
INQUÉRITO 4.238 DISTRITO FEDERAL

RELATOR : MIN. CELSO DE MELLO
AUTOR(A/S)(ES) :MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL 
PROC.(A/S)(ES) :PROCURADOR-GERAL DA REPÚBLICA 
INVEST.(A/S) :FRANCISCO DE ASSIS CARVALHO GONÇALVES 
PROC.(A/S)(ES) :SEM REPRESENTAÇÃO NO AUTOS 

DECISÃO: O Ministério Público Federal, em promoção subscrita pelo 
eminente  Procurador-Geral  da  República,  Dr.  RODRIGO  JANOT 
MONTEIRO DE BARROS, expôs e requereu o que se segue (fls. 305/317):

“O  Procurador-Geral  da  República  vem,  em  atenção  ao  
despacho a fls. 297, expor e requerer o que segue.

I. Relatório
Trata-se de inquérito autuado a partir do IPL n. 263/2013-  

-SR/DPF/PI,  instaurado para apurar  a  suposta prática dos delitos  
previstos no art. 312 do Código Penal e art. 89 da Lei n. 8.666/93,  
atribuídos, em tese,  ao hoje deputado federal Francisco de Assis  
Carvalho Gonçalves, em sua gestão como Secretário de Saúde do  
Estado do Piauí.

As  irregularidades  foram  descritas  no  TCO  025403/11,  
instaurado  no  âmbito  do  Tribunal  de  Contas  do  Estado  do  Piauí  
(fls.  11/121).  O  objeto  da  investigação  foi  assim  delimitado  no  
despacho  de  requisição  de  instauração  de  inquérito  policial  
(fls. 128/135):

…...................................................................................................
Em 14 de setembro de 2015, a Procuradoria da República no  

Estado do Piauí declinou da atribuição para apurar os fatos em favor  
da PGR, tendo em vista que o resultado das diligências já concluídas  
indicaria  a  possível  participação  do  deputado  Assis  Carvalho  nos  
crimes em apuração. No correspondente despacho, o órgão do ‘parquet’  
consignou que seriam extraídas cópias dos autos para apuração dos  
fatos sob a perspectiva cível (fls. 292/293).

Vieram os autos ao Ministério Público Federal, nos termos  
do despacho a fls. 297.
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II. Fundamentos

O relatório de fiscalização que deu origem à instauração  
do IPL n. 263/2013-SR/DPF/PI diz respeito ao exame da prestação  
de contas da Secretaria de Estado de Saúde do Piauí do exercício de  
2010. Naquele ano, titularizaram a Secretaria o hoje deputado  
Assis Carvalho, no período de 1º de janeiro a 31 de março, e Telmo 
Gomes Mesquita, no período de 1º de abril a 31 de dezembro.

Algumas das irregularidades que compreendem o objeto  
de apuração do inquérito policial são comuns às duas gestões.  
Outras estão, ao menos a princípio, relacionadas apenas à gestão de  
Telmo Mesquita. São elas:

(i) Omissão no recolhimento de contribuição ao INSS no  
pagamento de faturas de prestação de serviço de dezembro de  
2010 (item 8 do despacho da PRPI);

(ii)  Ausência  de  dados  e  inconsistências  dos  
convites n. 09/2010 (paletes para armazenar medicamentos) e  
n. 13/2010 (placas luminosas para serviços de reabilitação) no  
sistema  Licitações  Web  do  TCE/PI  (item 16  do  despacho  da  
PRPI);

(iii)  Despesas  com  alimentação  e  locação  sem  prévia  
licitação e com indícios de fracionamento indevido (item 30 do  
despacho PRPI);

(iv)  Processos  de  pagamento  incompletos  (item  25  do  
despacho).

Além disso, após a análise da defesa dos ex-gestores, o TCE/PI  
acolheu  a  justificativa  de  que  houve  equívoco  na  imputação  da  
irregularidade referente ao Contrato 77/2010 (item 19 do despacho da  
PRPI), na medida em que o serviço de pintura equivale a reforma, o  
que autorizaria a alteração do valor do contrato em até 50%.

