
1 

 

DENUNCIA 
Com pedido de intervenção de URGENCIA 

Ao  
 
MINISTERIO PÙBLICO 
 
 

 

A ASSOCIAÇÃO DOS MUTUÁRIOS DO RESIDENCIAL JACINTA ANDRADE - 

AMURJA, entidade civil constituída em consonância com o disposto nos incisos XVII a XXI 

do artigo 5º da Constituição da República Federativa do Brasil, inscrita no CNPJ./MF sob nº 

21.309.058/0001-91, com sede na Quadra 31 Casa 13, do Residencial Jacinta Andrade, CEP 

64013-455 – Santa Maria da Codipi Teresina (PI), por intermédio do seu presidente, 

OSVALDO DE JESUS DA SILVA, administrador de empresas CRA 0771-PI, CPF. 

099.120.023, vem à presença de Vossa Excelência, nos ditames do art 5º. da Constituição 

Federal,  Resolução nº 497, de 02/04/2019, Lei Federal nº 13.460/2017, Lei 12.527/2011 e 

Instrução Normativa nº IN-16/2007 do Ministério das Cidades, fazer denuncia, relar e 

solicitar providencia URGENTE: 

 

 

Contra GEORGIANO FERNANDES LIMA NETO,  inscrito no CPF. nº 999.191.093-00  

deputado estadual, residente  na Rua Desembargador Manoel Castelo branco nº  1605 

bairro joquei CEP 64.049-270 Teresina Piaui,   majoritário  da Imobiliária e Construtora 

Canaa Ltda,  CNPJ. nº  01.399.568/0001-90, inscriçã estadual nº 194689786, sediada na 

Rua Antonio TITO nº 137 bairro Joquei Clube - Teresina Piaui. 

 

I - RELATORIO DO LOTEAMENTO JACINTA ANDRADE 

 

O Deputado Federal JULO CESAR DE CARVALHO LIMA, é posseiro de uma terra 

DATAS COVAS no município e Teresina Piauí, sob nº 123.064.010.430-8 INCRA/PI, 

com no dia 22/12/2008, o Dep. JULIO CESAR e sua esposa ANTONIA JUSSARA, 

vendeu desta área á IMOBILIARIA CANAA, 172,87.40 ha pelo valor de R$ 

466.163,45, que tem como sócios administradores, os Senhores GEORGIANO 

FERNANDES LIMA NETO, JULIO CESAR DE CARVALHO LIMA FILHO, JOSE 

VICTOR SOUSA CARVALHO LIMA E JULIANNA SANTOS E FREITAS DE 

CARVALHO LIMA, ambos filhos do Dep. JULIO CESAR; 
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No dia 29/12/2008, 8 dias após a compra, a IMOBILIARIA CANAA,  assinou 

contrato de compra e venda (SEM LICITAÇÃO) dos 172,87.40 ha com 4.262 lotes 

urbanizados para a mutuante ADH, pelo valor 14.400.000,00 (Quatorze Milhões e 

Quatrocentos Mil Reais), com os objetivos de edificar o Residencial Jacinta Andrade, 

(Pro-Moradia) conforme a Lei nº 11.977/2009 INSTRUÇÃO NORMATIVA 16/2007 

do Ministério das Cidades, que dispõe sobre o Programa Minha Casa, Minha Vida – 

PMCMV, que teve um investimento inicial de 157 milhões de reais,  com  recursos 

oriundos do FGTS - Fundo de Garantia do tempo de Serviço, Com repasse pela Caixa 

Econômica Federal no Piaui.  

 

No dia 02/04/2009 o deputado JULIO CESAR e sua esposa ANTONIA JUSSARA, 

ambos proprietários da empresa TROPICAL FRUTOS  CANAÃ LTDA,  hipotecaram 

a citada área já vendida, ao BANCO DO NODESTE DO BRASIL S/A. Ora! Como 

podemos entender se havia um contrato de venda firmado com a ADH, em 

29/12/2008, logo em 02/04/2009 o JULIO CESAR hipotecou no BNB. 

 

No dia 30/11/2010, a IMOBILIARIA CANAÃ, assinou outro contrato aditivo com a 

mutuante ADH, neste contrato, consta que os Lotes vendidos inicialmente em numero  

de 4.262, foram reduzidos para 4 mil matriculas, originando assim uma operação 

financeira prejudicial ao Estado do Piauí; tendo inclusive aumentado o valor R$ 

14.400.000,00, para R$ 16.893.500,00, com prejuízos para o estado de R$ 

2.493,500,00 (Dois Milhões Quatrocentos e Noventa e Três Mil e Quinhentos Reais), 

nesta negociação excursa, ainda diminuíram a quantidade de lotes. Ocorre que, para 

haver aditivo teria que a IMOBILIARIA CANAÃ LTDA, tivesse participado de um 

certame nos ditames da do art. 37, inciso XXI, da Constituição Federal, institui Normas 

para licitação e contratos na administração pública, art. 65 da lei 8.666/93. REZA: Os 

contratos regidos por esta Lei poderão ser alterados, com as devidas justificativas. Sendo 

que no caso em tela não houve o devido processo legal. (curioso é que as terras DATA 

COVAS se encontram no INCRA em nome do deputado JULO CESAR DE CARVALHO 

LIMA. (doc. Anexo). 

