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mencionados.
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pelas razões de fato e de direito a seguir aduzidas.
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1. Introdução

A  presente  denúncia  é  fundada  em  inquérito  policial  instaurado 
originalmente para apurar a prática de diversos delitos decorrentes de possível 
ajuste permanente de esforços firmado entre funcionários públicos e prestadores 
de serviços para fraudar procedimentos licitatórios e/ou a execução de contratos 
de prestação de serviços firmados entre empresas privadas e órgãos do Governo 
do Estado do Amapá, com o desvio de recursos públicos.

A investigação tramitava junto ao juízo federal de primeiro grau até 
o  momento  em que  se  colheram indícios  de  participação  do  Governador  do 
Estado nos fatos criminosos, motivo pelo qual os autos foram encaminhados ao 
Superior Tribunal de Justiça, sendo ali tombado como INQ 681/AP.

A partir da interceptação de comunicações telefônicas e quebras de 
sigilo  fiscal  e  bancário  colheram-se  provas  que  indicavam  que  condutas 
criminosas semelhantes estendiam-se a diversos entes ou órgãos públicos, nas 
esferas  federal,  estadual  e  municipal,  contando  com  a  participação  de  seus 
dirigentes, bem como de diversos funcionários públicos e empresários.

Os alvos investigados foram: i.  o Executivo do Estado do Amapá 
(envolvendo  a  chefia  do  governo  e  diversas  secretarias),  ii.  a  Assembleia 
Legislativa,  iii.  o  Tribunal  de  Contas,  iv.  a  Superintendência  Federal  de 
Agricultura,  Pecuária  e  Abastecimento  e  v.  a  Prefeitura  do  Município  de 
Macapá/AP.

Diante dos diversos indícios de prática de condutas criminosas nos 
mais  diversos  órgãos  do  Estado  do  Amapá,  na  Prefeitura  de  Macapá  e  na 
Superintendência de Agricultura, realizou-se, no início de setembro de 2010, a 
denominada OPERAÇÃO MÃOS LIMPAS, a qual efetivou buscas e apreensões, 
prisões, conduções coercitivas, dentre outras diligências.

Dentre  os  principais  alvos  investigados  encontravam-se  o  ex-
Governador WALDEZ GOES (afastado para concorrer ao mandato de Senador da 
República, o Governador PEDRO PAULO DIAS DE CARVALHO, o Prefeito ROBERTO 
GOES e os secretários de Estado ALDO ALVES FERREIRA, JOSE ADAUTO SANTOS 
BITENCOURT e MARILIA GOES.

Ocorre  que  após  a  finalização  da  Operação  Mãos  Limpas, 
identificou-se, ainda no mês de setembro/2010, várias manobras adotadas pelos 
diversos  investigados  no  intuito  de  coagir  e  ameaçar  testemunhas,  alterar, 
ocultar e destruir provas e elementos de convicção, além de movimentos para 
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fraudar o curso do inquérito judicial.

Em face disso, novas cautelares foram deferidas e novas buscas e 
apreensões,  prisões,  conduções  coercitivas  e  outras  diligências  assecuratórias 
foram realizadas.

Desse modo, logrou-se identificar no curso do  INQ 681/AP uma 
série de indícios de práticas criminosas que permearam os mais diversos órgãos 
do poder público. Abaixo, com vistas a compreensão global do que fora apurado, 
realiza-se um breve resumo do que fora apurado2.

1.1. Da Secretaria Estadual de Saúde (SESA)

A  Secretaria  de  Saúde,  chefiada  por  PEDRO  PAULO  DIAS  DE 
CARVALHO,  que  também  era  o  vice-governador  (até  março/2010,  quando 
assumiu  a  chefia  do  Estado),  realizou,  com violação  à  lei  de  licitações,  por 
dispensa  de  licitação,  a  contratação  emergencial  da  empresa  A.G. 
ALBUQUERQUE,  nome  fantasia  AMAPA  VIP,  de  propriedade  do  empresário 
ALEXANDRE  GOMES  DE  ALBUQUERQUE,  empresa  que  prestava  serviços  de 
vigilância. Referido contrato, a despeito de ser emergencial, foi reiteradamente 
renovado, sem a realização de certame licitatório.

Elementos  colhidos  durante  a  investigação  que  ALEXANDRE 
celebrava contratos semelhantes em diversos outros órgãos públicos, tais como 
a Secretaria de Educação (SEED) e a Superintendência de Agricultura no Amapá, 
e  possivelmente  subornava  funcionários  públicos  da  Secretaria  Estadual  de 
Planejamento,  Orçamento  e  Tesouro  (SEPLAN),  da  Prefeitura  Municipal  de 
Macapá, do Banco do Brasil, entre outros.

Da  mesma  forma,  o  contrato  de  prestação  de  serviços  de 
manutenção de  equipamentos médico-hospitalares  firmado entre  a  SESA e a 
empresa  MECON  LTDA,  de  propriedade  do  empresário  FRANCISCO  ODILON 
FILHO, efetivara-se por meio de fraude à licitação, além de encerrar a realização 
de serviços simulados.

O  contrato  de  prestação  de  serviços  de  limpeza  e  manutenção 
predial  firmado  entre  a  SESA  e  a  empresa  AMAPÁ  SERVIÇOS  LTDA,  de 
propriedade de ERICK JANSON SOBRINHO DE LUCENA, além de indicativos de 
fraude,  teve  seu  valor  inflado,  mediante  aditivo  contratual  para  reequilíbrio 
econômico-financeiro.

Há indícios de práticas semelhantes em outros contratos da SESA, 
todos voltados ao desvio de recursos públicos e a sua apropriação privada pelos 
funcionários  públicos  pertencentes  aos  mais  variados  escalões  de  governo  e 
também pelos empresários envolvidos.

As  diversas  irregularidades  investigadas  apontam  ainda  o 
pagamento  de  diárias  e  passagens  com  recursos  públicos  para  o  uso 
estritamente  privado  do  secretário  e  vice-governador  PEDRO  PAULO,  sua 
assessora LIVIA GATO, seu filho LUIZ HENRIQUE CARVALHO e sua namorada.

2 Destaca-se  que  a  parte  introdutória  desta  peça  acusatória  tem  por  exclusiva  finalidade  permitir  a 
compreensão do contexto das investigações. A imputação das condutas dar-se-á nos capítulos seguintes.
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1.2. Da Secretaria Estadual de Educação (SEED)

A  SEED,  chefiada  por  JOSÉ  ADAUTO  BITTENCOURT,  celebrou 
contratos emergenciais de vigilância semelhantes ao da SESA também com a 
empresa AMAPA VIP, tendo-os também prorrogado sem justificativa.

Diversos diálogos interceptados demonstraram que JOSÉ ADAUTO 
mantinha  contatos  regulares  com ALEXANDRE,  proprietário  da  AMAPA VIP,  e 
confirmam que este pagava propina a ADAUTO. Há,  inclusive,  elementos nos 
autos atestando que essa propina seria da ordem de R$ 100 mil/mês.

Outrossim,  apurou-se  a  prática  de  fraude  na  contratação  da 
empresa TOP LINE PURIFICADORES LTDA, cujo objeto era a execução de serviços 
de  instalação  de  200  unidades  de  filtros,  em  razão  do  direcionamento  do 
certame e também do sobrepreço praticado. Porém, o ilícito não se limitou à 
fraude ao processo licitatório, tendo sido constatado também que a ausência na 
manutenção dos filtros permitia a adição de extraíveis ou contaminantes à água, 
tornando-a imprópria para o consumo humano.

1.3. Da Secretaria de Justiça (SEJUSP)

A SEJUSP, chefiada por ALDO ALVES FERREIRA, Delegado Federal, 
realizou licitações fraudadas não muito diversas das demais secretarias. Dentre 
elas,  destacam-se:  fraude  na  aquisição  de  materiais  de  informática  e  de 
expediente,  fraude  na  aquisição  e  locação  de  veículos,  fraude  em  processo 
licitatório  para  a  construção  e  reforma  de  prédios  e  fraude  na  compra  de 
alimentos.

Os processos licitatórios da SEJUSP, na sua maioria, eram montados 
(não havia efetiva concorrência) e destinados a empresas previamente definidas, 
as quais superfaturavam os preços e pagavam propina aos funcionários públicos 
envolvidos  na  licitação,  inclusive  o  secretário  de  estado,  e  também  ao 
governador WALDEZ GOES.

Apurou-se também indícios de fraude no processo licitatório para 
fornecimento de alimentos para  o Instituto de Administração Penitenciária  do 
Estado (IAPEN).

1.4. Da Secretaria de Inclusão e Mobilização Social – SIMS

A  chefia  da  SIMS  competia  até  março/2010  a  MARILIA  GOES, 
esposa do então governador WALDEZ GOES, e, posteriormente, passou a ser 
gerenciada por  DENISE CARVALHO, esposa de PEDRO PAULO, que assumiu o 
governo do estado na mesma época.

Fraudes  semelhantes  a  das  demais  secretarias  também  foram 
apuradas na SIMS no que tange aos processos licitatórios. Apurou-se indícios de 
direcionamento  do  certame  e  superfaturamento  para  a  aquisição  de  kits  de 
roupa  e  bebê  e  para  a  contratação  do  Instituto  Vidas  Parceiras  para  a 
capacitação de servidores, dentre outros, além do uso político dos programas 
sociais de incumbência daquela secretaria.

1.5. Do Tribunal de Contas (TCE/AP)

A investigação  alcançou  também o  Tribunal  de  Contas  estadual, 
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órgão em que se apurou que provavelmente o seu presidente JULIO MIRANDA 
DE MIRANDA COELHO sacou em espécie da conta  do tribunal  mais  de R$ 7 
milhões entre os anos de 2005 e 2007, sem comprovação da sua destinação. Há 
ainda indícios de prática de lavagem de dinheiro e de estupro de vulnerável, 
ambos praticados por JULIO, dentre outros ilícitos.

Outros  conselheiros  também  foram  nominados,  supostamente 
porque teriam participado de outros esquemas de desvios de recursos do TCE 
(dentre eles, MARGARETE SALOMÃO DE SANTANA FERREIRA).

1.6. Da Assembleia Legislativa (ALEAP)

A  investigação  apontou  que  o  presidente  da  ALEAP,  Deputado 
Estadual JORGE AMANAJAS possuiria diversas empresas em nome de laranjas e 
que alguns destes laranjas teriam vínculos com a ALEAP, sendo que parte da 
remuneração por eles recebida retornaria a JORGE AMANAJAS, naquilo que a 
Polícia Federal chamou de “esquema de empréstimos consignados”.

Além disso, apurou-se a existência de diversos funcionários públicos 
fantasmas, com o fim único de desviar recursos daquela casa legislativa.

1.7. Da Prefeitura Municipal de Macapá

O apuratório identificou a existência de uma organização criminosa 
voltada a fraudar o sistema de transporte público do Município de Macapá.

A  fraude  consistiria  na  criação  da  empresa  EXPRESSO  MARCO 
ZERO, criada em nome de laranjas mas pertencente de fato ao então prefeito 
ROBERTO GOES e ao deputado estadual EDINHO DUARTE, e a sua permissão 
para  funcionamento  sem  amparo  legal.  ROBERTO  GOES,  ainda,  agindo  em 
conluio  com diversos  outros  investigados,  valendo-se  de  alguns membros do 
Sindicato  de Transportes  de Passageiros  (SETAP)  e da Empresa  Municipal  de 
Transporte Urbano (EMTU), estaria fraudando o sistema de bilhetagem eletrônica 
dos  ônibus  e  se  valeria  da  máquina  pública  para  dificultar  o  trabalho  das 
empresas  concorrentes  (v.g.,  apreendendo  ônibus),  inclusive  exigindo  o 
pagamento mensal de uma “taxa de gerenciamento” (no valor de R$ 150 mil), 
sem qualquer previsão legal.

Ademais,  prática  rotineira  na  administração  municipal  seria  a 
locação de veículos junto à UNITRAP (Cooperativa de Transporte de Proprietários 
de  Veículos  do  Amapá),  entidade  que  congregaria  diversos  proprietários  de 
veículos  que  locavam  seus  veículos  a  diversos  órgãos  públicos,  dentre  eles 
PAULO  MELEM,  ex-chefe  de  gabinete  de  ROBERTO  GOES.  Muitos  desses 
contratos  eram  firmados  por  dispensa  de  licitação,  alegando-se  estado 
emergencial,  com vistas  ao  desvio  de recursos  públicos,  uma vez  que esses 
contratos  eram  sempre  milionários.  Contratos  semelhantes  foram  também 
realizados  com  secretarias  estaduais,  dentre  elas  a  Secretaria  de  Educação 
(SEED), dirigida por JOSE ADAUTO.

A interceptação de conversas ainda logrou identificar fortes indícios 
de emissão de certidões negativas de débito falsas pela Prefeitura de Macapá 
para determinadas empresas (dentre elas a AMAPA VIP), permitindo que elas 
participassem de variados processos licitatórios.

Outrossim, diversos processos licitatórios apreendidos em diversas 
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secretarias municipais sugerem que foram fraudados, havendo direcionamento 
do vencedor e superfaturamento.

1.8. Da Superintendência Federal de Agricultura do Amapá

Os programas “erradicação da mosca do boi” e “agulha oficial do 
estado” foram objeto de contratações irregulares, favorecendo, além da empresa 
FIEL  CAR  PEÇAS  E  SERVIÇOS  LTDA-ME  (CONCEITO  LOCAÇÕES),  CNPJ 
11.199.142/0001-46,  o  grupo  representado  por  ALEXANDRE  GOMES  DE 
ALBUQUERQUE, proprietário da AMAPÁ VIP.

Assim que  assumiu  a  superintendência,  RUY  SANTOS CARVALHO 
contratou, por meio de dispensa de licitação (Diário Oficial de 14/05/2009) a 
empresa AMAPA VIP para o combate de mosca da carambola (mosca do boi), em 
que pese se tratasse de empresa do ramo de vigilância. O direcionamento do 
processo licitatório foi amplamente comprovado por meio da interceptação da 
comunicação telefônica realizada entre os coautores.

Ainda no curso do programa “erradicação da mosca do boi” foram 
locados  computadores  pelo  dobro  do  preço  (R$  3.000,00 a  unidade)  de  um 
computador  novo  com  a  mesma  configuração  (R$  1.500,00  a  unidade).  A 
empresa contratada foi  a  FIEL CAR PEÇAS E SERVIÇOS LTDA-ME (CONCEITO 
LOCAÇÕES),  cuja  constituição  ocorrera  em  data  próxima  a  contratação, 
cuidando-se, pois, de empresa fantasma.

Comprovou-se,  ainda,  a  celebração  de  contrato  de  locação  de 
veículos  com preços superfaturados,  novamente com a sociedade  empresária 
FIEL CAR PEÇAS E SERVIÇOS LTDA-ME (CONCEITO LOCAÇÕES).

Posteriormente,  levantaram-se suspeitas  sobre possível  facilitação 
na  transferência  de  recursos  públicos  para  empresas  privadas,  as  quais 
contariam com a participação da então procuradora geral do Estado LUCIANA 
LIMA  MARIALVES  DE  MELO  e,  também,  em  um  caso  específico,  do 
Desembargador DOGLAS EVANGELISTA RAMOS.

Em  decorrência  desse  conjunto  probatório  imenso,  foram 
apreendidas  durante  a  investigação  cerca  de  duas  toneladas  de 
documentos3.

A complexidade da  investigação e o  elevado número de  pessoas 
envolvidas obrigou o desmembramento do  INQ 681/AP em diversos outros. 
Além disso,  em face da  perda  da  prerrogativa  de  foro  de  grande parte  dos 
investigados,  os  autos  dos  IPLs  foram  sendo  paulatinamente  declinados  às 
instâncias inferiores do Poder Judiciário, preservando-se no Superior Tribunal de 
Justiça  ou  no  Tribunal  Regional  Federal  da  1ª  Região  apenas  as 
investigações/ações  penais  desmembradas  que  guardassem  relação  com 
autoridade com foro privilegiado.

A  partir  da  análise  dos  autos  foi  possível  a  identificação  das 
seguintes investigações/ações penais:

i – IPL junto ao TRF1 para investigar a Deputada Estadual e ex Secretária MARÍLIA GOES;

3 A maior parte destes documentos encontram-se atualmente apreendida no IPL n. 5352-29.2013.4.01.3100.
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ii – IPL instaurado para apurar os fatos ocorridos junto à Secretaria de Estado de Saúde 
(SESA), os quais foram encaminhados à Seção Judiciária do Amapá e tombado sob o n. 
2837-21.2013.4.01.3100.

iii-  IPL instaurado para apurar os fatos ocorridos junto à Secretaria de Estado de Educação 
(SEED), os quais foram encaminhados à Seção Judiciária do Amapá e tombado sob o n. 
2839-88.2013.4.01.3100.

iv -  IPL instaurado para apurar os fatos ocorridos junto à Secretaria de Estado de Justiça 
(SEJUSP), os quais foram encaminhados à Seção Judiciária do Amapá e tombado sob o n. 
2840-73.2013.4.01.3100.

v  -  IPL  instaurado  para  apurar  os  fatos  ocorridos  junto  à  Secretaria  de  Estado  de 
Planejamento  (SEPLAN), os quais foram encaminhados à Seção Judiciária do Amapá e 
tombado sob o n. 2838-06.2013.4.01.3100.

vi – possível investigação instaurada junto ao Ministério Público Estadual em relação aos 
fatos ocorridos junto à Procuradoria Geral do Estado (f. 9021/9033 e 10054/10057).

vii – possível investigação instaurada pela Procuradoria Geral da República em relação aos 
fatos ocorridos junto à Procuradoria Geral do Estado do Amapá, exclusivamente em face da 
atuação do Desembargador Doglas Evangelista Ramos.

viii  –  IPL instaurado para  apurar  os fatos ocorridos  junto à  Prefeitura Municipal  de 
Macapá,  enviado  à  Seção  Judiciária  do  Amapá  e  tombado  sob  o  n.  5352-
29.2013.4.01.3100.

ix – INQ 695/DF-STJ, para apurar possíveis crimes praticados por JOSE JULIO DE MIRANDA 
COELHO;

x – INQ 698/PB-STJ, para apurar outros possíveis crimes praticados por JOSE JULIO DE 
MIRANDA COELHO;

xi – INQ 720/AP-STJ, para apurar supostos crimes praticados por membros do TCE/AP;

xii – INQ 718/AP-STJ, para apurar supostos crimes praticados no âmbito da Assembleia 
Legislativa; 

xiii – INQ 758/AP-STJ (atual ação penal 686/AP).

xiv – INQ 730/AP-STJ (atual ação penal 657/AP).

xv – INQ 745/AP-STJ.

xvi – IPL 1891-20.2011.4.01.3100 (IPL 101/2011), encaminhado ao primeiro grau, para 
apurar supostos delitos cometidos no âmbito da Superintendência Federal de Agricultura, 
Pecuária e Abastecimento.

xvii – IPL 0238-80.2011.4.01.3100 (IPL 280/2009), que apura irregularidades na prestação 
de  serviços  de  limpeza à  secretaria  estadual  de  saúde,  e  que  tramita  junto  à  Seção 
Judiciária do Amapá.

Portanto, há, no mínimo, 17 (dezessete) investigações (algumas já 
se tornaram ação penal) que apuram as mais variadas vertentes dos diversos 
grupos  criminosos  que  foram  identificados  junto  aos  Executivos  Estadual  e 
Municipal, Assembleia Legislativa, Tribunal de Contas Estadual e Superintência da 
Agricultura. 

Neste contexto, e por não se vislumbrar a existência de conexão 
(art.  76,  inciso  I,  do  CPP)  entre  todos  os  núcleos  investigados,  a  presente 
denúncia  refere-se  apenas  a  condutas  criminosas  praticadas  pelo  núcleo 
existente na Secretaria Estadual de Justiça e Segurança Pública (SEJUSP)4.

Passa-se a expô-los.

4 Destaque-se que esta peça acusatória não exaure todos os fatos apurados no  INQ 681/STJ em relação à 
SEJUSP. Consoante descrito na cota ministerial que segue em apartado, outros fatos (que não guardam 
relação com os ora imputados) demandarão novas diligências e/ou aprofundamento de sua análise, motivo 
pelo qual não foram aqui descritas.
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2. Dos fatos5

Primeiro contexto fático imputativo

Entre  os  meses  de  fevereiro  e  maio  de  2009,  os  denunciados 
ANTONIO WALDEZ GOES DA SILVA, Governador  do  Estado do Amapá,  ALDO 
ALVES FERREIRA, Secretário Estadual de Justiça e Segurança Pública (SEJUSP), 
RUI  TORK DE  CASTRO,  Chefe  de  Apoio  Administrativo  da  SEJUSP,  MARCELO 
NEVES PACHECO,  Presidente  da  Comissão  de  Licitação  da  SEJUSP,  JOSE  DO 
ESPIRITO SANTO GALVAO VERAS,  CARLOS HELOY GALVAO VERAS e ELIEZIO 
GOMES  XAVIER,  agindo  com  vontade  livre  e  consciente,  em  comunhão  de 
esforços e auxílio recíproco, fraudaram, mediante ajuste, o caráter competitivo 
do procedimento licitatório relativo a  Tomada de Preço n. 002/2009 (processo 
administrativo n. 28820.000.272/2009), direcionando a contratação da empresa 
XAVIER  E  VERAS  CONSTRUTORA  E  SERVIÇOS  LTDA  (contrato  n.  007/2009-
SEJUSP/AP),  com  o  intuito  de  obter,  para  si  ou  para  outrem,  vantagem 
decorrente da adjudicação do objeto da licitação.

Posteriormente, em 8 de maio de 2010, os denunciados ANTONIO 
WALDEZ GOES DA SILVA, ALDO ALVES FERREIRA, RUI TORK DE CASTRO, JOSE 
DO  ESPIRITO  SANTO  GALVAO  VERAS  e  ELIEZIO  GOMES  XAVIER,  também 
atuando  com  vontade  livre  e  consciente,  em  comunhão  de  esforços, 
possibilitaram  e  deram  causa  à  prorrogação  e  ao  aumento  da  vantagem 
pecuniária do contrato n. 007/2009-SEJUSP/AP, sem amparo legal.

Ademais,  em  decorrência  do  contrato  n.  007/2009-SEJUSP/AP, 
indevidamente  prorrogado,  todos  os  denunciados  acima  referidos,  cientes  da 
condição de funcionário público que a maioria deles ostentava, desviaram em 
proveito  próprio  e  alheio  o  pagamento  mensal  realizado  no  período  de 
junho/2009 a setembro/2010.

Segundo contexto fático imputativo

Entre  os  anos  de  2009  e  2010,  os  denunciados  ALDO  ALVES 
FERREIRA, Secretário  Estadual  de Justiça  e Segurança Pública  (SEJUSP),  RUI 
TORK DE CASTRO, Chefe de Apoio Administrativo da SEJUSP, MARCELO NEVES 
PACHECO,  Presidente  da  Comissão  de  Licitação  da  SEJUSP,  MAURO DE LIMA 
SOUZA, também Presidente da Comissão de Licitação da SEJUSP, EZIR OLIVEIRA 
DAS CHAGAS,  JOSE  DO ESPIRITO SANTO GALVAO VERAS e  CARLOS HELOY 
GALVAO  VERAS,  agindo  com  vontade  livre  e  consciente,  em  comunhão  de 

5 O presente IPL está instruído com a cópia digital dos autos principais e dos apensos do IPL 681-
STJ, além de diversos outros arquivos digitais (laudos, relatórios etc.), cujos autos físicos também 
foram enviados a esta Seção Judiciária,  e aqui receberam o n.  5352-29.2013.4.01.3100. Além 
deste IPL, outros três IPLs também foram remetidos com as mesmas cópias digitais dos autos do 
IPL 681-STJ (2837-21.2013.4.01.3100, 2839-88.2013.4.01.3100 e 2838-06.2013.4.01.3100).
Ocorre  que  o  IPL  5352-29.2013.4.01.3100,  onde  se  encontram  os  documentos  físicos,  foi 
renumerado pela secretaria desta Vara Federal, o que, além de atrasar o envio dos autos ao MPF 
para a formação da opinio delicti, causou uma dificuldade na remissão das folhas dos 5 (cinco) 
IPLs enviados à JF/AP, pois há descompasso entre a numeração do IPL físico (renumerado) da 
numeração existente nas cópias digitais que instruem os demais IPLs, que seguem a numeração 
dada pelo STJ (e posteriormente pelo TRF1).
Diante desta dificuldade, de modo a permitir o fácil manuseio do leitor, optou-se por citar as duas 
numerações.  Assim, aquele que usar apenas as cópias digitais deverá se valer da numeração 
referida  como  do  STJ  (ex:  f.  100-STJ)  e  o  que  manusear  os  autos  físicos  (IPL  n.  5352-
29.2013.4.01.3100) deverá utilizar a outra numeração (ex. f. 200).
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esforços e auxílio recíproco, fraudaram, mediante ajuste, o caráter competitivo 
dos  procedimentos  licitatórios  relativos  ao  Pregão  Presencial  n.  001/2010,  a 
Carta  Convite  n.  033/2009,  ao  Pregão  Presencial  n.  002/2009,  ao  Pregão 
Presencial n. 021/2010, ao Pregão Presencial n. 020/2010, ao Pregão Presencial 
n. 005/2009 e ao Pregão Presencial 001/2009, com o intuito de obter, para si ou 
para outrem, vantagem decorrente da adjudicação do objeto da licitação.

As  condutas  de  MARCELO  NEVES  PACHECO  ocorreram  nos 
processos  licitatórios  referentes  ao  Pregão  Presencial  n.  001/2010,  a  Carta 
Convite n. 033/2009, ao Pregão Presencial n. 002/2009, ao Pregão Presencial n. 
005/2009 e ao Pregão Presencial 001/2009. Por sua vez, as condutas de MAURO 
DE LIMA SOUZA, que sucedeu MARCELO na presidência da comissão de licitação, 
deram-se apenas nos Pregões Presenciais n. 021/2010 e 020/2010.

Além disso, no segundo semestre de 2009, os denunciados ALDO 
ALVES FERREIRA, RUI TORK DE CASTRO, EZIR OLIVEIRA DAS CHAGAS, JOSE DO 
ESPIRITO SANTO GALVAO VERAS e CARLOS HELOY GALVAO VERAS, agindo com 
vontade  livre  e  consciente,  em  comunhão  de  esforços  e  auxílio  recíproco, 
dispensaram  licitação  para  aquisição  de  toners  para  impressoras  e  de 
suprimentos de informática (processos administrativos n. 28820.000.538/2009 e 
28820.000.539/2009) fora das hipóteses previstas em lei ou em desacordo com 
as formalidades pertinentes.

No mais, em decorrência das fraudes e dispensas acima descritas, 
os denunciados acima referidos, cientes da condição de funcionário público que a 
maioria deles ostentava, desviaram em proveito próprio e alheio o pagamento 
relativo aos contratos firmados.

Terceiro contexto fático imputativo

No período compreendido entre novembro de 2007 e outubro de 
2010, os denunciados ALDO ALVES FERREIRA, RUI TORK DE CASTRO, JOSE DO 
ESPIRITO  SANTO  GALVAO  VERAS,  CARLOS  HELOY  GALVAO  VERAS  e  MARA 
NUBIA  RABELO  DA  SILVEIRA,  agindo  com  vontade  livre  e  consciente,  em 
comunhão de esforços e auxílio recíproco, possibilitaram e deram causa, por sete 
vezes,  à  prorrogação  e  ao  aumento  da  vantagem pecuniária  do  contrato  n. 
003/2006, sem amparo legal.

No  mais,  em  decorrência  das  referidas  prorrogações,  os 
denunciados acima referidos, cientes da condição de funcionário público que a 
maioria deles ostentava, desviaram em proveito próprio e alheio o pagamento 
mensal realizado no período de novembro/2007 a outubro/2010.

Da descrição pormenorizada

Com  efeito,  investigação  realizada  no  curso  da  denominada 
Operação Mãos Limpas logrou identificar uma organização criminosa que atuava 
no  seio  da  Secretaria  de  Estado  da  Justiça  e  Segurança  Pública  do  Amapá 
(SEJUSP) e cuja atividade fim era voltada ao desvio de recursos públicos do 
Estado do Amapá.

Os  denunciados,  agindo  em  comunhão  de  esforços  e  auxílio 
recíproco, associaram-se de forma ordenada com o objetivo de obter vantagem 
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ilícita em prejuízo ao erário.

O grupo era responsável pela elaboração de processos licitatórios 
(ou de dispensa de licitação) para a aquisição de diversos produtos e serviços 
sob responsabilidade da SEJUSP e os realizava de forma fraudulenta, valendo-se 
dos mais diversos ardis, os quais acarretavam o direcionamento da adjudicação 
do produto/serviço a empresas previamente escolhidas e que compunham (por 
meio de seus administradores) a organização criminosa.

Os  preços  contratados  com  as  empresas  previamente  ajustadas 
eram  muito  superiores  aos  praticados  no  mercado  e  este  sobrepreço  era 
repartido entre os denunciados.

A organização criminosa  começou a  ser  descortinada  a  partir  de 
informações  prestadas  por  LUIZ MÁRIO ARAÚJO DE LIMA,  à  época  assessor 
jurídico da SEJUSP. Em termo de declarações6 prestado em 26/11/2009 (f. 40/47 
ou f. 35/42-STJ, v. 1) LUIZ MÁRIO descreveu uma série de crimes praticados 
naquela secretaria, cujos fatos relacionados a presente peça acusatória podem 
ser assim resumidos:

i  –  o  Secretário  ALDO  ALVES  FERREIRA,  Delegado  Federal  de 
carreira, teria assumido o cargo em decorrência de um “favor” prestado ao casal 
WALDEZ  e  MARÍLIA  GÓES,  porquanto  teria  deixado  de  relatar  em  um  IPL 
possível corrupção praticada por eles7 8;

ii – o Secretário ALDO, a partir de meados de 2008, passou a exigir 
que ele (LUIZ MARIO) alterasse pareceres jurídicos para permitir a realização de 
certames licitatórios,  os quais eram ilegais.  RUI TORK, da mesma forma, em 
algumas ocasiões, também requereu tais alterações pessoalmente ou por meio 
de MARCELO NEVES PACHECO e ANA SAMARA ALMEIDA DE CARVALHO9.

iii – no âmbito da SEJUSP ocorriam diversas fraudes em processos 
licitatórios e contratos administrativos. O expediente mais comum consistia no 
direcionamento  da  adjudicação  de  empresas,  as  quais  eram  escolhidas  e 
indicadas por RUI TORK. Haveria, ainda, superfaturamento nessas contratações, 
sendo que na aquisição de materiais de expedientes e produtos de informática, 
dentre outros, o superfaturamento alcançaria de 200 a 300% acima do valor de 

6 Termo de Declarações de Luiz Mário Araújo de Lima  
7 Este fato foi objeto de sindicância junto à Polícia Federal (Sindicância nº 007/2011-SR/DPF/AP), cujo objeto 

era  apurar  notícia  de  suposta  influência  exercida  pelo  DPF  aposentado  ALDO  ALVES  FERREIRA  em 
investigações da Unidade, enquanto Corregedor Regional da SR/DPF/AP. Ao final da sindicância, todavia, não 
se logrou identificar evidências de quaisquer supostas influências exercidas por ALDO ALVES FERREIRA, 
notadamente para retirar personagem da investigação que deu origem à deflagração da Operação Antídoto.

8 Colhe-se  do  TD: “QUE soube através  de  terceiros que  o  Secretário  ALDO teria  assumido  o cargo  em 
decorrência  de  favor  prestado  quando  atuante  da  Superintendência  da  Polícia  Federal  do  Amapá  ao 
Governador WALDEZ GOES e sua esposa MARILIA; QUE segundo relato no decorrer de uma investigação da 
Polícia Federal WALDEZ e MARILIA teriam sido observados recebendo dinheiro decorrente de fraude nas 
licitações e contratos; (…) QUE o preço da assunção da Secretaria por ALDO foi o fato deste ter eliminado da 
investigação da Polícia Federal qualquer menção à participação dos ilícitos por parte de WALDEZ e MARILIA.”

9 “QUE no início de sua atuação como assessor jurídico, até o primeiro semestre de 2008, o secretário ALDO 
acatava todos os seus pareceres jurídicos; QUE a partir desse período o secretário ALDO passou a chamá-lo 
em seu gabinete  onde pedia  para  que  aqueles  pareceres  que  negavam a realização  de  licitações  por 
problemas legais fossem refeitos a fim de permitir a realização do certame; QUE esses pedidos eram sempre 
justificados pelo interesse público; QUE o chefe da divisão de apoio administrativo RUI TORK também lhe 
pediu algumas vezes para alterar pareceres; QUE problemas de foro íntimo deixou de falar com RUI TORK, 
sendo que este quando queria que algum parecer fosse refeito falava diretamente com o secretário ALDO ou 
com MARCELO da comissão de licitações ou SAMARA que é responsável pelo patrimônio da SEJUSP;”

96 3213 7800 - www.prap.mpf.gov.br
Rua Jovino Dinoá, 468, Jesus de Nazaré – CEP 68908-121 - Macapá/AP                                                  11

file:///G:/PROCURADORES/Gabinete%20-%202o%20Of%C3%ADcio/Compartilhada/Den%C3%BAncias/Anexos/TD%20de%20Luiz%20M%C3%A1rio%20de%20Ara%C3%BAjo%20Lima.pdf


mercado10.

iv  – participavam diretamente das  fraudes o Secretário  ALDO; o 
chefe  da  Divisão  de  Apoio  Administrativo  (DAA)  RUI  TORK;  o  presidente  da 
Comissão  de  Licitações  MARCELO;  o  chefe  da  Coordenadoria  Interna  de 
Programas e Projetos (CIPP) MARIANO BRUNO; e o engenheiro SÍLVIO CÉSAR do 
setor de engenharia11.

v – o valor da propina era entregue pelos empresários em espécie 
diretamente a RUI TORK, MARIANO e MARCELO, na própria SEJUSP, e a parte de 
ALDO lhe era repassada por TORK12.

vi – os procedimentos licitatórios existiam apenas formalmente, pois 
RUI TORK escolhia previamente a empresa vencedora do certame. MARCELO era 
o agente operacional de RUI, conferindo “legalidade” aos procedimentos, e, para 
tanto,  contava  com  a  assistência  de  MARIANO  BRUNO.  À  SILVIO  CESAR 
competiria a emissão de atestados falsos de realização de serviços13.

vii  –  JOSE  DO  ESPIRITO  SANTO  GALVAO  VERAS,  vulgo  ZECA, 
presidente da Federação Amapaense dos Conselhos Comunitários de Segurança 
Pública  (FEASP),  representante  dos  conselhos  comunitários  de  segurança 
pública, possuía ligação direta com o então governador WALDEZ GOES e que, 
por tal motivo, a SEJUSP, mesmo realizando as licitações de interesse da FEASP, 
não exercia nenhuma ingerência nesses certames, cabendo a ZECA a “escolha” 
das empresas adjudicatárias14.

viii – haveria também fraude em contratos de locação de veículos 
utilizados pela secretaria, pois o valor mensal pago pelo aluguel de um veículo 
(cerca de R$ 7.000,00) permitia a aquisição deste mesmo veículo em um período 
de um ano e seis meses15.

10 QUE  no  âmbito  da  SEJUSP  ocorrem  diversas  fraudes,  principalmente  em  licitações  e  contratos 
administrativos; QUE o expediente recorrente é direcionar adjudicação de empresas; QUE as empresas 
seriam escolhidas e indicadas por RUI TORK; QUE comenta-se que cada uma delas para vencer a licitação 
teria que pagar antecipadamente 30% (trinta porcento) do valor do contrato; (…) QUE as compras de 
produtos diversos,  tais  como material  de  expediente  e  produtos de  informática,  entre  outros,  chega a 
alcançar de 200% a 300% acima do valor de mercado; 

11 QUE participam e influenciam diretamente nas fraudes o secretário ALDO, o chefe da Divisão de Apoio 
Administrativo – DAA RUI TORK, o presidente da comissão de licitações MARCELO, o chefe do CIPP MARIANO 
BRUNO e o engenheiro SILVIO CESAR do setor de engenharia;

12 “QUE o dinheiro referente a propina é entregue pelos empresários em espécie diretamente a RUI TORK,  
MARIANO e MARCELO na própria SEJUSP (…), não sabendo informar onde SÍLVIO CESAR recebe o dinheiro  
dos empresários; QUE a parte referente a ALDO seria repassada por RUI TORK.”

13 “QUE é RUI quem articula todas as fraudes com as empresas, indicando quais serão contratadas; QUE 
salienta o fato dos procedimentos licitatórios, especialmente de obras, serem meramente formalidade, pois 
RUI já indica a empresa que realizará o serviço mandando que a mesma traga os documentos necessários 
para formar o processo; QUE MARCELO atua como agente operacional de RUI, cumprindo as determinações 
deste para tornar o procedimento mais próximo do legal; QUE MARIANO monta os processos auxiliando 
MARCELO, sendo o responsável pelas verbas oriundas do governo federal. QUE o engenheiro SÍLVIO CÉSAR 
atua em conjunto com outros engenheiros, onde atesta a realização de serviços inexistentes.”