No  que  se  refere  às  irregularidades  na  celebração  e  no  
acompanhamento dos convênios (item 20 do despacho), tem-se que  
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o  TCE/PI  apontou  as  seguintes  impropriedades  nos  ajustes  
relacionados à gestão de Assis Carvalho:

a)  Convênio  173/10,  celebrado  com  a  Prefeitura  
Municipal  de  Buriti  dos  Lopes,  no  valor  de  R$  4.000,00,  
inadimplente em outros convênios com a SESAPI;

b)  Convênio  n.  252/07,  celebrado  com a  Sociedade  de  
Proteção à Maternidade e à Infância de Parnaíba: ‘i) ausência da  
comprovação de acompanhamento, pela comissão com o objetivo  
de  acompanhar  a  execução  do  convênio,  principalmente  no  
tocante aos seus custos, no cumprimento das metas estabelecidas  
no  Plano  Operativo  e  a  avaliação  da  qualidade  da  atenção  à  
saúde  dos  usuários.  Devendo  reunir-se  uma  vez  por  mês  
(cláusula oitava, § 1º e 2º do Convênio nº 252/07); ii) O Plano  
Operativo Anual apresentado não possui prazo de vigência, não  
tem uma definição clara das metas de qualidade, como também  
não  há  uma  descrição  das  atividades  de  aprimoramento  e  
aperfeiçoamento  da  gestão  hospitalar,  em  especial  aquelas  
referentes  ao  sistema de  apropriação  de  custos  e  a  prática  de  
atenção  humanizada  aos  usuários,  de  acordo com os  critérios  
definidos  pela  SESAPI  (CLÁUSULA QUINTA,  incisos  IV  e  
VI)’;

c)  Convênio  n.  254/07,  celebrado  com a  Sociedade  de  
Proteção   à  Maternidade  e  à  infância  de  Campo  Maior/PI  
(Maternidade  Sigefredo  Pacheco):  ‘i)  ausência  de  educação  
permanente  de  recursos  humanos;  ii)  não  há  apresentação  
mensal dos relatórios das comissões de Infecção hospitalar nem  
de revisão de óbitos;  iii)  não há comprovação de consultas de  
retorno  dos  recém-nascidos,  os  mesmos  são  encaminhados  à  
Unidade Básica do Programa de Saúde da Família; iv) não há  
profissional  de  nutrição  na  unidade,  portanto  não  são  
desenvolvidas atividades ou programas relacionados à nutrição;  
v) não foi apresentado alvará de funcionamento fornecido pela  
vigilância sanitária;  vi)  não foi  apresentada escala de médicos  
plantonistas;  vii)  a  maternidade  não  dispõe  de  gerador  de  
energia,  haja  vista  que  na  falta  de  energia  são  utilizados  
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lampiões  a  gás;  viii)  a  unidade  auditada  encontra-se  em  
condições de higiene não aceitáveis’;

d)  Convênio  n.  255/07,  celebrado  com  a  Sociedade  
Beneficente São Camilo de Pedro II/PI (Hospital Santa Cruz):  
‘do  seu   cumprimento  programado  para  o  ano,  a  instituição  
cumpriu um número significativamente superior ao pactuado,  
tendo  sido  recomendado  pela  equipe  de  auditoria  que  seja  
apreciado o ajustamento de cota de AIH's e de ultra-sonografias  
para a instituição’.

Como  se  vê,  os  achados  da  auditoria  relacionados  ao  
deputado  Assis  Carvalho  não  sinalizam,  até  o  momento,  a  
prática de crimes, mas, sim de fatos com relevância no aspecto  
cível.

O  mesmo  se  observa  quanto  às  considerações  
relacionadas  às  irregularidades  na  contratação  de  
terceirizados  (item  12  do  despacho),  consistentes  no  não  
fornecimento ao TCE/PI, pela SESAPI, dos termos de compromisso de  
diversos estagiários.

A apuração quanto a estes fatos convém, por ora, ser feita  
sob a perspectiva cível.  Surgindo elementos da prática de crimes  
pelo  deputado  Assis  Carvalho,  a  PGR  será,  naturalmente,  
cientificada. 

Dessa  forma,  partindo  da  delimitação  de  objeto  do  
despacho de  requisição  de  instauração  de  inquérito  policial,  
restariam a apurar, sob supervisão do STF, no que se refere ao  
deputado Assis Carvalho, os seguintes fatos:

5  –  Ausência de identificação do ordenador em três  
despesas  do  exercício  de  2010,  com  assinaturas  diferentes  
daquelas pertencentes aos secretários de saúde habilitados para  
tanto (Francisco de Assis Carvalho Gonçalves e Telmo Gomes  
Mesquita) –  a) 10/02/2010, cirurgia bariátrica no Hospital de  
Terapia  Intensiva  (HTI),  no  valor  de  R$  14.310,00;  
b)  09/03/2010,  1ª  medição  de  reforma  da  Maternidade  
Evangelina Rosa, em favor da Construtora Padrão, no montante  
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de  R$  218.509,85;  c)  09/03/2010,  ressarcimento  de  diárias  e  
passagens  em  favor  de  Zuleide  da  Costa  Lima,  no  valor  de  
R$  1.579,20  (quanto  à  cirurgia  bariátrica,  não  consta  
justificativa  no  processo  de  inexigibilidade  de  licitação.  Há  
aparente  incompatibilidade  dos  requisitos  legais  da  
inexigibilidade com a contratação de tal espécie de cirurgia) –  
fls. 26/27.

