desmotivadas em face de servidores públicos.

Logo,  havendo  procedimento  apuratório  anterior  à  ação  penal,

subsidiando-lhe,  como  no  caso  dos  autos,  não  se  vislumbra  razão  para  adotar  esse  rito

específico, tornando desnecessária a impugnação prévia.

Tal orientação, aliás, encontra-se já sumulada pelo Superior Tribunal

de Justiça:  “É desnecessária a resposta preliminar de que trata o artigo 514 do Código de

Processo Penal, na ação penal instruída por inquérito policial” (Enunciado nº 330/STJ).

Em  reforço,  alerta-se  também  que  não  há  mais  procedimento

específico para o julgamento dos crimes da Lei nº 8.666/1993, como previam os artigos 100 a

108 daquele Diploma, revogados pela Lei nº 14.133/2021.

Há  que  se  seguir,  então, o  que  estatui  o artigo  396-A do  CPP94,

plenamente compatível com  o postulado constitucional da ampla defesa, já que permite ao

acusado, após o recebimento da denúncia, apresentar resposta escrita e, ocasionalmente, obter

a absolvição sumária,  sem nenhum prejuízo (toda a matéria de defesa pode ser alegada na

resposta à acusação prevista no art. 396-A do CPP).

94 A jurisprudência entende que adoção do rito do CPP é benéfico à defesa: TRF-5, Terceira Turma, PROCESSO:
00020405620124050000 – HC4634/PB,  Relator  DESEMBARGADOR FEDERAL GERALDO APOLIANO,
JULGAMENTO: 15/03/2012, PUBLICAÇÃO: DJE 20/03/2012 – Página 199.
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Pugna, por fim, pela instauração da ação penal, com o consequente

recebimento da denúncia e prosseguimento do feito em seus ulteriores termos.

Aracaju/SE, na data da assinatura eletrônica.

EUNICE DANTAS

Procuradora da República
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