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'* âI 
O MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL, pelo Procurador da República~ 

signatário, no uso das atribuições constitucionais e lega is conferidas pelos arts.~ 
129, I, da Constitu ição Federal e 6º, V, da Lei Complementar nº 75/93, bem 

como na forma dos artigos 24 e 41 do Código de Processo Penal, vem, à 

presença de Vossa Excelência, oferecer 

em face de 

DENÚNCIA 

JOSÉ CLEMENTINO DE CARVALHO FILHO, "Zé Filho", 

brasilei ro, desquitado, doutor em biolog ia e ex-prefeito do 

Município de Remanso-BA, filho de José Clementino de 

Carvalho e de Yvone Coelho Campinho C. De Carvalho, 

inscrito no CPF sob o nº 059.737.9 15-72 , portador do RG nº 

00800622024 SSP-BA, residente e domiciliado na Rua 

Deoc lides Braga, s/nº, Quadra 6, Centro, CEP 47200-000, 

Remanso-BA; I Z/()"à/50 

VERANEIDE DE BRITO ALMEIDA, brasileira, solteira, 

funcionária pública e ex-secretária_municipal de egucação 

de Remanso-BA, filha de José Lopes de Almeida e Maria de 

Brito Almeida, inscrita no CPF sob o nº 160.436.185-91, 

portados a do RG nº 0136999387 SSP-BA, residente e 

domiciliada na Rua Deocl ides Braga, 02, casa , Centro, CEP 

47200-000 , Remanso-BA, te!. 7499979947; 13(0')1>1:. 
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AILTON DO CARMO MATOS, brasileiro, casado, funcionário 

público e presidente da Comis;;ão de Licitação do município 

de Remanso-BA, filho de Serafim Matos e de Corina do 

Carmo Matos, inscrito no CPF sob o nQ 406.213.595-72, 

portador do RG nQ 0406259585 SSP-BA, residente e 

domiciliado na Rua Minas Gerais, 212, Centro, CEP 47200-

000, Remanso-BA, tel. 748802 5906; D'2(O>(,+ 

LUIZ PEREIRA DE BRITO, brasileiro , solteiro, advogado e 

procurador do município de Remanso-BA, inscrito na OAB/SE 

sob o nQ 7586, filho de Diógenes Pereira de Brito e de ~ 

Agustinha Pereira de Santana Brito, inscrito sob o nQ 

117.029.585-15, portador do RG nQ 0103720758, residente 

e domic il iado na Rua Ruy 

47200-000, Remanso-BA; e 

Ribeiro, 185, Quadra 6, CEP 
íJ5f O;., IS-' 

TATIANY SANTOS MORAIS, brasileira, casada, assistente 

social, filha de Narciso Maximiliano Morais e Josenita Souza 

Santos, inscrita no CPF sob o nQ 568.019.205-53, portadora 

do RG nQ 0493167617 SSP/BA, residente e domiciliada na 

Rua dos Jambeiros, 69, Loteamento Carlos Dubois, 

jaguaquara-BA, tel. 73 9121 7146, ) '1 J 1191 ':/ ~ 
I" OU' e.Jt>. fQ.. 3<3 

pelas razões fáticas e funda mentos jurídicos ad iantes expostos: ~l 

No período compreendido entre 03/01/2009 e 05/01/2009, JOSÉ 

CLEMENTINO DE CARVALHO, VERANEIDE DE BRITO ALMEIDA, AILTON DO CARMO 

MATOS e LUIZ PEREIRA DE BRITO, de forma consciente e voluntária, em 

comunhão de esforços e un idade de desígnios, inexigiram de forma indevida 

licitação - Processo Administrativo nQ 33/2009, com o propósito de favorecer a 
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empresa TATIANY SANTOS MORAIS ME, de titularidade de TATIANY SANTOS 

MORAIS. 

Ato contínuo, celebrado o Contrato nº 33/2009 junto a aludida 

empresa, em consequênc ia da aludida inexigibilidade indevida de licitação, JOSÉ 

CLEMENTINO DE CARVALHO FILHO, VERANEIDE DE BRITO ALMEIDA e TATIANY 

SANTOS MORAIS, em unidade de desígn ios e comunhão de esforços, valeram-se 

do mencionado contrato como instrumento para desviar recursos públicos em 

provei to desta última. 

Com efeito, em janeiro de 2009, JOSÉ CLEMENTINO DE CARVALHO 

FILHO, com o aparente propósito de valorizar e aperfeiçoar o magistério local e 

com recursos do FUNDEB', decidiu promover um "curso de reciclagem do 

magistério, com apresentação de material didático de consulta". 