14 “QUE as licitações de interesse da FEASP são realizadas pela SEJUSP; QUE a FEASP representa os Conselhos 
Comunitários de Segurança Pública no Estado do Amapá, tendo sido criada juntamente com os Conselhos Já 
com o seu presidente indicado JOSÉ DO ESPÍRITO SANTO GALVÃO VERAS, conhecido como ZECA; QUE o 
secretário ALDO não possui ascendência sobre ZECA pois esse seria ligado diretamente ligado ao governador 
WALDEZ GOES;  QUE ZECA  consegue recursos  com o governo  do  Estado,  sendo que  as  licitações  são 
realizadas pela SEJUSP, mas todas as empresas contratadas são indicadas previamente por este; QUE tal o 
poder de influência de ZECA junto ao governo do Estado, que o secretário ALDO ligou da cidade de New 
Orleans, nos Estados Unidos, onde participava de um congresso, a fim de que o declarante liberasse um 
parecer referente a pedido da FEASP; QUE após este fato o declarante não tem mais segurando nenhum 
processo da Federação;

15 QUE outra fraude que ocorre é na locação de veículos para utilização pela SEJUSP e FEASP, onde pessoas 
ligadas ao governo fornecem os veículos dos quais a secretaria não teria necessidade; QUE essa seria uma 
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ix – por fim, outra fraude acontecia no fornecimento de lanches e 
alimentos para a SEJUSP, pois este serviço não era de fato prestado16.

Posteriormente,  LUIZ  MÁRIO ARAÚJO DE  LIMA (f.  219/221  ou  f. 
309/311-STJ,  v.  1)  prestou  novas  informações,  desta  vez  aduzindo  que  RUI 
TORK fora  substituído  por  JOSÉ DO ESPÍRITO SANTO GALVÃO VERAS,  vulgo 
ZECA, uma vez que o secretário  ALDO descobriu  que TORK estava cobrando 
propina das empresas envolvidas além do valor combinado e não a repassava 
aos demais17.

JOSE  DO ESPIRITO  SANTO GALVAO  VERAS  (ZECA),  que  possuía 
fortes vínculos com o então governador WALDEZ GOES, fora, portanto, indicado 
por ALDO para exercer, dentro da organização, a tarefa de arrecadar o dinheiro 
da propina pago pelas empresas adjudicatárias dos contratos com a SEJUSP.

Ocorre que,  além desta  atividade,  ZECA era também beneficiário 
direto de contrato fraudado com a SEJUSP, pois era o proprietário de fato da 
empresa  XAVIER  E  VERAS CONSTRUTORA E  SERVIÇOS LTDA,  como  se  verá 
adiante.

As interceptações telefônicas realizadas, apreensão de documentos, 
quebra  dos  sigilos  bancário  e  fiscal  e  outras  diligências  investigativas 
confirmaram o liame existente entre os diversos agentes públicos envolvidos na 
nos delitos, tal como narrado pela testemunha LUIZ MARIO.

As condutas delituosas, como não poderia ser diferente, contavam, 
ainda, com a participação fundamental de pessoas jurídicas de direito privado, 
as  quais  celebravam os  contratos  administrativos  mediante  o  pagamento  de 
propina aos funcionários públicos (e demais envolvidos) da SEJUSP.

Resumidamente,  a  distribuição  de  tarefas  dentro  da  organização 
criminosa dava-se da seguinte forma:

i. WALDEZ GOES intermediou a contratação da empresa XAVIER E 
VERAS CONSTRUTORA E  SERVIÇOS LTDA,  pertencente a  ZECA,  pela  SEJUSP, 
com valores superfaturados;

ii. ALDO ALVES FERREIRA, secretário de estado, era o gestor dos 
recursos destinados à SEJUSP, coordenava o esquema fraudulento, diretamente 
ou a pedido do governador, e era quem assinava os contratos.

iii.  RUI  TORK  DE  CASTRO  era  o  responsável  pela  “escolha”  das 
empresas  adjudicatárias  e  pela  coordenação  da  montagem  dos  certames 
licitatórios,  contando  com  a  essencial  participação  de  MARCELO  NEVES 

maneira de formar patrimônio, haja vista que o valor médio mensal pago pela locação é de R$ 7.000,00 
(sete mil reais) por veículo, onde pouco mais de meio ano o veículo estaria quitado;”

16 QUE outro procedimento que se recorda fraudado é o de fornecimento de lanches e alimentos para a 
SEJUSP, serviço que inexiste; QUE a empresa contratada chama-se JMR DA SILVEIRA e é de propriedade da 
irmão da servidora ANA LÚCIA, que trabalha com RUI TORK.

17 QUE em decorrência de desacerto no pagamento de propinas RUI TORK perdeu muito do poder que possuía 
na SEJUSP/AP; QUE a desavenção ocorreu no pagamento de propina feito por MALAFAIA da  empresa R & G 
das Graças; QUE consta que RUI TORK teria recebido aproximadamente R$ 120.000,00 (cento e vinte mil 
reais) pelos contratos concedidos a empresa de MALAFAIA, sem ter feito o repasse ao Secretário de Estado 
ALDO ALVES FERREIRA de parte da propina; QUE ALDO descobriu isso quando enviou JOSE DO ESPIRITO 
SANTO GALVAO VERAS para cobrar a propina devida por MALAFAIA; (…) QUE nessa reunião descobriu que 
RUI TORK cobrava propina além do acertado e não repassava a ‘cota parte’ lhe devida; QUE diante disso 
afastou RUI TORK da área de licitações da SEJUSP/AP, deixando todas as licitações de obras a cargo de 
Z\ECA e as demais licitações a cargo de AIRAN;
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PACHECO, presidente da comissão permanente de licitação (CPL).

iv. JOSE DO ESPIRITO SANTO GALVAO VERAS (ZECA), valendo-se 
da sua representatividade como presidente da FEASP (Federação Amapaense dos 
Conselhos  Comunitários  de  Segurança  Pública)  e  da  sua  influência  junto  ao 
governador WALDEZ GOES, atuava também na coordenação das fraudes nos 
processos  licitatórios.  Além  disso,  era  o  proprietário  da  empresa  XAVIER  E 
VERAS, beneficiária de um dos contratos fraudulentos com a SEJUSP, desviando 
parte dos bens provenientes desse delito em benefício de WALDEZ.

iv.  EZIR  OLIVEIRA  DAS  CHAGAS  e  MARA  NUBIA  RABELO  DA 
SILVEIRA eram proprietários de fato das empresas beneficiadas com contratos 
nas  áreas  de  informática  (NETSYSTEM  e  outras)  e  alimentação  (JMR  DA 
SILVEIRA).

v. além destes, o esquema contava com a importante participação 
dos funcionários públicos MAURO DE LIMA SOUZA, que sucedeu MARCELO na 
comissão de licitação, ANA SAMARA ALMEIDA DE CARVALHO e JOSÉ MARIANO 
BRUNO DOS SANTOS, bem como dos laranjas CARLOS HELOY GALVÃO VERAS e 
ELIEZIO GOMES XAVIER (XAVIER E VERAS).

A associação entre estes agentes conduziu à perpetração de fraudes 
em  diversas  licitações  realizadas  pela  Secretaria  de  Estado  da  Justiça  e 
Segurança Pública do Amapá (SEJUSP).

Os certames licitatórios fraudados ocorreram em três modalidades 
de aquisição: (i) locação de veículos; (ii) aquisição de material e de serviços de 
informática  e  outros  materiais  permanentes;  e  (iii)  aquisição  de  lanches  e 
alimentos.

Apesar da natureza diversa dos produtos e serviços licitados, havia 
entre todas as empresas uma atuação conjunta, tanto que era comum a livre 
movimentação de recursos financeiros entre elas.

Diante deste contexto e no intuito de facilitar a compreensão dos 
fatos, passa-se a descrição fracionada das condutas.

2.1. Da Locação de Veículos

No que se refere à locação de veículos, apurou-se a celebração do 
contrato n. 007/2009-SEJUSP/AP18 (em 08/05/2009) com a empresa XAVIER & 
VERAS CONSTRUTORA E  SERVIÇOS LTDA.  (CNPJ  10.451.603/0001-63),  cujos 
sócios eram ELIEZIO GOMES XAVIER e CARLOS HELOY GALVÃO VERAS, o qual 
era visivelmente prejudicial à Administração Pública.

As despesas do contrato correram por conta dos recursos oriundos 
do recurso estadual relativo ao repasse dos fundos constitucionais (fonte 0101), 
conta do programa de trabalho 06.122.0055.2166 (cláusula terceira do contrato 
n. 007/2009).

Com efeito, referida empresa foi contratada ao final da Tomada de 
Preços n. 002/2009 (processo administrativo n. 28820.000.272/2009) e tinha 
por  objeto a contratação de empresa prestadora de serviço de locação de 7 

18 Itens 16, 21 (Itens 16 e 21) e 24 (Item 24) do MB 59.
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(sete)  veículos  utilitários  tipo  pick-up,  num  valor  total  estimado  de  R$ 
504.000,00,  parcelado em 12 (doze) meses de R$ 42.000,00, com início em 
08/05/2009 e termo em 07/05/2010.

Em 08/05/2010 houve a prorrogação da vigência do contrato por 
mais 12 (doze) meses (de 08/05/2010 a 07/05/2011) e o reajuste do seu valor 
para R$ 52.500,00 mensais ou R$ 630.000,00 pelo período de 12 meses.

Contudo, em razão da realização da Operação Mãos Limpas,  que 
trouxe à tona a fraude, o último pagamento ocorreu em 08/09/201019.

Ocorre que, comparando-se o preço do aluguel contratado com o 
preço  de  um veículo  novo  semelhante,  verifica-se  a  exorbitância  dos valores 
contratados, uma vez que o valor total da  locação dos 7 veículos permitia a 
aquisição desses mesmos automóveis no período de 13 meses.

Com  efeito,  o  Laudo  de  Exame  Financeiro  n.  681/2010-
INC/DITEC/DPF20 (f. 136/139, ap. 10) comparou o preço de veículos 0 km no 
mês  de  maio  de  2009,  conforme  apresentados  na  tabela  FIPE  (Fundação 
Instituto de Pesquisas Econômicas)21.

Preço médio de veículos utilitários 4x4, novos, em maio de 2009.
Veículo Marca/Modelo R$

Nissan Frontier XE/ XE TIT. CD 4x4  2.8 TDI Dies 74.048,00
Mitsubishi L200 GL 2.5 4X4 CD Diesel 76.728,00
Chevrolet S10 P-Up Colina 2.8 TDI 4x2/4x4 CD Dies 83.407,00

Média 78.061,00
Obs.: preços conforme tabela FIPE, em maio de 2009, de veículos 0km.

Como se verifica, considerando-se que o valor inicial contratado fora 
de R$ 504.000,00, tem-se que a cada 13 meses seria possível a aquisição da 
mesma frota locada (R$ 78.061,00 x 12 mm = R$ 546.427,00).

E se considerarmos a prorrogação do contrato por mais um 
ano, num valor total de R$ 1.134.000,00 (R$ 504.000 + R$ 630.000), 
concluiremos que o valor do aluguel de 7 (sete) veículos permitiria a 
aquisição de 14 (quatorze) veículos, o que demonstra o prejuízo ao erário, 
uma vez que o prazo e o preço contratados permitiam a aquisição de veículos ao 
invés da sua locação.

Nos  mesmos  moldes  das  diversas  fraudes  perpetradas  pela 
organização  criminosa  que  agia  junto  à  SEJUSP,  também aqui  se  observam 
diversas  irregularidades  no  processo  de  tomada  de  preços  realizada, 
direcionando-o à empresa XAVIER E VERAS CONSTRUTORA E SERVIÇOS LTDA (v. 
Laudo n. 681/2010 – INC/DITEC/DPF, f. 136/139, ap. 10, e Laudo n. 1650/2010 
– INC/DITEC/DPF, f. 1551/1560 ou 1639/1648-STJ, v. 7). 

Note-se que o processo de licitação n. 28820.000.272/2009 possui 
despacho e parecer jurídico, como por exemplo o despacho de RUI TORK DE 
CASTRO,  chefe  da  DAA/SEJUSP  (fls.  123  do  processo  administrativo) 
encaminhando o processo para formalização do contrato, que fazem referência a 
etapas do processo de contratação necessariamente anteriores a sua assinatura. 
19 Vide  informação  do  Portal  da  Transparência  do  Estado  do  Amapá,  acessado  em  30/01/2014: 

http://www.transparencia.ap.gov.br/consulta/2/26/despesas/detalhes-ne/detalhes/1.
20 Laudo n. 681/2010-INC/DITEC/DPF  
21 Ressalte-se que a SEJUSP/AP tem imunidade tributária e tal benefício sequer foi considerado na comparação 

de preços.
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Tais documentos são datados de 4 a 10 de junho de 2009, enquanto o contrato 
foi assinado em data pretérita, a saber, 8 de maio de 2009, o que demonstra, ao 
menos, que as formalidades do processo licitatório não foram obedecidas.

O processo licitatório teve início a partir do memorando n. 054/2009 
– DAA/SEJUSP, de 17/2/2009, assinado por ARI DA SILVA FERREIRA (f. 01 do 
processo  licitatório).  No  documento  constava  a  necessidade  do  aluguel  de  7 
(sete)  veículos  com  a  seguinte  especificação:  utilitário,  tipo  pick-up,  cabine 
dupla,  com  quatro  portas,  tração  4x4,  direção  hidráulica,  vidros  e  travas 
elétricas,  alarme  e  todos  os  acessórios  de  proteção  e  segurança.  Constava 
também o valor mensal estimado de R$ 42.000,00 para o aluguel. Não há nos 
documentos  examinados,  todavia,  qualquer  indicativo  de  que  tenha 
havido  pesquisa  de  preços  para  embasar  tal  valor,  tampouco  foi 
observada a existência de qualquer estudo de viabilidade econômica da 
locação.

No  memorando  consta,  no  mesmo  dia,  o  despacho  de 
encaminhamento  de  RUI  TORK  DE  CASTRO,  então  chefe  do  DAA/SEJUSP,  e 
autorização para a aquisição do serviço assinado por ALDO ALVES FERREIRA, 
então Secretário de Estado da Segurança Pública.

Após  a  confirmação  da  existência,  em  12/3/2009,  de  saldo 
orçamentário  no  programa  correspondente,  o  edital  da  Tomada  de  Preço  n. 
002/2009  –  CEL/SEJUSP,  de  12/3/2009,  na  modalidade  menor  preço,  foi 
elaborado e submetido à assessoria jurídica da secretaria, que o aprovou.

Não consta do procedimento licitatório a comprovação da publicação 
do extrato do edital em jornal diário de grande circulação no Estado.

Como já descrito, a empresa vencedora do certame foi a XAVIER E 
VERAS, com valor ofertado de R$ 42.000,00 ao ano, ou R$ 504.000,00 em 12 
meses.  O  contrato  n.  007/2009  SEJUSP  foi  assinado  em 8/5/2009  e  previa 
vigência no período de 8/5/2009 a 7/5/2010.

O edital previa, em seu item 4.1.3, a necessidade da apresentação 
de 2 (dois) atestados de qualificação técnica. Os atestados apresentados pela 
empresa  vencedora  (fls.  45/46  do  procedimento  licitatório)  foram  fornecidos 
pelas empresas individuais N. A. DUARTE FAGUNDES-ME e D. C. ALVES BALIEIRO 
em 6/5/2009 (fls. 45 e 46 do processo). Ambos os documentos davam conta da 
realização, pela empresa XAVIER & VERAS, de relevantes serviços de locação de 
veículos tipo pick-up. 

Contudo, tais informações eram inverídicas, pois (i) a movimentação 
financeira da empresa teve início com o primeiro pagamento, em 3/8/2009, do 
contrato em questão pelo Governo do Estado do Amapá; (ii) a primeira nota 
fiscal  emitida  pela  empresa  data  de  3/6/200922 e  possui  como  tomador  do 
serviço o próprio Governo do Estado; e (iii) a constituição da empresa se deu em 
30/10/2008, data do registro do contrato social na junta comercial (v. Laudo n. 
1650/2010-INC/DITEC/DPF23, f. 1551/1560 ou 1639/1648-STJ, v. 7).

22 No item 5 do mandado de busca n. 81 foram apreendidas as notas fiscais da empresa XAVIER & VERAS 
CONSTRUTORA & SERVIÇOS LTDA, CNPJ n. 10.451.603/0001-63, atestadas por RUY TORK DE CASTRO e ARI 
SILVA FERREIRA, numerada de 1 a 18. Tal relação de notas fiscais pode ser verificada na tabela existente no 
Laudo n. 1650/2010 – INC/DITEC/DPF (f. 1551/1560 ou 1639/1648-STJ, v. 7).

23 Laudo n. 1650/2010-INC/DITEC/DPF  
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Por meio do termo aditivo ao contrato n. 007/2009 SEJUSP, datado 
de  8/5/2010,  prorrogou-se  a  vigência  do  contrato  por  mais  12  meses,  de 
8/5/2010 a 7/5/2011, reajustando-se seu valor para R$ 52.500,00 mensais ou 
R$ 630.000,00 em 12 meses. Também aqui não houve pesquisa de preço ou 
outro documento a embasar o reajustamento do valor do contrato, tampouco foi 
possível  encontrar  estudo  de  viabilidade  econômica  para  a  prorrogação  da 
contratação e a majoração de seu custo.

O valor total do contrato de aluguel somou a quantia de R$ 
1.134.000,00,  em  24  meses.  Dividindo-se  este  valor  pela  quantidade  de 
veículos (7) obtém-se o valor de R$ 162.000,00.

Portanto,  reiterando  o  acima  esposado,  observados  os  valores 
relativos à compra de um carro novo (R$ 78.061,00) e o montante contratado 
por veículo (R$ 162.000,00) no período de 24 meses, a título de locação, conclui-
se que o valor contratado é 2,075 vezes o valor do veículo novo, ou seja, para 
cada  veículo  locado  seria  possível  a  aquisição  de  2  (dois)  veículos 
similares pela SEJUSP/AP.

Compulsando-se as notas fiscais que foram apreendidas (item 5 do 
mandado de busca n. 81), verifica-se que o então chefe do DAA/SEJUSP RUI 
TORK DE CASTRO atestou as notas fiscais n. 1, 4 a 6 e 11 a 14. As notas fiscais 
de serviço n. 15 a 18 não se encontram atestadas. As notas fiscais n. 7 a 10 
foram emitidas, todavia não consta do material examinado o respectivo processo 
de pagamento.  A tabela  abaixo enumera a  Notas  Fiscais  emitidas/canceladas 
pela empresa:

Relação de Notas Fiscais emitidas/canceladas pela empresa

Número da NFS24 Data Valor Mês Ref.

1 03/06/2009      42.000,00 mai/09

2/3 Cancelada

4 07/08/2009      42.000,00 jun/09

5 11/08/2009      42.000,00 jul/09

6 02/09/2009      42.000,00 ago/09

7 01/12/2009 42.000,00 set/09

8 01/12/2009 42.000,00 out/09

9 01/12/2009 42.000,00 nov/09

10 04/12/2009 42.000,00 dez/09

11 17/03/2010      42.000,00 jan/10

12 29/04/2010      42.000,00 fev/10

13 29/04/2010      42.000,00 mar/10

14 08/06/2010      42.000,00 abr/10

15 01/07/2010      52.500,00 mai/10

16 01/07/2010      52.500,00 jun/10

17 10/08/2010      52.500,00 jul/10

18 08/09/2010      52.500,00 ago/10

24 As notas fiscais podem ser vislumbradas neste link: NFs Xavier e Veras
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O ordenador de despesa à época da emissão das notas de empenho 
era  o  Secretário  ALDO  ALVES  FERREIRA.  Já  o  Presidente  da  Comissão 
Permanente de Licitação era MARCELO NEVES PACHECO.

A análise do talão de notas da empresa, que teve sua autorização 
de impressão datada de 24.11.2008, indica que a única tomadora de serviço 
cliente da pessoa jurídica era a Secretaria de Estado de Justiça e Segurança 
Pública – SEJUSP.

A conta n. 448257, agência n. 1420, no banco Bradesco, aberta em 
20.1.2009  pela  empresa  XAVIER  &  VERAS  (v.  Laudo  n.  1650/2010-
INC/DITEC/DPF25,  f.  1551/1560 ou 1639/1648-STJ,  v.  7), recebeu os créditos 
decorrentes da execução do contrato de locação. Durante o ano de 2009, foram 
pagos a empresa, em valores líquidos, a quantia de R$ 167.986,50, dos quais o 
valor  de  R$  145.632,94  foram  sacados  em  espécie,  ou  seja  87%  do  valor 
recebido. 

Ainda com relação aos valores recebidos pela empresa XAVIER & 
VERAS, a quantia de R$ 35.000,00 foi transferida em 20/8/2009 da conta da 
empresa para a conta corrente n. 119768, agência n. 2825, no Banco do Brasil, 
de  seu  sócio  CARLOS  HELOY  GALVÃO  VERAS  (v.  Laudo  n.  1650/2010-
INC/DITEC/DPF, f. 1551/1560 ou 1639/1648-STJ, v. 7). O valor transferido para 
a  conta  do sócio  foi  sacado em espécie,  em diversas  operações que somam 
aproximadamente R$ 30.000,00.

Da análise dos processos de pagamento disponibilizados, relativos 
as notas fiscais n. 1, 4 a 6 e de 11 a 18,  não foram localizados quaisquer 
documentos que indicassem a marca/modelo,  placa, ou outros dados 
que permitam individualizar os veículos disponibilizados pela empresa 
contratada. Além disso, também não consta documento que comprove a 
efetiva entrega dos veículos locados.

E de fato os veículos supostamente locados não foram entregues 
para o uso pela SEJUSP. Cuidava-se de um contrato, ao menos em parte, fictício, 
pois  havia  apenas  o  pagamento  (em valores  exorbitantes  e  sem justificativa 
plausível) do contrato sem a contraprestação total pela XAVIER E VERAS.

Consoante informado por MARA NUBIA RABELO DA SILVEIRA26 (f. 
151/161,  ap.  64),  CELSO TADEU SILVA FRANCO27 (f.  142/145,  ap.  64),  ANA 
LÚCIA RABELO DA SILVEIRA28 (f. 146/150, ap. 64) e LUIZ MARIO ARAUJO DE 
LIMA (f. 165/166, ap. 64), dos 7 (sete) veículos locados, no máximo 3 (três) 
foram efetivamente disponibilizados pela XAVIER E VERAS, porém sequer eram 
utilizados para as atividades da SEJUSP, pois eram usados por ALDO, ZECA e/ou 
RUI TORK.
25 Laudo n. 1650/2010-INC/DITEC/DPF  
26 QUE o Dr. Aldo disse à declarante que o seu contrato teria o valor reduzido de R$ 10.000,00 para R$ 

5.000,00 porque a SEJUSP estava num momento difícil, entretanto, como a declarante lhe questionou sobre 
o contrato dos carros onde constava a locação de 07 (sete) veículos sendo que havia apenas 3 (três) 
circulando, Dr. Aldo resolveu, como punição, rescindir e não mais reduzir à metade o contrato da declarante 
(...) .

27 (…)  sabia  existirem apenas  03 (três)  veículos  disponibilizados  pela  XAVIER e  VERAS  LTDA.,  quando o 
contrato era para fornecimento de 07 veículos; QUE sempre que comentava tal fato com o Senhor RUI e 
este fazia de conta que não ouvia ou desdenhava (…).

28 QUE  há  contrato  de  aluguel  de  07  (sete)  carros  para  a  SEJUSP  ,  entretanto,  para  esta  secretaria  a 
declarante só sabe da existência de 02 (dois) carros , sendo que um ficava com RUI (chefe da declarante 
ate junho) e era uma caminhonete preta MITSUBISHI TRITON; QUE o outro carro é uma caminhonete 
vermelha MITSUBISHI TRITON que ficava a disposição do DR. ALDO, na casa dele;
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O próprio ELIÉZIO GOMES XAVIER29 (f. 880/882 ou 968/970-STJ, v. 
4),  sócio  da  XAVIER  E  VERAS,  confessou,  em  10/09/2010,  que  a  empresa 
apenas cedeu 2 (dois) veículos, ratificando que o contrato era em sua maior 
parte fictício.

Ademais, a empresa XAVIER E VERAS CONSTRUTORA E SERVIÇOS 
LTDA possuía sócios laranjas, o que confirma que foi uma empresa criada com o 
fim específico de permitir  o  desvio de recursos públicos30.  Os sócios ELIÉZIO 
GOMES  XAVIER  e  CARLOS  HELOY  GALVÃO  VERAS,  consoante  apurado  no 
relatório de inteligência n. 068/2009-NIP/SR/DPF/AP31 (f. 1111/1123, ap. 5) não 
possuíam condições  financeiras  e  patrimônio  necessário  para  dar  suporte  ao 
contrato firmado com a SEJUSP.

Transcreve-se parte do referido relatório:
Quanto aos sócios, Eliezio Gomes Xavier, e Carlos Heloy Galvao Veras, verificou-se cada 
um possui   apenas  uma moto  de  125cc   ambas  financiadas,  não  existindo  qualquer 
evidencia  que  possuam  os  veículos  objeto  do  contrato  que  assinaram.  Em visita  ao 
endereço da referida empresa, Av Antonio Carlos Reis , 2133,  Novo Horizonte , Macapá-
AP, pôde-se constatar  que não há indícios da existência de estabelecimento empresarial 
naquele local, de acordo com os levantamentos ali realizados . (foto 01 )

(Endereço da Xavier e Veras Construtora)

Também se realizou diligencias nos endereços residenciais dos sócios da Xavier e Veras 
construtora ,  sendo constatado que ambos residem em locais que não condizem com a 
condição de fornecedor em um contrato de locação de veículos para o Estado  do porte do 
que  assinaram. (fotos 02 e 03).

(Av Jose Ferreira Chucre, 2119,Novo Horizonte , endereço de ELIEZIO GOMES XAVIER)

29 QUE desde a fundação da empresa até a atualidade a referida empresa apenas explora a atividade de 
locação  de  veículos;  QUE  o  patrimônio  da  empresa  consiste  em  dois  veículos,  ou  seja,  duas 
caminhonetes HILUX da marca TOYOTA; QUE o único cliente que a empersa teve até a atualidade foi a 
Secretaria de Segurança Pública do Estado do Amapá;

30 Rememore-se  que  a  empresa  foi  constituída  em 30/10/2008 e  que  todas  as  suas  notas  fiscais  foram 
emitidas em favor do Estado do Amapá, bem como que sua movimentação financeira teve início com o 
primeiro pagamento do contrato de locação, em 3/8/2009.

31 Relatório de Inteligência n. 068/2009-NIP/SR/DPF/AP  
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(endereço  de CARLOS HELOY GALVAO VERAS)

Os laudos  de  exame financeiro  n.  717/2010 – INC/DITEC/DPF e 
570/2010 – INC/DITEC/DPF (f. 188/193, ap. 10 e f. 113/117, ap. 10), realizados 
com  base  em  relatórios  e  dossiês  (f.  559/560,  ap.  28)  apresentados  pelo 
Conselho de Controle de Atividades Financeiras (COAF), Banco Central do Brasil 
(BACEN) e Receita Federal do Brasil (RFB), demonstraram também que ELIÉZIO 
e CARLOS HELOY não possuíam renda, no ano-calendário 2008, que justificasse 
a integralização do capital necessário para a constituição da empresa XAVIER & 
VERAS CONSTRUTORA E SERVIÇOS LTDA (data de abertura: 04/11/2008).

Na verdade,  ELIEZIO e CARLOS HELOY eram apenas laranjas do 
denunciado JOSÉ DO ESPÍRITO SANTO GALVÃO VERAS (ZECA), presidente da 
Federação  Amapaense  dos  Conselhos  Comunitários  de  Segurança  Pública 
(FEASP).

CARLOS HELOY GALVÃO VERAS, além de laranja, é irmão de JOSÉ 
DO  ESPÍRITO  SANTO  GALVÃO  VERAS  (ZECA).  Parte  dos  valores  pagos  pelo 
Estado do Amapá à empresa XAVIER E VERAS era posteriormente transferido 
para a conta bancária de CARLOS HELOY, de onde foram sacados pelos membros 
da organização criminosa32.

Conforme  anteriormente  descrito,  JOSE  DO  ESPIRITO  SANTO 
GALVAO VERAS (ZECA) era amigo pessoal do então governador WALDEZ GOES 
e,  nesta  condição,  tinha  facilidade para  obter  recursos  junto  ao  Governo  do 
Estado  do  Amapá  para  a  FEASP  (Federação  Amapaense  dos  Conselhos 
Comunitários de Segurança Pública), os quais eram licitados pela SEJUSP. Em 
virtude dessa proximidade com o governador, ZECA tinha livre trânsito dentro 
daquela secretaria e acabou sendo escolhido por ALDO para exercer a tarefa de 
arrecadar  o  dinheiro  da  propina  pago  pelas  empresas  adjudicatárias  dos 
contratos com a SEJUSP.

Porém,  além  desta  atividade,  ZECA  foi  beneficiário  direto  de 
contrato fraudado com a SEJUSP, pois era o proprietário de fato da empresa 
XAVIER  &  VERAS  CONSTRUTORA  E  SERVIÇOS  LTDA.  E  os  benefícios  deste 
contrato fraudado foram compartilhados com WALDEZ GOES.

A  partir  de  interceptações  telefônicas  autorizadas  pelo  judiciário 
obtiveram-se outras provas que robustecem a fraude no contrato de locação de 

32 Laudo n. 1650/2010 – INC/DITEC/DPF (f.  1551/1560 ou 1639/1648-STJ,  v. 7): “Ainda com relação aos 
valores recebidos pela empresa XAVIER & VERAS, a quantia de R$ 35.000,00 foi transferida em 20.8.2009 
da conta da empresa para a conta corrente (informações suprimidas para fins de divulgação), de seu sócio 
CARLOS HELOY GALVÃO VERAS. O valor transferido para a conta do sócio é sacado em espécie, em diversas 
operações que somam aproximadamente R$30.000,00”.
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veículos e o vínculo entre os denunciados.

Com  efeito,  no  dia  02/04/2010  (v.  f.  218  do  PA  824/2013-36, 
incluso na mídia digital anexa) WALDEZ GOES renunciou ao governo para poder 
ser candidato ao Senado Federal. Com a ascensão ao governo de PEDRO PAULO, 
ocorreram alterações  nas  secretarias  estaduais.  Na  SEJUSP,  ainda  que ALDO 
ALVES tenha permanecido, houve o ingresso de um novo servidor (NEIVA ou 
LEIVO) no setor de licitações/contratos, o qual passou a questionar o contrato 
com a XAVIER E VERAS, havendo, inclusive, a ameaça de rescisão contratual em 
face da não localização dos veículos.

A interceptação  de  algumas  conversas  demonstraram claramente 
que ZECA era o proprietário de fato da empresa e agia em conluio com o então 
secretário ALDO ALVES FERREIRA.

No dia 25/06/2010, NEIVA (na transcrição apontado como homem 
não  identificado  –  HNI)  questionou  ZECA  sobre  o  proprietário  da  empresa 
XAVIER & VERAS:

Dia: 25/06/2010
Hora: 10:49:01
Telefone: (informações suprimidas para fins de divulgação)
Alvo: JOSÉ DO ESPÍRITO SANTO GALVÃO VERAS

(informações suprimidas para fins de divulgação)

OUÇA O ÁUDIO: 25.06.2010  104901

Em nova ligação, ocorrida no mesmo dia 25/06/2010, o servidor da 
SEJUSP  identificado  apenas  como  NEIVA  (na  transcrição  HNI)  questionou 
novamente ZECA sobre o proprietário da XAVIER & VERAS, o qual afirmou que 
ela seria de seu irmão.

Ademais, ZECA deixou claro que tinha acesso direto ao Governador 
e que apesar de não ser servidor do Estado do Amapá ele teria forte influência 
naquela secretaria, por ser o Presidente da Federação Amapaense dos Conselhos 
Comunitários de Segurança Pública (FEASP).

Por fim, deixou claro ao novo servidor da SEJUSP que a questão 
afeta ao contrato não deveria ser solicitada a RUI (RUI TORK DE CASTRO), pois 
este já havia sido exonerado, e sim a ele próprio, o que certifica o poder de 
gerência que ZECA possuía naquela secretaria.

Segue a transcrição (v. relatório de análise n. 39/2010, fls. 22/35 do 
apenso 37):

Dia: 25/06/2010
Hora: 18:13:00
Telefone: (informações suprimidas para fins de divulgação)
Alvo: JOSÉ DO ESPÍRITO SANTO GALVÃO VERAS

(informações suprimidas para fins de divulgação)

OUÇA O ÁUDIO: 25.06.2010  181300

Finda  a  conversa  com o servidor  da  SEJUSP,  ZECA ligou para  o 
Secretário ALDO ALVES, para tratar do mesmo assunto. No diálogo que segue 
fica novamente explicitado que a empresa XAVIER E VERAS pertencia à ZECA, 
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havendo a plena anuência do secretário ALDO com as ilicitudes do contrato.
Dia: 25/06/2010
Hora: 19:26:55
Telefone: (informações suprimidas para fins de divulgação)
Alvo: ALDO ALVES FERREIRA

(informações suprimidas para fins de divulgação)

OUÇA O ÁUDIO: 25.06.2010  192655

Em outra  conversa,  desta  vez  do  dia  27/6/2010,  entre  ZECA  e 
ALDO, fica ainda mais evidente a atuação conjunta de ambos:

Dia: 27/06/2010
Hora: 19:40:28
Telefone: (informações suprimidas para fins de divulgação)
Alvo: JOSÉ DO ESPÍRITO SANTO GALVÃO VERAS

(informações suprimidas para fins de divulgação)

Inquirido  em sede policial,  CARLOS HELOY GALVÃO VERAS33,  em 
que pese tenha negado que participava da administração da empresa, afirmou 
que recebia um pequeno pagamento mensal de R$ 2.000,00 por ser o sócio da 
XAVIER & VERAS CONSTRUTORA E SERVIÇOS LTDA, o que confirma que a sua 
condição de laranja era remunerada. Confirmou, ademais, que seu irmão JOSE 
DO ESIRITO SANTO GALVAO VERAS (ZECA) era assessor direto de ALDO ALVES 
FERREIRA e que possuía amizade com WALDEZ GOES.

ELIÉZIO GOMES XAVIER34,  por sua vez, confirmou ter assinado o 
contrato 007/2009 e a prorrogação e que trabalhava na parte administrativa da 
XAVIER E VERAS CONSTRUTORA E SERVIÇOS LTDA, o que também confirma que 
tinha ciência da fraude e se beneficiava dela. Também confirmou que ZECA e 
WALDEZ GOES eram amigos.

Busca  e  apreensão  na  residência  de  JOSE  DO  ESPIRITO  SANTO 
GALVAO VERAS (ZECA) também comprovou que ele exercia papel central dentro 
da SEJUSP, atuando como se efetivamente funcionário público fosse. Dentre os 
itens apreendidos destacam-se:

i.  a  via  original,  devidamente  recibada,  do  ofício  n.  617/10-
CIPP/SEJUSP35 enviada pelo secretário ALDO ALVES FERREIRA ao Secretário de 
Planejamento,  Orçamento  e  Tesouro  (SEPLAN),  solicitando  a  suplementação 
orçamentária  de  R$  1.500.000,00  relativa  ao  convênio  celebrado  com  a 
Federação dos Conselhos Comunitários de Segurança Pública (FEASP), presidida 
por ZECA, o que indica que ele, cumprindo ordens de ALDO, e no interesse da 
federação por ele presidida, levou referido ofício diretamente na Secretaria de 
Planejamento, atuando, pois, como verdadeiro funcionário da SEJUSP.

33 Que nao sabe informar o faturamento mensal da Xavier e Veras; Que recebe desta empresa um "decore" no 
valor de RS 2.000,00 (dois mil reais); (…) Que ZECA é assessor direto do Aldo Alves Ferreira; Que ao que 
sabe ZECA é somente amigo do ex-governador WALDEZ GOES e também possui relação de amizade com o 
Secretário ALDO; (f. 1462/1465 ou 1550/1553-STJ, v.6)

34 QUE  a  atividade ,  hoje  em  dia, do  declarante  e  cuidar  da  parte  administrativa  da  empresa XAVIER  
& VERAS  CONSTRUTORA  E SERVICOS  LTDA. (…) QUE o declarante se recorda de ter assinado o contrato 
da empresa que representa ,  perante a Secretaria  de  Segurança Pública,  na sala de MARCELO NEVES 
PACHECO; Que o delcarante tem conhecimento que ZECA possuía amizade com o ex-Governador WALDEZ 
GOES e com o Secretário ALDO; (f. 880/882 ou 968/970-STJ, v. 4)

35 Ofício Sejusp - Feasp - item 03 MB 09  
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ii.  termo  de  responsabilidade36 da  SEJUSP/AP  tendo  como 
responsável por um notebook Positivo Mobile preto e prata o denunciado José do 
Espírito Santo Galvão Veras.

iii.  cópia  de  documento37 que  aparenta  ser  uma  agenda  dos 
compromissos do Secretário de Justiça.

iv. um veículo Toyota Hilux, placas NET 3303, pertencente à SEJUSP 
(v. Laudo 013/2011, na f. 4295 ou 4378-STJ, v. 18).

Portanto,  restou  sobejamente  comprovado  que  a  organização 
criminosa forjou um contrato de locação de veículos com a SEJUSP, desviando, 
um valor desatualizado de R$ 1.134.000,00. 

Ademais, na sede da empresa XAVIER E VERAS CONSTRUTORA E 
SERVIÇOS LTDA (MB 81) foram apreendidos documentos que comprovam que 
referida empresa cedeu, em 20/07/2010, um de seus veículos para a campanha 
política de WALDEZ GOES, candidato ao Senado Federal.