 

No dia 30/01/2015, a IMOBILIÁRIA CANAÃ LTDA. Solicitou à ADH Titulo de 

Equilíbrio Financeiro da compra e venda firmada em 29/12/2008, desta feita RAFAEL 

TAJRA FONTELES, Secretario Estadual da Fazenda e GILVANA NOBRE RODRIGUES 

GAYOSO FREITAS Diretora Geral da ADH. Autorizaram o pagamento da vantagem 

indevida no valor de R$ 6.963.650,61(seis milhões, novecentos e sessenta e três mil, 

seiscentos e cinquenta reais e sessenta e um centavos) depositado em favor da 

IMOBILIÁRIA CANAÃ LTDA. 
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No mesmo dia um adiantamento de 3 milhões, ocorre que para garantir o tal equilíbrio 

financeiro foi apresentada uma planilha de serviço dado como realizado no Residencial 

Jacinta Andrade a saber: 

Loteamento Topográfico, desmatamento, Terraplenagem, rede de agua potável, Meio fio, 

Rede de iluminação, compactação e Projeto, no valor total de R$ 6.612.143,03 (seis 

milhões, seiscentos e dose mil, cento e quarente e três reais e três centavos) aprovado 

nos órgãos competente. Ocorre que a Associação dos Mutuários do Jacinta Andrade, 

questiona a não realização dos seguintes serviços cobrados e não realizados no conjunto. 

 

a) TERRAPLENAGEM, a IMOBILIÁRIA CANAÃ LTDA, não prestou os serviços de 

terraplenagem nos lotes residenciais, porem, recebeu pelos serviços não prestados, 

vale ressaltar que no contrato assinado 29/12/2008 embora sem licitação prever a 

urbanização de lotes urbanizados em gleba; 

b) COMPACTAÇÃO, a IMOBILIÁRIA CANAÃ LTDA, não prestou os serviços de 

compactação nos lotes residenciais, as edificações foram erguida em cima do 

terreno bruto com cava do baldrame de apenas de 30cm. porem recebeu pelos 

serviços; 

c) AGUA PLUVIAL, a IMOBILIÁRIA CANAÃ LTDA, não a colocou a tubulação 

adequada pelas Normas brasileiras, sendo colocado canos de fina espessura e 

diâmetro ,menor, sendo que quando a tubulação estoura todas vezes que pega 

pressão, contudo o residencial estar lotado de pontos de vazamento de agua; 

d) PROJETO, a IMOBILIÁRIA CANAÃ LTDA, não elaborou o projeto de 

urbanização dos lotes de acordo com a legislação, a associação procurou o 

registro do projeto juntamente com a ART. Junto ao CREA-PI e CAU – 

Conselho de Arquitetura e Urbanismo, ambos informaram da inexistência de 

projetos (Copia em anexo); 

e) LICENCIAMENTO AMBIENTAL, a IMOBILIÁRIA CANAÃ LTDA, promoveu 

o maior desmatamento no município de Teresina em uma área de mais de 

172ha. Tal desmatamento causou a mortandade da fauna local com varias 

espécies de animais como tatu, águia, gavião, cachorro do mato, raposa etc. de 

igual forma destruiu a flora catingueira com varias espécies vegetais como: 

mangueiras, cactos, Ipê Roxo, Ipê amarelo, Gonçalo Alves, juazeiro, jatobá, 

matou também milhares de palmeiras de coco babaçu que servia de geração de 

trabalho e renda ara as famílias local. A Associação dos Mutuários realizou 

inúmeras diligencias no sentido de encontrar o projeto de licenciamento 

ambiental nos órgãos como SEMAM, SEMAR e IBAMA, ambos enviaram 



4 

 

ofícios da inexistência de licenciamento ambiental por parte da IMOBILIÁRIA 

CANAÃ LTDA. (Copia em anexo). Em resumo, aos Associação Mutuários do 

Jacinta Andrade não encontrou da IMOBILIÁRIA CANAÃ LTDA, nenhum 

registro de ART/CREA-PI, CAU-PI, SEMAR, SEMAM e COPRPO DE 

BOMBEIROS, ou qualquer outro tipo de licenciamento ambiental autorizando  

a IMOBILIÁRIA CANAÃ LTDA a realizar desmatamento, Terraplenagem, 

Drenagem ou qualquer outra obra, com ressalva uma planta assina em 

22/12/2011 pelos Engenheiros SDU/NORTE: Cenira Torre V. V. de Alencar, Fernando 

Pereira Pascoal, Engenheiro Agrimensor CREA 1623/D-PI Arquitetos: Ana Karine Batista 

de Sousa, Virginia Emanuella M. Lopes, Maysa Carvalho Ferreira Costa, Teresinha 

Castelo Branco Braga, segundo informações colhida pela AMURJA, estas assinaturas 

foram arranjos para validar o pleito da Imobiliária; 