Em 03/01/2009, atendendo a uma ind icação de VERANEIDE DE 

BRITO ALMEIDA, então Secretária Municipal de Educação, embasado em ato 

admin istrativo emanado de AILTON DO CARMO MATOS, então Presidente da 

Comissão de Licitação, que, por sua vez, encontrava-se lastreado em parecer 

jurídico, da lavra de LUIZ PEREIRA DE BRITO, então Procurador jurídico Municipal, 

JOSÉ CLEMENTINO DE CARVALHO FI LHO inexigiu indevidamente a licitação -

Processo Administrativo nº 33/2009, com o propósito de favorecer a empresa 

TATIANY SANTOS MORAIS ME (ORGANIZE ASSESSORIA E SERViÇOS). de 

titu laridade de TATIANY SANTOS MORAIS, Assistente Social do Município de 

Remanso-BA, e esposa de CHARLES CLAY, então Contador do Mun icípio. 

Na sequência, JOSÉ CLEMENTINO DE CARVALHO FILHO, sem motivar 

a necessidade da aludida contratacão, sem dispor de um projeto básico que lhe 

permitisse melhor caracterizar o serviço a ser prestado, avaliar os seus custos e 

definir o seu prazo de execução, sem dispor de um orcamento detalhado em 

planilhas que expressasse a composição dos custos unitários e sem realizar 

qualquer pesquisa de mercado ou coleta de precos, firmou junto à empresa 

1 Conforme informações extraídas do site do Tesouro Nacional, durante o ilustrado período, os recursos do FUNDES 

transferidos ao Município de Remanso-BA receberam a complementação de recursos da União o que torna inquestionável 

a atribuição do MPF e, em consequência, a competência desta Justiça Federal para processar ejulgar o presente feito. 
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TATIANY SANTOS MORAIS ME o contrato nº 033/2009, no valor de R$120.000,00 

(cento vinte mil reais). com vigência até dezembro de 2010, tendo como objeto 

a "contratação de firma especializada para Prestação de Serviços em cursos de 

reciclagem do magistério, com apresentação de material didático de consulta 

por modalidade de ação continuada. Consultoria a distância e acompanhamento 

do aprendizado envolvido no período do curso". 

Apesar de mencionada empresa ter sido integralmente 

remunerada, esta deixou de cumprir as obrigações contratuais assumidas. 

Em verdade, durante o prazo de vigência do aludido contrato, todos 

os cursos de aperfeiçoamento do magistério local rea lizados foram promovidos 

diretamente pela Prefeitura de Remanso-BA que, não só alocou servidores 

municipais para realizarem o planejamento pedagógico, como também 

remunerou diretamente os professores contratados para ministrá-los. 

A materialidade do tipo penal previsto no art. 89, da Lei 8.666/93 é 

evidente. 

A respeito da contratação direta por inexigibilidade de licitação (art. 

25, da Lei 8.666/93). a jurisprudência dos Tribunais Superiores e, em especial. 

do TCU' já se encontram consolidadas, exig indo a presença cumulativa dos 

seguintes requisitos, quais sejam, i. Serviço técnico especializado, entre aqueles 

previstos no art. 13, da Lei 8.666/93; ii. natureza singular do serviço; e ill. notória 

especialização do contratado. 

In casu, não restaram demonstrados nem a natureza singular do 

2 Súmula 252. A inviabil idade de competição para a contratação de serviços técnicos, a que alude o inciso 11 do art. 25 da Lei 

nO 8.666/93, decorre da presença simultânea de três requisitos: serviço técnico especializado. entre os mencionados no art. 

13 da referida lei, natureza singular do serviço e notória especialização. 

Súmula 264. A inexigibilidade de licitação para a contratação de serviços técnicos com pessoas físicas ou jurídicas de 

notória especialização somente é cabível quando se tratar de serviço de natureza singular, capaz de exigir, na seleção do 

executor de confiança, grau de subjetividade insuscetível de ser medido pelos critérios objetivos de qual ificação inerentes 

ao processo de licitação, nos termos do art. 25, inciso lI, da Lei nO 8.666/93 
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serviço a ser prestado, nem a notória especialização do contratado. 

Admitindo-se que a singularidade do serviço há de ser aferida em 

relação ao próprio serviço e não frente a possíveis contratados, inimaginável 

vislumbrar como tal um simples serviço de reciclagem e aperfeiçoamento do 

magistério, tão comum e rotineiro nos mais diversos municípios deste país e 

facilmente encontrável em municípios mais desenvolvidos próximos a Remanso

BA, tais como Petrolina-PE e Juazeiro-BA. 