Com  efeito,  a  XAVIER  E  VERAS  adquiriu  uma  camionete  HILUX 
TOYOTA CD 4X2 SR, ano 2009, modelo 2010, em 12/07/2010, pelo valor de R$ 
65.000,00, consoante se observa do documento auxiliar de nota fiscal eletrônica 
apreendido (item 12 do MB 8138):

36 Cautela Notebook - item 06 MB 09  
37 Secretário - item 12 MB 09  
38 NFE - Camionete Xavier e Veras  
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Cerca de uma semana depois, em 20/07/2010, a mesma camionete 
HILUX TOYOTA CD 4X2 SR foi cedida para a campanha eleitoral do candidato 
WALDEZ GOES, consoante se observa do recibo eleitoral apreendido na sede da 
XAVIER E VERAS (item 15 do MB 8139):

39 Recibo de Doação  

96 3213 7800 - www.prap.mpf.gov.br
Rua Jovino Dinoá, 468, Jesus de Nazaré – CEP 68908-121 - Macapá/AP                                                  24

file:///G:/PROCURADORES/Gabinete%20-%202o%20Of%C3%ADcio/Compartilhada/Den%C3%BAncias/Anexos/Cessao%20Camionete%20Xavier%20e%20Veras.PDF


O vínculo  associativo  entre  WALDEZ,  ALDO e  ZECA,  portanto,  é 
bastante perceptível: o então chefe do executivo aproximou ZECA do Secretário 
ALDO e gestou junto ao seu subalterno, o Secretário de Justiça, a formalização 
de  um  contrato  fraudulento,  com  a  finalidade  exclusiva  de  desviar  recursos 
públicos  (tamanho  era  o  sobrepreço  contratado),  os  quais  retornaram, 
posteriormente,  por  outro  meio  (cessão  de veículo  adquirido  com os  valores 
desviados) para o financiamento de sua campanha eleitoral.

Interceptação  telefônica  judicialmente  autorizada  reforça  a 
proximidade entre WALDEZ e ZECA. No diálogo abaixo, ocorrido três semanas 
antes da eleição, fica evidente a ascendência que WALDEZ exercia sobre ZECA 
(ZECA reporta-se a WALDEZ como “meu Senador” e “chefe”), a ponto de exigir 
dele que não se esquecesse da “ajuda” prometida para a campanha eleitoral de 
sua esposa MARILIA GOES. Além disso, nota-se do diálogo que possivelmente a 
camionete HILUX TOYOTA CD 4X2 SR cedida para WALDEZ GOES fora destinada 
ao uso da campanha de sua esposa, o que confirma que a cessão acima referida 
efetivamente ocorreu.

Segue a transcrição do diálogo:
Dia: 08/09/2010
Hora: 16:43:22
Interlocutores: ZECA x WALDEZ GOES

(informações suprimidas para fins de divulgação)

Ouça o áudio aqui: 08.09.2010  164322

Havia,  pois,  no  mínimo,  uma  troca  de  favores  entre  WALDEZ  e 
ZECA.  O primeiro  favorecia  o  segundo  por  meio  de  contratos  ilícitos  para  o 
desvio de elevado montante de recursos do erário em troca de cessão de bens e 
“ajudas”  (possivelmente  financeiras)  ofertadas  pelo  segundo  em benefício  da 
campanha política do primeiro e de sua esposa.

Bem expostos todos os fatos que envolvem a fraude no contrato de 
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locação  em questão,  pode-se  concluir  que  tiveram participação  no  esquema 
delituoso (1) o então Governador WALDEZ GOES, pois se valeu da sua condição 
de chefe de estado para intermediar a contratação da empresa XAVIER E VERAS, 
de propriedade de seu amigo e “assessor pessoal” JOSE DO ESPIRITO SANTO 
(ZECA)  pela  SEJUSP,  recebendo  parte  do  dinheiro  desviado  em  forma  de 
doação/cessão para a sua campanha eleitoral; (2) o Secretário de Estado ALDO 
ALVES FERREIRA, que assinou o contrato e autorizou os pagamentos (ordenador 
de despesa), (3) JOSE DO ESPIRITO SANTO GALVAO VERAS (ZECA), proprietário 
de fato da empresa beneficiária do contrato e assistente de fato da SEJUSP e 
amigo/assessor de WALDEZ GOES, (4) ELIÉZIO GOMES XAVIER e (5) CARLOS 
HELOY GALVÃO VERAS, laranjas de ZECA, mas que tinham conhecimento das 
fraudes, (6) RUI TORK DE CASTRO, chefe da Divisão de Apoio Administrativo 
(DAA/SEJUSP),  que  exercia  forte  influência  dentro  da  secretaria  para  a 
perpetração do desvio de recursos públicos, responsável pela movimentação do 
certame licitatório,  e (7) MARCELO NEVES PACHECO, presidente da Comissão 
Especial de Licitação da SEJUSP, responsável pelo julgamento das propostas e 
escolha da empresa vencedora.

2.2. Da Aquisição de Material e de Serviços de Informática e 
Outros Materiais Permanentes

Nos  processos  licitatórios  (ou  de  dispensa  de  licitação)  abaixo 
arrolados o modus operandi do grupo era bastante homogêneo: (i) direcionava-
se  o  certame  para  a  empresa  do  grupo  e  (ii)  superfaturava-se  o  valor  do 
bem/serviço.

Os processos em que isso ocorreu foram:

2.2.1. Pregão Presencial n. 001/2010;

2.2.2. Carta Convite n. 033/2009;

2.2.3.  Dispensa  de  licitação  para  aquisição  de  suprimentos  de 
informática e toner;

2.2.4. Pregão Presencial n. 002/2009;

2.2.5. Pregão Presencial n. 021/2010;

2.2.6. Pregão Presencial n. 020/2010;

2.2.7. Pregão Presencial n. 005/2009; e

2.2.8. Pregão Presencial 001/2009.

Em  todos  esses  casos  os  contratos  administrativos  eram 
direcionados a empresas que eram geridas por EZIR OLIVEIRA DAS CHAGAS. 

EZIR  aparece  como  sócio-administrador  nos  contratos  sociais 
apenas  das  empresas  NETSYSTEM  TECNOLOGIA  E  SERVIÇOS  LTDA  –  EPP, 
SYSTEM INFORMATICA LTDA – EPP e TOTAL INFO SOLUÇÕES, porém, na prática, 
era  o  gestor  de  fato  de,  pelo  menos,  outras  quatro  empresas,  as  quais  se 
encontravam registradas em nome de laranjas e compunham, juntamente com 
as primeiras, um grupo de empresas que se revezavam nos certames licitatórios, 
adjudicando todos os produtos e serviços que eram licitados.

96 3213 7800 - www.prap.mpf.gov.br
Rua Jovino Dinoá, 468, Jesus de Nazaré – CEP 68908-121 - Macapá/AP                                                  26



As empresas utilizadas eram: i. DATAPLUS INFORMÁTICA (Z.B. DA 
COSTA  –  ME,  CNPJ  09.612.088/0001-77);  ii. NETSYSTEM  TECNOLOGIA  E 
SERVIÇOS LTDA – EPP (CNPJ 04.384.309/0001-83); iii. TOTAL INFO SOLUÇÕES 
(E.  OLIVEIRA  DAS  CHAGAS-ME,  CNPJ  11.494.612/0001-02);  iv. DESTAQUE 
COMERCIO E SERVIÇOS (ALFREDO A. CONCEIÇÃO – ME, CNPJ  08.941.132/0001-
20);  v. LINK INFORMATICA (N. B. ROSA SOUZA – ME, CNPJ 10.233.937/0001-
60); vi. DIGIMAQ-COPIADORAS E SISTEMAS DE IMPRESSAO E SERVIÇOS LTDA 
(DIGIMAQ  INFORMATICA  LTDA,  CNPJ  34.941.930/0001-61);  e  vii. SYSTEM 
INFORMATICA LTDA – EPP (CNPJ 01.342.902/0001-79).

A  empresa  NETSYSTEM  TECNOLOGIA  E  SERVIÇOS  possuía 
formalmente  como  sócios  EZIR  OLIVEIRA  DAS  CHAGAS  e  TANIA  CRISTINA 
AMANAJAS DA SILVA. EZIR era ainda sócio da SYSTEM INFORMÁTICA LTDA – EPP 
(CNPJ n. 01.342.902/0001-79). TANIA, por sua vez, era funcionária da SYSTEM 
INFORMATICA LTDA – EPP, o que demonstra que era na verdade apenas laranja 
de EZIR. 

Fonte: CNIS

A empresa Z.B. DA COSTA ME (DATAPLUS), por sua vez, possuía 
como sócia ZULEIDE BARBOSA DA COSTA, que era cunhada de EZIR, conforme 
por ele reconhecido em seu termo de declaração (f. 73/76, ap. 64). No processo 
do pregão presencial n. 001/2010 a empresa Z.B. DA COSTA ME (DATAPLUS) 
nomeou  como  procurador  LUIZ  GUILHERME  CASTILHO  MARTINS  (CPF 
067.407.312-68),  o  qual  era  empregado  da  empresa  SYSTEM  INFORMATICA 
LTDA, pertencente a EZIR. Isso apenas reforça que a empresa DATAPLUS era 
pertencente de fato a EZIR.

Fonte: CNIS

A TOTAL INFO SOLUÇÕES LTDA, por sua vez, possuía como sócios 
EZIR  OLIVEIRA  DAS  CHAGAS  e  ELINA  OLIVEIRA  DAS  CHAGAS,  porém  esta 
conferiu, por meio de procuração pública (item 5 do MB 71), poderes àquele 
para a administração da empresa. Além disso, ELINA e EZIR são irmãos.

Observe-se,  ademais,  que  as  empresas  NETSYSTEM  e  SYSTEM 
INFORMÁTICA  possuíam  sede  no  mesmo  local  (av.  Presidente  Vargas,  957, 
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Macapá/AP, consoante MB 70 e 71, ap.  68) e ali foram encontrados diversos 
documentos das demais empresas citadas, o que demonstra que todas eram 
administradas por EZIR OLIVEIRA DAS CHAGAS.

Dentre  os  documentos  apreendidos  (MB 71,  ap.  68),  podem ser 
citados:

item 24 - pasta contendo diversos documentos (inclusive originais), da empresa DATAPLUS 
INFORMÁTICA, entre eles: Requerimento de Empresário, Declaração de Enquadramento de 
ME,  Alvará  de  Funcionamento,  Certidão  Simplificada  da  Junta  Comercial,  Certidões 
Negativas, Ficha de Inscrição do Contribuinte (ICMS), Atestado de Capacidade Técnica, 
Balanço Patrimonial, Recibo de entrega de Declaração de Imposto de Renda e Procurações;

item 22 - pasta contendo diversos documentos (inclusive originais), da empresa DIGIMAQ 
INFORMÁTICA  LTDA-ME,  entre  eles:  Cartão  CNPJ,  Contrato  Social,  Requerimento  de 
Empresário,  Alvará  de  Funcionamento,  Certidões  Negativas,  Ficha  de  Inscrição  do 
Contribuinte (ICMS), Atestado, Balanço Patrimonial, Recibo de entrega de Declaração de 
Imposto de Renda e Procurações;

item  23  -  pasta  contendo  diversos  documentos  (inclusive  originais),  da  empresa 
NETSYSTEM  TECNOLOGIA,  entre  eles:  Cartão  CNPJ,  Requerimento  de  Empresário, 
Declaração de Enquadramento de ME, Alvará de Funcionamento, Certidão Simplificada da 
Junta Comercial, Certidões Negativas, Ficha de Inscrição do Contribuinte (ICMS), Atestado 
de Capacidade Técnica, Balanço Patrimonial e Procurações;

item 21 - pasta contendo diversos documentos (somente cópias), da empresa DESTAQUE 
COMÉRCIO  E  SERVIÇOS  (ALFREDO  A.  CONCEIÇÃO  -  ME),  entre  eles:  Cartão  CNPJ, 
Requerimento  de  Empresário,  Declaração  de  Enquadramento  de  ME,  Alvará  de 
Funcionamento, Certidão Simplificada da Junta Comercial, Certidões Negativas, Ficha de 
Inscrição do Contribuinte (ICMS), Atestado de Capacidade Técnica e Balanço Patrimonial;

item 16 - pasta azul contendo contratos celebrados entre órgãos públicos e as empresas 
SYSTEM INFORMÁTICA, NETSYSTEM TECNOLOGIA e Z. B. DA COSTA;

item 15 - pasta verde contendo as notas fiscais emitidas em nome da empresa Z. B. DA 
COSTA;

item 4 - bloco de notas fiscais da empresa Z. B. DA COSTA, do nº 000301 ao nº 000350, 
inclusive tendo as notas 000301 à 000304 emitidas em nome da SEJUSP;

item 1 - carimbos das empresas TOTAL INFO, DATAPLUS, DESTAQUE e DBR SOUZA-ME.

Em pen drive apreendido na NETSYSTEM (item 3 do MB 70) foram 
localizados ainda documentos de constituição da empresa ZB da COSTA LTDA 
(DATAPLUS) (item 1.1 do relatório de análise do Laudo n. 1977/201040,  na f. 
8399/8403 ou 8478/8482-STJ, v. 55).

Porém,  além  dos  documentos  das  diversas  empresas,  foram 
também  localizados  na  sede  das  empresas  SYSTEM  e  NETSYSTEM  diversas 
propostas  comerciais  endereçadas  a  órgãos  públicos  das  empresas  SYSTEM 
INFORMÁTICA,  NETSYSTEM  TECNOLOGIA  E  SERVIÇOS,  LINK  INFORMÁTICA, 
DIGIMAQ e DESTAQUE COMERCIO E REPRESENTAÇÕES (item 3 do MB 70 e item 
1.2 do relatório de análise do Laudo n. 1977/2010, f. 6378/6382 ou 6461/6465-
STJ, v. 35).

No  mesmo  local  também  foram  encontradas  propostas  das 
empresas DIGIMAQ-COPIADORAS E SISTEMA DE IMPRESSAO E SERVICOS LTDA, 
LINK  INFORMATICA  e  SYSTEM  INFORMATICA  referentes  à  carta  convite  n. 
013/2008-CL/CEA, realizada pela Companhia de Eletricidade do Amapá-CEA41. 
Na descrição do item 1 referente aos recursos da máquina a ser adquirida a 

40 Relatório de Análise do Laudo n. 1977/2010  
41 Esta carta convite não é objeto da denúncia, por se tratar da Companhia de Eletricidade do Amapá. Porém, 

cópia destas propostas já foram encaminhadas ao MPE, conforme descrito na cota que segue apartada.
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palavra wireless foi grafada de maneira incorreta “wirelesse” nas três propostas. 
Foi encontrado também um quarto arquivo com a descrição dos envelopes de 
habilitação e proposta da empresa DESTAQUE COMERCIO E REPRESENTAÇÕES 
para participação do mesmo certame (item 10 do MB 70 e item 2 do Laudo n. 
1978/201042, f. 6383/6387 ou 6466/6470-STJ, v. 35).

Da  mesma  forma,  ainda  restaram  apreendidos  seis  envelopes 
lacrados  (três  de  habilitação  e  três  de  propostas  de  preços)  referentes  à 
participação no convite n. 003/2010-CPL/PRODAP43, pertencentes às empresas 
NETSYSTEM, DATAPLUS e DESTAQUE (itens 06 a 09 e 11 do MB 71).

Esta apreensão de propostas das diversas empresas no mesmo local 
demonstra  claramente  que  todas  elas  eram elaboradas  pela  mesma  pessoa, 
EZIR  OLIVEIRA  DAS  CHAGAS,  violando  a  necessidade  de  sigilo  e  de 
competitividade que devem guardar os processos licitatórios.

Além disso, EZIR OLIVEIRA DAS CHAGAS era funcionário público do 
Estado do Amapá desde 26/09/198944.

Fonte: CNIS

A tabela abaixo comprova que os certames licitatórios eram todos 
montados com as empresas do mesmo grupo:

Processo Participantes Vencedor45

Pregão Presencial n. 001/2010 1. Z. B. DA COSTA–ME (DATAPLUS 
INFORMÁTICA) e 
2.  NETSYSTEM  TECNOLOGIA  E 
SERVIÇOS LTDA – ME

1. Z. B. DA COSTA–ME (DATAPLUS 
INFORMÁTICA) e 
2.  NETSYSTEM  TECNOLOGIA  E 
SERVIÇOS LTDA – ME

Carta Convite n. 033/2009 1.  NETSYSTEM  TECNOLOGIA  E 
SERVIÇOS LTDA – ME;
2.  ALFREDO A.  CONCEIÇÃO – ME 
(DESTAQUE  COMÉRCIO  E 
SERVIÇOS) e 
3. Z. B. DA COSTA – ME (DATAPLUS 
INFORMÁTICA)

1.  NETSYSTEM  TECNOLOGIA  E 
SERVIÇOS LTDA – ME;

Dispensa  de  Licitação  para 
aquisição  de  suprimentos  de 
informática e toner

1.  NETSYSTEM  TECNOLOGIA  E 
SERVIÇOS LTDA – ME;
2. DIGIMAQ INFORMATICA LTDA
3. Z. B. DA COSTA – ME (DATAPLUS 
INFORMÁTICA)

1.  NETSYSTEM  TECNOLOGIA  E 
SERVIÇOS LTDA – ME;

Pregão Presencial n. 002/2009 Z. B.  DA COSTA – ME (DATAPLUS 
INFORMÁTICA) (lote ii)

Z. B.  DA COSTA – ME (DATAPLUS 
INFORMÁTICA) (lote ii)

Pregão Presencial n. 021/2010 1. Z. B. DA COSTA – ME (DATAPLUS 
INFORMÁTICA) e 

1. Z. B. DA COSTA – ME (DATAPLUS 
INFORMÁTICA) e 

42 Laudo n. 1978/2010  
43 Esta carta convite  também não é  objeto da denúncia.  Da mesma forma, informa-se que  cópia  destas 

propostas já foram encaminhadas ao MPE, conforme descrito na cota que segue apartada.
44 Estas informações constam do Relatório de Análise n. 026/2010-NIP/SR/DPF/AP (Relatorio analise 26-2010)
45 A indicação de mais de uma empresa vencedora deve-se ao fato de os produtos serem divididos em itens e 

lotes.
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2.  E.  OLIVEIRA  CHAGAS  –  ME 
(TOTAL INFO SOLUÇÕES)
DATAPLUS

2.  E.  OLIVEIRA  CHAGAS  –  ME 
(TOTAL INFO SOLUÇÕES)
DATAPLUS

Pregão Presencial n. 020/2010, 1. Z. B. DA COSTA – ME (DATAPLUS 
INFORMÁTICA) e 
2.  E.  OLIVEIRA  CHAGAS  –  ME 
(TOTAL INFO SOLUÇÕES)

1. Z. B. DA COSTA – ME (DATAPLUS 
INFORMÁTICA) e 
2.  E.  OLIVEIRA  CHAGAS  –  ME 
(TOTAL INFO SOLUÇÕES)

Pregão Presencial n. 005/2009 NETSYSTEM  TECNOLOGIA  E 
SERVIÇOS LTDA – ME

NETSYSTEM  TECNOLOGIA  E 
SERVIÇOS LTDA – ME

Pregão Presencial 001/2009 Z. B.  DA COSTA – ME (DATAPLUS 
INFORMÁTICA)

Z. B.  DA COSTA – ME (DATAPLUS 
INFORMÁTICA)

Os fatos apurados, portanto, demonstram que ao menos 9 (nove)46 
contratos administrativos firmados pela SEJUSP para a aquisição de material e 
de  serviços  de  informática  e  outros  materiais  permanentes  foram  todos 
direcionados a empresas pertencentes a EZIR OLIVEIRA DAS CHAGAS.

O  direcionamento  dos  contratos  era  tamanho  que  planilhas47 
encontradas na sede da  Federação Amapaense dos Conselhos Comunitários de 
Segurança Pública (FEASP),  presidida por JOSE DO ESPIRITO SANTO GALVAO 
VERAS (ZECA), apontavam apenas o valor das despesas da SEJUSP destinadas a 
EZIR,  o  que  confirma  que  as  diversas  empresas  adjudicatárias  eram 
pertencentes  a  ele,  que  posteriormente  repassava  aos  demais  membros  da 
organização.

Neste  engendro  criminoso  tiveram  atuação  decisiva  o  Secretário 
ALDO ALVES FERREIRA, ordenador de despesas e responsável pela assinatura 
dos contratos, e RUI TORK DE CASTRO, chefe da Divisão de Apoio Administrativo 

46 No item 2.1.3. foram celebrados dois contratos.
47 Itens 41.17 e 41.18 do MB 67.
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(DAA/SEJUSP) e, posteriormente, Coordenador da Coordenadoria Administrativa 
Financeira (CAF/SEJUSP), o qual, além de participar na escolha das empresas 
adjudicatárias,  assinava  as  notas  de  empenho  juntamente  com  ALDO, 
permitindo o pagamento indevido.

Consoante descrito no Relatório de Análise n. 025/2011 da Polícia 
Federal48 (f. 6243/6249 ou 6326/6332-STJ, v. 32), constatou-se que RUI TORK 
DE  CASTRO  recebeu  em  suas  contas  bancárias  o  total  de  R$  78.495,00, 
depositados pelas empresas NETSYSTEM e SYSTEM INFORMÁTICA, pertencentes 
a EZIR.

Também atuaram com o dolo de beneficiar as empresas de EZIR 
DAS CHAGAS os presidentes, em períodos sucessivos, da Comissão de Licitação 
da SEJUSP, MARCELO NEVES PACHECO e MAURO DE LIMA SOUZA, responsáveis 
pela condução e escolha formal da empresa vencedora.

Além destes, que eram funcionários públicos da SEJUSP, também 
contribuiu para as diversas fraudes em processos licitatórios o denunciado JOSE 
DO ESPIRITO SANTO GALVAO VERAS (ZECA), o qual, atuava como um assessor 
de fato de ALDO ALVES no momento da cobrança da propina, e o denunciado 
CARLOS HELOY, irmão e laranja de ZECA. Ainda que não conste o seu nome nos 
certames  licitatórios,  o  certo  é  que  ZECA  também  era  beneficiado  com  os 
contratos,  recebendo,  ao  menos,  dois  depósitos  das  empresas  SYSTEM  e 
NETSYSTEM, cada um no valor de R$ 50.000,00, depositados na conta de seu 
irmão CARLOS HELOY.

No tópico específico sobre a autoria serão apresentados todos os 
elementos probatórios que demonstram a contribuição de cada denunciado no 
engendro criminoso.

A  seguir,  passa-se  a  descrever  pormenorizadamente  as  ilicitudes 
praticadas nos processos licitatórios (ou de dispensa) referentes à aquisição de 
material e de serviços de informática e outros materiais permanentes.

2.2.1. Pregão Presencial n. 001/2010-CPL/SEJUSP49

No dia  3  de  fevereiro  de  2010,  o  então  Secretário  ALDO ALVES 
FERREIRA autorizou a realização de processo licitatório, cujo objeto consistia na 
aquisição de materiais destinados ao aparelhamento dos órgãos de defesa social 
do Estado do Amapá (f. 1 do processo licitatório, item 17 do MB 59).

A licitação em exame foi efetuada na modalidade Pregão Presencial, 
do tipo menor preço por lote, e registrada sob o epíteto 001/2010-CPL/SEJUSP, 
sendo que o objeto restou dividido em três lotes, a saber: (i) lote I, referente à 
obtenção  de  bens  móveis,  contendo  34  (trinta  e  quatro)  itens;  (ii)  lote  II, 
relativo  à  compra  de  eletroeletrônicos  e  máquinas,  contendo  17  (dezessete) 
itens;  e  (iii)  lote  III, atinente  à  aquisição  de  equipamentos  de  informática, 
contendo 12 (doze) itens (f. 29/42). O pregoeiro desta licitação foi MARCELO 
NEVES PACHECO (f. 18).

As  despesas  com  a  execução  do  contrato  pertinente  ao  Pregão 
Presencial  n.  001/2010-CPL/SEJUSP  estão  relacionadas  ao  Convênio  n. 

48 Relatorio Analise 025-2011  
49 Pregão Presencial  n. 001/2010-CPL/SEJUSP (Item 17 do MB 59)  
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040/2009 – SENASP/MJ.

As empresas Z.  B.  DA COSTA – ME (DATAPLUS INFORMÁTICA) e 
NETSYSTEM TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA – ME,  ambas administradas por 
EZIR OLIVEIRA DAS CHAGAS, apresentaram propostas de preços para os lotes 
licitados,  bem  como  documentos  para  habilitação  no  certame  em  tela  (f. 
58/140).

A empresa Z. B. DA COSTA – ME (DATAPLUS INFORMÁTICA) sagrou-
se vencedora da integralidade do Lote I e parcialmente vencedora dos Lotes II e 
III; e a empresa NETSYSTEM TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA – ME se sagrou 
vencedora do Lote II e do Lote III, com exceção do item 4 do Lote II e do item 3 
do Lote III, que foram vencidos pela empresa Z. B. DA COSTA – ME (f. 141/142).

O  objeto  do  Pregão  Presencial  001/2010-CPL/SEJUSP  foi 
arrematado pelas mencionadas empresas pelo valor global de R$ 1.633.334,30 
(um milhão,  seiscentos e trinta e três mil, trezentos e trinta e quatro reais e 
trinta  centavos),  sendo  R$  843.709,30  (oitocentos  e  quarenta  e  três  mil, 
setecentos e nove reais e trinta centavos) relativos à empresa Z. B. DA COSTA – 
ME (DATAPLUS INFORMÁTICA) e R$ 789.625,00 (setecentos e oitenta e nove mil, 
seiscentos e vinte e cinco reais) pertinentes à empresa NETSYSTEM TECNOLOGIA 
E SERVIÇOS LTDA – ME (f. 143 e 144).

Cumpre  destacar  que  o  Laudo  n.  921/2010-INC/DITEC/DPF  (f. 
02/10 do Apenso 3750) revelou que o Pregão Presencial 001/2010-CPL/SEJUSP 
não indicou o objeto da licitação em descrição sucinta e clara, conforme fixado 
no artigo 40 da Lei de Licitações. A ausência de informações essenciais acerca 
dos objetos licitados foi de tal grandeza que em alguns casos impediu qualquer 
análise pormenorizada dos peritos acerca da licitação.

De modo que, do valor global vencido de R$ 843.709,30 (oitocentos 
e quarenta e três mil, setecentos e nove reais e trinta centavos) pela empresa Z. 
B. DA COSTA – ME (DATAPLUS INFORMÁTICA), foi possível ser avaliado pelos 
peritos o valor correspondente a R$ 639.825,10 (seiscentos e trinta e nove mil, 
oitocentos e vinte e cinco reais  e dez centavos).  Para  esse valor,  o  valor  de 
mercado encontrado para os itens arrematados foi de R$ 322.280,27 (trezentos 
e vinte e dois mil, duzentos e oitenta reais e vinte e sete centavos).

Assim, restou demonstrado que a empresa Z. B. DA COSTA – ME 
(DATAPLUS INFORMÁTICA) forneceu itens com sobrepreço no patamar de  R$ 
307.544,83 (trezentos e sete mil, quinhentos e quarenta e quatro reais 
e oitenta e três centavos) em relação a preços de mercado de produtos da 
mesma  marca  ou  similares  que  aqueles  apresentados  na  proposta,  o  que 
corresponde  a  92,56%  (noventa  e  dois  vírgula  cinquenta  e  seis 
porcento) superior ao valor de mercado.

A seguinte tabela extraída do Laudo n.  921/2010-INC/DITEC/DPF 
(fls. 02/10 do Apenso 37) ilustra a fraude envolvendo a empresa em questão:

50 Laudo n. 921/2010-INC/DITEC/DPF  
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Em relação à empresa NETSYSTEM TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA 
– ME, do valor global vencido de R$ 789.625,00 (setecentos e oitenta e nove mil, 
seiscentos e vinte e cinco reais), foi possível ser avaliado pelos Peritos o valor 
correspondente a R$ 685.413,32 (seiscentos e oitenta cinco mil, quatrocentos e 
treze reais e trinta e dois centavos). Desse valor, o valor de mercado encontrado 
para os itens arrematados foi de R$ 386.932,90 (trezentos e oitenta e seis mil,  
novecentos e trinta e dois reais e noventa centavos).

Desse  modo,  restou  demonstrado  que  a  empresa  NETSYSTEM 
TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA – ME forneceu itens com  sobrepreço de R$ 
298.480,42 (duzentos e noventa e oito mil, quatrocentos e oitenta reais 
e quarenta e dois centavos) em relação a preços de mercado de produtos da 
mesma  marca  ou  similares  que  aqueles  apresentados  na  proposta,  o  que 
corresponde  a  77,14%  (setenta  e  sete  vírgula  quatorze  porcento) 
superior ao valor de mercado.

A seguinte tabela extraída do Laudo n.  921/2010-INC/DITEC/DPF 
(fls. 02/10 do apenso 37) ilustra a fraude envolvendo a citada empresa:
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Portanto,  apenas  no  que  diz  respeito  ao  Pregão  Presencial  n. 
001/2010-CPL/SEJUSP,  a  Administração Pública  sofreu prejuízo  advindo dessa 
audaciosa empreitada criminosa no patamar de R$ 1.633.334,30 (um milhão, 
seiscentos e trinta e três mil, trezentos e trinta e quatro reais e trinta centavos),  
sendo que houve sobrepreço total no valor de R$ 606.025,25 (seiscentos e seis 
mil, vinte e cinco reais e vinte e cinco centavos) (fls. 02/10 do Apenso 37).

Esclareça-se que, para além do elevado sobrepreço acima descrito, 
durante  o  procedimento  licitatório  em  evidência,  ocorreram  diversas  outras 
irregularidades (Laudo n. 414/2011-INC/DITEC/DPF51).

Cite-se, a propósito, a ausência de estimativa de preços com base 
em pesquisa de marcado para o Pregão Presencial n. 001/2010-CPL/SEJUSP. Há, 
na verdade, uma proposta efetuada pela Empresa ALFREDO A. CONCEIÇÃO – 
ME, outra empresa administrada de fato por EZIR OLIVEIRA DAS CHAGAS, dos 
itens licitados, mas nada que indique, de forma cabal, que tal proposta consistiu 
na estimativa de preços (f. 04/17).

Apesar de haver menção no sentido de que o Pregão Presencial n. 
001/2010/CPL/SEJUSP  destinava-se  a  obter  bens  para  promover  o 
aparelhamento  dos  Órgãos  da  Defesa  Social  (f.  01),  não  houve  justificativa 
pormenorizada a ensejar a aquisição dos bens permanentes a partir do Pregão 
Presencial em tela, conforme apontou o Laudo n. 414/2011-INC/DITEC/DPF52.

Como se não bastasse, apurou-se a falta da efetiva entrega dos 
itens adquiridos no certame, em face da ausência de certidão comprovando a 
transferência dos itens descritos na nota fiscal 304 (f. 188/189) à SEJUSP/AP.

Ocorreram ainda violações às regras previstas no edital do Pregão 
Presencial n. 001/2010-CPL/SEJUSP. De fato, no item 8.7 do edital do certame 

51 Laudo n. 414/2011-INC/DITEC/DPF  
52 Laudo n. 414/2011-INC/DITEC/DPF  
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em  tela  havia  a  disposição  de  que,  para  o  julgamento  e  classificação  das 
propostas, seria adotado o menor preço por lote (f. 23). Contudo, mesmo com a 
citada regra, o pregoeiro MARCELO NEVES PACHECO declarou vencedora mais de 
uma empresa para subitens de um mesmo lote,  conforme acima narrado (f. 
141/143).

Além  disso,  a  empresa  Z.  B.  DA  COSTA  –  ME  (DATAPLUS 
INFORMÁTICA) não apresentou cotação para os itens 1, 2, 3, 11, 12, 13, 14, 15, 
16, e 17 do Lote II e para os itens 7, 10 e 11 do Lote III, a despeito da regra  
prevista no item 6.11.3 do Edital de regência determinar a desclassificação das 
propostas que não contivessem a cotação de todos os subitens do respectivo lote 
cotado  (f.  22),  o  que  não  foi  determinado  pelo  pregoeiro  MARCELO  NEVES 
PACHECO.

A  empresa  NETSYSTEM  TECNOLOGIA  E  SERVIÇOS  LTDA  –  ME 
efetuou cotação dos itens 35, 36 e 37 do Lote III com especificação diversa das 
solicitadas pelo Edital do Pregão Presencial n. 001/2010/CPL/SEJUSP, violando a 
regra  do  item  6.11.1  do  Edital  do  certame,  segundo  a  qual  seriam 
desclassificadas as propostas que contivessem cotação de objeto diverso daquele 
requerido  na  licitação,  o  que  também  não  foi  determinado  pelo  pregoeiro 
MARCELO NEVES PACHECO.

Houve violação do disposto no artigo 3º, inciso I, da Lei n. 8.666 de 
1993,  uma  vez  que  o  requisito  previsto  no  item  9.2.8  do  Edital  do  Pregão 
Presencial  n.  001/2010/CPL/SEJUSP  exigia  atestado  de  capacidade  técnica 
datado dos últimos 180 (cento e oitenta) dias da data de abertura do Pregão (f.  
24).

Tais  irregularidades  comprovam  o  direcionamento  do  Pregão 
Presencial  n.  001/2010/CPL/SEJUSP  em  favor  das  empresas  NETSYSTEM 
TECNOLOGIA  E  SERVIÇOS LTDA –  ME  e  Z.  B.  DA  COSTA –  ME  (DATAPLUS 
INFORMÁTICA).

Restou apurado, ainda, infração ao princípio da economicidade e da 
proposta mais vantajosa para a Administração Pública, porquanto os itens 5, 6 e 
8 do Lote II foram adquiridos pelos maiores valores apresentados pela empresa 
NETSYSTEM TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA – ME, visto que a referida empresa 
apresentou na segunda proposta (f. 154) valores superiores aos constantes da 
proposta inicial (f. 71/72).

Da  análise  das  notas  fiscais  relativas  ao  Pregão  Presencial  n. 
001/2010/CPL/SEJUSP constatou-se que houve a aquisição de produtos que não 
foram  licitados;  a  aquisição  de  06  (seis)  unidades,  além  do  licitado,  de 
impressoras jato de tinta; e a aquisição de 07 (sete) estabilizadores da empresa 
NETSYSTEM TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA – ME, sendo que os produtos teriam 
sido adjudicados à empresa Z. B. DA COSTA – ME (DATAPLUS INFORMÁTICA) 
(Laudo n. 414/2011-INC/DITEC/DPF53).

Saliente-se,  ademais,  que  o  pregoeiro  do  Pregão  Presencial  n. 
001/2010/CPL/SEJUSP,  MARCELO NEVES PACHECO,  justificou  a  realização  do 
Pregão  na  forma  Presencial  argumentando  que seria  impossível  realizá-lo  na 
forma eletrônica em virtude de que a SEJUSP/AP não disporia de cadastro nos 
sites oficiais e acesso à internet banda larga (f. 19).
53 Laudo n. 414/2011-INC/DITEC/DPF  
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Todavia, tal argumento em nada justifica a realização do referido 
Pregão na forma presencial, uma vez que, ainda que pudesse vir a facilitar o 
processo,  a  utilização  de  internet  banda  larga  não  é  imprescindível  para  o 
procedimento.  Ademais,  diversos  órgãos  públicos  realizaram  com  sucesso 
licitações na modalidade Pregão Eletrônico no Município de Macapá/AP no ano de 
2010,  mesmo  sem  terem  acesso  à  internet  banda  larga,  a  exemplo  da 
Procuradoria da República no Amapá54, cuja sede localiza-se no mesmo Município 
onde se localiza a SEJUSP/AP.

A tabela abaixo, extraída do Laudo 1638/2010-INC/DITEC/DPF (f. 
1532/1539 ou 1620/1627-STJ,  v.  7),  reforça  esse argumento,  atestando que 
diversos órgãos do Estado do Amapá realizaram pregões eletrônicos no mesmo 
período:

A tabela 1 relaciona alguns pregões eletrônicos realizados, por unidade administrativa do 
Poder Executivo Federal, no Estado do Amapá e a data da realização do certame.

Tabela 1 – Pregões Eletrônicos no Amapá

Nº do Pregão
Cód. UASG 

(Unid. de Compra)
Nome da UASG 

(Unid. de Compra)
Data de Realização

12007 130100 SUPERINT.FEDERAL DE AGRIC.PECUARIA E ABASTEC. 11/06/2007

22007 130100 SUPERINT.FEDERAL DE AGRIC.PECUARIA E ABASTEC. 25/06/2007

42007 130100 SUPERINT.FEDERAL DE AGRIC.PECUARIA E ABASTEC. 08/08/2007

12006 255003 FUNDACAO NACIONAL DE SAUDE/AP 07/07/2006

22006 255003 FUNDACAO NACIONAL DE SAUDE/AP 10/07/2006

32006 255003 FUNDACAO NACIONAL DE SAUDE/AP 06/09/2006

62005 373039 SUPERINTEND.ESTADUAL DO AMAPA-INCRA/SR-21/AP 14/12/2005

72005 373039 SUPERINTEND.ESTADUAL DO AMAPA-INCRA/SR-21/AP 14/12/2005

82005 373039 SUPERINTEND.ESTADUAL DO AMAPA-INCRA/SR-21/AP 16/12/2005

12006 253009 COORD. DE VIG SANIT DE PORT AEROP E FRONT AP 28/03/2006

22006 253009 COORD. DE VIG SANIT DE PORT AEROP E FRONT AP 11/09/2006

42006 253009 COORD. DE VIG SANIT DE PORT AEROP E FRONT AP 29/08/2006

Assim,  nota-se  que  a  frágil  justificativa  utilizada  pelo  pregoeiro 
MARCELO  NEVES  PACHECO  tinha  por  único  objetivo  destinar  o  contrato  às 
empresas  de  EZIR OLIVEIRA DAS CHAGAS,  o  qual  atuava  em comunhão  de 
esforços  com  os  demais  denunciados, resultando  tal  prática  na  restrição  à 
competitividade no certame, na violação do princípio da isonomia e da proposta 
mais vantajosa para a administração, bem como descumprimento ao disposto no 
artigo primeiro, parágrafos primeiro e segundo do Decreto n. 5.504 de 2005.