A intenção dolosa associada a ideia de lesar o erário público foi tão desastrosa pelos 

fraudadores da IMOBILIÁRIA CANAÃ LTDA, corroborada com os gestores da 

administração público do estado do Piauí, que o MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO 

DO PIAUI, moveu uma Ação Civil Publica PROCESSO Nº 0018655- 

54.2016.8.18.0140 em 2016 DANOS AO ERÁRIO PÙBLICO, em desfavor de 

GEORGIANO FERNANDES LIMA NETO sócio majoritário da IMOBILIÁRIA CANAÃ 

LTDA e GILVANA NOBRE RODRIGUES GAYOSO FREITAS Diretora Geral da ADH, no 

pedido da inicial o promotoria classifica o ato como IMPROBIDADE 

ADMINISTRATIVA, previsto no art. 10 inciso III da lei federal 8429/92, recomenda a 

direção da ADH, fazer notificação à IMOBILIÁRIA CANAÃ LTDA, afim de restitui aos 

cofres públicos, no prazo de 30 dias, o valor de R$ R$ 6.963.650,61(seis milhões, 

novecentos e sessenta e três mil, seiscentos e cinquenta reais e sessenta e um centavos) 

com valores devidamente corrigidos. 
 

 

II - SITUAÇÃO ATUAL DO LOTEAMENTO JACINTA ANRADE 
 

           Atualmente, colocou a IMOBILIARIA  CANAAA, e seu filho  (laranja) dentro  do 
residencial Jacinta Andrade para vender os lotes que pertence ao estado, haja visto já ter 
recebido pelo 4.262 lotes. Se apuderou dos 262 lotes ao longo das avenidas e continua 
vendendo como se fosse propriedade da IMOBILIARIA  CANAAA.   O mais estranho é 
que o deputado JULIO CESAR. continua proprietário das terras DATAS COVAS no 
INCRA/PI sob nº 123.064.010.430-8,  usou a sua parentela para firmar contrato com a 
administração publica estadual para se livrar das proibições,  porem as terras continuam em 
seu nome, conforme espelho do INCRA 2019 abaixo. 
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A IMOBILIARIA  CANAAA, tem um  debito junto  ao cartorio do 2º. Oficio de R$ 715 mil 

reais de 2008 referente as trnsferencias dos 4.262 lotes para  ADH, até então o citado 

catorio não passaria os registros dos imoveis tendo em vista a IMOBILIARIA  CANAAA, 

não ter apresentado as certidoes negativas da PMT em referencia a quitação do IPTU, Taxa 

de Lixo e taxa de iluminação publica.  
 

Ocorreu que de forma estranha o cartório entregou as matriculas somente dos lotes 

residenciais  à   mutuante ADH. Vale lembrar que o valor dos 4.262 lotes foi de  

14.400.000,00 dividodo por  4.262 sendo   o valor de cada lote é de R$ 3.378,69 ( Tres 

mil, Trezentos e setenta e Oito Reais e sessenta e Nove Centavos). 
 

Ocorreu o cartorio do 2º. Oficio  fez constar que o valor do lote é de R$ 5.964,29, (Cinco 

Mil, Novecentos Sessenta e Quatro Reais e Vinte e Nove Centavos), majorando o lote em 

2.585,60 (Dois Mil, Quinhentos e Oitenta e Cinco Reais e Sessenta Centavs) a maior, num 

total de R$ 11.019.827,20, (Onze Milhoes, Dezenove Mil, Oitocentos e Vinte Sete Reais e 

Vinte Centavos), para o endividamento dos mutuarios, tirando a conta da IMOBILIARIA  

CANAAA, em um contrato aditivo com a mutuante ADH. Sendo que na mesma certidão 

consta o valor do lote de R$ 1.824,85 (Hum Mil Oitocentos e Vinte e Quatro Reais e  Oitenta 

e Cinco Centavos), Conforme prova em anexa. 
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Neste sentido, solicitamos em carater de URGENTE a decretação da desapropriação  

da area total dos 172,87 hectares composto dos 4.262 lotes no ambito do municipio de Teresina, bem 

como a devolução  do valor de R$ 6.963.650,61(seis milhões, novecentos e sessenta e três 

mil, seiscentos e cinquenta reais e sessenta e um centavos) para idenização das familias 

que aterraram seus lotes por conta propria. 

 
Nestes Termos e Pede e espera deferimentos. 

Teresina (PI), 30 de setembro de 2021 

 

Adm. Prof. Osvaldo de Jesus da Silva 

Presidente da Associação 