Sendo a notória especialização do contratado entendida como a 

fama consagradora do profissional no campo de sua especialidade atrelada ao 

seu reconhecimento pelos seus pares, esta também inexistiu na espéc ie, uma 

vez que a notória especialização da empresa contratada, TATIANY SANTOS 

MORAIS ME, se restringiu tão somente a uma única experiência anterior junto a 

Prefeitura de Remanso-BA em área completamente distinta, qual seja, na área 

dacfaúde.\ 

Ademais disso, também não se pode perder de vista que estando a 

inexigibilidade de licitação (art. 25, da Lei 8.666/93) atrelada a ide ia de 

inviabilidade de competicão, algo inexistente no presente caso, forçoso o 

reconhecimento do caráter ilícito da mencionada contratação direta. 

As irregularidades identificadas por ocasião da seleção da empresa 

TATYANE SANTOS MORAIS ME não se restringiram, contudo, à inobservância dos 

requ isitos legais autorizadores. 

Analisando a documentação relativa ao Procedimento Licitatório nQ 

033/2009 e os respectivos processos de pagamento efetuados em favor da 

empresa de TATIANY SANTOS MORAIS, a Polícia Federal, através do Laudo nº 

} 79/2014 identificou que esta não passou de mero simulacro montado com o 

manifesto propósito de favorecer mencionada empresa. Isso porque, 

"confrontando-se as informações do processo de Pagamento nº 464/2009 (. . .) 

com os dados obtidos no processo licita tório de Inexigibílídade de Licitação 

33/2009 ( .. . ), percebe-se um indício evidente de fraude pois a autorização de 

empenho e a declaração de dedução de crédito orçamentário contidas neste 

oz-c 
::::l--
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processo, datadas de 02/01/2009 ( ... ), foram escrituradas por meio de empenho 

antes da solicitação de indicação de recursos orçamentários para realização da 

despesa, em 04/01/2009, e, consequentemente, da indicação de recurso 

fornecida pelo setor de contabilidade, 04/01/200g' . 

Outrossim, a materialidade do tipo penal previsto no art. 12 , I, da Lei 

201/67 também é manifesta. 

Nessa toada, ante a fundada suspeita de que mencionado curso de 

reciclagem e aperfeiçoamento sequer fora realizado, foram ouvidas, em sede 

ministerial, as Prof.·s Maria Beatriz Braga Figueiredo e Katia Cilene Batista 

Bacelar Silva, respectivamente, professora contratada e coordenado pedagógica 

do município. 

Nessa ocasião, Maria Beatriz Braga Figueiredo, professora 

diretamente responsável por ministrar as aulas do aludido curso, declarou, in 

verbis: 

"Que ministro cursos promovidos pela Secretaria de Educação do 

Município de Remanso-BA e era remunerada em espécie pela própria 

Secretaria; que conhece Katia Ci/ene Batista Bacelar Silva; (. . .); que 

não conhece a empresa "Organize Serviços de Assessoria ". 

Já a Professora Katia Cilene Batista Bacelar Silva melhor esclareceu 

~ 

não só a forma de organização do mencionado curso de aperfe içoamento do G · 
magistério local, como também a diminuta participação da empresa TATYANE 

SANTOS MORAES ME (Organ ize Serviços de Assessoria) na realização deste, in 

verbis: 

"Que foi coordenadora pedagógica do EjA (Educação de jovens e 

Adultos) do Município de Remanso/BA entre 2008 e 2012; que foi 

nomeada para o cargo pelo ex-Prefeito josé Clementino; que conhece 

o ex-Prefeito, mas, com ele, não mantém nenhum vínculo; que não 

conhece Tatianv Santos Morais, nem Charles Cley, mas sabe que ele 

era contador do Município; que os cursos de capacitação básica de 

professores do ALFASOL e EjA foram realizados em 2009 e 2010; que, 
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enquanto coordenadora pedagógica do ElA. era responsável pela 

elaboracão do planejamento pedagógico de tais cursos, convidando 

os professores e participando da organizacão do encontro 

pedagógico: gue os professores, a exemplo de Maria Beatriz, eram 

contratados diret;;mente ela liiêrêitura 

também, pelo pagamento destes; gue a empresa Organizze Servicos 

de Assessoria ficava responsável tão somente pelo fornecimento do 

material didático utilizado nos cursos e pela alimentacão 

disponibilizada aos professores", 

Corroborando os diversos indícios reunidos, através do Laudo nº 

179/2014, a Pol ícia Federal assim concluiu , in verbis: 