Assim,  resta  demonstrado  que  o  Pregão  Presencial  n. 
001/2010/CPL/SEJUSP encontra-se eivado de irregularidades capazes de afastar 
o caráter competitivo da licitação em exame.

Reforçando a  prova de que as empresas pertenciam a um único 
grupo econômico, cumpre destacar os documentos acostados as f. 190/191 do 
item 17 do MB 59, que demonstra a aquisição de 7 (sete) estabilizadores junto a 
empresa NETSYSTEM TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA – ME, embora tal  item 
tenha  sido  adjudicado  à  empresa  Z.  B.  DA  COSTA  –  ME  (DATAPLUS 
INFORMÁTICA) (f. 141/142).

Ainda  assim,  o  item  em  questão  foi  fornecido  pela  empresa 
NETSYSTEM TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA – ME em quantidade bem inferior 

54 No ano de 2010, a Procuradoria da República no Amapá realizou 08 (oito) Pregões Eletrônicos, conforme o 
seguinte sítio eletrônico: http://www.prap.mpf.mp.br/servicos/licitacoes.php
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àquela estabelecida no edital do Pregão Presencial n. 001/2010/CPL/SEJUSP da 
SEJUSP/AP (f. 20/43).

Enfim, a sofisticada organização criminosa em exame, que atuou no 
interior  da  SEJUSP/AP,  apenas  no  que  diz  respeito  ao  Pregão  Presencial  n. 
001/2010/CPL/SEJUSP,  provocou  dano  ao  erário  no  importe  de  R$ 
1.633.334,30  (um milhão,  seiscentos e  trinta  e  três  mil,  trezentos e 
trinta e quatro reais e trinta centavos), sendo que, em relação a tal valor, 
houve um sobrepreço total no patamar de R$ 606.025,25 (seiscentos e seis mil, 
vinte e cinco reais e vinte e cinco centavos) (f. 02/10 do apenso 37).

2.2.2. Carta Convite n. 033/200955

Em 14 de dezembro de 2009, durante a gestão do então Secretário 
ALDO ALVES FERREIRA, a SEJUSP/AP fez publicar edital destinado a promover 
procedimento licitatório, na modalidade Carta Convite, registrada sob o epíteto 
033/2009-CPL/SEJUSP, cujo objeto era  a aquisição de três itens, a saber:  i) 8 
(oito) computadores,  ii) 8 (oito) nobreaks e iii) 8 (oito) impressoras (f. 05/16 
do  processo n. 28820.001.891/2009).

Na ocasião, o Presidente da Comissão Permanente de Licitação da 
SEJUSP/AP  era  MARCELO  NEVES  PACHECO  (f.  17  do  processo  n. 
28820.001.891/2009).  Ademais,  as  despesas  com  a  execução  do  contrato 
referente  à  Carta  Convite  n.  033/2009-CPL/SEJUSP  são  originárias  de 
transferências da União – Fonte 0.101 (f. 01 e 05).

Participaram  do  certame  em evidência  as  empresas  NETSYSTEM 
TECNOLOGIA  E  SERVIÇOS  LTDA  –  ME,  ALFREDO  A.  CONCEIÇÃO  –  ME 
(DESTAQUE  COMÉRCIO  E  SERVIÇOS)  e  Z.  B.  DA  COSTA  –  ME  (DATAPLUS 
INFORMÁTICA),  todas  administradas  por  EZIR  OLIVEIRA  DAS  CHAGAS, 
apresentando as seguintes propostas de preços:

Empresas licitantes Valor (R$) Data
NETSYSTEM Tecnologia e Serviços Ltda. ME 23.000,00 28/12/2009
DESTAQUE Comércio e Serviços 25.269,60 28/12/2009
DATAPLUS INFORMÁTICA 25.000,00 28/12/2009

No dia 28 de dezembro de 2008, foi lavrada a ata de abertura da 
Carta  Convite  n.  033/2009-CPL/SEJUSP,  tendo  a  empresa  NETSYSTEM 
TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA – ME apresentado a “melhor proposta” para o 
itens  i (R$ 18.320,48 – dezoito mil, trezentos e vinte reais e quarenta e oito 
centavos), ii (R$ 3.167,52 – três mil, cento e sessenta e sete reais e cinquenta e 
dois centavos) e iii (R$ 1.512,00 – um mil, quinhentos e doze reais), totalizando 
o valor global de R$ 23.000,00 (vinte e três mil reais) (f. 85).

No  dia  em  questão,  o  objeto  da  Carta  Convite  n.  033/2009-
CPL/SEJUSP foi adjudicado em favor da empresa NETSYSTEM TECNOLOGIA E 
SERVIÇOS LTDA – ME, sendo o certame em tela posteriormente homologado (f. 
87).

A Informação Técnica n. 252/2010 – INC/DITEC/DPF56 (f. 1529/1531 
ou 1617/1619-STJ, v.  7) revelou a existência de diversas irregularidades que 

55 Carta Convite n. 033/2009 (Item 15 do MB 59)  
56 Informação Técnica n. 250, 251 e 252/2010-INC/DITEC/DPF  
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macularam o procedimento da Carta Convite n. 033/2009-CPL/SEJUSP:
O Edital de Licitação (Carta Convite) (fls. 05/16), a Ata de Abertura de Licitação (fl. 85) e  
os Termos de Adjudicação e Homologação (fl. 87) não contém assinatura do Presidente da 
CPL, demais membros e Secretário; Não consta no processo a publicação da portaria de 
nomeação  dos  membros  da  CPL,  apenas  folhas  em  branco  (fl.  02)  com  manuscrito 
indicando que o local é reservado àquele documento; Não consta no processo a pesquisa 
prévia de preços que embasa a estimativa do valor da licitação, mas apenas folhas em 
branco  (fls.  03/04),  contendo  carimbo  indicando  que  o  local  é  reservado  àquele 
documento; Não constam no processo os recibos das empresas licitantes comprovando o 
recebimento da carta convite, mas apenas folhas em branco (fls. 21/23) com manuscrito 
indicando o local reservado àqueles documentos; A assinatura constante na Declaração de 
Inexistência  de  Fato  Impeditivo  e  na  Proposta  de  Preços  da  empresa  DESTAQUE 
COMÉRCIO  E  SERVIÇOS,  não  confere  com a  assinatura  do  empresário  constante  no 
documento Requerimento de Empresário (fls. 64/70).

Resta claro, assim, que o grupo criminoso que atuou no interior da 
SEJUSP/AP também cometeu diversas irregularidades no procedimento licitatório 
referente  à  Carta  Convite  n.  033/2009-CPL/SEJUSP,  porquanto  não  houve  o 
efetivo cumprimento das formalidades imprescindíveis em uma licitação, o que 
evidencia  a  montagem  do  procedimento  licitatório  para  que  a  empresa 
controlada por EZIR OLIVEIRA DAS CHAGAS vencesse a licitação, no montante 
de R$ 23.000,00 (vinte e três mil reais).

2.2.3. Dispensa de Licitação para aquisição de suprimentos  
de informática e de toner57

No dia  19 de agosto  de  2009,  o  então Secretário  de Estado da 
SEJUSP/AP,  ALDO  ALVES  FERREIRA,  autorizou  a  aquisição  de  toners  para 
impressoras  a  laser  pertencentes  à  referida  Secretaria  e  a  órgãos  a  ela 
vinculados (f. 01 do processo n. 28820.000.538/2009, item 15 do BM 59).

A correspondente  solicitação  foi  efetuada  através  de  memorando 
emitido pela servidora da SEJUSP/AP ANA SAMARA ALMEIDA DE CARVALHO (f. 
01 do processo n. 28820.000.538/2009). Deste documento consta o seguinte 
orçamento:

Empresas licitantes Valor
NET SYSTEM – ME 7.596,80
DIGIMAQ INFORMÁTICA LTDA – ME 7.726,00
Z. B. DA COSTA (DATAPLUS INFORMÁTICA) 7.730,30

Também no  dia  19  de  agosto  de  2009,  ALDO  ALVES  FERREIRA 
autorizou  a  aquisição  de  suprimentos  de  informática  destinados  a  atender  a 
SEJUSP/AP  e  aos  órgãos  vinculados  à  Secretaria  (f.  01  do  processo  n. 
28820.000.539/2009).

De  igual  modo,  a respectiva  solicitação  foi  efetuada  através  de 
memorando emitido  pela  servidora  da SEJUSP/AP ANA SAMARA ALMEIDA DE 
CARVALHO (f. 01). Deste documento também consta orçamento proposto:

Empresas licitantes Valor
NET SYSTEM – ME 7.664,60
DIGIMAQ INFORMÁTICA LTDA – ME 7.980,60
Z. B. DA COSTA (DATAPLUS INFORMÁTICA) 7.960,70

57 Processos n.  28820.000.538/2009 e  28820.000.539/2009  
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Muito  embora  os  valores  apresentados  pelas  empresas  acima 
citadas, todas administradas de fato por EZIR OLIVEIRA DAS CHAGAS, sejam 
bastante próximos, em ambos os casos a empresa NETSYSTEM TECNOLOGIA E 
SERVIÇOS LTDA apresentou  a  proposta  mais  barata  dos  produtos  de  que  a 
SEJUSP/AP necessitava, sendo que, em virtude do valor da compra promovida, a 
licitação foi dispensada.

Resta evidente, portanto, que as compras dos itens adquiridos pelos 
processos n. 28820.000.538/2009 e n. 28820.000.539/2009 foram fracionadas 
de  modo  indevido,  porquanto  apenas  visavam  atender  à  previsão  legal  de 
dispensa de licitação no artigo 24, inciso II, da Lei n. 8.666/1993, segundo a 
qual é dispensável a licitação para compras de valor até R$ 8.000,00 (oito mil 
reais).  A  corroborar  esse  entendimento,  ressalta-se  que  os  produtos  foram 
adquiridos  em  datas  próximas  e  são  da  mesma  espécie  (suprimentos  de 
informática).

As despesas com a execução das compras referentes aos processos 
n. 28820.000.538/2009 e n. 28820.000.539/2009 foram custeadas com recursos 
oriundos  de  transferências  da  União  –  Fonte  101  (f.  16  do  processo  n. 
28820.000.538/2009 e f. 18 do processo n. 28820.000.539/2009).

Especificamente  em  relação  ao  processo  de  compra  n. 
28820.000.538/2009, relativo à compra de 13 (treze) toners para impressão a 
laser, foi realizada perícia com vistas a identificar possível elevação arbitrária de 
preços.  Conforme  tabela  extraída  da  Informação  Técnica  n.  250/2010-
INC/DITEC/DPF58 (f.  1515/1518  ou  1603/1606-STJ,  v.  7),  constatou-se  o 
seguinte:

Item Descrição
Preço 

praticado
Preço de mercado

Diferença
Diferença 

%System Starbyte Tudo Azul Média

1 Toner p/ impressora HP 5949A     455,00 290,00 245,00 267,50 187,50 70

2 Toner p/ impressora HP 5949X     785,00  - - -

3 Toner p/ impressora HP Q7553A     495,00 280,00 270,00 275,00 220,00 80

4 Toner p/ impressora HP C7115A     340,00 230,00 205,00 217,50 122,50 56

5 Toner p/ impressora HP C9720A     994,00  - - -

6 Toner p/ impressora HP C9721A  1.267,00  - - -

7 Toner p/ impressora HP C9722  1.289,00  - - -

8 Toner p/ impressora HP Q2612A     340,00 285,00 310,00 270,00 288,33 51,67  18 

Desse  modo,  restou  plenamente  demonstrada  a  existência  de 
notável superfaturamento dos itens 1, 3, 4 e 8 da tabela acima, praticado no 
processo  de  compra  n.  28820.000.538/2009,  envolvendo  a  quadrilha  em 
questão.

Inegável, pois, que a fraude perpetrada pelos denunciados ensejou 
um  gasto  público  em  um  processo  direcionado  no  total  de R$  15.261,40 
(quinze mil, duzentos e sessenta e um reais).

58 Informação Técnica n. 250, 251 e 252/2010-INC/DITEC/DPF  
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2.2.4. Pregão Presencial n. 002/200959

No dia 03 de março de 2009, durante a gestão do Secretário de 
Estado ALDO ALVES FERREIRA, a SEJUSP/AP realizou licitação tendo por objeto a 
aquisição de equipamentos para a Casa de Abrigo Fátima Diniz.  Cuidava-se do 
processo licitatório n. 28820.001.550/2008-II, relativo ao Pregão Presencial n. 
002/2009  –  CEL/SEJUSP, que  foi  dividido  em  dois  lotes,  a  saber:  Lote  I) 
destinado  à  aquisição  de  um  veículo;  e  Lote  II) destinado  à  aquisição  de 
materiais de diversos tipos.

A  empresa  LAGOA AUTOMÓVEIS LTDA.  foi  a  única  a  apresentar 
proposta para o Lote I no valor de R$ 39.500,00 (trinta e nove mil e quinhentos 
reais), sendo, desse modo, a vencedora deste lote. Por sua vez, a empresa Z. B. 
DA COSTA – ME (DATAPLUS INFORMÁTICA) também foi a  única a apresentar 
proposta para o Lote II no valor de R$ 68.234,00 (sessenta e oito mil, duzentos 
e trinta e quatro reais), sendo declarada a empresa vencedora deste lote.

O  objeto  do  Pregão  Presencial  n.  002/2009  –  CEL/SEJUSP  foi 
adjudicado pelo pregoeiro MARCELO NEVES PACHECO e o resultado do certame 
foi homologado pelo então Secretário da SEJUSP/AP, ALDO ALVES FERREIRA, no 
dia  03  de  março  de  2009  (f.  01/04  do  caderno  processual  n. 
28820.001.259/2008-II,  item 17-2 do MB 59).

Em  relação  ao  Lote  II60 do  Pregão  Presencial  n.  002/2009  – 
CEL/SEJUSP, a diversidade de objetos dele constante violou o caráter competitivo 
do  certame,  bem  como  o  princípio  da.  proposta  mais  vantajosa  para  a 
Administração  Pública,  visto  que,  para  apresentar  propostas,  uma  mesma 
empresa  deveria  possuir  a  capacidade  de  fornecer  itens  variados,  tais  como 
notebook, conjunto de sofá, cesta de basquete e “escorrega-bunda infantil em 
plástico”.

As  despesas  com  a  execução  do  contrato  pertinente  ao  Pregão 
Presencial  n.  002/2009  –  CEL/SEJUSP  eram  oriundas  do  Convênio  n. 
049/2008, celebrado entre a SEJUSP e a Secretaria Especial de Políticas para as 
Mulheres da Presidência da República.

Para esses casos, conforme determina o disposto no artigo primeiro, 
parágrafos primeiro e segundo do Decreto n. 5.504 de 2005, é obrigatório o 
emprego da licitação na modalidade pregão, sendo preferencial a utilização de 
sua  forma  eletrônica,  salvo  motivo  devidamente  justificado,  atestando  a 
inviabilidade da utilização desta forma eletrônica.

No entanto, o pregoeiro MARCELO NEVES PACHECO não forneceu 
nenhum argumento justificando a realização do Pregão Presencial n. 002/2009 – 
CEL/SEJUSP  nesta  forma.  A  esse  respeito,  a  Controladoria-Geral  da  União 
apontou o seguinte (relatório digital CGU SEJUSP Versão Final, p. 14):

Em relação à modalidade de licitação utilizada (Pregão Presencial), verificou-se que não 
consta qualquer justificativa no processo analisado quanto à utilização da forma presencial 
em detrimento da eletrônica, contrariando o disposto no art. 1º, § 1º e 2º, do Decreto nº 
5.504/2005, norma aplicada ao caso tendo em vista tratar-se de licitação envolvendo 
recursos federais transferidos via convênio. Causa estranheza a escolha do pregão 
presencial uma vez que, mediante consulta efetuada ao sítio eletrônico do COMPRASNET, 
verificou-se que no mesmo exercício de 2009 órgãos e entidades públicas realizaram 

59 Pregão Presencial n. 002/2009  
60 O lote I do pregão será objeto de nova investigação, conforme demonstrado na cota que segue apartada.
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pregões eletrônicos com sucesso na cidade de Macapá/AP (sede da SEJUSP/AP).

Como consequência da escolha pelo pregão presencial em vez do 
pregão  na  forma  eletrônica,  verificou-se  a  baixa  concorrência  no  Pregão 
Presencial n. 002/2009 – CEL/SEJUSP, tanto é que apenas duas empresas dele 
participaram, resultando tal escolha em restrição à competitividade no certame, 
na  violação  do  princípio  da  isonomia  e  da  proposta  mais  vantajosa  para  a 
administração,  bem  como  no  descumprimento  da  determinação  prevista  no 
artigo primeiro, parágrafos primeiro e segundo do Decreto n. 5.504 de 2005.

Além  de  violações  ao  caráter  competitivo  do  procedimento 
licitatório, restou demonstrada a existência de sobrepreço de itens adjudicados à 
empresa Z. B. DA COSTA – ME (DATAPLUS INFORMÁTICA), referente ao Lote II 
do Pregão Presencial n. 002/2009 – CEL/SEJUSP. Tal constatação é vislumbrada 
pela seguinte tabela extraída de relatório formulado pela Controladoria-Geral da 
União:

Item (Descrição 
Resumida)

Quantidad
e adquirida

Valor Unitário 
constante no 

Plano de 
Trabalho (R$)

Valor Unitário 
adquirido junto 
à empresa Z.B. 
DA COSTA (R$)

Diferença 
de Preço 

(R$)

Percentua
l de 

Diferença 
(%)

Projetor de 
Multimídia 1 R$ 2.700,00 R$ 3.999,00 R$ 1.299,00 48,11%
Notebook 1 R$ 2.500,00 R$ 3.999,00 R$ 1.499,00 59,96%
Câmera Digital 1 R$ 600,00 R$ 1.365,00 R$ 765,00 127,50%
Aparelho de DVD 1 R$ 160,00 R$ 329,00 R$ 169,00 105,63%
Conjunto de Sofá c/ 2 
e 3 lugares 1 R$ 850,00 R$ 1.800,00 R$ 950,00 111,76%

Como se vê, a diferença entre os valores dos itens oferecidos pela 
empresa  Z.  B.  DA  COSTA  –  ME  (DATAPLUS  INFORMÁTICA)  e  os  valores 
constantes no Plano de Trabalho do Convênio n. 049/2008 alcança patamares 
excessivamente altos, o que evidencia o superfaturamento do Lote II do Pregão 
Presencial n. 002/2009 – CEL/SEJUSP.

Disso decorre, portanto, o prejuízo ao erário no montante de R$ 
68.234,00 (sessenta e oito mil, duzentos e trinta e quatro reais).

2.2.5. Pregão Presencial n. 021/201061

No  dia  8  de  julho  de  2010,  o  então  Secretário  de  Estado  da 
SEJUSP/AP  ALDO  ALVES  FERREIRA  autorizou  a  realização  de  procedimento 
licitatório com a finalidade de adquirir equipamentos e mobiliários para o Centro 
de Referência e Atendimento à Mulher – CRAM – Central do Estado do Amapá (f. 
01 do caderno processual n. 28820.000.550/2010-SEJUSP, item 20 do MB 59).

A licitação em evidência, do tipo menor preço por item, foi realizada 
na  modalidade  Pregão  Presencial,  recebendo  a  designação  de  021/2010-
CPL/SEJUSP, tendo tido por pregoeiro MAURO DE LIMA SOUZA (f. 56/64) e dela 
participando a empresa Z. B. DA COSTA – ME (DATAPLUS INFORMÁTICA) e a 
empresa  E.  OLIVEIRA  CHAGAS  –  ME  (TOTAL  INFO  SOLUÇÕES),  ambas 
administradas de fato por EZIR OLIVEIRA DAS CHAGAS.

61 Pregão Presencial n. 021/2010 (Item 20 do MB 59)  
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Realce-se que o objeto deste certame restou dividido em dois lotes, 
estando os itens do Lote I elencados às fls.  65/66 do caderno processual n. 
28820.000.550/2010-SEJUSP, e os itens do Lote II elencados às fls. 67/68 do 
caderno processual n. 28820.000.550/2010-SEJUSP.

Consoante a  ata  de abertura  do pregão em tela  (f.  127/128),  a 
empresa Z. B. DA COSTA – ME (DATAPLUS INFORMÁTICA) sagrou-se vencedora 
dos itens 02, 03, 04 e 11 do Lote II, no valor global de R$ 2.614,00 (dois mil,  
seiscentos e quatorze reais); e a empresa E. OLIVERIA CHAGAS – ME (TOTAL 
INFO SOLUÇÕES) sagrou-se vencedora da integralidade dos itens do Lote I e dos 
itens 01, 05, 06, 07, 08, 09, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23 e 
24 do Lote II, no valor global de R$ 53.890,00 (cinquenta e três mil, oitocentos e 
noventa reais).

Desse  modo,  o  objeto  do  Pregão  Presencial  n.  021/2010-
CPL/SEJUSP foi arrematado pelas mencionadas empresas pelo valor total de R$ 
56.504,00 (cinquenta e seis mil, quinhentos e quatro reais) (f. 137).

Esclareça-se que a  Lei  n.  8.666/93,  ao  fixar  as  normas para  os 
procedimentos licitatórios e celebração de contratos da Administração Pública, 
estabelece  em seu  artigo  40  que  o  edital  deve  indicar  requisitos  básicos  e 
essenciais de forma a assegurar que a publicidade do edital tenha efetividade. 
Entre tais requisitos encontra-se o objeto da licitação, em descrição sucinta e 
clara, dentre outros.

A análise feita pela CGU acerca da documentação referente a tal 
procedimento demonstra que o edital do processo licitatório relativo ao Pregão 
Presencial  n.  021/2010-CPL/SEJUSP  se  encontra  eivado  de  irregularidades 
capazes de afastar o caráter competitivo da licitação em tela.

Sem dúvida, o relatório produzido pela Controladoria-Geral da União 
revelou que os bens móveis, os softwares e os demais equipamentos licitados 
foram adquiridos por meio do Pregão Presencial n. 021/2010-CPL/SEJUSP sem 
as especificações necessárias para serem cotados pelos interessados. Referidos 
peritos citaram os seguintes bens (relatório CGU SEJUSP versão final, p. 10/11):

a) Projetor multimídia sem especificação de resolução e capacidade de luminosidade 
(lúmens);  b)  Notebook sem qualquer especificação de velocidade de processamento, 
capacidade de armazenamento, memória e tamanho da tela; c) Computador completo sem 
definição do que seria “completo”, aliado à falta de especificações de velocidade de 
processamento, capacidade de armazenamento, memória e tamanho de monitor; d) Mesa 
para escritório sem definição de tamanho e material construtivo; e) Armário de aço com 
chave, sem definição da quantidade de portas e prateleiras.

A ausência de informações essenciais acerca dos objetos licitados foi 
de tal grandeza que impediu qualquer análise pormenorizada dos peritos acerca 
da licitação. Em razão da ausência de descrição dos bens licitados, tornou-se 
impossível  fazer  a  pesquisa  de  mercado  necessária  para  se  atestar  eventual 
superfaturamento ou sobrepreço nos bens e serviços contratados.  Em outras 
palavras, a licitação trazia um edital que não tinha qualquer poder de vinculação, 
dada a abrangência, e não permitia aos eventuais interessados se lançarem no 
certame.

Portanto, as irregularidades constatadas na perícia foram, de fato, 
aptas a afastar o caráter competitivo da licitação em tela, na medida em que, 
por não indicar os requisitos acima referidos, acabou por trazer insegurança para 
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que outras empresas pudessem participar do certame, já que não tinham como 
oferecer lances sem saber, com precisão, o que estava sendo licitado.

Cumpre  assinalar  que  as  empresas  Z.  B.  DA  COSTA  –  ME 
(DATAPLUS  INFORMÁTICA)  e  E.  OLIVERIA  CHAGAS  –  ME  (TOTAL  INFO 
SOLUÇÕES)  também  apresentaram  propostas  sem  maiores  especificações, 
incidindo na regra prevista no item 6.3 do certame, segundo a qual as propostas 
deveriam conter “especificações de forma clara e detalhada do objeto cotado, 
citando marca, modelo e referência que identifique o produto, apresentação de 
folders ou catálogos originais do produto, não se admitindo proposta 
alternativa” (f. 58).

Diante disso, não obstante a regra prevista no item 6.10.2 do Edital 
do  Pregão  Presencial  n.  021/2010-CPL/SEJUSP,  que  determinava  a 
desclassificação da proposta que não atendesse às exigências do certame (f. 58), 
o  Pregoeiro  MAURO DE LIMA SOUZA quedou-se inerte,  o  que evidentemente 
prejudicou o julgamento das propostas.

As  despesas  com  a  execução  do  contrato  pertinente  ao  Pregão 
Presencial  n.  021/2010-CPL/SEJUSP são  oriundas  do  Convênio  n.  096/2009 
(Siconv  722082),  celebrado  entre  a  SEJUSP/AP  e  a  Secretaria  Especial  de 
Políticas para as Mulheres da Presidência da República, no valor estimado de R$ 
330.000,00 (trezentos e trinta mil reais) (f. 17).

Para esses casos, conforme determina o disposto no artigo primeiro, 
parágrafos primeiro e segundo do Decreto n. 5.504 de 2005, é obrigatório o 
emprego da licitação na modalidade pregão, sendo preferencial a utilização de 
sua  forma  eletrônica,  salvo  motivo  devidamente  justificado,  atestando  a 
inviabilidade da utilização desta forma eletrônica.

No entanto, no caso do Pregão Presencial n. 021/2010-CPL/SEJUSP 
sequer consta  nos respectivos  autos justificativa  respaldando minimamente a 
realização  do  certame  na  forma  presencial  em  vez  da  eletrônica,  o  que 
caracteriza o modus operandi da organização criminosa, pois a não utilização do 
pregão eletrônico permitia ao grupo o direcionamento integral dos bens licitados, 
sempre a alguma empresa de EZIR OLIVEIRA DAS CHAGAS.

Com esta prática,  houve restrição à  competitividade no certame, 
violação  do  princípio  da  isonomia  e  da  proposta  mais  vantajosa  para  a 
administração,  bem  como  no  descumprimento  da  determinação  prevista  no 
disposto no artigo primeiro, parágrafos primeiro e segundo, do Decreto n. 5.504 
de 2005.

Além  dessa  medida,  também  causou  restrição  ao  caráter 
competitivo do Pregão  Presencial n. 021/2010-CPL/SEJUSP, violando o disposto 
no artigo terceiro, inciso I, da Lei n. 8.666/1993, o requisito previsto no item 
9.2.8 do respectivo Edital, exigindo atestado de capacidade técnica datado dos 
últimos 180 (cento e oitenta) dias da data de abertura do Pregão (f. 60).

2.2.6. Pregão Presencial n. 020/201062

No  dia  8  de  julho  de  2010,  o  então  Secretário  de  Estado  da 
SEJUSP/AP ALDO ALVES FERREIRA autorizou  a  realização  de  licitação  com a 

62 Pregão Presencial n. 020/2010  
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finalidade de adquirir materiais permanentes destinados a estruturar o Núcleo de 
Mulheres Vítimas de Escalpelamento do Estado do Amapá (f. 01 do processo n. 
288020.000553/2010, item 20 do MB 59).

A licitação em evidência, do tipo menor preço por item, foi realizada 
na  modalidade  Pregão  Presencial,  recebendo  a  designação  020/2010-
CPL/SEJUSP, tendo tido este certame por pregoeiro MAURO DE LIMA SOUZA (f. 
66/74)  e  dela  participando  a  empresa  Z.  B.  DA  COSTA  –  ME  (DATAPLUS 
INFORMÁTICA)  e  a  empresa  E.  OLIVEIRA  CHAGAS  –  ME  (TOTAL  INFO 
SOLUÇÕES), ambas administradas de fato por EZIR OLIVEIRA DAS CHAGAS.

De acordo com a Ata de Abertura do Pregão em tela (f. 134/135), a 
empresa  E.  OLIVEIRA  CHAGAS  –  ME  (TOTAL  INFO  SOLUÇÕES)  sagrou-se 
vencedora dos itens 01, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 
18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26 e 27 e a empresa Z. B. DA COSTA – ME 
(DATAPLUS INFORMÁTICA) sagrou-se vencedora dos itens 02, 10 e 28.

Tais  itens  estão  superficialmente  mencionados  no  anexo  I  do 
referido edital (f. 75/77).

O objeto  do  Pregão  Presencial  020/2010-CPL/SEJUSP  foi 
arrematado pelas mencionadas empresas pelo valor global de R$ 32.889,00 
(trinta e dois mil, oitocentos e oitenta e nove reais), sendo R$ 31.087,00 (trinta 
e um mil e oitenta e sete reais) referentes à empresa E. OLIVERIA CHAGAS – ME 
(TOTAL  INFO  SOLUÇÕES)  e  R$  1.802,00  (um  mil,  oitocentos  e  dois  reais), 
atinentes à empresa Z. B. DA COSTA – ME (DATAPLUS INFORMÁTICA) (f. 141).

Esclareça-se que a Lei n. 8.666/1993, ao fixar as normas para os 
procedimentos licitatórios e celebração de contratos da Administração Pública, 
estabelece  em seu  artigo  40  que  o  edital  deve  indicar  requisitos  básicos  e 
essenciais de forma a assegurar que a publicidade do edital tenha efetividade. 
Entre tais requisitos encontra-se o objeto da licitação, em descrição sucinta e 
clara, dentre outros.

A análise feita pelos peritos acerca da documentação referente a tal 
procedimento demonstra que o edital do processo licitatório relativo ao Pregão 
Presencial  n.  020/2010-CPL/SEJUSP  se  encontra  eivado  de  irregularidades 
capazes de afastar o caráter competitivo da licitação em exame.

De  fato,  o  relatório  produzido  pela  Controladoria-Geral  da  União 
revelou  que os  bens  móveis  licitados  foram  adquiridos  por  meio  do  Pregão 
Presencial  n.  020/2010-CPL/SEJUSP  sem  as  especificações  necessárias  para 
serem cotados pelos interessados. Referidos peritos citaram os seguintes bens 
(relatório CGU SEJUSP Versão Final, p. 8):

a) Projetor multimídia sem especificação de resolução e capacidade de luminosidade 
(lúmens);  b) Caixa amplificada sem a especificação de potência;  c) Notebook sem 
qualquer especificação de velocidade de processamento, capacidade de armazenamento, 
memória e tamanho da tela;  d) Computador completo sem definição do que seria 
“completo”, aliado à falta de especificações de velocidade de processamento, capacidade 
de armazenamento, memória e tamanho de monitor; e) Mesa para escritório sem definição 
de tamanho e material construtivo; f) Armário de aço com chave, sem definição da 
quantidade de portas e prateleiras; g) Geladeira e freezer sem definição de capacidade de 
armazenamento.

A ausência de informações essenciais acerca dos objetos licitados foi 
de tal grandeza que impediu qualquer análise pormenorizada dos peritos acerca 
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da licitação. Em razão da ausência de descrição dos bens licitados, tornou-se 
impossível  fazer  a  pesquisa  de  mercado  necessária  para  se  atestar  eventual 
superfaturamento ou sobrepreço nos bens e serviços contratados.  Em outras 
palavras, a licitação trazia um edital que não tinha qualquer poder de vinculação, 
dada a abrangência, e não permitia aos eventuais interessados se lançarem no 
certame.

Portanto, as irregularidades constatadas na perícia foram, de fato, 
aptas a afastar o caráter competitivo da licitação em tela, na medida em que, 
por não indicar os requisitos acima referidos, acabou por trazer insegurança para 
que outras empresas pudessem participar do certame, já que não tinham como 
oferecer lances sem saber, com precisão, o que estava sendo licitado.

Cumpre  esclarecer  que  as  empresas  Z.  B.  DA  COSTA  –  ME 
(DATAPLUS  INFORMÁTICA)  e  E.  OLIVEIRA  CHAGAS  –  ME  (TOTAL  INFO 
SOLUÇÕES) apresentaram propostas sem maiores especificações, incidindo na 
regra prevista no item 6.3 do certame, segundo a qual  as propostas deveriam 
conter “especificações de forma clara e detalhada do objeto cotado, citando 
marca, modelo e referência que identifique o produto, apresentação de folders 
ou catálogos originais do produto, não se admitindo proposta alternativa” (f. 
67/68).

Diante disso, não obstante a regra prevista no item 6.10.2 do Edital 
do  Pregão  Presencial  n.  020/2010-CPL/SEJUSP,  que  determinava  a 
desclassificação da proposta que não atendesse as exigências do certame (f. 68), 
o  pregoeiro  MAURO DE LIMA SOUZA quedou-se inerte,  o  que evidentemente 
prejudicou o julgamento das propostas.

As  despesas  com  a  execução  do  contrato  pertinente  ao  Pregão 
Presencial n. 020/2010-CPL/SEJUSP são oriundas do  Convênio n. 095/2009 
(Siconv 722085), celebrado entre o Estado do Amapá e a Secretaria Especial de 
Políticas  Públicas  para  as  Mulheres  da  Presidência  da  República,  no  valor 
estimado de R$ 111.140,00 (cento e onze mil, cento e quarenta reais) (f. 04/11).

Para esses casos, conforme determina o disposto no artigo primeiro, 
parágrafos primeiro e segundo, do Decreto n. 5.504 de 2005, é obrigatório o 
emprego da licitação na modalidade pregão, sendo preferencial a utilização de 
sua  forma  eletrônica,  salvo  motivo  devidamente  justificado  atestando  a 
inviabilidade da utilização desta forma eletrônica.

No entanto, no caso do Pregão Presencial n. 020/2010-CPL/SEJUSP, 
sequer consta  nos respectivos  autos  justificativa  respaldando minimamente a 
realização do certame na forma presencial em vez da eletrônica, o que era a 
praxe da organização criminosa.

Como consequência da escolha pelo pregão presencial em vez do 
pregão  na  forma  eletrônica,  verificou-se  a  baixa  concorrência  no  Pregão 
Presencial  n.  020/2010-CPL/SEJUSP,  tanto  é que apenas duas empresas dele 
participaram, ambas pertencentes ao mesmo denunciado, resultando tal escolha 
na restrição à competitividade no certame, na violação do princípio da isonomia 
e  da  proposta  mais  vantajosa  para  a  administração,  bem  como  no 
descumprimento  da  determinação  prevista  no  disposto  no  artigo  primeiro, 
parágrafos primeiro e segundo, do Decreto n. 5.504 de 2005.
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Além  dessa  medida,  também  causou  restrição  ao  caráter 
competitivo do Pregão  Presencial n. 020/2010-CPL/SEJUSP, violando o disposto 
no artigo terceiro, inciso I, da Lei n. 8.666 de 1993, o requisito previsto no item 
9.2.8 do respectivo Edital, exigindo atestado de capacidade técnica datado dos 
últimos 180 (cento e oitenta) dias da data de abertura do Pregão (f. 70).

2.2.7. Pregão Presencial 005/200963

No  dia  14  de  abril  de  2009,  a  Coordenação  Geral  do  Centro 
Integrado  de  Operações  de  Defesa  Social  do  Amapá  (CIODES)  solicitou  à 
SEJUSP/AP a realização de diversos serviços com vistas a melhorar as atividades 
por si executadas (f. 01 do processo n. 28820.000.351/2009, item 15, v. I, MB 
59).

Consoante consta do referido pedido, os serviços solicitados foram 
os seguintes: i) serviço de adequação e ampliação da rede de dados; ii) serviço 
de ampliação e adequação da rede elétrica para informática; iii) instalação de 
novos  ativos  de  redes  de  dados;  iv)  segmentação  lógica  da  rede,  incluindo 
treinamento; v) instalação de antivírus corporativo para 65 (sessenta e cinco) 
estações de serviço  e servidores  de  rede;  e vi)  upgrade de computadores  e 
servidores.

Desse modo, em 19 de maio de 2009, durante a gestão do então 
Secretário  ALDO  ALVES  FERREIRA,  a  SEJUSP/AP  fez  publicar  edital  com  a 
finalidade de promover licitação, cujo objeto era realizar serviços de adequação e 
ampliação da rede de dados e rede elétrica e instalação de novos ativos de rede 
de dados do CIODES (f. 20/37).

A licitação em exame foi realizada na modalidade Pregão Presencial, 
recebendo o epíteto de 005/2009-CEL/SEJUSP, tendo por  pregoeiro MARCELO 
NEVES PACHECO. As despesas com a execução do contrato relativo ao Pregão 
Presencial  n.  005/2009-CEL/SEJUSP são  oriundas  da  fonte 0.101 (programa: 
1.33.101.06.122.0055.2166.0001  –  gestão  integrada  na  justiça  e  segurança 
pública).

A única empresa que apresentou proposta de preços e documentos 
destinados  a  sua  habilitação  foi  a  empresa  NETSYSTEM  TECNOLOGIA  E 
SERVIÇOS LTDA – ME (f. 42/52 e 53/80).

Em 30 de junho de 2009 foi lavrada a Ata de Abertura do Pregão 
Presencial  n.  005/2009-CEL/SEJUSP,  sagrando-se  vencedora  do  certame  a 
empresa NETSYSTEM TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA – ME, que apresentou a 
proposta no valor global  de R$ 414.667,95 (quatrocentos e quatorze 
mil, seiscentos e sessenta sete reais e noventa e cinco centavos) (f. 81).