9 – Valor do contrato de vigilância desarmada igual  
ao  valor  da  vigilância  armada –  inconsistência  decorrente  da  
ausência de informação dos custos específicos (fls. 40/41);

10 – Pagamento indevido de fardamento no âmbito do  
contrato de terceirização de mão-de-obra firmado com a empresa  
Limpel Serviços Gerais Ltda. (fl. 41)

11  –  Irregularidade na adesão a registros de preços 
para  contratações  da  empresa  Limpel,  com  ausência  de  
informações necessárias (fls. 41/42);

18 –  Ausência de dados e de controle no contrato de  
gestão firmado com a Associação Reabilitar (fl. 65);

28 – Locação de veículos sem justificativa aparente,  
além de despesas com multas e com taxas quitadas com atraso  
(fls. 92/106);

Para avançar na análise desses fatos é necessário obter 
da Secretaria de Saúde do Piauí cópia integral dos 
correspondentes processos de contratação e de pagamento das 
despesas questionadas.

Cumpre,  também,  nova  tentativa  de  obter  do  TCE/PI  
cópias dos papéis de trabalho que subsidiaram os apontamentos  
que constituem o objeto desta investigação. No ensejo, convém obter,  
ainda,  informações sobre o julgamento do TCO 025403/11 pela  
Corte de Contas.

Por fim, cabe a notificação do congressista, para que, caso  
o  queira,  preste  por  escrito  esclarecimentos sobre  os  fatos  em  
apuração.
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III  .   Conclusão

Ante o exposto, o Procurador-Geral da República manifesta-
se pela remessa de cópias dos autos à Procuradoria da República  
no Estado do Piauí,  para que prossiga a apuração das condutas 
atribuíveis a Telmo Gomes Mesquita.  Manifesta-se,  também,  
pelo prosseguimento do feito em relação ao deputado Assis 
Carvalho, com a efetivação das seguintes diligências:

a) determinação de expedição de ofício à Secretaria de  
Saúde do Piauí, requisitando-se cópias, preferencialmente em  
meio digital: a.1) do processo de inexigibilidade n. 0027132-  
-6/2009  e  dos  processos  de  pagamento  relativos  às  notas  de  
empenho  01774,  03704  e  03693,  todas  de  2010;  a.2)  dos  
processos de contratação e pagamentos correspondentes  
ao Contrato n. 320/08, celebrado com a sociedade Servi-San;  
a.3)  dos  processos  de  contratação  e  pagamentos  
correspondentes  ao  Contrato  n.  212/07,  celebrado  com  a  
Limpel  Serviços  Gerais  Ltda.;  a.4)  dos  processos  de  
contratação  e  de  repasse  financeiro  correspondentes  ao  
contrato  de  gestão  celebrado  com  a  Associação  Reabilitar;  
a.5)  dos contratos de locação de veículos celebrados com  
as sociedades Giro Rápido, Auto Esporte Ltda. e Jerônimo de  
Nunes Ltda. no período de 2007 a 2011;

b)  determinação de expedição de ofício ao TCE/PI,  
para que informe sobre eventual julgamento do TCO 025403/11,  
remetendo  cópias dos  respectivos  acórdãos  e  parecer  do  
Ministério  Público  de  Contas;  e  para  que  remeta  cópias,  
preferencialmente em meio digital, dos papéis de trabalho que  
subsidiaram as análises das irregularidades  descritas nos  
itens 7.1.1; 7.1.2.5.1 (alíneas ‘d’); 7.1.8 (alínea ‘c’); e 7.2.1; 

c)  notificação  do  congressista,  para  que,  caso  o  
queira,  preste por escrito esclarecimentos sobre os fatos em  
apuração.” (grifei)
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Vê-se,  de referido pronunciamento, que o eminente Chefe do Ministério 
Público da União requer,  inicialmente,  o desmembramento destes  autos 
relativamente ao outro investigado,  para que o inquérito prossiga  nesta 
Corte  apenas contra  a  única pessoa  –  o Deputado Federal Francisco de 
Assis  Carvalho  Gonçalves  –  que detém prerrogativa  de  foro,  “ratione  
muneris”, perante o Supremo Tribunal Federal.