a) O tempo de instrução do processo administrativo é curto, pois em 

apenas três dias, após a solicitação da despesa (02/01/2009), o 

processo foi concluído e o contrato foi supostamente publicado 

(05/01/2009), inclusive com vários atos ocorrendo em um único dia, 

como por exemplo, solicitação de parecer jurídico, feitura do parecer, 

ato administrativo de inexigibilidade, contrato de inexigibilidade e 

publicação do extrato do contrato no dia 05/01/2009; 

b) A solicitação de despesa do setor requisitante se limitou em 

identificar genericamente o objeto, visto que expressa "cursos de 

reciclagem" sem especificar carga horária, público-alvo com metas, 

plano didático de curso, mão de obra empregada, tipo de material 

aplicado, entre outras características que comprovassem a 

singularidade do objeto; 

c) Não há argumentos plausíl/eis que justificassem a necessidade de 

contratação, bem como motivação sob a ótica da oportunidade, 

conveniência e relevância para o interesse público; 

d) Não existe projeto básico, termo de referência ou documento 

similar expedido pelo setor requisitante; 

e) Ausência de razão de escolha do prestador de serviços, limitando

se apenas a indicar a despesa e a modalidade de licitação sem a 

devida justificativa; 

f) Ausência de proposta da empresa prestadora de serviço que 
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contenha planilha de custo de serviço prestado, sendo observada 

apenas a indicação do seu valor global de R$ 120.000,00 (cento e 

vinte mil reais) no documento de solicitação de despesa/ 

g) O parecer jurídico não apresentou subsídios, por meio de 

documentos, que sustentem a existência de requisitos legais, 

cumulativos, para este tipo de contratação (inexigibilidade de 

licitação), a sabe!; objeto singular e notória especialização do 

fornecedor do serviçoi 

h) O atestado fornecido pelo Prefeito, JOSÉ CLEMENTlNO DE 

CARVALHO FILHO, restringe a experiência da prestadora de serviço 

com cursos de reciclagem na área da saúde, o que também não 

representa notória especialização do fornecedor do serviço/ 

i) Ausência de lançamentos de assinaturas de testemunhas na cópia 

do contratoi 

j) Registro do empenho de pagamento foi realizado em data anterior 

a formalização da necessidade de despesai 

k) Emissão de notas fiscais de serviços, utilizadas como documentos 

comprobatórios para liquidação de despesa, fora da ordem 

cronológicai 

I) Existência de notas fiscais sem lançamento de datasi 

m) Utilização de diversas notas fiscais inidôneas, tendo o prazo de 

validade para emissão já expirado. 

JOSÉ CLEMENTINO DE CARVALHO FILHO, enquanto Prefeito do 

Município de Remanso-BA e ordenador de despesas, ao autorizar e homologar, 

de forma consciente e voluntária , a abertura de procedimento licitatório, eivado 

de vício desde o seu nascedouro, direc ionado à contratação direta da empresa 

TATIANY SANTOS MORAIS ME, sem o necessário respaldo lega l. incorreu no tipo 

penal previsto no art. 89, da Lei 8.666/93. 

Outrossim, ao firmar o contrato administrativo nº 033/09 com 

empresa de titularidade de TATIANY SANTOS MORAIS, com inobservância de 
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requisitos e forma lidade legais, e autorizar e subscrever diversos processos de 

pagamento (de n°S 464/2009, 468/2009, 3908/2009, 5269/2009, 1687/2009, 

2523/2010, 3004/2010, 3344/2010, 334/2010, 739/2010, 1585/2010, 25/2010 e 

258/2010 - ff. 337/393) em seu favor, apesar desta sequer ter cumprido as suas 

obrigações contratuais, incorreu também no t,ipo_~enal previsto no art. l Q, I, do . - - --

Decreto-Lei nQ 201/67. 

VERANEIDE DE BRITO ALMEIDA, enquanto Secretária Municipal de 

Educação de Remanso-BA, por sua vez, ao solicitar a abertura de procedimento 

licitatório para a contratação de empresa para prestação de serviço de 

~~ aperfeiçoamento do magistério local, indicar a modalidade de licitação a ser 

observada e a própria empresa a ser contratada, sem qualquer amparo legal e 

até mesmo extrapolando as suas atribuições de Secretária Municipal. concorreu 

para a prática do crime previsto no art. 89, da Lei 8.666/93. 

Ademais, ao promover, durante o prazo de vigência do indigitado 

contrato, cursos de aperfeiçoamento, utilizando servidores municipais e 

remunerando diretamente os professores contratados para ministrá-los, 

concorreu para a prática do tipo penal previsto no art. l Q, I, do Decreto-Lei nº 

201/67. 