Destaque-se  que não  consta  nos autos  o  total  cumprimento  dos 
serviços licitados no Pregão Presencial n. 005/2009-CEL/SEJUSP. Há somente a 
nota fiscal 000456 no valor de R$ 200.000,00 (duzentos mil reais), emitida pela 
NETSYSTEM TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA – ME em 27/07/2009 (f. 100 e 100-
verso).

O valor restante da licitação em evidência (exatos R$ 214.667,95 – 
duzentos e quatorze mil, seiscentos e sessenta e sete reais e noventa e cinco 
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centavos)  foi  reconhecido  como  dívida  de  exercícios  anteriores  pelo  então 
secretário da SEJUSP/AP ALDO ALVES FERREIRA em 06/04/2010 (f. 110).

Ressalte-se,  por  oportuno,  que a  Lei  n.  8.666/1993,  ao  fixar  as 
normas  para  os  procedimentos  licitatórios  e  celebração  de  contratos  da 
Administração Pública,  estabelece em seu artigo 40 que o edital  deve indicar 
requisitos básicos e essenciais de forma a assegurar que a publicidade do edital 
tenha efetividade.  Entre tais  requisitos  encontra-se  o  objeto  da  licitação,  em 
descrição sucinta e clara, dentre outros.

A  análise  técnica  acerca  da  documentação  referente  a  tal 
procedimento demonstra que o edital do processo licitatório relativo ao Pregão 
Presencial  n.  005/2009-CEL/SEJUSP  se  encontra  eivado  de  irregularidades 
capazes de afastar o caráter competitivo da licitação em exame.

De fato, a informação técnica n. 249/2010 – INC/DITEC/DPF64 (f. 
1519/1522 ou 1607/1616-STJ, v. 7) produzida pelos peritos da Polícia Federal 
revelou  que  os  serviços  licitados  foram  adquiridos  sem  as  especificações 
necessárias. Referidos peritos mencionaram o seguinte:

(…) Verifica-se que o edital não obedeceu as normas que regem o assunto, vez que no 
item "6. Upgrade de computadores e servidores", não houve definição da quantidade de 
computadores e servidores e das configurações mínimas que deveriam ter, revelando ter 
sido  a  contratação  em dissonância  com a  lei  de  licitações  e  contratos  públicos  e  em 
prejuízo do adequado atendimento dos objetivos do contrato.

Portanto, as irregularidades constatadas na perícia foram, de fato, 
aptas a afastar o caráter competitivo da licitação em tela, na medida em que, 
por não indicar os requisitos acima referidos, acabou por trazer insegurança para 
que outras empresas pudessem participar do certame, já que não tinham como 
oferecer lances sem saber, com precisão, o que estava sendo licitado.

Segundo  apontou  a  Informação  Técnica  n.  249/2010  – 
INC/DITEC/DPF (f. 1519/1522 ou 1607/1616-STJ, v. 7), não consta do processo 
n.  28820.000.351/2009,  comprovação de  publicação do aviso  de licitação  no 
Diário Oficial ou em jornal de grande circulação. Esta irregularidade certamente 
agravou a falta de competitividade do certame em tela.

Esclareça-se  que  o  pregoeiro  do  Pregão  Presencial  n.  005/2009-
CEL/SEJUSP, MARCELO NEVES PACHECO, justificou a realização do Pregão na 
forma  presencial  argumentando  que  seria  impossível  realizá-lo  na  forma 
eletrônica, uma vez que a SEJUSP/AP não disporia de acesso a internet banda 
larga (f. 19).

Todavia, tal argumento em nada justifica a realização do referido 
Pregão na forma presencial, uma vez que, ainda que pudesse vir a facilitar o 
processo,  a  utilização  de  internet  banda  larga  não  é  imprescindível  para  o 
procedimento.  Ademais,  diversos  órgão  públicos  realizaram  com  sucesso 
licitações na modalidade Pregão Eletrônico no Município de Macapá/AP no ano de 
2010,  mesmo  sem  terem  acesso  à  internet  banda  larga,  conforme  acima 
destacado.

Como já ocorrera nos outros certames, essa frágil justificativa tinha 
por  finalidade  direcionar  a  licitação  as  empresas  de  EZIR  OLIVEIRA  DAS 
CHAGAS.
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Aliás, para o caso em tela, sequer a modalidade Pregão poderia ter 
sido eleita, uma vez que o objeto do Pregão Presencial n. 005/2009-CEL/SEJUSP 
não está em conformidade com o disposto na Lei n. 10.520/2002.

Sem dúvida, a Informação Técnica n. 249/2010 – INC/DITEC/DPF (f. 
1519/1522 ou 1607/1616-STJ, v. 7) revelou que o objeto da licitação em exame 
não se trata de serviço comum, porquanto não pode ser objetivamente definido 
no Edital, conforme fixado no parágrafo único da Lei n. 10.520/2002. Ademais, a 
escolha pela modalidade pregão tornou o procedimento licitatório mais simples, 
visto que não exigiu a participação de pelo menos três empresas cadastradas.

2.2.8. Pregão Presencial 001/200965

No dia  6  de  outubro  de  2008,  o  então  Secretário  de  Estado  da 
SEJUSP/AP  ALDO  ALVES  FERREIRA  autorizou  a  realização  de  licitação,  cujo 
objeto  consistia  na  aquisição  de  14  (quatorze)  produtos  do  tipo  materiais 
permanentes  para  os  Postos  de  Atendimento  à  Mulher  (f.  01  do  caderno 
processual n. 28820.001.561/2008).

O  procedimento  licitatório  em  tela  foi  efetuado  na  modalidade 
Pregão Presencial  e registrado sob a designação de 001/2009 – CEL/SEJUSP, 
tendo por pregoeiro MARCELO NEVES PACHECO (f. 39/46).

As  despesas  com  a  execução  do  contrato  relativo  ao  Pregão 
Presencial n. 001/2009 – CEL/SEJUSP são relativas ao Convênio n. 033/2008, 
celebrado entre a Secretaria Especial de Políticas para as Mulheres da Presidência 
da República e a SEJUSP/AP (f. 03/12), sendo a fonte orçamentária a de número 
0.103 (programa: 06.122.0055.2166, Rubrica 4490.52) (f. 44).

O único interessado a apresentar proposta de preços e documentos 
de habilitação foi a empresa Z. B. DA COSTA – ME (DATAPLUS INFORMÁTICA) (f. 
63/99), gerida por EZIR OLIVEIRA DAS CHAGAS.

Cumpre esclarecer que o item 6.3 do edital do Pregão Presencial n. 
001/2009 – CEL/SEJUSP determinava que a proposta de preços deveria atender 
a todas as condições constantes do respectivo certame e seu anexo, contendo as 
especificações  de  forma  clara  e  detalhada  do  objeto  cotado,  citando  marca, 
modelo  e  referência  que identificasse  o  produto,  apresentação  de  folders  ou 
catálogos  originais  do  produto,  não  se  admitindo  propostas  alternativas  (f. 
39/46).

Ademais,  o  item  8.8.1  do  referido  edital  advertia  que  seriam 
consideradas desclassificadas as propostas que não contivessem todos os dados 
e elementos exigidos para o envelope 1 (Propostas de Preços), fossem omissas 
ou apresentassem irregularidades ou defeitos capazes de dificultar o pagamento 
(f. 39/46).

Não obstante tal regra, a empresa Z. B. DA COSTA – ME (DATAPLUS 
INFORMÁTICA) apresentou sua proposta sem especificar  modelo e marca dos 
itens  licitados  e  sagrou-se  vencedora do  Pregão  Presencial  n.  001/2009  – 
CEL/SEJUSP,  apresentando  a  proposta  global  para  os  14  (quatorze)  itens 
licitados no valor  de R$ 114.825,00 (cento e quatorze mil, oitocentos e 
vinte e cinco reais) (f. 91).
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Com a apresentação da proposta de preços da empresa Z. B. DA 
COSTA – ME (DATAPLUS INFORMÁTICA) em desacordo com o edital do Pregão 
Presencial n. 001/2009 – CEL/SEJUSP, o pregoeiro MARCELO NEVES PACHECO 
deveria desclassificá-la, mas assim não o fez. A esse respeito, a Controladoria-
Geral  da  União  revelou  o  seguinte (RELATÓRIO CGU  SEJUSP  Versão  Final  – 
localizar):

A proposta apresentada pela empresa vencedora não apresenta especificação de marca e 
modelo (notebook) e de modelo (central de ar, cadeira fixa sem braço, arquivo de aço, 
mesa para escritório, computadores, impressora multifuncional, data show, copiadora, mini 
gravador digital e frigobar), indo de encontro ao disposto no item 6.3 do Edital do pregão 
presencial em comento, que determinou que as propostas deveriam conter “especificações 
de forma clara e detalhada do objeto cotado, citando marca, modelo e referência que 
identifique o produto, apresentação de folders ou catálogos originais do produto, não se 
admitindo proposta alternativa”. Conclui-se, portanto, que houve descumprimento da 
norma editalícia por parte da empresa sem que o Pregoeiro adotasse a providência 
prevista no item 8.8.1 do Edital (desclassificação da proposta que não atenda as 
exigências do edital).

Fica  demonstrado,  desse  modo,  que  o  Pregão  Presencial  n. 
001/2009  –  CEL/SEJUSP  foi  direcionado  à  empresa  Z.  B.  DA  COSTA  –  ME 
(DATAPLUS INFORMÁTICA) que, mesmo apresentando proposta de preços em 
desalinho com o Edital da licitação, venceu o certame.

Esclareça-se que a  Lei  n.  8.666/93,  ao  fixar  as  normas para  os 
procedimentos licitatórios e celebração de contratos da Administração Pública, 
estabelece  em seu  artigo  40  que  o  edital  deve  indicar  requisitos  básicos  e 
essenciais de forma a assegurar que a publicidade do edital tenha efetividade. 
Entre tais requisitos encontra-se o objeto da licitação, em descrição sucinta e 
clara, dentre outros.

A análise feita pela CGU acerca da documentação referente a tal 
procedimento  demonstra  que  as  propostas  e  também  as  notas  fiscais 
apresentadas pela empresa vencedora do Presencial n. 001/2009 – CEL/SEJUSP 
prejudicaram o cumprimento do requisito acima elencado, o que efetivamente 
afastou o caráter competitivo da licitação em tela.

Em relação aos preços constantes do procedimento licitatório em 
questão,  o  relatório  produzido  pela  Controladoria-Geral  da  União  apontou  o 
seguinte (RELATÓRIO CGU SEJUSP Versão Final – localizar):

Quanto aos preços praticados, a análise de sua compatibilidade com os preços de 
mercado, neste momento, fica inviabilizada face à ausência de especificações suficientes 
nas propostas e nas notas fiscais existentes na documentação apreendida.

Portanto, a ausência de informações essenciais acerca dos objetos 
licitados foi de tal grandeza que impediu qualquer análise pormenorizada dos 
peritos acerca da licitação. 

Tal prática, entretanto, não pode ser considerada apenas uma mera 
ausência  de  formalidade  legal.  A  prática  da  organização  criminosa  era 
justamente promover certames direcionados às empresas de EZIR DAS CHAGAS 
e os “equívocos” praticados não mais eram do que uma forma de facilitar esse 
direcionamento.

Conforme foi visto, as despesas com a execução do contrato relativo 
ao Pregão Presencial n. 001/2009 – CEL/SEJUSP são relativas ao  Convênio n. 
033/2008, celebrado entre a Secretaria Especial de Políticas para as Mulheres 
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da Presidência da República e a SEJUSP/AP (fls. 03/12).

Para esses casos, conforme determina o disposto no artigo primeiro, 
parágrafos primeiro e segundo do Decreto n. 5.504 de 2005, é obrigatório o 
emprego da licitação na modalidade pregão, sendo preferencial a utilização de 
sua  forma  eletrônica,  salvo  motivo  devidamente  justificado,  atestando  a 
inviabilidade da utilização desta forma eletrônica.

No  entanto,  no  tocante  ao  Pregão  Presencial  n.  001/2009  – 
CEL/SEJUSP,  como  era  o  modus  operandi, o  pregoeiro  MARCELO  NEVES 
PACHECO argumentou  que  a  licitação  em evidência  seria  realizada  na  foma 
presencial porque a SEJUSP/AP não disporia de acesso à internet banda larga, 
sem o qual ficaria impossível a realização de Pregão na forma eletrônica (f. 38), 
informação esta inverídica, como já demonstrado a exaustão.

Com tal restrição à competitividade no certame, houve violação ao 
princípio da isonomia e da proposta mais vantajosa para a administração, bem 
como houve descumprimento ao disposto no artigo primeiro, parágrafos primeiro 
e segundo do Decreto n. 5.504 de 2005, que determina a utilização do Pregão na 
Forma Eletrônica toda vez que envolvam repasse voluntário de recursos públicos 
da União, como é o caso em tela em face do Convênio n. 033/2008.

Além  dessa  medida,  também  causou  restrição  ao  caráter 
competitivo do Pregão Presencial n. 001/2009 – CEL/SEJUSP, violando o disposto 
no artigo terceiro, inciso I, da Lei n. 8.666/1993, o requisito previsto no item 
9.2.8 do respectivo Edital, exigindo atestado de capacidade técnica datado dos 
últimos 180 (cento e oitenta) dias da data de abertura do Pregão (f. 39/46).

Evidente,  assim,  a  fraude  ao  Pregão  Presencial  n.  001/2009-
CPL/SEJUSP que resultou desse conchavo licitatório.

2.3. Da Aquisição de Lanches e Alimentos

A Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública do Amapá 
(SEJUSP) celebrou o contrato n. 003/2006 com a empresa JMR DA SILVEIRA – 
ME (nome fantasia Rabellus Lanche), que tinha por objetivo a contratação de 
empresa  para  fornecimento  de  alimentação  e  lanche  para  aquela  secretaria 
(itens 1366, segunda parte, e 2367 do MB 59).

As despesas do contrato correram por conta dos recursos oriundos 
do recurso estadual relativo ao repasse dos fundos constitucionais (fonte 0101), 
conta do programa de trabalho 06.122.0055.2166 (gestão integrada na justiça e 
segurança pública), consoante se observa da cláusula específica do contrato e 
dos termos aditivos.

O  contrato  foi  firmado  em  15/03/2006,  e  foram  firmados  sete 
aditivos, sendo o vencimento do sétimo aditivo em out/2010. Todavia, o contrato 
foi rescindido em 23/08/2010 (v. documentos finais – não numerados – do item 
13).

A tabela abaixo mostra os valores e a vigência de cada aditivo.

Contrato Mês Valor Contrato Mês Valor (R$) Contrato Mês Valor (R$) Contrato Mês Valor (R$)

66 Item 13, segunda parte do MB 59  
67 Item 23 do MB 59  
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(R$)

Original

mar/06
8.000,00

1º Aditi-
vo

mai/07
8.000,00 2º Aditi-

vo jul/08

10.000,00
5º Aditi-

vo set/09

10.000,00

abr/06 8.000,00 jun/07 8.000,00 ago/08 10.000,00 out/09 10.000,00

mai/06 8.000,00 jul/07 8.000,00

3º Aditi-
vo

set/08 10.000,00

6º Aditi-
vo

nov/09 10.000,00

jun/06 8.000,00 ago/07 8.000,00 out/08 10.000,00 dez/09 10.000,00

jul/06 8.000,00 set/07 8.000,00 nov/08 10.000,00 jan/10 10.000,00

ago/06 8.000,00 out/07 8.000,00 dez/08 10.000,00 fev/10 10.000,00

set/06

8.000,00

2º Aditi-
vo

nov/07
10.000,00

4º Aditi-
vo

jan/09

10.000,00

mar/10

10.000,00

out/06 8.000,00 dez/07 10.000,00 fev/09 10.000,00 abr/10 10.000,00

nov/06 8.000,00 jan/08 10.000,00 mar/09 10.000,00

7º Aditi-
vo

mai/10 10.000,00

dez/06 8.000,00 fev/08 10.000,00 abr/09 10.000,00 jun/10 10.000,00

1º Aditi-
vo

jan/07 8.000,00 mar/08 10.000,00 mai/09 10.000,00 jul/10 10.000,00

fev/07 8.000,00 abr/08 10.000,00 jun/09 10.000,00 ago/10 10.000,00

mar/07 8.000,00 mai/08 10.000,00
5º Aditi-

vo

jul/09 10.000,00 set/10 10.000,00

abr/07
8.000,00

jun/08
10.000,00

ago/09
10.000,00

out/10
10.000,00

Na gestão do Secretário ALDO ALVES FERREIRA foram assinados do 
segundo  ao  sétimo  aditivos68.  Pela  empresa  adjudicatária  assinou  a 
representante JANE MARISE RABELO DA SILVEIRA.

A informação técnica n. 157/2010 – INC/DITEC/DPF69 analisou com 
percuciência os termos do contrato, apontando diversas irregularidades que se 
estenderam também aos termos aditivos e que geraram prejuízo ao erário.

O  anexo  I  ao  Contrato  n.  003/2006  -  SEJUSP,  que  tratou  da 
especificação dos itens, assim como o anexo I a todos os aditivos, não possui 
qualquer detalhamento do objeto. A seguir, reproduz-se a tabela constante no 
anexo I do contrato.

Item Especificação

1. Refeição

2. Lanche

3. Água Mineral

4. Suco Natural

5. Refrigerante

6. Salgadinhos diversos

7. Café

8. Açúcar

9. Leite

10. Biscoito

11. Bolacha

68 Assinou o contrato original e o primeiro aditivo o Secretário de Estado da Justiça e Segurança Pública 
Interino PEDRO RODRIGUES GONÇALVES LEITE. Todavia, considerando que a presente denúncia limita-se ao 
período em que ALDO ALVES foi o Secretário de Justiça, a peça acusatória imputará apenas as condutas 
criminosas a partir  do segundo termo aditivo.  O contrato original  e  o primeiro aditivo serão objeto de 
apuratório distinto, consoante informado na cota que segue em apartado.

69 Informação 157.2010 sejusp - contrato 003-2006 - JMR  
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Item Especificação

12. Achocolatado

A tabela deixa evidente a falta de descrição clara e suficiente do 
objeto contratado. De acordo com o TCU (2006)70, são cláusulas necessárias ou 
essenciais ao contrato, as que estabelecem: o objeto detalhado, de acordo com 
as  especificações  técnicas,  modelo,  marca,  quantidade  e  outros  elementos 
característicos, e em conformidade com o ato convocatório respectivo71.

Evidentemente,  uma contratação  entre um particular,  que  visa  o 
lucro,  e  a  administração  pública  resta  prejudicada  quando  o  contrato  não 
estabelece sequer a quantidade de cada produto a ser fornecida72. No caso dos 
itens 1 e 2 da tabela reproduzida (refeição e lanche), não há especificação da 
composição da refeição e do lanche, possibilitando à empresa fornecer itens de 
qualidade  insatisfatória,  que  podem  não  atender  aos  objetivos  da 
administração73.

Ademais, não houve, nos processos em análise, a estimativa prévia 
do valor dos itens, que deveria obrigatoriamente ter sido juntada ao processo de 
contratação. No caso de compras, a estimativa total a ser considerada é a soma 
dos  preços  unitários  (multiplicados  pelas  quantidades  de  cada  item),  o  qual 
necessariamente deve refletir o preço de mercado.

Desta forma, não há como saber se o contrato estava ou não dentro 
do preço de mercado em se tratando do valor pactuado, haja vista a imprecisão 
do objeto e falta de planilha de formação de preços. 

Portanto, verifica-se que a contratação de fornecimento de gêneros 
alimentícios  sem especificação  clara  do  objeto,  em dissonância  com a  lei  de 
licitações  e  contratos  públicos  e  em prejuízo  do  adequado  atendimento  dos 
objetivos  do  contrato,  caracterizando  favorecimento  de  empresa  para 
contratação com a Administração Pública, afronta os princípios da legalidade, da 
isonomia  de  condições  entre  as  empresas  interessadas  em contratar  com  a 
administração, e da eficiência, vez que não possibilitou a seleção da proposta 
mais vantajosa para a administração.

70 TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO, Licitação e Contratos, Orientações Básicas, 3ª ed., 2006, p. 274.
71 O entendimento decorre do artigo 55 da lei 8666, que reza: art. 55. São cláusulas necessárias em todo 

contrato as que estabeleçam: I - o objeto e seus elementos característicos;
72 Nesse sentido,  as normas pertinentes a licitações, a exemplo da lei 8666 e da lei 10520 (lei do pregão), 

que devem preceder as contratações, obrigam a administração a detalhar os itens, conforme segue:
Lei nº 8.666/1993
Art. 7º […] §4º É vedada, ainda, a inclusão, no objeto da licitação, de fornecimento de materiais e serviços sem 

previsão de quantidades ou cujos quantitativos não correspondam às previsões reais do projeto básico ou 
executivo.

Art. 14 Nenhuma compra será feita sem a adequada caracterização de seu objeto [...].
§ 7o Nas compras deverão ser observadas, ainda:
I - a especificação completa do bem a ser adquirido sem indicação de marca; 
Lei nº 10.520/2002
Art. 3º [...]
II - a definição do objeto deverá ser precisa, suficiente e clara, vedadas especificações que, por excessivas, 

irrelevantes ou desnecessárias, limitem a competição;
73 A Sumula 1771 do TCU, transcrita a seguir, encerra a questão: A definição precisa e suficiente do objeto 

licitado  constitui  regra  indispensável  da  competição,  até  mesmo  como  pressuposto  do  postulado  de 
igualdade entre os licitantes, do qual é subsidiário o princípio da publicidade, que envolve o conhecimento, 
pelos concorrentes potenciais das condições básicas da licitação. Na hipótese particular da licitação para 
compra, a quantidade demandada é essencial à definição do objeto do pregão.
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Observe-se  que  essas  inúmeras  irregularidades  objetivavam 
justamente  dificultar  a  fiscalização  acerca  do  cumprimento  do  contrato, 
procurando  conferir  aparência  de  legalidade  a  um  contrato  que  não  foi 
efetivamente cumprido, ao menos na gestão de ALDO ALVES FERREIRA.

Com  efeito,  consoante  informações  prestadas  por  LUIZ  MARIO 
ARAUJO DE LIMA74 (f. 40/47 ou 35/42-STJ, v. 1), à época assessor jurídico da 
SEJUSP, referido contrato somente existia no papel, sendo-lhe informado por RUI 
TORK  que  o  dinheiro  do  contrato  era  utilizado  para  despesas  extras  da 
secretaria, como pagamento de ART para obras e pontos de TV por satélite, SKY 
para o secretário e para confraternizações pontuais.

Além  do  depoimento  de  LUIZ  MARIO,  análise  procedida  nos 
processos n. 28820.000.511/2009; 28820.000.549/2009; 28820.000.580/2009, 
28820.000.650/2009  e  28820.000.393/2009,  referentes  aos  termos  aditivos, 
reforça a constatação de que os serviços não foram prestados.

E isso porque as notas fiscais da empresa J.M.R DA SILVEIRA-ME, 
mesmo que emitidas em meses diferentes, são sequenciais no período abrangido 
entre os meses de agosto e outubro de 2009, o que demonstra que a empresa 
fornecia quase que exclusivamente para a SEJUSP, como se pode verificar:

a) Nota fiscal nº 000124, emitida pela J.M.R. da SILVEIRA – 
ME,  de  12/08/09,  fls.  07  do  Processo  nº. 
28820.000.511/2009; 

b) Nota fiscal nº 000125, emitida pela J.M.R. da SILVEIRA – 
ME,  de  09/09/09,  fls.  07  do  Processo  nº. 
28820.000.549/2009

c) Nota fiscal nº 000126, emitida pela J.M.R. da SILVEIRA – 
ME,  de  24/09/09,  fls.  07  do  Processo  nº 
28820.000.580/2009,.

d) Nota fiscal nº 000127, emitida pela J.M.R. da SILVEIRA – 
ME, de 29/10/09, fls. 11; e Nota fiscal nº 000129, emitida 
pela  J.M.R.  da  SILVEIRA –  ME,  de  01/12/09,  fls.  26   do 
Processo nº. 28820.000.650/2009.

e) Nota fiscal nº 000135, emitida pela J.M.R. da SILVEIRA – 
ME,  de  07/05/10,  fls.  05  do  Processo  nº 
28820.000.393/2009.

Além disso, e ainda que isso seja objeto de outra investigação, pois 
se trata de fatos pretéritos àqueles que estão sendo imputados na denúncia, a 
empresa  J.M.R.  DA SILVEIRA –  ME  foi  constituída  em 13/02/2006,  ou  seja, 
poucos dias antes da contratação direta realizada pela SEJUSP, o que demonstra 
que  não  havia  como  saber  se  a  empresa  teria  condições  de  prestar 
satisfatoriamente este tipo de serviço, o que indica que foi criada justamente 
para vencer o certame licitatório.

Note-se  que  a  prática  é  muito  semelhante  àquela  apurada  na 

74 “QUE outro procedimento que se recorda fraudado é o de fornecimento de lanches e alimentos para a 
SEJUSP, serviço que inexiste; QUE a empresa contratada chama-se JMR DA SILVEIRA e é de propriedade da 
irmão da servidora ANA LÚCIA, que trabalha com RUI TORK; QUE RUI diz que o dinheiro do contrato é 
utilizado para despesas extras da SEJUSP, como pagamento de ART para obras e pontos de TV por satélite, 
SKY, para secretário e para confraternizações pontuais”.
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locação de veículos contratada com a empresa  XAVIER E VERAS CONSTRUTORA 
E  SERVIÇOS  LTDA:  realizou-se  a  contratação  de  uma  empresa  recém 
criada no intuito de desviar recursos públicos.

Em que pese o contrato tenha sido assinado inicialmente por outro 
gestor,  o  certo  é  que  ALDO  ALVES  FERREIRA  o  manteve,  renovando-o 
periodicamente  com  os  mesmos  defeitos.  Além disso,  aumentou  o  valor  da 
contraprestação  estatal  (inicialmente  era  de  R$  8.000,00  mensais  e  depois 
passou a ser de R$ 10.000,00/mês).

Para isso, contou com a importante participação de RUI TORK DE 
CASTRO  até  11/06/2010  (v.  f.  75  do  PA  824/2013-36,  constante  em mídia 
anexa),  data  em que foi  exonerado,  o qual,  na condição de Coordenador da 
Coordenadoria  Administrativa  Financeira  (CAF/SEJUSP),  assinava  as  notas  de 
empenho juntamente com ALDO, permitindo o pagamento indevido.

Houve  também  a  imprescindível  participação  da  servidora  ANA 
SAMARA ALMEIDA DE CARVALHO, que atestava (v. anverso das notas fiscais n. 
124,  125,  126,  127,  129  e  135)  o  recebimento  dos  serviços  que  não  eram 
prestados, e de JOSÉ MARIANO BRUNO DOS SANTOS, o qual era responsável 
pela montagem dos procedimentos licitatórios.

Consoante descrito no Relatório de Análise n. 025/2011 da Polícia 
Federal75 (f.  6243/6249  ou  6326/6332-STJ,  v.  32),  constatou-se  que  ANA 
SAMARA  ALMEIDA CARVALHO  realizou  saque  na  conta  corrente  da  empresa 
J.M.R. DA SILVEIRA – ME, confirmando que compunha o esquema criminoso, 
pois os falsos atestos por  ela conferidos ocorriam mediante o pagamento de 
propina.  Da  mesma  forma,  JOSE  MARIANO  sacou  da  conta  da  J.M.R.  DA 
SILVEIRA – ME, valor este pago a título de propina.

Além deles, participou do esquema criminoso envolvendo o desvio 
de recursos voltado ao pagamento de lanche e alimentos o denunciado JOSÉ DO 
ESPÍRITO SANTO GALVÃO VERAS (ZECA), assessor de fato de ALDO. Ainda que 
não conste o seu nome em nenhum documento dos termos aditivos do contrato 
de prestação de serviços, o certo é que ZECA também era beneficiado com o 
contrato, recebendo propina da empresa J.M.R. DA SILVEIRA – ME, tanto que na 
sede da Federação dos Conselhos Comunitários de Segurança Pública (FEASP), 
presidida por ele, foi apreendido um cheque (item 28 do MB 6776) no valor de R$ 
15.500,00, assinado por JANE MARISE RABELO DA SILVEIRA, destinado a seu 
irmão  CARLOS  HELOY  GALVÃO  VERAS,  o  qual,  conforme  anteriormente 
demonstrado, funcionava como seu laranja.

A empresa J.M.R. DA SILVEIRA – ME, por sua vez, em que pese 
aponte como proprietária  JANE MARISE RABELO DA SILVEIRA, pertencia e era 
gerenciada de fato por MARA NUBIA RABELO DA SILVEIRA, conforme por ela 
mesma declarado77 e confirmado por suas irmãs JANE MARISE78 e ANA LUCIA 

75 Laudo n. 025/2011-INC/DITEC/DPF  
76 Cheque 15500 1 - item 28 MB 67 - parte 1   e Cheque 15500 2 - item 28 MB 67 - parte 2
77 Colhe-se do seu termo de declarações (f. 151/161, ap. 64): “QUE é gerente da empresa que está em nome 

de sua irmã JANE MARISE RABELO DA SILVEIRA mas que na realidade é de sua propriedade; QUE JANE 
MARISE não sabe informar nada do esquema criminoso apesar de ter havido busca e apreensão em sua 
casa;  (…) QUE a  empresa apena está  no nome da  irmã porque na época da abertura da empresa a  
declarante etava com o nome no SERASA;

78 “QUE sua irmã, Sra. MARA NUBIA RABELO DA SILVEIRA, é a responsável pela administração financeira e 
contábil da empresa, ficando a declarante responsável tão somente pela produção; QUE a declarante aufere 
aproximadamente R$ 800,00 da empresa;” (f. 877/878 ou 965/966-STJ, v. 4)
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RABELO DA SILVEIRA79.

2.4. Da vinculação entre os grupos

Conforme  restou  acima  demonstrado,  havia  um  núcleo  de 
funcionários  públicos  na  SEJUSP,  comandados  pelo  secretário  ALDO  ALVES 
FERREIRA  e,  especificamente  em  relação  ao  contrato  de  locação  acima 
mencionado,  também  pelo  ex-governador  WALDEZ  GOES,  responsável  por 
fraudar  licitações  em  diversas  áreas.  As  empresas  beneficiárias  da  fraude 
pertenciam a ramos de atuação diferentes, não competindo entre si.

Contudo, era comum haver o trânsito de recursos financeiros entre 
as  empresas  beneficiárias  e  entre  estas  e  os  funcionários  públicos,  o  que 
demonstra que pertenciam todas a uma única organização criminosa.

A análise das informações enviadas pelo Banco Central do Brasil - 
BACEN,  por  meio  do  Ofício  n.  101/2011/DECIC/PE/REPRE  de  27/04/2011  (f. 
8594  ou  8673-STJ,  v.  56),  demonstrou  que  ocorreram  diversas  transações 
financeiras entre os denunciados. Abaixo, listam-se essas transações (v. relatório 
de análise n. 025/201180, f. 6243/6249 ou 6326/6332-STJ, v. 32).

i.  Dos  recursos  recebidos  por  RUI  TORK  DE  CASTRO  das 
empresas SYSTEM e NETSYSTEM:

De acordo com o BACEN, RUI TORK DE CASTRO recebeu em contas 
mantidas junto aos Bancos do Brasil e Itaú, o montante de R$ 78.495,00 - entre 
07/2006 e 12/2009, sendo tais recursos oriundos das empresas NETSYSTEM TEC 
E SERV e SYSTEM INFORMÁTICA, mantenedoras de contratos com a SEJUSP. As 
tabelas abaixo trazem o resumo dos créditos.

79 “QUE sua irmã JANE MARISE RABELO DA SILVEIRA tem uma firma de cujo nome é JMR DA SILVEIRA e 
fornece  lanche,  quentinha,  água,  gás  para  a  SEJUSP;  QUE  JANE  MARISE  apesar  de  ser  uma  das 
proprietárias , apenas ajuda no buffet fazendo salgados e doces; QUE sua irmã MARA NUBIA RABELO DA 
SILVEIRA tem muitas inormacões pois esta é a pessoa que gerencia a firma JMR DA SILVEIRA além de ser a 
segunda proprietária” (f. 719/721 ou 808/810-STJ, v. 3)

80 Laudo n. 025/2011-INC/DITEC/DPF  
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ii. Do cheque emitido pela J M R DA SILVEIRA – ME em favor 
da SYSTEM INFORMÁTICA:

Segundo as informações bancárias, em 07/10/2008 a empresa JMR 
pagou R$ 5.000,00 para a SYSTEM INFORMÁTICA. 
Banco do Brasil S.A. - Ag. 4544-6 - C/c 8413-1

Importante destacar que o pagamento ocorreu um dia depois da 
JMR ter recebido R$ 28.736,80 do Governo do Estado do Amapá, relativo ao 
contrato com a SEJUSP. 

iii.  Do pagamento de propina pela empresa JMR para ANA 
SAMARA ALMEIDA DE CARVALHO

Segundo  informações  fornecidas  pelo  Banco  do  Brasil,  em 
09/06/2009, um dia após receber recursos da SEJUSP, houve um saque na conta 
da  JMR  no  valor  de  R$  13.000,00,  dos  quais  R$  5.000,00  tiveram  como 
favorecida ANA SAMARA ALMEIDA CARVALHO, servidora da secretaria e acusada 
por  MARA NÚBIA de  cobrar  propina  da  JMR.  A  seguir  o  resumo  dos  dados 
extraídos do extrato bancário.
Banco do Brasil S.A. - Ag. 4544-6 - C/c 8413-1

iv. Do pagamento de propina pela empresa JMR para JOSÉ 
MARIANO BRUNO DOS SANTOS

Segundo  informações  fornecidas  pelo  Banco  do  Brasil,  em 
18/09/2008, um dia após receber recursos da SEJUSP, foi sacado o cheque de 
número 850029 na conta da JMR, no valor de R$ 5.000,00 cujo beneficiário seria 
JOSÉ MARIANO BRUNO DOS SANTOS, servidor da SEJUSP. A seguir o resumo dos 
dados extraídos do extrato bancário.
Banco do Brasil S.A. - Ag. 4544-6 - C/c 8413-1

v. Dos recursos recebidos por CARLOS HELOY GALVÃO VERAS 
das empresas SYSTEM e NETSYSTEM:

Segundo as informações fornecidas pelos bancos, CARLOS HELOY 
recebeu  dois  depósitos  de  R$  50.000,00  em  18/03/2009,  originados  das 
empresas SYSTEM INFORMÁTICA e NETSYSTEM TECNOLOGIA. 
Banco do Brasil - Ag. 2825 - ag. 119768
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vi. Do cheque emitido pela J M R DA SILVEIRA – ME em favor 
de CARLOS HELOY GALVÃO VERAS

Além da análise dos extratos bancários, a apreensão de um cheque 
na  Federação  dos  Conselhos  Comunitários  de  Segurança  Pública  (FEASP), 
presidida  por  JOSÉ  DO ESPÍRITO SANTO GALVÃO VERAS (ZECA),  ratificou  o 
trânsito de recursos entre as diversas facções do grupo criminoso (item 28 do 
MB 6781).

Com efeito, foi apreendido um cheque no valor de R$ 15.500,00, 
assinado por JANE MARISE RABELO DA SILVEIRA, (informações suprimidas para 
fins de divulgação),  destinado a CARLOS HELOY GALVÃO VERAS, (informações 
suprimidas para fins de divulgação), pois o nome dele está no verso do cheque.

(imagem suprimida para fins de divulgação)

Havia,  portanto,  livre  trânsito  de  recursos  entre  as  diversas 
empresas  envolvidas,  havendo,  também,  saque  em  espécie  nas  contas  das 
empresas por alguns dos funcionários públicos denunciados, o que confirma que 
compunham uma única organização voltada ao desvio de recursos públicos.

Ademais,  comprovou-se  que  a  empresa  XAVIER  E  VERAS, 
beneficiada com um contrato fictício e superfaturado com a SEJUSP, cedeu ao 
menos um de seus veículos ao ex-governador WALDEZ GOES:

3. DO DIREITO

3.1. Da competência da Justiça Federal

Muitas  das  despesas  decorrentes  dos  contratos  firmados  pela 
Secretaria  de  Justiça  e  Segurança  Pública  (SEJUSP),  acima  descritos,  eram 
provenientes de verbas oriundas de convênios com órgãos federais. Dentre eles, 
destacam-se  os  pregões  presenciais  n.  001/2010-CPL/SEJUSP  (Convênio  n. 
040/2009),  002/2009–CEL/SEJUSP  (Convênio  n.  049/2008),  021/2010-
CPL/SEJUSP (Convênio  n.  096/2009),  020/2010-CPL/SEJUSP  (Convênio  n. 
095/2009)  e  001/2009  –  CEL/SEJUSP  (Convênio  n.  033/2008),  celebrados 
respectivamente, com a Secretaria Nacional de Segurança Pública/Ministério da 
Justiça (o primeiro) e com a Secretaria Especial de Políticas para as Mulheres da 
Presidência da República (os demais).

Cuidando-se, pois, de malversação de verbas federais, impõe-se o 
reconhecimento da competência da Justiça Federal, nos termos da jurisprudência 
pátria:

PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. FRAUDES A 
LICITAÇÕES  MUNICIPAIS  E  FEDERAIS.  CONVÊNIOS. 

81 Cheque 15500 1 - item 28 MB 67 - parte 1   e Cheque 15500 2 - item 28 MB 67 - parte 2
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FISCALIZAÇÃO  PELO  TCU.  QUADRILHA  OU  BANDO. 
COMPETÊNCIA. JUSTIÇA FEDERAL. SÚMULA Nº 208 DO STJ. 
ORDEM DENEGADA.