Acolho, como razão de decidir, os fundamentos que dão suporte a essa 
promoção  (fls.  309/315),  determinando, em  consequência,  a  separação 
destes autos (CPP, art. 80).

A  presente medida  é  determinada  com apoio no  art.  80  do  CPP, 
que autoriza a separação do feito,  presente motivo relevante que torne 
conveniente a adoção de tal providência,  como sucede nas hipóteses  em   
que se registra pluralidade  de  investigados  e/ou de  denunciados 
(AP 366/AC, Rel. Min. GILMAR MENDES – AP 561/PE, Rel. Min. CELSO 
DE  MELLO  –  Inq 1.720/RJ,  Rel.  Min.  SEPÚLVEDA  PERTENCE  – 
Inq 1.741/MA,  Rel.  Min.  CELSO DE MELLO –  Inq 2.091/RR,  Rel.  Min. 
AYRES  BRITTO  –  Pet 3.100/TO,  Rel.  Min.  CARLOS  VELLOSO  – 
Pet 3.838/RO, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, v.g.):

“I. –  O fato de  um dos  co-réus  ser  Deputado  Federal  não 
impede o desmembramento do feito com base no art. 80 do Código  
de Processo Penal.

II. –  A  possibilidade  de  separação dos  processos  quando 
conveniente à instrução penal é aplicável, também, em relação ao crime  
de quadrilha ou bando (art. 288 do Código Penal).

III. – Agravos não providos.”
(AP 336-AgR/TO, Rel. Min. CARLOS VELLOSO, Pleno – 

grifei)

“INQUÉRITO.  IMPUTAÇÃO  DOS  CRIMES  DE  
PECULATO (ART. 312 DO CÓDIGO PENAL) E FRAUDE À  
LICITAÇÃO  (ART.  89  DA  LEI  8.666/1993).  
DESMEMBRAMENTO EM RELAÇÃO AOS  DENUNCIADOS 
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QUE NÃO POSSUEM PRERROGATIVA DE FORO. 
AGRAVO  REGIMENTAL.   RECURSO  A QUE SE NEGA 
PROVIMENTO.

1.  O Plenário do Supremo Tribunal Federal consolidou o 
entendimento de que o desmembramento deve ser a regra, diante  
da  manifesta  excepcionalidade  do foro por  prerrogativa de  função,  
ressalvadas as hipóteses em que a separação possa causar prejuízo  
relevante. Precedente.

…...................................................................................................
3. Agravo regimental a que se nega provimento.”
(Inq 2.671-AgR/AP, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI – grifei)

Sendo assim,  em  face  das  razões  expostas,  e acolhendo a 
promoção  do  eminente  Senhor  Procurador-Geral  da  República 
(fls.  135/146), determino o desmembramento deste  feito  com relação 
ao investigado Telmo Gomes Mesquita (fls. 316).

2.  A  Secretaria  Judiciária  deverá providenciar,  em  consequência, 
a extração de cópia integral dos presentes autos e a remessa de mencionada 
cópia à Procuradoria da República no Estado do Piauí, para prosseguimento do 
feito em relação ao investigado que não dispõe de prerrogativa de foro “ratione  
muneris” perante o Supremo Tribunal Federal (Telmo Gomes Mesquita).

3.  Defiro,  em termos, as demais diligências  requeridas pelo Ministério 
Público Federal e por este explicitadas a fls. 316/317 (itens “a”, “b”, e “c”).

4.  Desse modo,  notifique-se o Deputado Federal Francisco de Assis 
Carvalho Gonçalves,  para,  querendo, prestar  por  escrito  “esclarecimentos 
sobre os fatos em apuração”.

O  mandado  de  notificação em  questão  deverá ser instruído com 
cópias desta  decisão  e da  promoção do  eminente  Senhor  Procurador- 
-Geral da República (fls. 305/317).
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Assinalo que essa notificação não se confunde com aquela a que alude  
o art. 4º da Lei nº 8.038/90.

5. Expeçam-se os  pertinentes  ofícios,  para os fins indicados  na 
promoção do Ministério Público Federal (itens “a” e “b”, fls. 316/317).

Os ofícios em questão também deverão ser instruídos com cópias desta 
decisão  e da  promoção  do  eminente  Senhor  Procurador-Geral  da 
República (fls. 305/317).

Publique-se.

Brasília, 19 de setembro de 2016. 

Ministro CELSO DE MELLO
Relator
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