AILTON DO CARMO MATOS, na qualidade de Presidente da Comissão 

de Licitação, ao editar o Ato de inexigibilidade de Licitação nº 033/2009, 

'V~ acolhendo a indicação formulada pela Secretária Municipal de Educação e o 

Parecer jurídico, da lavra do Procurador jurídico Municipal, concorreu para a 

prática do crime previsto no art. 89, da Lei 8.666/93. 

LUIZ PEREIRA DE BRITO, Procurador jurídico do Município de 

Remanso-BA, por sua vez, mesmo tendo o dever de conhecer os ditames legais 

e orientar o ente público a que está vinculado a cumprir a lei, ao emitir, de forma 

consciente e voluntária, o Parecer Jurídico nQ,]3/2009, ignorando a ausência de 

diversos requisitos formais indispensáveis, utilizando justificativas genéricas 

aplicáveis a uma gama imensa de situações e legitimando a contratação direta 

da empresa TATIANY SANTOS MORAIS ME, também concorreu para a prática do 

crime tipificado no art. 89, da Lei 8 .666/93. 



MINISTÉRIO L1CO FEDERAL 
Procuradori a da República Polo em Petrol ina/Juazeiro 

Por sua vez, TATIANY SANTOS MORAIS, enquanto titular da empresa 

TATIANY SANTOS MORAIS ME (ORGANIZE SERViÇOS DE ASSESSORIA). e principal 

beneficiária da indevidamente contratação direta, por inexigibil idade de 

licitação, desta, ao formular proposta genérica, e em completo descompasso 

com os requisitos legais exigidos, com o propósito tão somente de formal izar a 

sua anterior contratação "informal" concorreu para a prática do crime tipificado 

no art. 89, da Lei 8.666/93. 

Ademais disso, ao apresentar diversas notas de fiscais por serv iços 

que sequer foram prestados, e, em consequênc ia , ser beneficiária, também de 

forma indevida, de diversos processos de pagamento que, ao final, alcançaram o V 
montante de R$120.000,OO (cento e vinte mil reais!. TATIANY SANTOS MORAIS, 

enquanto principal beneficiária, também concorreu para a prática do crime 

tipificado no art. 1º, I, do Decreto-Lei nº 201/67. 

Assim agindo, 

o denunciado JOSÉ CLEMENTINO DE CARVALHO FILHO tornou-se 

incurso nos crimes previstos no art. 89, da Lei nº 8.666/93 e no art. 1º, I, do 

Decreto-Lei nº 201/67, na forma do art. 69, do CP, c/c o art. 29, também do CP; 

a denunciada VERANEIDE DE BRITO ALMEIDA tornou-se incursa nos '-../ 

crimes previstos no art. 89, da Lei nº 8.666/93, e no art. 1º, I, do Decreto-Le i nº 

201/67, na forma do art. 69, do CP, c/c o art. 29, também do CP; 

o denunciado AILTON DO CARMO MATOS tornou-se incurso no tipo 

penal previsto no art. 89, da Lei nº 8.666/93, c/c o art. 29, do CP; 

o denunciado LUIZ PEREIRA DE BRITO tornou-se incurso no tipo 

penal previsto no art. 89, da Lei nº 8.666/93, c/c o art. 29, do CP; 

a denunciada TATIANY SANTOS MORAIS tornou-se incursa nos 

crimes previstos no art. 89, da Lei nº 8.666/93, e no art. 1º, I, do Decreto-Lei nº 
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201/67, na forma do art. 69, do CP, c/c o art. 29, também do CP, 

pelo que o MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL requer o recebimento e a 

autuação desta denúncia, promovendo-se a notificação dos acusados para 

oferecer Resposta à Acusação, por escrito, no prazo de 10 (dez) dias e dando-se 

prosseguimento ao processo em seus ulteriores termos, até final julgamento e 

condenação. 

Nestes termos, 

Pede deferimento. 

Petrolina/PE, 13 de a ril e 2 15. J:) 
'\ . ~ 

ROL DE TESTEMUNHAS: 

LEONA<....R?j.O;::::::::;;RV-rI ... N~ MARTI N ELLI 
Pr curador da República 

l. 0'1--" Kátia Cilene Batista Bacelar Silva, brasileira, professora, CPF n2 

006.222.445-07, residente na Rua Virgílio Sá, 15200; na Rua Paraíba, 152, Casa; 

ou na Rua Cidade de Casa Nova, 413, Quadra 3; Remanso/BA, CEP 47200-000; 

2. ç;J. Maria Beatriz Braga Figueiredo, brasileira. professora, CPF n2 

025 .647.695-00, residente e domiciliada na Rua Fernandes da Cunha, 14, Casa, 

Centro, Juazeiro/BA, CEP 48905-100; 