1. Paciente denunciado como parte de suposta organização 
criminosa  que  teria  como  principal  atividade  fraudar 
licitações, tanto municipais como federais, além do crime de 
quadrilha ou bando (art. 288 do CP).

2.  Tratando  de  supostos  desvios  de  verbas  advindas  de 
convênios  entre  a  prefeitura  e  órgãos  federais,  com 
destinações específicas ao Município e sujeitos a fiscalização 
do Tribunal de Contas da União, firma-se a competência da 
Justiça Federal. Precedentes da Corte, do STJ e do STF.

3. Aplicação da Súmula n. 208 do eg. Superior Tribunal de 
Justiça que dispõe: "Compete à Justiça Federal processar e 
julgar  prefeito  municipal  por  desvio  de  verba  sujeita  a 
prestação de contas perante órgão federal".

4. Ordem denegada.

(TRF1, HC 0050450-30.2010.4.01.0000/AM, Terceira Turma, 
rel. Des. Federal Carlos Olavo, e-DJF1 08/10/2010)

Em relação aos contratos que tiveram fonte orçamentária diversa, 
deve-se aplicar  a regra de conexão do art. 76, inciso I, do Código de Processo 
Penal, porquanto as infrações imputadas nesta peça apontam um liame subjetivo 
entre  todos  os  agentes  voltado  ao  desvio  de  verbas  públicas,  fossem  elas 
federais ou estaduais.

3.2. Da materialidade

A  materialidade  dos  delitos  imputados  encontra  ressonância  na 
análise dos próprios documentos que instruem os processos licitatórios, a saber:

- Item 2.1. Locação de veículos:  contrato n. 007/2009-SEJUSP/AP 
(Tomada de Preço n. 002/2009), constante dos itens 16, 21 e 24 do MB 59;

-  Item 2.2. Aquisição de material e de serviços de informática e 
outros materiais permanentes: Pregão Presencial n. 001/2010, Carta Convite n. 
033/2009, Dispensa de licitação para aquisição de suprimentos de informática e 
toner  (procs.  Administrativo  n.  28820.000.538/2009  e  28820.000.539/2009), 
Pregão  Presencial  n.  002/2009,  Pregão  Presencial  n.  021/2010,  Pregão 
Presencial  n.  020/2010,  Pregão  Presencial  005/2009  e  Pregão  Presencial 
001/2009, constante dos itens 15, 17 e 20 do MB 59, itens 3, 5, 10 do MB 70, 
itens 06, 07, 08, 09 e 11 do MB 71, itens 41.17 e 41.18 do MB 67.

- Item 2.3. aquisição de alimentos: contrato n. 003/2006, constante 
dos itens 13, segunda parte, e 23 do MB 59.

Complementam  a  análise  dessas  provas  os  diversos  laudos, 
relatórios e demais informações técnicas mencionadas na peça acusatória: 

i. Item 2.1. Locação de veículos:

- Laudo de Exame Financeiro n. 681/2010-INC/DITEC/DPF;
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- Laudo n. 681/2010 – INC/DITEC/DPF;

- Laudo n. 1650/2010-INC/DITEC/DPF;

- Laudo de Exame financeiro n. 717/2010 – INC/DITEC/DPF;

- Laudo de Exame Financeiro n. 570/2010 – INC/DITEC/DPF.

ii. Item 2.2. Aquisição de material e de serviço de informática e 
outros materiais permanentes:

- Laudo n. 921/2010-INC/DITEC/DPF;

- Laudo n. 414/2011-INC/DITEC/DPF;

- Laudo n. 1638/2010-INC/DITEC/DPF;

- Informação Técnica n. 252/2010 – INC/DITEC/DPF;

- Informação Técnica n. 250/2010-INC/DITEC/DPF;

- informação Técnica n. 249/2010 – INC/DITEC/DPF;

iii. Item 2.3. Aquisição de Lanches e Alimentos:

- Informação Técnica n. 157/2010 – INC/DITEC/DPF.

3.3. Da autoria

A  seguir,  passa-se  à  descrição  individualizada  da  autoria  por 
denunciado:

3.3.1. ANTONIO WALDEZ GOES DA SILVA

O denunciado  WALDEZ GOES,  à  época  dos  fatos  Governador  do 
Estado  do  Amapá,  atuou  como  mentor  e  intermediador  da  contratação  da 
empresa XAVIER E VERAS CONSTRUTORA E SERVIÇOS LTDA pela Secretaria de 
Justiça e Segurança Pública (SEJUSP), empresa esta cujo proprietário era JOSE 
DO ESPIRITO SANTO GALVAO VERAS.

Na  chefia  do  governo  estadual,  WALDEZ  GOES  nomeou  como 
Secretário ALDO ALVES FERREIRA e o aproximou de JOSE DO ESPIRITO SANTO, 
vulgo  ZECA,  então  Presidente  da  Federação  Amapaense  dos  Conselhos 
Comunitários de Segurança Pública (FEASP), pessoa jurídica esta que possuía 
um convênio/termo  de  cooperação  técnica  com  o  Estado  do  Amapá  para  o 
recebimento de combustível e outros bens, os quais eram licitados pela SEJUSP.

QUE as licitações de interesse da FEASP são realizadas pela 
SEJUSP;  QUE  a  FEASP  representa  os  Conselhos 
Comunitários  de  Segurança  Pública  no  Estado  do  Amapá, 
tendo sido criada  juntamente com os Conselhos Já com o 
seu presidente indicado JOSÉ DO ESPÍRITO SANTO GALVÃO 
VERAS,  conhecido  como ZECA;  QUE o  secretário  ALDO 
não  possui  ascendência  sobre  ZECA  pois  esse  seria 
ligado  diretamente  ligado  ao  governador  WALDEZ 
GOES;  QUE  ZECA  consegue  recursos  com  o  governo  do 
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Estado, sendo que as licitações são realizadas pela SEJUSP, 
mas  todas  as  empresas  contratadas  são  indicadas 
previamente por este;  QUE tal o poder de influência de 
ZECA  junto  ao  governo  do  Estado,  que  o  secretário 
ALDO ligou  da  cidade  de  New Orleans,  nos  Estados 
Unidos,  onde participava de um congresso,  a fim de 
que  o  declarante  liberasse  um  parecer  referente  a 
pedido da FEASP; QUE após este fato o declarante não 
tem mais segurado nenhum processo da Federação;

E esta proximidade de ZECA junto ao Governador WALDEZ GOES 
era por ele utilizada junto a funcionários públicos da SEJUSP para alcançar os 
seus  interesses.  No  diálogo  abaixo,  ZECA  deixou  bastante  claro  ao  seu 
interlocutor  que  nos  casos  em que  ele  não  conseguia  resolver  determinada 
questão junto ao Secretário ALDO ALVES, ele se dirigia ao Governador WALDEZ.

Dia: 25/06/2010
Hora: 18:13:00
Interlocutores: JOSÉ DO ESPÍRITO SANTO GALVÃO VERAS x Servidor 
da SEJUSP (Neiva ou Leivo)

(informações suprimidas para fins de divulgação)

OUÇA O ÁUDIO: 25.06.2010  181300

Os próprios laranjas de ZECA,  CARLOS HELOY GALVÃO VERAS82 e 
ELIÉZIO GOMES XAVIER83 atestaram que ele era amigo de WALDEZ GOES.

A influência que ZECA possuía junto ao Governador WALDEZ GOES 
era de tal  ordem que ele criou (em nome de laranjas)  a empresa  XAVIER E 
VERAS CONSTRUTORA E SERVIÇOS LTDA exclusivamente para ser destinatária 
do contrato fraudado n. 007/2009-SEJUSP/AP84 (Tomada de Preço n. 002/2009, 
processo administrativo n. 28820.000.272/2009), cujo objeto era a locação de 7 
(sete) veículos para a secretaria.

Conforme descrito, além do direcionamento do processo licitatório, o 
sobrepreço praticado, no prazo de duração do contrato (24 meses), permitia a 
aquisição de 2 (dois) veículos similares novos para cada veículo locado, o que 
demonstra o prejuízo causado aos cofres públicos.

Obviamente, o prejuízo ao erário permitiu o enriquecimento ilícito 
JOSE DO ESPIRITO SANTO GALVAO VERAS. Porém, esta facilidade no desvio de 
recursos públicos tinha um preço, consistente na necessidade de compartilhar os 
valores indevidamente recebidos.

No caso deste contrato de locação, além dos funcionários públicos 
(ALDO  ALVES,  RUI  TORK  e  MARCELO  NEVES)  que  atuaram  ativamente  do 
processo  licitatório,  direcionando-o  à  XAVIER  E  VERAS  CONSTRUTORA  E 
SERVIÇOS LTDA,  também o  Governador  WALDEZ  GOES,  Chefe  do  Executivo 
estadual, logrou vantagem ilícita.

82 Que ao que sabe ZECA é somente amigo do ex-governador WALDEZ GOES e também possui relação de 
amizade com o Secretário ALDO; (f. 1462/1465 ou 1550/1553-STJ, v. 6 CÓPIA DO TD)

83 Que o declarante tem conhecimento que ZECA possuía amizade com o ex-Governador WALDEZ GOES e com 
o Secretário ALDO; (f. 880/882 ou 968/970-STJ, v. 4)

84 Conforme já narrado, referida empresa foi constituída em 30/10/2008 e a sua movimentação financeira teve 
início com o primeiro pagamento da SEJUSP, em 3/8/20091, sendo que a primeira nota fiscal emitida pela 
empresa data de 3/6/20092 e possui como tomador do serviço o próprio Governo do Estado.
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Com efeito, na sede da empresa XAVIER E VERAS CONSTRUTORA E 
SERVIÇOS LTDA (MB 81) foram apreendidos documentos que comprovam que 
ela cedeu, em 20/07/2010, um de seus veículos para a campanha política de 
WALDEZ GOES, candidato ao Senado Federal.

Com  efeito,  a  XAVIER  E  VERAS  adquiriu  uma  camionete  HILUX 
TOYOTA CD 4X2 SR, ano 2009, modelo 2010, em 12/07/2010, pelo valor de R$ 
65.000,00, consoante se observa do documento auxiliar de nota fiscal eletrônica 
apreendido (item 12 do MB 8185):

85 NFE - Camionete Xavier e Veras  
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Na semana seguinte, em 20/07/2010, a mesma camionete HILUX 
TOYOTA CD 4X2 SR foi cedida para a campanha eleitoral do candidato WALDEZ 
GOES, consoante se observa do recibo eleitoral apreendido na sede da XAVIER E 
VERAS (item 15 do MB 8186):

Consoante  já  descrito  na  denúncia,  o  vínculo  associativo  entre 
WALDEZ,  ALDO e  ZECA é  bastante  perceptível:  o  então  chefe  do  executivo 
aproximou  ZECA  do  Secretário  ALDO  e  gestou  junto  ao  seu  subalterno  a 
formalização de um contrato fraudulento, com a finalidade exclusiva de desviar 
recursos públicos (tamanho era o sobrepreço contratado), os quais retornaram, 
posteriormente,  por  outro  meio  (cessão  de veículo  adquirido  com os  valores 
desviados) para o financiamento de sua campanha eleitoral.

Além disso,  diálogo  interceptado  entre WALDEZ e ZECA algumas 
semanas antes das eleições ratifica a proximidade entre eles, bem como sugere 
que possivelmente ZECA prestava apoio financeiro às campanhas de WALDEZ e 
de sua esposa MARILIA GOES (WALDEZ pediu uma “ajuda” a ZECA, sugerindo 
que pedia dinheiro ou talvez a cessão de outros veículos):

Dia: 08/09/2010
Hora: 16:43:22
Interlocutores: ZECA x WALDEZ GOES

(informações suprimidas para fins de divulgação)

Ouça o áudio aqui: 08.09.2010  164322

Havia,  pois,  no  mínimo,  uma  troca  de  favores  entre  WALDEZ  e 
ZECA.  O primeiro  favorecia  o  segundo  por  meio  de  contratos  ilícitos  para  o 
desvio de elevado montante de recursos do erário em troca de cessão de bens e 
“ajudas”  (possivelmente  financeiras)  ofertadas  pelo  segundo  em benefício  da 
campanha política do primeiro e de sua esposa.

Ao assim agir, atuando com vontade final para fraudar, mediante 
86 Recibo de Doação  
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ajuste, o caráter competitivo do procedimento licitatório da Tomada de Preço n. 
002/2009  (processo  administrativo  n.  28820.000.272/2009),  direcionando  a 
contratação da empresa XAVIER E VERAS CONSTRUTORA E SERVIÇOS LTDA, 
com  o  intuito  de  obter,  para  si  e  para  outrem,  vantagem  decorrente  da 
adjudicação do objeto da licitação, incidiu na prática criminosa descrita no art. 
90 da Lei n. 8.666/1993.

Além  disso,  com  a  prorrogação  do  contrato  (termo  aditivo  de 
8/5/2010),  incorreu  na  prática  do  delito  tipificado  no  art.  92  da  Lei  n. 
8.666/1993,  na  medida  em  que  possibilitou  a  prorrogação  contratual  e  o 
aumento da vantagem pecuniária ilicitamente contratada, em favor da empresa 
adjudicatária.

Outrossim, ao contribuir para o desvio em proveito próprio e alheio 
dos  recursos  auferidos  com  a  contratação  da  XAVIER  E  VERAS,  ciente  da 
condição de funcionário público dos demais denunciados, incorreu na prática do 
crime do art. 312 do Código Penal, por 16 (dezesseis) vezes, considerando que 
os  pagamentos  eram  mensais  e  o  contrato  durou  de  junho/2009  a 
setembro/2010.

Por fim, ao associar-se com mais de três pessoas para a prática dos 
crimes descritos, incidiu também no crime do art. 288 do Código Penal.

3.3.2. ALDO ALVES FERREIRA

O  denunciado  ALDO  ocupava,  à  época  dos  fatos,  o  cargo  de 
Secretário da  Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública do Amapá 
(SEJUSP) e,  nessa condição,  atuou como um dos coordenadores das fraudes 
perpetradas nos processos licitatórios daquela secretaria.

Como  secretário  de  Estado  nomeado  pelo  Governador  WALDEZ 
GOES,  ALDO  nomeou  pessoas  de  sua  confiança  para  ocupar  os  cargos 
estratégicos  da  SEJUSP,  os  quais  eram  os  responsáveis  pela  condução  dos 
certames licitatórios. Ademais, como ordenador de despesas, foi o responsável 
por celebrar todos os contratos e autorizar os pagamentos indevidos.

LUIZ MÁRIO ARAÚJO DE LIMA (f.  40/47 ou 35/42-STJ,  v.  187),  à 
época assessor  jurídico  da SEJUSP,  responsável  pela  análise  e elaboração de 
pareceres jurídicos nos processos licitatórios, afirmou que a partir de meados de 
2008 o secretário ALDO passou a exigir que alterasse pareceres jurídicos para 
que  fossem  permitidas  a  realização  de  diversos  certames.  Após  descrever 
inúmeras  fraudes  em  processos  licitatórios,  LUIZ  MÁRIO  afirmou  que  ALDO 
participaria diretamente nas fraudes e que o dinheiro referente à propina paga 
pelos  empresários  lhe  seria  repassada  por  RUI  TORK.  Pela  pertinência  das 
informações, transcreve-se excerto das declarações prestadas:

QUE no início de sua atuação como assessor jurídico, até o 
primeiro semestre de 2008, o secretário ALDO acatava todos 
os seus pareceres jurídicos; QUE a partir desse período o 
secretário ALDO passou a chamá-lo em seu gabinete 
onde pedia para que aqueles pareceres que negavam a 
realização de licitações por problemas legais fossem 
refeitos a fim de permitir a realização do certame; QUE 

87 Termo de Declarações de Luiz Mário Araújo De Lima  
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esses  pedidos  eram  sempre  justificados  pelo  interesse 
público; (…) QUE problemas de foro íntimo deixou de falar 
com RUI TORK, sendo que este quando queria que alguma 
parecer  fosse  refeito  falava  diretamente  com o secretário 
ALDO  ou  com  MARCELO  da  comissão  de  licitações  ou 
SAMARA que é responsável pelo patrimônio da SEJUSP; (…) 
QUE o dinheiro referente a propina é entregue pelos 
empresários  em  espécie  diretamente  a  RUI  TORK, 
MARIANO e MARCELO na própria SEJUSP (…); QUE a parte 
referente a ALDO seria repassada por RUI TORK; (…) 
QUE no dia de ontem, 25 de novembro de 2009, o secretário 
ALDO lhe chamou no gabinete e lhe informou que a 
SEJUSP iria  realizar 10 (dez) convites,  pois teria R$ 
1.500.000,00 (um milhão e quinhentos mil reais) para 
ser  utilizado  em  obras  e  disse-lhe  que  os 
procedimentos licitatórios e o parecer jurídico teriam 
que ser todos com data retroativa, pois do contrário a 
SEJUSP  iria  perder  a  verba;  (…)  QUE  tal  o  poder  de 
influência  de  ZECA  junto  ao  governo  do  Estado,  que  o 
secretário ALDO ligou da cidade de New Orleans, nos 
Estados Unidos, onde participava de um congresso, a 
fim de que o declarante liberasse um parecer referente 
a pedido da FEASP; (…) QUE os pedidos, principalmente 
aqueles  oriundos  do  secretário  ALDO,  vinham  com  uma 
carga de pressão moral, sentindo-se o declarante coagido no 
seu  desempenho  profissional;  QUE  diante  da  atitude  do 
secretário  ALDO,  temia  por  seu  emprego,  única  fonte  de 
renda da  família,  sendo que  ALDO chegou a lhe  dizer, 
quando ao apresentar parecer contrário à determinada 
contratação, que o mesmo só estava atrapalhando;

Informações semelhantes foram prestadas por CELSO TADEU SILVA 
FRANCO (f.  142/145,  ap.  64),  responsável  pela  realização  se  empenho  da 
despesa, sua liquidação e programação de desembolso:

QUE as licitações muitas vezes já chegavam “prontas”, ou 
seja, não existia o procedimento licitatório em si, apenas a 
montagem posterior  do  processo,  para  mera  formalidade; 
QUE quem estava envolvido nas fraudes era o próprio 
Secretário  de  Estado,  ALDO  ALVES  FERREIRA,  RUI 
TORK DE CASTRO, JOSE MARIANO BRUNO DOS SANTOS, 
MARCELO NEVES PACHECO e MAURO; (…) QUE além disso 
sempre  havia  a  pressão  e  determinação  para  pagamento 
preferencial  das empresas  citadas,  ficando então evidente 
que existia um “esquema” dentro da Secretaria, envolvendo 
seus superiores; QUE salienta que todos os atos praticados 
por  sua  pessoa  foram  dentro  da  lei,  sendo  que  aqueles 
pagamentos  feitos  de  forma  privilegiada  para 
empresas  indicadas  foram  por  determinação  do 
Senhor RUI TORK DE CASTRO, que sempre utilizava o 
nome do  Secretário  de  Estado,  Senhor  ALDO ALVES 
FERREIRA;

A denunciada MARA NUBIA RABELO DA SILVEIRA88,  por  sua vez, 
deixou claro que ALDO ALVES FERREIRA determinou a rescisão do contrato com 
88 TD MARA NUBIA RABELO DA SILVEIRA  
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a empresa J.M.R. SILVEIRA por não ter gostado de comentário por ela realizado 
a respeito do contrato de locação de veículos com a empresa XAVIER & VERAS:

QUE o Dr. ALDO disse à declarante que o seu contrato teria o 
valor reduzido de R$ 10.000,00 para R$ 5.000,00 porque a 
SEJUSP  estava  num  momento  difícil,  entretanto,  como  a 
declarante lhe questionou sobre o contrato dos carros onde 
constava  a locação  de  7  (sete)  veículos  sendo que  havia 
apenas  3  (três)  circulando,  Dr.  ALDO  resolveu,  como 
punição, rescindir e não mais reduzir à metade o contrato da 
declarante (…);

As  declarações  transcritas  apenas  confirmam  que  ALDO  ALVES 
possuía  amplo  poder  de  comando  sobre  os  certames  licitatórios  que  eram 
realizados pela SEJUSP, participando decisivamente da escolha dos vencedores e 
influenciando também na ordem dos pagamentos.

Interceptações  telefônicas  autorizadas  pela  justiça  também 
revelaram que ALDO tinha conhecimento dos crimes praticados.

No dia 25/06/2010 flagrou-se conversa entre ALDO e ZECA sobre o 
contrato  de  locação  da  SEJUSP  com a  XAVIER  &  VERAS,  intermediado  pelo 
Governador WALDEZ GOES. No diálogo fica evidente que a empresa XAVIER & 
VERAS pertencia à ZECA e que havia plena anuência do secretário ALDO com as 
ilicitudes do contrato.

Dia: 25/06/2010
Hora: 19:26:55
Telefone: (informações suprimidas para fins de divulgação)
Alvo: ALDO ALVES FERREIRA

(informações suprimidas para fins de divulgação)

OUÇA O ÁUDIO AQUI: 25.06.2010  192655

Em outra conversa, desta vez do dia 27/6/2010, entre ZECA e ALDO 
fica ainda mais evidente a atuação conjunta de ambos:

Dia: 27/06/2010
Hora: 19:40:28
Telefone: (informações suprimidas para fins de divulgação)
Alvo: JOSÉ DO ESPÍRITO SANTO GALVÃO VERAS

(informações suprimidas para fins de divulgação)

Foram interceptadas também conversas ocorridas em julho/2010, 
período  em  que  a  Controladoria  Geral  da  União  (CGU)  estaria  realizando 
fiscalização  em  contratos  da  SEJUSP  (v.  relatório  de  análise  n.  45/2010-
NIP/SR/DPF/AP89), as quais demonstraram a preocupação de ALDO e de seus 
subordinados com eventual descobrimento dos atos fraudulentos praticados.

O diálogo abaixo entre ALDO e FRANCISO ROBERTO, seu substituto 
durante o período em que participava de curso realizado em Brasília, mostra a 
preocupação  de  ALDO  referente  à  ação  dos  auditores  da  CGU  na  SEJUSP, 
principalmente  no  que  tange  às  informações  prestadas  pelo  denunciado 
MARCELO.

89 Relatório de Análise n. 45/2010-NIP/SR/DPF/AP  
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Dia: 11/07/2010
Hora: 10:14:07
Telefone: (informações suprimidas para fins de divulgação)
Alvo: ALDO ALVES FERREIRA

(informações suprimidas para fins de divulgação)
Logo  em seguida  ALDO ligou  para  RUI  TORK,  manifestando  sua 

preocupação sobre as informações que teriam sido prestadas por MARCELO à 
CGU:

Dia: 11/07/2010
Hora: 10:39:50
Telefone: (informações suprimidas para fins de divulgação)
Alvo: ALDO ALVES FERREIRA

(informações suprimidas para fins de divulgação)

No  dia  seguinte  RUI  TORK  ligou  para  MARCELO  (na  transcrição 
aparece como HNI), orientando-o, a pedido de ALDO, conforme acima transcrito, 
a não comparecer ao trabalho, evitando, com isto, ser novamente inquirido pelos 
auditores da CGU:

Dia: 12/07/2010
Hora: 10:36:11
Telefone: (informações suprimidas para fins de divulgação)
Alvo: RUI TORK

(informações suprimidas para fins de divulgação)

O gerenciamento  das  fraudes  por  ALDO ALVES FERREIRA restou 
também sobejamente comprovada a partir da análise dos processos licitatórios 
anteriormente  descritos,  nos  quais  se  observa  a  decisiva  participação  do 
denunciado,  seja  firmando  os  contratos,  autorizando  os  pagamentos  ou 
movimentando os procedimentos.

Buscas e apreensões realizadas confirmaram o volume de recursos 
públicos que eram por ele apropriados:

i - Na sede da SEJUSP:

1. Pasta tipo 007 preta, com segredo, contendo R$ 175.000,00, encontrada no armário da 
sala do secretário de segurança do Estado do Amapá;

2. Pasta tipo 007 preta samsonite, com segredo, contendo R$ 335.000,00, juntamente 
com quatro  comprovantes  de  rendimentos  em  nome  de  ALDO  ALVES  FERREIRA  (…) 
encontrado no armário da sala do secretário de Segurança do Estado do Amapá;

3. R$ 47.410,00 encontrados na gaveta da sala do secretário de Segurança do Estado do 
Amapá.

ii - Na posse de ALDO ALVES FERREIRA (no momento da prisão temporária)

1. R$ 700,00, em espécie, que se encontrava em um envelope pardo dentro da valisa do 
detentor;

2. R$ 2.360,00, em espécie, que se encontrava em uma pasta plástica dentro da valisa 
preta do detentor;

3. R$ 15.000,00, em espécie, que se encontrava em uma pasta azul dentro da valisa preta 
do detentor;

4. R$ 1.008,00, em espécie, que encontrava na carteira no bolso do detentor;

R$ 260,00, em espécie, que se encontrava na funcional do detentor.
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iii - Na residência de ALDO:

1. R$ 30.000,00 em notas de R$ 100,00, encontrados no cofre do quarto do casal;

2. US$ 3.262,00;

3. EU$ 410,00.

Somando-se  os  valores  encontrados,  chega-se  a  um 
montante superior a R$ 606.000,00 (seiscentos e seis mil  reais),  em 
espécie, valor incompatível com a renda do denunciado, seja como delegado de 
polícia federal seja como secretário de Estado, o que confirma que os crimes 
praticados  pela  organização  criminosa  era  extremamente  rentável  ao  ex-
secretário.

As  condutas  praticadas  por  ALDO  ALVES,  ao  fraudar,  mediante 
ajuste, o caráter competitivo dos procedimentos licitatórios da Tomada de Preço 
n.  002/2009 (item 2.1),  do Pregão Presencial  n.  001/2010 (2.2.1),  da Carta 
Convite  n.  033/2009  (2.2.2),  do  Pregão  Presencial  n.  002/2009  (2.2.4),  do 
Pregão  Presencial  n.  021/2010  (2.2.5),  do  Pregão  Presencial  n.  020/2010 
(2.2.6),  do  Pregão  Presencial  n.  005/2009  (2.2.7)  e  do Pregão  Presencial 
001/2009 (2.2.8),  com o intuito  de  obter,  para  si  e  para  outrem,  vantagem 
decorrente da adjudicação do objeto das licitações, amoldam-se ao delito do art. 
90 da Lei n. 8.666/1993, praticado por 8 (oito) vezes. 

Ao dispensar os certames licitatórios para aquisição de toners para 
impressoras  a  laser  (processo  n.  28820.000.538/2009,  item 2.2.3)  e  para  a 
aquisição de suprimentos de informática (processo  28820.000.539/2009, item 
2.2.3), sem amparo legal,  praticou a  conduta tipificada no art.  89 da Lei  n. 
8.666/1993, por 2 (duas) vezes.

Ademais, com a prorrogação dos contratos de locação de veículos 
(item 2.1), por 1 (uma) vez, e com a prorrogação, na sua gestão, do segundo ao 
sétimo termo aditivo do contrato de aquisição de lanches de alimentos, incorreu 
na prática  do delito  tipificado no art.  92 da Lei  n.  8.666/1993, por  7 (sete) 
vezes, na medida em que possibilitou a prorrogação contratual e o aumento da 
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vantagem  pecuniária  ilicitamente  contratada,  em  favor  das  empresas 
adjudicatária.

Além disso, ao desviar os recursos dos contratos fraudados relativos 
ao Pregão Presencial n. 001/2010 (2.2.1), a Carta Convite n. 033/2009 (2.2.2), 
ao  Pregão Presencial  n.  002/2009 (2.2.4),  ao Pregão Presencial  n.  021/2010 
(2.2.5),  ao  Pregão  Presencial  n.  020/2010  (2.2.6),  ao  Pregão  Presencial  n.  
005/2009  (2.2.7)  e  ao Pregão  Presencial  001/2009  (2.2.8),  e  também  às 
dispensas de licitação para aquisição de toners e suprimentos de informática 
(item 2.2.3), todos estes pagos em parcela única, e também desviar os recursos 
dos contratos fraudados relativos à locação de veículos (por 16 meses - jun/2009 
a set/2010) e à aquisição de lanches e alimentos (por 36 meses – nov/2007 a 
out/2010),  cujos  pagamentos  eram  mensais,  em  proveito  próprio  e  alheio, 
incidiu na prática delituosa do art. 312 do Código Penal, por 61 (sessenta e uma) 
vezes.

Por fim, ao associar-se com mais de três pessoas para a prática dos 
crimes descritos, incidiu também no crime do art. 288 do Código Penal.

3.3.3. RUI TORK DE CASTRO

RUI  TORK,  no  período  descrito  na  denúncia,  atuou  na  SEJUSP 
inicialmente como Chefe da Divisão de Apoio Administrativo e posteriormente 
(em 07/07/2009, v. f.  73/74 do PA 824/2013-36, cuja cópia segue em mídia 
digital)  como  Coordenador  da  Coordenadoria  Administrativa  Financeira.  Foi 
exonerado em 11/06/2010.

LUIZ  MÁRIO  ARAÚJO  DE  LIMA  (f.  40/47  ou  35/42-STJ,  v.  190) 
afirmou que RUI TORK lhe pediu algumas vezes para alterar  seus pareceres, 
permitindo a realização de licitações fraudulentas. Asseverou que cabia a RUI a 
escolha das empresas adjudicatárias,  as quais,  tinham que pagar propina de 
cerca  de  30% do  valor  do  contrato.  RUI  recebia  o  dinheiro  da  propina  em 
espécie,  entregue  diretamente  pelos  empresários,  e  era  o  responsável  por 
repassar os valores ao secretário ALDO.

Pela importância das informações, merece transcrição o termo de 
declarações de LUIZ MÁRIO, o qual delimita o alcance das atribuições de RUI 
TORK dentro da organização existente dentro da SEJUSP:

QUE no início de sua atuação como assessor jurídico, até o 
primeiro semestre de 2008, o secretário ALDO acatava todos 
os seus pareceres jurídicos; QUE a partir  desse período o 
secretário ALDO passou a chamá-lo em seu gabinete onde 
pedia para que aqueles pareceres que negavam a realização 
de licitações por problemas legais fossem refeitos a fim de 
permitir a realização do certame; QUE esses pedidos eram 
sempre justificados pelo interesse público; QUE o chefe da 
divisão de apoio administrativo RUI TORK também lhe 
pediu algumas vezes para alterar pareceres; QUE por 
problemas de foro íntimo deixou de falar  com RUI TORK, 
sendo  que  este  quando  queria  que  algum  parecer  fosse 
refeito falava diretamente com o secretário ALDO ou com 
MARCELO  da  comissão  de  licitações  ou  SAMARA  que  é 
responsável pelo patrimônio da SEJUSP; QUE RUI TORK atua 

90 Termo de Declarações de Luiz Mário Araújo De Lima  
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na  SEJUSP  a  aproximadamente  15  (quinze)  anos;  QUE 
consta  que  RUI  seria  indicação  do  deputado  estadual 
ALEXANDRE BARCELOS; QUE inclusive já tentaram exonerá-
lo  mas  nunca  conseguiram;  QUE  no  âmbito  da  SEJUSP 
ocorrem  diversas  fraudes,  principalmente  em  licitações  e 
contratos  administrativos;  QUE  o expediente  recorrente  é 
direcionar  adjudicação  de  empresas;  QUE  as  empresas 
seriam  escolhidas  e  indicadas  por  RUI  TORK;  QUE 
comenta-se que cada uma delas para vencer a licitação teria 
que pagar antecipadamente 30% (trinta porcento) do valor 
do  contrato;  (…)  QUE  participam  e  influenciam 
diretamente nas fraudes o secretário ALDO, o chefe da 
Divisão de Apoio  Administrativo – DAA RUI TORK,  o 
presidente da comissão de licitações MARCELO, o chefe do 
CIPP  MARIANO BRUNO e  o  engenheiro  SÍLVIO  CÉSAR  do 
setor de engenharia; QUE o dinheiro referente a propina 
é entregue pelos empresários em espécie diretamente 
a RUI TORK, MARIANO e MARCELO na própria SEJUSP (…); 
QUE a parte referente a ALDO seria repassada por RUI 
TORK; (…)  QUE é RUI quem articula todas as fraudes 
com as empresas, indicando quais serão contratadas; 
QUE  salienta  o  fato  dos  procedimentos  licitatórios, 
especialmente  de  obras,  serem  meramente 
formalidade,  pois  RUI  já  indica  a  empresa  que 
realizará o serviço mandando que a mesma traga os 
documentos necessários para formar o processo; QUE 
MARCELO atua como agente operacional de RUI, cumprindo 
as  determinações  deste  para  tornar  o  procedimento  mais 
próximo do legal;

Como se observa das informações de LUIZ MÁRIO, RUI TORK atuava 
como  verdadeiro  braço  direito  de  ALDO  ALVES,  sendo  o  principal  agente 
operacionalizador do esquema fraudulento, pois era o responsável por contatar e 
escolher as empresas adjudicatárias,  coordenando, ademais,  seus subalternos 
(dentre eles, MARCELO e ANA SAMARA) para conferir aparência de legalidade 
aos certames fraudados.

Uma vez licitados os bens ou serviços, mediante fraude, RUI TORK 
atuava junto ao setor de pagamento para agilizar o empenho e a liquidação das 
despesas  correlatas,  facilitando  a  rápida  liberação  dos  recursos  públicos,  tal 
como  explicitado  por  CELSO  TADEU  SILVA  FRANCO  (f.  142/145,  ap.  64), 
responsável  pela  realização  de  empenho  da  despesa,  sua  liquidação  e 
programação de desembolso:

(…)  QUE  internamente  quem  habitualmente  solicitava  os 
pagamentos  era  o  Senhor  RUI  TORK;  QUE  RUI  sempre 
solicitava  a  preferência  de  pagamento  para  determinadas 
empresas;  QUE  RUI  sempre  falava  em  nome  do  Senhor 
ALDO  ALVES  FERREIRA,  dizendo  que  o  mesmo  havia 
solicitado o pagamento preferencial;  (…) QUE da sua sala 
percebia  o  fluxo  de  empresários  na  sala  do  Senhor  RUI 
TORK;  (…)  QUE  as  licitações  muitas  vezes  já  chegavam 
“prontas”, ou seja, não existia o procedimento licitatório em 
si,  apenas  a montagem posterior  do processo,  para  mera 
formalidade;  QUE quem estava envolvido nas  fraudes 
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era  o  próprio  Secretário  de  Estado,  ALDO  ALVES 
FERREIRA,  RUI  TORK  DE  CASTRO,  JOSE  MARIANO 
BRUNO DOS SANTOS, MARCELO NEVES PACHECO e MAURO; 
(…) QUE RUI trabalhava na Coordenadoria Administrativa e 
Financeira  –  CAF;  (...)  QUE  salienta  que  todos  os  atos 
praticados por sua pessoa foram dentro da lei,  sendo que 
aqueles  pagamentos feitos de forma privilegiada para 
empresas  indicadas  foram  por  determinação  do 
Senhor RUI TORK DE CASTRO, que sempre utilizava o 
nome do  Secretário  de  Estado,  Senhor  ALDO ALVES 
FERREIRA;

Da  análise  dos  processos  licitatórios,  cujas  fraudes  foram 
amplamente narradas ao norte, observa-se a participação RUI TORK em todas 
elas,  o  que  demonstra  que  efetivamente  tinha  participação  decisiva  nos 
certames.

A interceptação das conversas telefônicas mantidas por RUI TORK 
também  demonstram  que  ele  estava  plenamente  ciente  das  fraudes  que 
ocorriam na SEJUSP e nelas tinha ampla participação.

Em 11/07/2010, no curso de fiscalização da CGU junto à SEJUSP, o 
secretário ALDO ligou para RUI TORK, manifestando sua preocupação sobre as 
informações que teriam sido prestadas por MARCELO à CGU:

Dia: 11/07/2010
Hora: 10:39:50
Telefone: (informações suprimidas para fins de divulgação)
Alvo: ALDO ALVES FERREIRA

(informações suprimidas para fins de divulgação)

No  dia  seguinte  RUI  TORK  ligou  para  MARCELO  (na  transcrição 
aparece como HNI), orientando-o, a pedido de ALDO, conforme acima transcrito, 
a não comparecer ao trabalho, evitando, com isto, ser novamente inquirido pelos 
auditores da CGU:

Dia: 12/07/2010
Hora: 10:36:11
Telefone: (informações suprimidas para fins de divulgação)
Alvo: RUI TORK

(informações suprimidas para fins de divulgação)

A partir da análise das informações constantes do celular (Relatório 
de  Análise  do  Laudo  n.  1039/201191)  apreendido  em  poder  de  RUI  TORK, 
apurou-se uma mensagem de texto de MARCELO NEVES PACHECO informando 
que teria sido alijado da comissão de licitação:

62
N/
A

Marcelo 
sejusp

11/05/
10 
09:44

N/
A

N/
A

N/
A

Incoming

Acredita que fui "convidado" a passar a licitacao 
pro mauro? Segundo o mariano, secretario disse 
q queria q o nauro fisesse porque eu tava 
causando problema, ou seja, nao ia comprar o 
q ele quisesse. Vou tirar ferias amigo, nao tem 
ais condicoes

91 Relatório de Análise do Laudo n. 1039/2011  
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Referida  mensagem,  além  de  demonstrar  a  disputa  dentro  da 
SEJUSP para ver quem exercia o comando nos processos licitatórios, visando o 
desvio do dinheiro público, também confirma o conluio entre os denunciados.

A participação no engendro criminoso permitiu que RUI TORK DE 
CASTRO enriquecesse rapidamente. A esse respeito, transcreve-se a conclusão 
do Laudo n. 268/2010-INC/DITEC/DPF (f. 48/52, ap. 1092), que comparou sua 
movimentação financeira com os seus rendimentos declarados:

25. Após os exames, constatou-se que Rui Tork de Castro, (informações suprimidas para 
fins de divulgação), no período de 2005 a 2009, possuía relacionamento com os bancos do 
Brasil,  Itaú  e  Caixa  Econômica  Federal.  No  período  de  2005  a  2008  movimentou 
R$666.848,90. 

26.  Esse  movimento  excedeu  em  R$465.104,18  o  rendimento  líquido  declarado  pelo 
investigado, que foi de R$201.744,72 no período de 2005 a 2008, o que permitiu aos 
signatários constatar incompatibilidade entre a movimentação financeira e os rendimentos 
líquidos declarados.

27. Particularmente no ano de 2008, a movimentação bancária (R$396.020,92) excedeu 
em 641% a renda líquida declarada (R$53.408,65).

Além  da  propina  que  era  recebida  em  dinheiro  (consoante 
informação de LUIZ MÁRIO), análise dos extratos bancários logrou identificar que 
RUI TORK DE CASTRO recebeu em contas mantidas junto aos Bancos do Brasil e 
Itaú,  o  montante  de  R$  78.495,00  -  entre  07/2006  e  12/2009,  sendo  tais 
recursos  oriundos  das  empresas  NETSYSTEM  TEC  E  SERV  e  SYSTEM 
INFORMÁTICA, adjudicatárias de contratos fraudados descritos nesta denúncia. 
As tabelas abaixo trazem o resumo dos créditos93.

Cuidando-se, pois, de homem forte dentro da SEJUSP, a quem cabia 

92 Laudo n. 268/2010-INC/DITEC/DPF  
93 Da tabela transcrita deve-se desconsiderar o depósito da empresa IMP DA SILVA, cuja eventual participação 

em fraudes não está descrita na denúncia.
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a escolha das empresas adjudicatárias, as condutas praticadas por RUI TORK, ao 
fraudar, mediante ajuste, o caráter competitivo dos procedimentos licitatórios da 
Tomada de Preço n.  002/2009 (item 2.1),  do Pregão Presencial  n.  001/2010 
(2.2.1), da Carta Convite n. 033/2009 (2.2.2), do Pregão Presencial n. 002/2009 
(2.2.4),  do   Pregão  Presencial  n.  021/2010 (2.2.5),  do  Pregão  Presencial  n. 
020/2010  (2.2.6),  do  Pregão  Presencial  n.  005/2009  (2.2.7)  e  do Pregão 
Presencial  001/2009 (2.2.8),  com o intuito  de obter,  para  si  e para  outrem, 
vantagem decorrente da adjudicação do objeto das licitações, amoldam-se ao 
delito do art. 90 da Lei n. 8.666/1993, praticado por 8 (oito) vezes. 

Ao dispensar os certames licitatórios para aquisição de toners para 
impressoras  a  laser  (processo  n.  28820.000.538/2009,  item 2.2.3)  e  para  a 
aquisição de suprimentos de informática (processo  28820.000.539/2009, item 
2.2.3), sem amparo legal,  praticou a  conduta tipificada no art.  89 da Lei  n. 
8.666/1993, por 2 (duas) vezes.

Ademais, com a prorrogação dos contratos de locação de veículos 
(item 2.1),  por  1 (uma) vez,  e com a prorrogação,  no período imputado na 
denúncia,  do  segundo  ao  sétimo  termo  aditivo  do  contrato  de  aquisição  de 
lanches de alimentos, incorreu na prática do delito tipificado no art. 92 da Lei n. 
8.666/1993, por 7 (sete) vezes, na medida em que possibilitou a prorrogação 
contratual  e  o  aumento  da  vantagem pecuniária  ilicitamente  contratada,  em 
favor das empresas adjudicatárias.

Além disso, ao desviar os recursos dos contratos fraudados relativos 
ao Pregão Presencial n. 001/2010 (2.2.1), a Carta Convite n. 033/2009 (2.2.2), 
ao  Pregão Presencial  n.  002/2009 (2.2.4),  ao Pregão Presencial  n.  021/2010 
(2.2.5),  ao  Pregão  Presencial  n.  020/2010  (2.2.6),  ao  Pregão  Presencial  n.  
005/2009  (2.2.7)  e  ao Pregão  Presencial  001/2009  (2.2.8),  e  também  às 
dispensas de licitação para aquisição de toners e suprimentos de informática 
(item 2.2.3), todos estes pagos em parcela única, e também desviar os recursos 
dos contratos fraudados relativos à locação de veículos (por 16 meses - jun/2009 
a set/2010) e à aquisição de lanches e alimentos (por 36 meses – nov/2007 a 
out/2010),  cujos  pagamentos  eram  mensais,  em  proveito  próprio  e  alheio, 
incidiu na prática delituosa do art. 312 do Código Penal, por 61 (sessenta e uma) 
vezes.

Por fim, ao associar-se com mais de três pessoas para a prática dos 
crimes descritos, incidiu também no crime do art. 288 do Código Penal.

3.3.4.  JOSE  DO  ESPIRITO  SANTO  GALVAO  VERAS,  vulgo 
ZECA

JOSE  DO  ESPIRITO  SANTO  GALVAO  VERAS  era  presidente  da 
Federação  Amapaense  dos  Conselhos  Comunitários  de  Segurança  Pública  no 
Estado do Amapá (FEASP),  ao menos desde 200294.  Valeu-se dessa condição 
para se aproximar do Governador WALDEZ GOES, o que lhe permitiu ter amplo 
acesso às atividades internas da SEJUSP, participando ativamente dos ilícitos que 
eram ali perpetrados.

Com  efeito,  segundo  informações  prestadas  por  LUIZ  MARIO 

94 Colhe-se do seu termo de declaração prestado em 10/09/2010 (f. 699/703 ou 788/792-STJ, v. 3): “ QUE é 
presidente da Federação Amapaense dos Conselhos Comunitários de Segurança Pública (FEASP) há oito 
anos;”
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ARAUJO DE LIMA (f. 40/47 ou 35/42-STJ, v. 1), ZECA possuía contato direto com 
o Governador WALDEZ GÓES, o que o permitia acessar com maior facilidade 
recursos com o do Estado do Amapá, os quais eram destinados à FEASP por 
meio de contratações que eram licitadas pela SEJUSP.

Forte neste apadrinhamento, ZECA participava de grande parte das 
fraudes  em licitações  ocorridas  no âmbito  da  SEJUSP,  independentemente  se 
essas eram voltadas aos interesses da FEASP ou se eram para a contratação de 
bens e serviços da própria secretaria.

ZECA atuava como verdadeiro assessor do secretário ALDO ALVES, 
ainda que não possuísse vínculo formal com o Estado do Amapá, advogando no 
interesse do secretário, no seu próprio interesse (como proprietário da XAVIER & 
VERAS) e no interesse da FEASP.

O  próprio  irmão  de  ZECA,  CARLOS  HELOY  GALVAO  VERAS, 
reconheceu que ele era assessor do secretário ZECA95.

LUIZ  MÁRIO  ARAÚJO  DE  LIMA,  em  um  segundo  termo  de 
declarações prestado (f. 219/221, v. 309/311-STJ, v. 1) asseverou que RUI TORK 
fora  substituído por  JOSÉ DO ESPÍRITO SANTO GALVÃO VERAS, vulgo  ZECA, 
uma vez que o secretário ALDO descobriu que TORK estava cobrando propina 
das  empresas  envolvidas  além  do  valor  combinado  e  não  a  repassava  aos 
demais.

QUE em decorrência de desacerto no pagamento de propinas 
RUI  TORK  perdeu  muito  do  poder  que  possuía  na 
SEJUSP/AP;  QUE  a  desavença  ocorreu  no  pagamento  de 
propina feito por MALFAIA na empresa R&G das Graças; QUE 
consta que RUI TORK teria  recebido aproximadamente R$ 
120.000,00  (cento  e  vinte  mil  reais)  pelos  contratos 
concedidos  a  empresa  de  MALAFAIA,  sem  ter  feito  o 
reapasse ao Secretário de Estado ALDO ALVES FERREIRA de 
parte da propina; QUE ALDO descobriu isso quando enviou 
JOSE DO ESPIRITO SANTO GALVAO VERAS para cobrar  a 
propina devida por MALAFAIA; QUE após este fato, entre os 
meses de janeiro e fevereiro de 2010, ALDO determinou que 
JOSE DO ESPIRITO SANTO GALVAO VERAS, conhecido como 
ZECA reunisse todos os empreiteiros em seu gabinete; QUE 
nessa  reunião  ALDO  descobriu  que  RUI  TORK  cobrava 
propina além do acertado e não repassava a “cota parte” lhe 
devida;  QUE  diante  disso  afastou  RUI  TORK  da  área  de 
licitações  da  SEJUSP/AP,  deixando  todas  as  licitações  de 
obras a cargo de ZECA e as demais licitações a cargo de 
AIRAN; QUE tanto ZECA quanto AIRAN não possuem cargos 
na  SEJUSP/AP,  sendo  que  fazem  a  intermediação  dos 
“acertos” entre os empresários interessados e ALDO, ficando 
com parte desses valores; QUE ZECA é o responsável por 
apanhar  o  dinheiro  dos  “acertos”  com  os  empresários  e 
entregar a ALDO, sempre em espécie e normalmente num 
escritório que ALDO mantém no prédio da DEFESA SOCIAL, 
pois o local é mais tranquilo;

95 “Que conhece a pessoa de Aldo Alves Ferreira da Secretaria de Segurança Pública do Estado do Amapá, não 
mantendo qualquer relação de amizade com o mesmo; Que no entanto seu irmão Zeca é assessor de Aldo 
na SEJUSP” (f. 1462/1465 ou 1550/1553-STJ, v. 6)
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Todavia, do que se depreende dos autos, ZECA e RUI TORK atuavam 
conjuntamente,  pois  RUI  somente  foi  exonerado  da  SEJUSP em 11/06/2010, 
período  em  que  ZECA  já  atuava  amplamente  dentro  daquela  secretaria, 
conforme se observa dos diálogos interceptados.

Portanto, JOSE DO ESPIRITO SANTO GALVAO VERAS (ZECA), assim 
como RUI, atuava na arrecadação do dinheiro da propina decorrente das fraudes 
nas licitações realizadas pela secretaria.

Todavia,  além  dessa  atividade,  ZECA  atuava  como  verdadeiro 
assessor de ALDO ALVES, apesar de não possuir vínculo com o ente estatal.

Busca e apreensão na sua residência comprovou que ele exercia 
papel central dentro da SEJUSP, tendo ali sido encontrados os seguintes itens:

i.  a  via  original,  devidamente  recibada,  do  ofício  n.  617/10-
CIPP/SEJUSP96 enviada pelo secretário ALDO ALVES FERREIRA ao Secretário de 
Planejamento,  Orçamento  e  Tesouro  (SEPLAN),  solicitando  a  suplementação 
orçamentária  de  R$  1.500.000,00  relativa  ao  convênio  celebrado  com  a 
Federação dos Conselhos Comunitários de Segurança Pública (FEASP), presidida 
por ZECA, o que indica que ele, cumprindo ordens de ALDO, e no interesse da 
federação por ele presidida, levou referido ofício diretamente na Secretaria de 
Planejamento, atuando, pois, como verdadeiro funcionário da SEJUSP.

ii.  termo  de  responsabilidade97 da  SEJUSP/AP  tendo  como 
responsável por um notebook Positivo Mobile preto e prata o denunciado JOSÉ 
DO ESPÍRITO SANTO GALVÃO VERAS.

iii.  cópia  de  documento98 que  aparenta  ser  uma  agenda  dos 
compromissos do Secretário de Justiça.

iv. um veículo Toyota Hilux, placas NET 3303, pertencente à SEJUSP 
(v. Laudo 013/2011, na f. 4295 ou 4378-STJ, V. 18).

Além destes itens, na sede da Federação Amapaense dos Conselhos 
Comunitários de Segurança Pública no Estado do Amapá (FEASP) foi encontrada 
uma planilha99 demonstrativa das despesas da SEJUSP, o que apenas reforça que 
ZECA atuava naquela secretaria.

ANA LUCIA RABELO DA SILVEIRA (f. 719/721 ou 808/810-STJ, v. 
3100) confirmou a proximidade entre o secretário ALDO ALVES FERREIRA e JOSÉ 
DO ESPÍRITO SANTO GALVÃO VERAS (ZECA), bem como que este último recebia 
pessoas na SEJUSP, o que confirma uma vez mais que ali tinha livre trânsito:

QUE ZECA também possui uma casa que atualmente está 
servindo de comitê na Rua São José, próximo à Lanchonete 
Espaço Três; QUE neste comitê era comum haver reunião 
entre  Dr.  Aldo  e  ZECA;  (…)  QUE  ROGERIO  (um  senhor 
branco, com·pouco cabelo) ia muito na Sejusp falar com RUI 
e com ZECA mas não sabe o teor das conversas porque eles 
se  trancavam  numa  sala;  QUE  ultimamente  as  reuniões 

96 Ofício Sejusp - Feasp - item 03 MB 09  
97 Cautela Notebook - item 06 MB 09  
98 Secretário - item 12 MB 09  
99 Itens 41.17 e 41.18 do MB 67.
100Termo de Declarações de Ana Lúcia Rabelo Da Silveira  
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entre ZECA e ROGERIO eram realizadas no prédio da FEASP, 
localizado em frente à SEJUSP;

Porém, além de atuar como “servidor” (de fato) da SEJUSP, ZECA, 
por  intermédio  do  Governador  WALDEZ  GOES,  também  era  beneficiário  do 
contrato de locação de veículo celebrado entre a SEJUSP e a XAVIER E VERAS 
CONSTRUTORA E SERVIÇOS LTDA, pois era o seu proprietário de fato.

Para  tanto,  valia-se  dos  também  denunciados  ELIEZIO  GOMES 
XAVIER e  CARLOS HELOY GALVAO VERAS,  os  quais  constavam formalmente 
como sócios gerentes da empresa, porém eram apenas seus laranjas.

Consoante demonstrado no relatório  de inteligência n.  068/2009-
NIP/SR/DPF/AP (f. 1111/1123, ap. 5), ELIÉZIO GOMES XAVIER e CARLOS HELOY 
GALVÃO VERAS não possuíam condições financeiras e patrimônio necessário para 
dar suporte ao contrato firmado com a SEJUSP.

Os  laudos  de  exame financeiro  n.  717/2010 – INC/DITEC/DPF e 
570/2010 – INC/DITEC/DPF (f. 188/193, ap. 10 e f. 113/117, ap. 10) também 
confirmaram  que  ELIÉZIO  e  CARLOS  HELOY  não  possuíam  renda,  no  ano-
calendário 2008, que justificasse a integralização do capital necessário para a 
constituição  da  empresa  XAVIER & VERAS CONSTRUTORA E  SERVIÇOS LTDA 
(data de abertura: 04/11/2008).

Ademais,  conversas telefônicas de ZECA interceptadas por  ordem 
judicial certificaram que ele era o proprietário de fato da empresa e agia em 
conluio com o então secretário ALDO ALVES FERREIRA (v. relatório de análise n. 
39/2010101, f. 22/35 do apenso 37).

No dia 25/06/2010, NEIVA (na transcrição apontado como homem 
não  identificado  –  HNI)  questionou  ZECA  sobre  o  proprietário  da  empresa 
XAVIER & VERAS:

Dia: 25/06/2010
Hora: 10:49:01
Telefone: (informações suprimidas para fins de divulgação)
Alvo: JOSÉ DO ESPÍRITO SANTO GALVÃO VERAS

(informações suprimidas para fins de divulgação)

Ouça o áudio aqui: 25.06.2010  104901

Em nova ligação, ocorrida no mesmo dia 25/06/2010, o servidor da 
SEJUSP  identificado  apenas  como  NEIVA  (na  transcrição  HNI)  questionou 
novamente ZECA sobre o proprietário da XAVIER & VERAS, o qual confirmou que 
ela seria de seu irmão.

Ademais, ZECA deixou claro que tinha acesso direto ao Secretário 
ALDO e que apesar  de não ser  servidor  do Estado do Amapá ele teria  forte 
influência naquela secretaria, por ser o presidente da Federação Amapaense dos 
Conselhos Comunitários de Segurança Pública (FEASP).

Por fim, deixou claro ao novo servidor da SEJUSP que a questão 
afeta ao contrato não deveria ser solicitada a RUI (RUI TORK DE CASTRO), pois 
este já havia sido exonerado, e sim a ele próprio, o que certifica o poder de 
101Relatório de Análise n. 39/2010-NIP/SR/DPF/AP  
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gerência que ZECA possuía naquela secretaria.

Segue a transcrição (v. relatório de análise n. 39/2010102, f. 22/35 
do apenso 37):

Dia: 25/06/2010
Hora: 18:13:00
Telefone: (informações suprimidas para fins de divulgação)
Alvo: JOSÉ DO ESPÍRITO SANTO GALVÃO VERAS

(informações suprimidas para fins de divulgação)

Ouça o áudio aqui: 25.06.2010  181300

Finda  a  conversa  com o servidor  da  SEJUSP,  ZECA ligou para  o 
Secretário ALDO ALVES, para tratar do mesmo assunto. No diálogo que segue 
fica novamente explicitado que a empresa XAVIER & VERAS pertence à ZECA, 
havendo a plena anuência do secretário ALDO com as ilicitudes do contrato.

Dia: 25/06/2010
Hora: 19:26:55
Telefone: (informações suprimidas para fins de divulgação)
Alvo: ALDO ALVES FERREIRA

(informações suprimidas para fins de divulgação)

Ouça o áudio aqui: 25.06.2010  192655

Em outra conversa, desta vez do dia 27/6/2010, entre ZECA e ALDO 
fica ainda mais evidente a atuação conjunta de ambos:

Dia: 27/06/2010
Hora: 19:40:28
Telefone: (informações suprimidas para fins de divulgação)
Alvo: JOSÉ DO ESPÍRITO SANTO GALVÃO VERAS

(informações suprimidas para fins de divulgação)

Todavia, a divisão do lucro ilícito decorrente das fraudes praticadas 
no processo licitatório para a contratação de sua empresa não se limitava aos 
funcionários públicos da SEJUSP.

Como  demonstrado,  essa  divisão  alcançava  o  chefe  do  Poder 
Executiva estadual, o Governador WALDEZ GOES.

Essa conclusão é extraída dos documentos apreendidos na sede da 
empresa XAVIER E VERAS CONSTRUTORA E SERVIÇOS LTDA (MB 81), os quais 
comprovam  que  ela  cedeu,  em  20/07/2010,  um  de  seus  veículos  para  a 
campanha política de WALDEZ GOES, candidato ao Senado Federal.

Referida camionete fora adquirida em 12/07/2010, pelo valor de R$ 
65.000,00,  consoante  item  12  do  MB  81103.  Na  semana  seguinte,  em 
20/07/2010,  a  mesma  camionete  foi  cedida  para  a  campanha  eleitoral  do 
candidato WALDEZ GOES (item 15 do MB 81104).

Além disso,  diálogo  interceptado  entre WALDEZ e ZECA algumas 

102 Relatório de Análise n. 39/2010-NIP/SR/DPF/AP
103 NFE - Camionete Xavier e Veras
104 Recibo de Doação
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semanas antes das eleições ratifica a proximidade entre eles, bem como sugere 
que possivelmente ZECA prestava apoio financeiro às campanhas de WALDEZ e 
de sua esposa MARILIA GOES (WALDEZ pediu uma “ajuda” a ZECA, sugerindo 
que pedia dinheiro ou talvez a cessão de outros veículos). O áudio se encontra 
transcrito no tópico que imputa a autoria a WALDEZ GOES (dia 08/09/2010, às 
16:43:22).

Tem-se, assim, que, no mínimo, WALDEZ GOES favorecia ZECA por 
meio de contratos ilícitos para o desvio de elevado montante de recursos do 
erário  em  troca  de  cessão  de  bens  e  “ajudas”  (possivelmente  financeiras) 
ofertadas por ZECA em benefício da campanha política de WALDEZ e sua esposa.

Além disso, em que pese não apareça o seu nome em nenhum ato 
dos  processos  licitatórios,  pois  não  era  funcionário  público  formalmente 
nomeado,  restou  demonstrado que ele tinha participação direta  em todas as 
fraudes, tendo sido beneficiado com os recursos desviados.

Com efeito, na sede da Federação dos Conselhos Comunitários de 
Segurança Pública (FEASP), presidida por ele, foi apreendido um cheque (item 
28 do MB 67105) no valor de R$ 15.500,00, assinado por JANE MARISE RABELO 
DA  SILVEIRA (sócia formal da J.M.R.), destinado a seu irmão CARLOS HELOY 
GALVÃO VERAS, o qual, conforme anteriormente demonstrado, funcionava como 
seu laranja.

(imagem suprimida para fins de divulgação)

Da  mesma  forma,  as  empresas  SYSTEM  e  NETSYSTEM,  ambas 
pertencentes a EZIR OLIVEIRA DAS CHAGAS, depositaram R$ 100.000,00 (cem 
mil reais) na conta de seu irmão e laranja CARLOS HELOY GALVÃO VERAS.
Banco do Brasil - Ag. 2825 - ag. 119768

Conforme  anteriormente  descrito  era  prática  rotineira  da 
organização  criminosa  a  livre  circulação  de  verbas  (oriundas  do  pagamento 
realizado pela SEJUSP) entre as empresas beneficiárias dos contratos fraudados 
e também entre estas empresas e os denunciados.

Portanto,  o  cheque apreendido  e a  análise  das  contas  bancárias 
comprovam que  JOSÉ  DO ESPÍRITO  SANTO GALVÃO  VERAS,  além  de  ser  o 
adjudicatário do contrato de locação (item 2.1), teve atuação decisiva também 
nas  fraudes  envolvendo  as  empresas  de  informática  de  EZIR OLIVEIRA DAS 
CHAGAS (item 2.2) e na fraude do fornecimento de lanches e alimentos (item 
2.3), tanto que era beneficiário dos recursos desviados desses contratos.

Aliás,  os  depósitos  realizados  pela  SYSTEM  e  NETSYSTEM  em 
18/03/2009  confirmam que  a  ZECA tinha  participação  ativa  nas  fraudes  em 
período bastante anterior aquele inicialmente narrado por LUIS MARIO (janeiro 
ou fevereiro/2010), reforçando que atuou em conjunto com RUI TORK.

Considerando,  portanto,  que JOSE DOS ESPIRITO SANTO detinha 

105 Cheque 15500 1 - item 28 MB 67 - parte 1 e Cheque 15500 2 - item 28 MB 67 - parte 2
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atribuição decisiva dentro da organização criminosa, contribuindo para todas a 
fraudes  praticadas  nos  certames  licitatórios  (ou  de  dispensa  de  licitação) 
imputados  na  denúncia,  tem-se  que  ao  fraudar,  mediante  ajuste,  o  caráter 
competitivo  dos  procedimentos  licitatórios  da  Tomada  de  Preço  n.  002/2009 
(item  2.1),  do  Pregão  Presencial  n.  001/2010  (2.2.1),  da  Carta  Convite  n. 
033/2009  (2.2.2),  do  Pregão  Presencial  n.  002/2009  (2.2.4),  do   Pregão 
Presencial n. 021/2010 (2.2.5), do Pregão Presencial n. 020/2010 (2.2.6), do 
Pregão Presencial n. 005/2009 (2.2.7) e do Pregão Presencial 001/2009 (2.2.8), 
com  o  intuito  de  obter,  para  si  e  para  outrem,  vantagem  decorrente  da 
adjudicação do objeto das licitações, amoldam-se ao delito do art. 90 da Lei n. 
8.666/1993, praticado por 8 (oito) vezes. 

Ao dispensar os certames licitatórios para aquisição de toners para 
impressoras  a  laser  (processo  n.  28820.000.538/2009,  item 2.2.3)  e  para  a 
aquisição de suprimentos de informática (processo  28820.000.539/2009, item 
2.2.3), sem amparo legal,  praticou a  conduta tipificada no art.  89 da Lei  n. 
8.666/1993, por 2 (duas) vezes.

Ademais, com a prorrogação dos contratos de locação de veículos 
(item 2.1),  por  1 (uma) vez,  e com a prorrogação,  no período imputado na 
denúncia,  do  segundo  ao  sétimo  termo  aditivo  do  contrato  de  aquisição  de 
lanches de alimentos, incorreu na prática do delito tipificado no art. 92 da Lei n. 
8.666/1993, por 7 (sete) vezes, na medida em que possibilitou a prorrogação 
contratual  e  o  aumento  da  vantagem pecuniária  ilicitamente  contratada,  em 
favor das empresas adjudicatárias.

Além disso, ao desviar os recursos dos contratos fraudados relativos 
ao Pregão Presencial n. 001/2010 (2.2.1), a Carta Convite n. 033/2009 (2.2.2), 
ao  Pregão Presencial  n.  002/2009 (2.2.4),  ao Pregão Presencial  n.  021/2010 
(2.2.5),  ao  Pregão  Presencial  n.  020/2010  (2.2.6),  ao  Pregão  Presencial  n.  
005/2009  (2.2.7)  e  ao Pregão  Presencial  001/2009  (2.2.8),  e  também  às 
dispensas de licitação para aquisição de toners e suprimentos de informática 
(item 2.2.3), todos estes pagos em parcela única, e também desviar os recursos 
dos contratos fraudados relativos à locação de veículos (por 16 meses - jun/2009 
a set/2010) e à aquisição de lanches e alimentos (por 36 meses – nov/2007 a 
out/2010),  cujos  pagamentos  eram  mensais,  em  proveito  próprio  e  alheio, 
incidiu na prática delituosa do art. 312 do Código Penal, por 61 (sessenta e uma) 
vezes.

Por fim, ao associar-se com mais de três pessoas para a prática dos 
crimes descritos, incidiu também no crime do art. 288 do Código Penal.

3.3.5. MARCELO NEVES PACHECO

O denunciado MARCELO NEVES PACHECO,  agente  da  polícia  civil 
cedido à SEJUSP, era o presidente da comissão de especial de licitação e, nesta 
condição, teve atuação determinante dentro da organização criminosa, pois lhe 
competia  receber,  examinar  e  julgar  todos  os  documentos  e  procedimentos 
relativos aos certames licitatórios e ao cadastramento dos licitantes106.

Nesta posição, era impossível que o denunciado não percebesse as 
diversas irregularidades (sobrepreço, atestados falsos, direcionamento do objeto 

106Art. 6º, inciso XVI, da Lei n. 8.666/1993.
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licitado etc.) ocorridas em cada procedimento.

O envolvimento de MARCELO NEVES PACHECO na prática delituosa 
foi assim descrita por LUIZ MARIO ARAUJO DE LIMA (f. 40/47 ou 35/42-STJ, v. 
1):

QUE participam e influenciam diretamente nas fraudes 
o  secretário  ALDO,  o  chefe  da  Divisão  de  Apoio 
Administrativo  –  DAA  RUI  TORK,  o  presidente  da 
comissão  de  licitações  MARCELO,  o  chefe  do  CIPP 
MARIANO BRUNO e o engenheiro SÍLVIO CÉSAR do setor de 
engenharia;  QUE  o  dinheiro  referente  a  propina  é 
entregue pelos empresários em espécie diretamente a 
RUI TORK, MARIANO e MARCELO na própria SEJUSP (…); 
(...) QUE MARCELO atua como agente operacional de 
RUI, cumprindo as determinações deste para tornar o 
procedimento  mais  próximo  do  legal;  QUE  MARIANO 
monta  os  processos  auxiliando  MARCELO,  sendo  o 
responsável pelas verbas oriundas do governo federal; (…) 
QUE  após  a  assunção  de  MARCELO  na  Comissão 
Especial  de  Licitação  –  CEL  verificou  que  ocorreram 
efetivamente duas ou três licitações apenas;

Portanto,  assim  como  RUI  TORK  era  o  homem de  confiança  do 
secretário ALDO ALVES (ao menos até ser afastado), MARCELO PACHECO era o 
homem de confiança de RUI, sendo-lhe subordinado (ainda que informalmente).

Outro  depoimento  também  confirmou  a  atuação  criminosa  de 
MARCELO. Colhem-se os seguintes excertos do termo de declaração de CELSO 
TADEU SILVA FRANCO (f. 142/145, ap. 64):

QUE além de  RUI,  também os servidores  MARIANO e 
MARCELO  cobravam  o  pagamento  de  determinadas 
empresas;  QUE  as  licitações  muitas  vezes  já  chegavam 
“prontas”, ou seja, não existia o procedimento licitatório em 
si,  apenas  a montagem posterior  do processo,  para  mera 
formalidade;  QUE quem estava envolvido nas  fraudes 
era o próprio Secretário de Estado, ALDO ALVES FERREIRA, 
RUI  TORK  DE  CASTRO,  JOSE  MARIANO  BRUNO  DOS 
SANTOS, MARCELO NEVES PACHECO e MAURO; (…) QUE 
MARCELO foi presidente da Comissão Especial de Licitação e 
depois atuou por pouco tempo na Comissão Permanente de 
Licitação;

No curso de fiscalização realizada pela Controladoria Geral da União 
na  SEJUSP  foram  interceptados  diálogos  telefônicos  em  que  se  constata  a 
preocupação  dos  membros  do  grupo  com  algumas  informações  dadas  por 
MARCELO à CGU, bem como a determinação expressa de ALDO e RUI TORK a 
MARCELO para que este não mais comparecesse na sede da SEJUSP durante a 
presença daquele órgão de fiscalização, no intuito de não mais ser inquirido. A 
pretensão, portanto, era dificultar a fiscalização.

O diálogo abaixo entre ALDO e FRANCISO ROBERTO, seu substituto 
durante o período em que participava de curso realizado em Brasília, mostra a 
preocupação  de  ALDO  referente  à  ação  dos  auditores  da  CGU  na  SEJUSP, 
principalmente  no  que  tange  às  informações  prestadas  pelo  denunciado 
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MARCELO.
Dia: 11/07/2010
Hora: 10:14:07
Telefone: (informações suprimidas para fins de divulgação)
Alvo: ALDO ALVES FERREIRA

(informações suprimidas para fins de divulgação)

Logo  em seguida  ALDO ligou  para  RUI  TORK,  manifestando  sua 
preocupação sobre as informações que teriam sido prestadas por MARCELO à 
CGU:

Dia: 11/07/2010
Hora: 10:39:50
Telefone: (informações suprimidas para fins de divulgação)
Alvo: ALDO ALVES FERREIRA

(informações suprimidas para fins de divulgação)

No  dia  seguinte  RUI  TORK  ligou  para  MARCELO  (na  transcrição 
aparece como HNI), orientando-o, a pedido de ALDO, conforme acima transcrito, 
a não comparecer ao trabalho, evitando, com isto, ser novamente inquirido pelos 
auditores da CGU:

Dia: 12/07/2010
Hora: 10:36:11
Telefone: (informações suprimidas para fins de divulgação)
Alvo: RUI TORK

(informações suprimidas para fins de divulgação)

Os diálogos acima transcritos confirmam a atuação concertada entre 
os  membros  do  grupo,  dentre  eles  MARCELO,  todos  cientes  dos  crimes 
praticados.

Como presidente da comissão de especial de licitação da SEJUSP, 
MARCELO PACHECO foi o responsável pela análise e julgamento dos seguintes 
procedimentos licitatórios descritos nesta denúncia:

i – 2.1. Tomada de Preço n. 002/2009

ii – 2.2.1. Pregão Presencial n. 001/2010;

iii – 2.2.2. Carta Convite n. 033/2009;

iv – 2.2.4. Pregão Presencial n. 002/2009;

v – 2.2.7. Pregão Presencial n. 005/2009; e

vi – 2.2.8. Pregão Presencial 001/2009.

As  condutas  de  MARCELO,  em  todos  os  certames,  era  muito 
parecida.  Inicialmente,  valia-se  de  desculpa  inverídica  para  afastar  o  pregão 
eletrônico,  com a finalidade exclusiva de direcionar o certame para uma das 
empresas do grupo criminoso. Depois, deixava de observar os mais comezinhos 
princípios da Administração Pública e as normas do próprio edital, classificando, 
por  exemplo,  empresas  que  não  cotassem todos  os  itens  ou  que  cotassem 
objetos  diversos  dos  requeridos  na  licitação,  ou  que  não  apresentassem 
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atestados de capacidade técnica dos últimos 180 dias.

Portanto, na medida em que MARCELO PACHECO, na condição de 
Presidente da Comissão de Licitação da SEJUS, fraudou os certames licitatórios 
referentes a Tomada de Preço n. 002/2009 (item 2.1), ao Pregão Presencial n. 
001/2010 (2.2.1), a Carta Convite n. 033/2009 (2.2.2), ao Pregão Presencial n. 
002/2009  (2.2.4),  ao  Pregão  Presencial  n.  005/2009  (2.2.7)  e  ao Pregão 
Presencial  001/2009 (2.2.8),  com o intuito  de obter,  para  si  e para  outrem, 
vantagem decorrente da adjudicação do objeto das licitações, praticou o crime 
do art. 90 da Lei n. 8.666/1993, por 6 (seis) vezes. 

Além disso, ao desviar os recursos dos contratos fraudados relativos 
ao  ao  Pregão  Presencial  n.  001/2010  (2.2.1),  a  Carta  Convite  n.  033/2009 
(2.2.2),  ao  Pregão  Presencial  n.  002/2009  (2.2.4),  ao  Pregão  Presencial  n.  
005/2009 (2.2.7) e ao Pregão Presencial 001/2009 (2.2.8), todos estes pagos 
em  parcela  única,  e  também  desviar  os  recursos  dos  contratos  fraudados 
relativos à locação de veículos (por  16 meses -  jun/2009 a set/2010),  cujos 
pagamentos  eram  mensais,  em  proveito  próprio  e  alheio,  incidiu  na  prática 
delituosa do art. 312 do Código Penal, por 22 (vinte e duas) vezes.

Por fim, ao associar-se com mais de três pessoas para a prática dos 
crimes descritos, incidiu também no crime do art. 288 do Código Penal.

3.3.6. MAURO DE LIMA SOUZA

O denunciado MAURO DE LIMA SOUZA sucedeu MARCELO PACHECO 
na  presidência  da  comissão  especial  de  licitação  da  SEJUSP  e  também  na 
atuação  dentro  da  organização  criminosa,  pois  manteve  o  mesmo  modus 
operandi de seu antecessor.

Cabia  a  MAURO  SOUZA  receber,  examinar  e  julgar  todos  os 
documentos  e  procedimentos  relativos  aos  certames  licitatórios  e  ao 
cadastramento dos licitantes107.  Nesta posição, não é crível que o denunciado 
não  percebesse  as  diversas  irregularidades  (sobrepreço,  atestados  falsos, 
direcionamento do objeto licitado etc.) ocorridas em cada procedimento.

Da análise dos processos licitatórios, verificou-se que MAURO foi o 
pregoeiro dos seguintes itens:

i – 2.2.5. Pregão Presencial n. 021/2010; e

ii – 2.2.6. Pregão Presencial n. 020/2010.

Ambos  tinham  por  finalidade  a  aquisição  de  equipamentos  e 
mobiliários e foram vencidos por empresas pertencentes a EZIR OLIVEIRA DAS 
CHAGAS. Ocorre que os dois certames licitatórios não indicavam os requisitos 
básicos e essenciais dos bens a serem licitados, impedindo a participação de 
qualquer empresa, de boa-fé, que estivesse interessada.

Sobre estas irregularidades, colhe-se do relatório (em mídia digital) 
da CGU (relatório CGU SEJUSP versão final, p. 10/11):

a) Projetor multimídia sem especificação de resolução e capacidade de luminosidade 
(lúmens);  b)  Notebook sem qualquer especificação de velocidade de processamento, 
capacidade de armazenamento, memória e tamanho da tela; c) Computador completo sem 

107Art. 6º, inciso XVI, da Lei n. 8.666/1993.
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definição do que seria “completo”, aliado à falta de especificações de velocidade de 
processamento, capacidade de armazenamento, memória e tamanho de monitor; d) Mesa 
para escritório sem definição de tamanho e material construtivo; e) Armário de aço com 
chave, sem definição da quantidade de portas e prateleiras.

Da mesma forma que o edital, as empresas de EZIR que venceram 
também apresentaram  propostas  sem maiores  especificações,  o  que  apenas 
comprova que o certame era direcionado.

Portanto, na medida em que MAURO DE LIMA SOUZA, na condição 
de  Presidente  da  Comissão  de  Licitação  da  SEJUSP,  fraudou  os  certames 
licitatórios  referentes  aos  Pregões  Presenciais  n.  021/2010  (item  2.2.5)  e 
020/2010 (item 2.2.6), com o intuito de obter, para si e para outrem, vantagem 
decorrente da adjudicação do objeto das licitações, praticou o crime do art. 90 
da Lei n. 8.666/1993, por 2 (duas) vezes. 

Além disso, ao desviar os recursos dos contratos fraudados relativos 
a estes pregões em proveito próprio e alheio, incidiu na prática delituosa do art. 
312 do Código Penal, por 2 (duas) vezes.

Por fim, ao associar-se com mais de três pessoas para a prática dos 
crimes descritos, incidiu também no crime do art. 288 do Código Penal.

3.3.7.  ANA  SAMARA  ALMEIDA  DE  CARVALHO  e  JOSÉ 
MARIANO BRUNO DOS SANTOS

Os denunciados  ANA SAMARA e  JOSE MARIANO tiveram decisiva 
participação na prorrogação do contrato n. 003/2006 com a empresa J.M.R. DA 
SILVEIRA  (nome  fantasia  RABELLUS  LANCHE),  que  tinha  por  objeto  o 
fornecimento de alimentação e lanche para a SEJUSP.

O  período  descrito  na  denúncia  resume-se  às  prorrogações 
contratuais  realizadas,  cujas  irregularidades  encontram-se  sobejamente 
demonstradas no item 2.3 desta peça acusatória.

Conforme narrado,  o contrato e os termos aditivos firmados não 
apontavam o objeto contratado, o que apenas atesta que se tratava de contrato 
fictício voltado exclusivamente ao desvio de dinheiro público, tal como informado 
pela testemunha LUIZ MÁRIO (f. 165/166, ap. 64):

QUE outro  procedimento  que  se  recorda fraudado é  o  de 
fornecimento de lanches e alimentos para a SEJUSP, serviço 
que inexiste; QUE a empresa contratada chama-se JMR DA 
SILVEIRA e é  de  propriedade  da  irmão da servidora ANA 
LÚCIA,  que  trabalha  com RUI  TORK;  QUE  RUI  diz  que  o 
dinheiro  do  contrato  é  utilizado  para  despesas  extras  da 
SEJUSP, como pagamento de ART para obras e pontos de TV 
por satélite,  SKY, para secretário e para confraternizações 
pontuais.

Para  a  perpetuação  desta  fraude,  houve  a  imprescindível 
participação da servidora ANA SAMARA ALMEIDA DE CARVALHO, a qual atestava 
(v. anverso das notas fiscais n. 124, 125, 126, 127, 129 e 135) o recebimento 
dos  serviços  que  não  eram  prestados,  e  de  JOSÉ  MARIANO  BRUNO  DOS 
SANTOS, o qual era responsável pela montagem dos procedimentos licitatórios e 
das prorrogações.
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Consoante descrito no Relatório de Análise n. 025/2011 da Polícia 
Federal108 (f.  6243/6249  ou  6326/6332-STJ,  v.  32),  constatou-se  que  ANA 
SAMARA  ALMEIDA CARVALHO  realizou  saque  na  conta  corrente  da  empresa 
J.M.R. DA SILVEIRA – ME, confirmando que compunha o esquema criminoso, 
pois os falsos atestos por  ela conferidos ocorriam mediante o pagamento de 
propina.  Da  mesma  forma,  JOSE  MARIANO  sacou  da  conta  da  J.M.R.  DA 
SILVEIRA – ME, valor este pago a título de propina.

Pela  pertinência  da  informação,  colaciona-se  uma  vez  mais  a 
informação:

Do  pagamento  de  propina  pela  empresa  JMR  para  ANA 
SAMARA ALMEIDA DE CARVALHO

Segundo  informações  fornecidas  pelo  Banco  do  Brasil,  em 
09/06/2009, um dia após receber recursos da SEJUSP, houve um saque na conta 
da  JMR  no  valor  de  R$  13.000,00,  dos  quais  R$  5.000,00  tiveram  como 
favorecida ANA SAMARA ALMEIDA CARVALHO, servidora da secretaria e acusada 
por  MARA NÚBIA de  cobrar  propina  da  JMR.  A  seguir  o  resumo  dos  dados 
extraídos do extrato bancário.
Banco do Brasil S.A. - Ag. 4544-6 - C/c 8413-1

Do  pagamento  de  propina  pela  empresa  JMR  para  JOSÉ 
MARIANO BRUNO DOS SANTOS

Segundo  informações  fornecidas  pelo  Banco  do  Brasil,  em 
18/09/2008, um dia após receber recursos da SEJUSP, foi sacado o cheque de 
número 850029 na conta da JMR, no valor de R$ 5.000,00 cujo beneficiário seria 
JOSÉ MARIANO BRUNO DOS SANTOS, servidor da SEJUSP. A seguir o resumo dos 
dados extraídos do extrato bancário.

Banco do Brasil S.A. - Ag. 4544-6 - C/c 8413-1

Por  fim,  demonstrando  o  envolvimento  de  ANA SAMARA e  JOSE 
MARIANO nas  fraudes relativas  à  JMR DA SILVEIRA,  transcreve-se  trecho do 
termo de declarações de MARA NUBIA RABELO DA SILVEIRA109 (f. 151/161, ap. 
64), proprietária de fato daquela empresa:

QUE o Dr. ALDO disse à declarante que o seu contrato teria o 
valor reduzido de R$ 10.000,00 para R$ 5.000,00 porque a 
SEJUSP  estava  num  momento  difícil,  entretanto,  como  a 
declarante lhe questionou sobre o contrato dos carros onde 

108 Laudo n. 025/2011-INC/DITEC/DPF
109TD MARA NUBIA RABELO DA SILVEIRA  
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constava  a locação  de  7  (sete)  veículos  sendo que  havia 
apenas  3  (três)  circulando,  Dr.  ALDO  resolveu,  como 
punição, rescindir e não mais reduzir à metade o contrato da 
declarante e também por pedido de MARIANO, já que este 
não tinha interesse em ter  a declarante  por perto já que 
sabia muito sobre o esquema do qual ele (MARIANO) era o 
cabeça; (…) QUE MARIANO BRUNO, chefe do CIPP, é quem 
montava  os  processos  licitatórios  e  sabe  explicar  como 
funcionava todo o esquema criminoso.

(…)  QUE  ANA SAMARA DIAS (sic)  CARVALHO é  chefe  do 
Setor de Patrimônio e fazia parte da divisão da propina, isso 
sem contar que ela extorquia todos os empresários; QUE a 
SAMARA  pegava  o  celular  da  ANA  LUCIA  e  passava 
mensagem exigindo freezer, central de ar entre outras coisas 
a empresários; QUE ANA SAMARA exigia da declarante que 
esta fornecesse, esporadicamente, algumas coisas para sua 
residência  tais  como  lanches,  lasanhas,  bolos  ao  que  a 
declarante  atendia prontamente pois  ela  tinha poder  para 
cancelar o contrato da declarante na SEJUSP; (…) QUE as 
pessoas até pensavam que a declarante tinha ‘rabo preso’ 
com a SAMARA mas a declarante precisava do contrato, do 
trabalho e por isso fazia o exigido por ANA SAMARA;

Neste contexto, na medida em que ANA SAMARA E JOSE MARIANO 
contribuíram  ativamente  com  as  prorrogações,  no  período  imputado  na 
denúncia,  do  segundo  ao  sétimo  termo  aditivo  do  contrato  de  aquisição  de 
lanches de alimentos, incorreram na prática do delito tipificado no art. 92 da Lei 
n.  8.666/1993,  por  6  (seis)  vezes,  na  medida  em  que  possibilitaram  a 
prorrogação  contratual  e  o  aumento  da  vantagem  pecuniária  ilicitamente 
contratada, em favor da empresa adjudicatária.

Além disso, ao desviarem, em proveito próprio e alheio, os recursos 
dessas  prorrogações,  que  ocorreram  de  novembro/2007  a  outubro/2010, 
incidiram na prática delituosa do art. 312 do Código Penal, por 36 (trinta e seis) 
vezes, considerando que os pagamentos eram mensais.

Por fim, ao associarem-se com mais de três pessoas para a prática 
dos crimes descritos, incidiram também no crime do art. 288 do Código Penal.

3.3.8. EZIR OLIVEIRA DAS CHAGAS

O denunciado EZIR OLIVEIRA DAS CHAGAS, funcionário público do 
Estado  do  Amapá110,  teve  participação  imprescindível  em  todas  as  fraudes 
ocorridas para a  alienação de material  e de serviços de informática e outros 
materiais permanentes realizados pela SEJUSP (item 2.2).

Os atos praticados por  EZIR consistiram na abertura de diversas 
empresas,  algumas  em seu  nome  e  outras  em nome  de  laranjas,  as  quais 
disputavam entre si os certames licitatórios, conferindo uma falsa aparência de 
competitividade,  ferindo  com  isso  os  mais  comezinhos  princípios  da  lei  de 
licitações.

110
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As  empresas  criadas  por  EZIR  e  utilizadas  para  participar  dos 
diversos certames foram:  i. DATAPLUS INFORMÁTICA (Z.B.  DA COSTA – ME, 
CNPJ 09.612.088/0001-77);  ii. NETSYSTEM TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA – 
EPP (CNPJ 04.384.309/0001-83); iii. TOTAL INFO SOLUÇÕES (E. OLIVEIRA DAS 
CHAGAS-ME, CNPJ 11.494.612/0001-02); iv. DESTAQUE COMERCIO E SERVIÇOS 
(ALFREDO A. CONCEIÇÃO – ME, CNPJ 08.941.132/0001-20); v. LINK INFORMATICA 
(N.  B.  ROSA  SOUZA  –  ME,  CNPJ  10.233.937/0001-60);  vi. DIGIMAQ-
COPIADORAS  E  SISTEMAS  DE  IMPRESSAO  E  SERVIÇOS  LTDA  (DIGIMAQ 
INFORMATICA LTDA, CNPJ 34.941.930/0001-61); e  vii. SYSTEM INFORMATICA 
LTDA – EPP (CNPJ 01.342.902/0001-79).

EZIR CHAGAS apenas aparecia nos quadros sociais das empresas 
NETSYSTEM TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA – EPP, SYSTEM INFORMATICA LTDA 
– EPP e TOTAL INFO SOLUÇÕES, porém era o gestor de fato de todas as acima 
arroladas.

Conforme  já  narrado,  a  empresa  NETSYSTEM  TECNOLOGIA  E 
SERVIÇOS possuía como sócios EZIR OLIVEIRA DAS CHAGAS e TANIA CRISTINA 
AMANAJAS DA SILVA, porém esta era funcionária da SYSTEM INFORMATICA LTDA 
– EPP, pertencente a EZIR, ou seja, ele valeu-se dos dados de sua empregada 
apenas para abrir a empresa. 

Fonte: CNIS

A empresa Z.B. DA COSTA ME (DATAPLUS), por sua vez, pertencia 
formalmente a ZULEIDE BARBOSA DA COSTA, cunhada de EZIR, conforme por 
ele reconhecido em seu termo de declaração (f.  73/76,  ap.  64).  Todavia,  da 
análise do pregão presencial n. 001/2010 constatou-se que a empresa Z.B. DA 
COSTA ME (DATAPLUS) nomeou como procurador LUIZ GUILHERME CASTILHO 
MARTINS, o qual era empregado de EZIR na empresa SYSTEM INFORMATICA 
LTDA, o que demonstra que na verdade quem era o responsável por ela era o 
próprio denunciado.

Fonte: CNIS

A TOTAL INFO SOLUÇÕES LTDA, por sua vez, possuía como sócios 
EZIR OLIVEIRA DAS CHAGAS e sua irmã ELINA OLIVEIRA DAS CHAGAS, porém a 
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administração era exclusiva de EZIR, uma vez que ELINA lhe concedeu poderes 
poderes para a administração da empresa (item 5 do MB 71).

Além disso,  a  análise  dos  contratos  sociais  e  a  própria  busca  e 
apreensão realizada (MB 70 e 71, apenso 68) demonstraram que as empresas 
NETSYSTEM e SYSTEM INFORMÁTICA possuíam sede no mesmo local.

E neste endereço foram encontrados documentos que comprovaram 
que  as  demais  empresas  listadas  também  eram  administradas  por  EZIR 
OLIVEIRA DAS CHAGAS.

Dentre os documentos apreendidos (MB 71, apenso 68), podem ser 
citados:

item 24 - pasta contendo diversos documentos (inclusive originais), da empresa DATAPLUS 
INFORMÁTICA, entre eles: Requerimento de Empresário, Declaração de Enquadramento de 
ME,  Alvará  de  Funcionamento,  Certidão  Simplificada  da  Junta  Comercial,  Certidões 
Negativas, Ficha de Inscrição do Contribuinte (ICMS), Atestado de Capacidade Técnica, 
Balanço Patrimonial, Recibo de entrega de Declaração de Imposto de Renda e Procurações;

item 22 - pasta contendo diversos documentos (inclusive originais), da empresa DIGIMAQ 
INFORMÁTICA  LTDA-ME,  entre  eles:  Cartão  CNPJ,  Contrato  Social,  Requerimento  de 
Empresário,  Alvará  de  Funcionamento,  Certidões  Negativas,  Ficha  de  Inscrição  do 
Contribuinte (ICMS), Atestado, Balanço Patrimonial, Recibo de entrega de Declaração de 
Imposto de Renda e Procurações;

item  23  -  pasta  contendo  diversos  documentos  (inclusive  originais),  da  empresa 
NETSYSTEM  TECNOLOGIA,  entre  eles:  Cartão  CNPJ,  Requerimento  de  Empresário, 
Declaração de Enquadramento de ME, Alvará de Funcionamento, Certidão Simplificada da 
Junta Comercial, Certidões Negativas, Ficha de Inscrição do Contribuinte (ICMS), Atestado 
de Capacidade Técnica, Balanço Patrimonial e Procurações;

item 21 - pasta contendo diversos documentos (somente cópias), da empresa DESTAQUE 
COMÉRCIO  E  SERVIÇOS  (ALFREDO  A.  CONCEIÇÃO  -  ME),  entre  eles:  Cartão  CNPJ, 
Requerimento  de  Empresário,  Declaração  de  Enquadramento  de  ME,  Alvará  de 
Funcionamento, Certidão Simplificada da Junta Comercial, Certidões Negativas, Ficha de 
Inscrição do Contribuinte (ICMS), Atestado de Capacidade Técnica e Balanço Patrimonial;

item 16 - pasta azul contendo contratos celebrados entre órgãos públicos e as empresas 
SYSTEM INFORMÁTICA, NETSYSTEM TECNOLOGIA e Z. B. DA COSTA;

item 15 - pasta verde contendo as notas fiscais emitidas em nome da empresa Z. B. DA 
COSTA;

item 4 - bloco de notas fiscais da empresa Z. B. DA COSTA, do nº 000301 ao nº 000350, 
inclusive tendo as notas 000301 à 000304 emitidas em nome da SEJUSP;

item 1 - carimbos das empresas TOTAL INFO, DATAPLUS, DESTAQUE e DBR SOUZA-ME.

Em pen drive apreendido na NETSYSTEM (item 3,  MB 70) foram 
localizados ainda documentos de constituição da empresa ZB da COSTA LTDA 
(DATAPLUS) (item 1.1 do relatório de análise do Laudo n. 1977/2010111).

Porém,  além  dos  documentos  das  diversas  empresas,  foram 
também  localizados  na  sede  das  empresas  SYSTEM  e  NETSYSTEM  diversas 
propostas  comerciais  endereçadas  a  órgãos  públicos  das  empresas  SYSTEM 
INFORMÁTICA,  NETSYSTEM  TECNOLOGIA  E  SERVIÇOS,  LINK  INFORMÁTICA, 
DIGIMAQ, DESTAQUE COMERCIO E REPRESENTAÇÕES (item 3 do MB 70 e item 
1.2 do relatório de análise do Laudo n. 1977/2010 ).

No  mesmo  local  também  foram  encontradas  propostas  das 
empresas DIGIMAQ-COPIADORAS E SISTEMA DE IMPRESSAO E SERVICOS LTDA, 
LINK  INFORMATICA  e  SYSTEM  INFORMATICA  referentes  à  carta  convite  n. 
111 Relatório de Análise n. 1977/2010
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013/2008-CL/CEA, realizada pela Companhia de Eletricidade do Amapá-CEA112. 
Na descrição do item 1 referente aos recursos da máquina a ser adquirida a 
palavra wireless foi grafada de maneira incorreta “wirelesse” nas três propostas. 
Foi encontrado também um quarto arquivo com a descrição dos envelopes de 
habilitação e proposta da empresa DESTAQUE COMERCIO E REPRESENTAÇÕES 
para participação do mesmo certame (item 10 do MB 70 e item 2 do Laudo n. 
1978/2010).

Da  mesma  forma,  ainda  restaram  apreendidos  seis  envelopes 
lacrados  (três  de  habilitação  e  três  de  propostas  de  preços)  referentes  à 
participação no convite n. 003/2010-CPL/PRODAP113, pertencentes às empresas 
NETSYSTEM, DATAPLUS e DESTAQUE (itens 06 a 09 e 11 do MB 71).

Esta apreensão de propostas das diversas empresas no mesmo local 
comprova que na verdade todas elas eram elaboradas por EZIR OLIVEIRA DAS 
CHAGAS.

A partir do uso desses meios escusos, as empresas pertencentes a 
EZIR saíram vencedoras dos seguintes certames:

Processo Participantes Vencedor114

Pregão Presencial n. 001/2010 1. Z. B. DA COSTA–ME (DATAPLUS 
INFORMÁTICA) e 
2.  NETSYSTEM  TECNOLOGIA  E 
SERVIÇOS LTDA – ME

1. Z. B. DA COSTA–ME (DATAPLUS 
INFORMÁTICA) e 
2.  NETSYSTEM  TECNOLOGIA  E 
SERVIÇOS LTDA – ME

Carta Convite n. 033/2009 1.  NETSYSTEM  TECNOLOGIA  E 
SERVIÇOS LTDA – ME;
2.  ALFREDO A.  CONCEIÇÃO – ME 
(DESTAQUE  COMÉRCIO  E 
SERVIÇOS) e 
3. Z. B. DA COSTA – ME (DATAPLUS 
INFORMÁTICA)

1.  NETSYSTEM  TECNOLOGIA  E 
SERVIÇOS LTDA – ME;

Dispensa  de  Licitação  para 
aquisição  de  suprimentos  de 
informática e toner

1.  NETSYSTEM  TECNOLOGIA  E 
SERVIÇOS LTDA – ME;
2. DIGIMAQ INFORMATICA LTDA
3. Z. B. DA COSTA – ME (DATAPLUS 
INFORMÁTICA)

1.  NETSYSTEM  TECNOLOGIA  E 
SERVIÇOS LTDA – ME;

Pregão Presencial n. 002/2009 Z. B.  DA COSTA – ME (DATAPLUS 
INFORMÁTICA) (lote ii)

Z. B.  DA COSTA – ME (DATAPLUS 
INFORMÁTICA) (lote ii)

Pregão Presencial n. 021/2010 1. Z. B. DA COSTA – ME (DATAPLUS 
INFORMÁTICA) e 
2.  E.  OLIVEIRA  CHAGAS  –  ME 
(TOTAL INFO SOLUÇÕES)
DATAPLUS

1. Z. B. DA COSTA – ME (DATAPLUS 
INFORMÁTICA) e 
2.  E.  OLIVEIRA  CHAGAS  –  ME 
(TOTAL INFO SOLUÇÕES)
DATAPLUS

Pregão Presencial n. 020/2010, 1. Z. B. DA COSTA – ME (DATAPLUS 
INFORMÁTICA) e 
2.  E.  OLIVEIRA  CHAGAS  –  ME 
(TOTAL INFO SOLUÇÕES)

1. Z. B. DA COSTA – ME (DATAPLUS 
INFORMÁTICA) e 
2.  E.  OLIVEIRA  CHAGAS  –  ME 
(TOTAL INFO SOLUÇÕES)

Pregão Presencial n. 005/2009 NETSYSTEM  TECNOLOGIA  E 
SERVIÇOS LTDA – ME

NETSYSTEM  TECNOLOGIA  E 
SERVIÇOS LTDA – ME

Pregão Presencial 001/2009 Z. B.  DA COSTA – ME (DATAPLUS 
INFORMÁTICA)

Z. B.  DA COSTA – ME (DATAPLUS 
INFORMÁTICA)

112Esta carta convite não é objeto da denúncia, por se tratar da Companhia de Eletricidade do Amapá. Porém, 
cópia destas propostas já foram encaminhadas ao MPE, conforme descrito na cota que segue apartada.

113Esta  carta convite  também não é  objeto da denúncia.  Da mesma forma, informa-se que  cópia  destas 
propostas já foram encaminhadas ao MPE, conforme descrito na cota que segue apartada.

114A indicação de mais de uma empresa vencedora deve-se ao fato de os produtos serem divididos em itens e 
lotes.
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As  diversas  fraudes  perpetradas  nos  processo  licitatórios,  que 
consistiram  fundamentalmente  no  direcionamento  do  certame  a  alguma  das 
empresas geridas por EZIR e no superfaturamento dos bens/serviços licitados já 
foram amplamente narrados no item 2.2 desta peça acusatória.

Com tais condutas, as empresas de EZIR OLIVEIRA DAS CHAGAS 
celebraram contratos fraudulentos com o Estado do Amapá, por meio da SEJUSP, 
nos seguintes valores (desatualizados):

1. Pregão Presencial n. 001/2010: R$ 1.633.334,30

2. Carta Convite n. 033/2009: R$ 23.000,00

3.  Dispensa  de  licitação  para  aquisição  de  suprimentos  de 
informática e toner: R$ 15.261,40

4. Pregão Presencial n. 002/2009: R$ 68.234,00

5. Pregão Presencial n. 021/2010: R$ 56.504,00 

6. Pregão Presencial n. 020/2010: R$ 32.889,00

7. Pregão Presencial n. 005/2009: R$ 414.667,95 

8. Pregão Presencial 001/2009: R$ 114.825,00

Ao assim agir, EZIR OLIVEIRA DAS CHAGAS, ciente da condição de 
funcionários públicos da maioria dos denunciados, no que se refere ao Pregão 
Presencial n. 001/2010 (2.2.1), a Carta Convite n. 033/2009 (2.2.2), ao Pregão 
Presencial n. 002/2009 (2.2.4), ao Pregão Presencial n. 021/2010 (2.2.5), ao 
Pregão Presencial n. 020/2010 (2.2.6), ao Pregão Presencial n. 005/2009 (2.2.7) 
e ao Pregão Presencial 001/2009 (2.2.8), incorreu na prática do delito tipificado 
no art. 90 da Lei n. 8.666/1993, por 7 (sete) vezes.

Ademais,  ao dispensar  os  certames licitatórios  para  aquisição  de 
toners para impressoras a laser (processo n. 28820.000.538/2009, item 2.2.3) e 
para a aquisição de suprimentos de informática (processo 28820.000.539/2009, 
item 2.2.3), sem amparo legal, praticou a conduta tipificada no art. 89 da Lei n. 
8.666/1993, por 2 (duas) vezes.

Além disso, ao desviar, em proveito próprio e alheio, os recursos dos 
contratos fraudados acima mencionados, incidiu na prática delituosa do art. 312 
do Código Penal, por 9 (nove) vezes.

Por fim, ao associar-se com mais de três pessoas para a prática dos 
crimes descritos, incidiu também no crime do art. 288 do Código Penal.

3.3.9. CARLOS HELOY GALVÃO VERAS

O denunciado CARLOS HELOY GALVÃO VERAS constava no contrato 
social de constituição da sociedade empresária XAVIER & VERAS CONSTRUTORA 
E SERVIÇOS LTDA com um de seus sócios, possuindo 50% do seu capital social. 
A outra metade pertencia a ELIEZIO GOMES XAVIER (v. contrato social juntado 
aos autos do processo administrativo n. 28820.000.272/2009, f. 1551/1560 ou 
1639/1648-STJ, v. 7 – itens 16 e 21 do MB 59).

Referida empresa, como anteriormente demonstrado, celebrou um 
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contrato (ao menos em parte) fictício com a SEJUSP de prestação de serviço de 
locação de 7 (sete) veículos utilitários tipo pick-up, num valor de R$ 504.000,00, 
pelo  período  de  um  ano  (entre  08/05/2009  e  07/05/2010),  posteriormente 
prorrogado por igual prazo, gerando um acréscimo de R$ 630.000,00. Tanto o 
contrato quanto o termo aditivo foram assinados por ELIEZIO GOMES XAVIER, o 
qual, segundo CARLOS HELOY (f. 1462/1465 ou 1550/1553-STJ, v. 6 – CÓPIA TD 
do CARLOS HELOY) era quem representava a empresa.

Ocorre que CARLOS HELOY é irmão de JOSÉ DO ESPÍRITO SANTO 
GALVÃO VERAS (ZECA), sendo também seu laranja, uma vez que não possuía 
condições financeiras e patrimoniais para constituir a empresa XAVIER & VERAS, 
como bem demonstrou o relatório de inteligência n. 068/2009-NIP/SR/DPF/AP (f. 
1111/1123, ap. 5).

Abaixo, colaciona-se as fotos da residência de CARLOS HELOY, as 
quais demonstram se tratar de pessoa bastante humilde.

O  laudo  de  exame  financeiro  n.  717/2010  –  INC/DITEC/DPF  (f. 
188/193, ap. 10) comprovou que CARLOS HELOY não possuía renda, no ano-
calendário 2008, que justificasse a integralização do capital necessário para a 
constituição  da  empresa  XAVIER & VERAS CONSTRUTORA E  SERVIÇOS LTDA 
(data de abertura: 04/11/2008).

O  gerenciamento  de  fato  da  empresa  XAVIER  &  VERAS 
CONSTRUTORA E SERVIÇOS LTDA pelo denunciado  JOSÉ DO ESPÍRITO SANTO 
GALVÃO  VERAS  (ZECA)  já  foi  exaustivamente  demonstrado  no  curso  desta 
denúncia, bastando, para tanto, a leitura do tópico que individualizou a conduta 
de ZECA.

Todavia,  CARLOS HELOY  não  consistia  em um mero  laranja  que 
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concedeu o seu nome para  a  abertura  da empresa.  Ao revés,  possuía pleno 
conhecimento  dos  fatos  e  auxiliava  seu  irmão  na  prática  delitiva,  tanto  que 
emprestava sua conta bancária para a transferência de recursos depositados na 
conta  da  XAVIER  &  VERAS,  de  onde  eram  sacados  pelos  membros  da 
organização criminosa115.

Sua  conta  bancária  também  recebia  recursos  provenientes  de 
outras empresas pertencentes ao esquema delitivo, servindo, portanto para o 
trânsito de recursos ilícitos:

i  -  recebeu  dois  depósitos  de  R$  50.000,00  em  18/03/2009, 
originados das empresas SYSTEM INFORMÁTICA e NETSYSTEM TECNOLOGIA. 
Banco do Brasil - Ag. 2825 - ag. 119768

ii  -  apreendeu-se um  cheque  na  Federação  dos  Conselhos 
Comunitários  de  Segurança  Pública  (FEASP),  presidida  por  seu  irmão  ZECA, 
emitida pela J. M. R. DA SILVEIRA – ME em seu favor (item 28 do MB 67116), no 
valor de R$ 15.500,00.

Além  disso,  o  próprio  denunciado  confessou  que  recebia 
mensalmente uma remuneração da XAVIER & VERAS, o que ratifica que a sua 
condição de laranja/auxiliar de ZECA era remunerada. Colhe-se do seu termo de 
declaração117 (f. 1462/1465 ou 1550/1553-STJ, v. 6):

Que nao sabe informar o faturamento mensal da Xavier e 
Veras; Que recebe desta empresa um "decore" no valor de 
RS 2.000,00 (dois mil reais); (…) (fls. XX)

Portanto,  os  elementos  de  prova  colhidos  durante  a  investigação 
confirmam  que  CARLOS  HELOY  participou  da  fraude  referente  ao  contrato 
contrato  n.  007/2009-SEJUSP/AP,  bem  como  que  teve  participação  ativa  no 
desvio dos recursos dos contratos firmados com as empresas pertencentes a 
EZIR OLIVEIRA DAS CHAGAS e com a J. M. R. DA SILVEIRA – ME.

Disto decorre que deverão ser a ele imputadas a prática do delito do 
art. 90 da Lei n. 8.666/1993, por 8 (oito) vezes, na medida em que contribuiu 
para a fraudes praticadas nos certames licitatórios (ou de dispensa de licitação) 
referentes a  Tomada de Preço n. 002/2009 (item 2.1), ao Pregão Presencial n. 
001/2010 (2.2.1), a Carta Convite n. 033/2009 (2.2.2), ao Pregão Presencial n. 
002/2009  (2.2.4),  ao  Pregão  Presencial  n.  021/2010  (2.2.5),  ao  Pregão 
Presencial n. 020/2010 (2.2.6), ao Pregão Presencial n. 005/2009 (2.2.7) e ao 
Pregão Presencial 001/2009 (2.2.8).

Ademais,  teve  participação  na dispensa  dos  certames  licitatórios 
para  aquisição  de  toners  para  impressoras  a  laser  (processo  n. 
28820.000.538/2009,  item  2.2.3)  e  para  a  aquisição  de  suprimentos  de 
informática (processo  28820.000.539/2009, item 2.2.3), praticando a conduta 

115 Laudo n. 1650/2010 – INC/DITEC/DPF (f. 1551/1560 ou 1639/1648-STJ, v. 7): “Ainda com relação aos 
valores recebidos pela empresa XAVIER & VERAS, a quantia de R$35.000,00 foi transferida em 20.8.2009 
da conta da empresa para a conta corrente (informações suprimidas para fins de divulgação), de seu sócio 
CARLOS HELOY GALVÃO VERAS. O valor transferido para a conta do sócio é sacado em espécie, em diversas 
operações que somam aproximadamente R$30.000,00”.

116Cheque 15500 1 - item 28 MB 67 - parte 1   e Cheque 15500 2 - item 28 MB 67 - parte 2
117 TD CARLOS HELOY GALVAO VERAS
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tipificada no art. 89 da Lei n. 8.666/1993, por 2 (duas) vezes.

Também atuou na prorrogação do segundo ao sétimo termo aditivo 
do contrato de aquisição de lanches de alimentos,  incorreu na prática do delito 
tipificado no art. 92 da Lei n. 8.666/1993, por 6 (seis) vezes, na medida em que 
possibilitou  a  prorrogação  contratual  e  o  aumento  da  vantagem  pecuniária 
ilicitamente contratada, em favor da empresa adjudicatária.

Além disso, ao contribuir para o desvio dos recursos dos contratos 
fraudados relativos ao Pregão Presencial n. 001/2010 (2.2.1), a Carta Convite n. 
033/2009  (2.2.2),  ao  Pregão  Presencial  n.  002/2009  (2.2.4),  ao  Pregão 
Presencial n. 021/2010 (2.2.5), ao Pregão Presencial n. 020/2010 (2.2.6), ao 
Pregão Presencial n. 005/2009 (2.2.7) e ao Pregão Presencial 001/2009 (2.2.8), 
e também às dispensas de licitação para aquisição de toners e suprimentos de 
informática (item 2.2.3), todos estes pagos em parcela única, e também desviar 
os  recursos  dos  contratos  fraudados  relativos  à  locação  de  veículos  (por  16 
meses -  jun/2009 a set/2010) e à aquisição de lanches e alimentos (por  36 
meses – nov/2007 a out/2010), cujos pagamentos eram mensais, em proveito 
próprio e alheio, incidiu na prática delituosa do art. 312 do Código Penal, por 61 
(sessenta e uma) vezes.

Por fim, ao associar-se com mais de três pessoas para a prática dos 
crimes descritos, incidiu também no crime do art. 288 do Código Penal.

3.3.10. ELIEZIO GOMES XAVIER

Assim  como  CARLOS  HELOY  GALVÃO  VERAS,  ELIEZIO  GOMES 
XAVIER  também  constava  no  contrato  social  de  constituição  da  sociedade 
empresária  XAVIER & VERAS CONSTRUTORA E SERVIÇOS LTDA como um de 
seus sócios, possuindo 50% do seu capital social (v. contrato social juntado aos 
autos do processo administrativo n. 28820.000.272/2009, itens 16 e 21 do MB 
59).

Porém, assim como seu sócio, era laranja de JOSÉ DO ESPÍRITO 
SANTO GALVÃO VERAS (ZECA). Abaixo seguem as conclusões do relatório de 
inteligência n. 068/2009-NIP/SR/DPF/AP (f. 1111/1123, ap. 5):

Conforme consta do contrato nº 007/2009 SEJUSP, (cópia anexa), a empresa Xavier e 
Veras Construtora e Serviços Ltda. celebrou contrato  com o Governo do Estado  Do Amapá 
, por intermédio da SEJUSP  (Secretaria de Justiça e Segurança Pública), para prestar 
serviço de locação de 07 (sete)  veículos pick-up para aquela secretaria.O custo mensal 
deste  contrato  é  de   R$  42.000,00   (quarenta  e  dois  mil  reais)  e  o  anual  de   R$ 
504.000,00  (quinhentos e quatro mil reais). 

Em diligências policiais verificou-se que a empresa contratada não possui nenhum veículo 
registrado em seu nome. 

Quanto aos sócios, Eliezio Gomes Xavier, e Carlos Heloy Galvao Veras, verificou-se cada 
um possui   apenas  uma moto  de  125cc   ambas  financiadas,  não  existindo  qualquer 
evidencia  que  possuam  os  veículos  objeto  do  contrato  que  assinaram.  Em visita  ao 
endereço da referida empresa, Av Antonio Carlos Reis , 2133,  Novo Horizonte , Macapá-
AP, pôde-se constatar  que não há indícios da existência de estabelecimento empresarial 
naquele local, de acordo com os levantamentos ali realizados .  (foto 01 )
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(Endereço da Xavier e Veras Construtora, na porta a moto de Eliezio,  um dos sócios)

Também se realizou diligencias nos endereços residenciais dos sócios da Xavier e Veras 
construtora ,  sendo constatado que ambos residem em locais que não condizem com a 
condição de fornecedor em um contrato de locação de veículos para o Estado  do porte do 
que  assinaram. (fotos 02 e 03)

(Av Jose Ferreira Chucre, 2119,Novo Horizonte , endereço de ELIEZIO GOMES XAVIER)

O  laudo  de  exame  financeiro  n.  570/2010  –  INC/DITEC/DPF  (f. 
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113/117, ap. 10) demonstrou que também ELIÉZIO não possuía renda, no ano-
calendário 2008, que justificasse a integralização do capital necessário para a 
constituição  da  empresa  XAVIER & VERAS CONSTRUTORA E  SERVIÇOS LTDA 
(data de abertura: 04/11/2008).

No  mais,  ELIÉZIO  GOMES  XAVIER118 confirmou  ter  assinado  o 
contrato 007/2009 e que trabalhava na parte administrativa da XAVIER & VERAS 
CONSTRUTORA E SERVIÇOS LTDA, ou seja, auxiliou conscientemente JOSÉ DO 
ESPÍRITO SANTO GALVÃO VERAS (ZECA) na abertura fraudulenta da sociedade 
empresária e se beneficiou do contrato assinado com a SEJUSP. Observa-se que 
também assinou o termo aditivo, representando a empresa.

Por fim, merece destacar-se que na sede da XAVIER E VERAS foram 
apreendido termos de responsabilidade (itens 8 a 10 do MB 81) que demonstram 
que  ELIEZIO  XAVIER  recebeu  computadores  da  SEJUSP,  o  que  atesta  que 
também possuía algum grau de ligação com aquela secretaria,  possivelmente 
intermediada por ZECA.

Ao assim agir, contribuindo ativamente para a criação da XAVIER E 
VERAS CONSTRUTORA E  SERVIÇOS LTDA e  para  a  formalização  do  contrato 
fraudulento, ELIEZIO praticou o crime do art. 90 da Lei n. 8.666/1993.

Ademais, ao assinar o contrato que prorrogou o contrato, incorreu 
no crime do art.  92 da Lei  n.  8.666/1993, na medida em que possibilitou a 
prorrogação  contratual  e  o  aumento  da  vantagem  pecuniária  ilicitamente 
contratada.

Além disso, ao desviar, em proveito próprio e alheio, os recursos do 
contrato de locação de veículos e do seu termo aditivo, incorreu no delito do art.  
312  do  Código  Penal,  por  16  (dezesseis)  vezes,  na  medida  em  que  os 
pagamentos eram mensais).

Por fim, ao associar-se com mais de três pessoas para a prática dos 
crimes descritos, incidiu também no crime do art. 288 do Código Penal.

3.3.11. MARA NUBIA RABELO DA SILVEIRA

A denunciada MARA NUBIA RABELO DA SILVEIRA era a proprietária 
de fato da firma individual J.M.R. DA SILVEIRA – ME e, nessa condição, era a 
principal beneficiária do contrato n. 003/2006 e seus 7 (sete) termos aditivos, 
bem  como  responsável  pelo  repasse  de  parte  dessas  verbas  aos  demais 
membros da organização criminosa.

Em  que  pese  a  firma  J.M.R.  DA  SILVEIRA  –  ME  tenha  sido 
constituída em nome de JANE MARISE RABELO DA SILVEIRA, o certo é que ela 
pertencia  e  era  gerenciada  de  fato  por  MARA NUBIA RABELO  DA SILVEIRA, 
conforme por ela mesma declarado (f. 151/161, ap. 64):

QUE é gerente da empresa que está em nome de sua irmã 
JANE MARISE RABELO DA SILVEIRA mas que na realidade é 
de sua propriedade; QUE JANE MARISE não sabe informar 
nada do esquema criminoso apesar de ter havido busca e 

118QUE  a  atividade ,  hoje  em  dia, do  declarante  e  cuidar  da  parte  administrativa  da  empresa XAVIER 
& VERAS  CONSTRUTORA  E SERVICOS  LTDA. (…) QUE o declarante se recorda de ter assinado o contrato 
da empresa que representa ,  perante a Secretaria  de  Segurança Pública,  na sala de MARCELO NEVES 
PACHECO; (f. 880/882 ou 968/970-STJ, v. 4)
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apreensão em sua casa; (…) QUE a empresa apenas está no 
nome da irmã porque na época da abertura da empresa a 
declarante estava com o nome no SERASA

Essa informação foi ainda confirmada por suas irmãs JANE MARISE 
(f.  877/878  ou  965/966-STJ,  v.  4)  e  ANA  LUCIA  RABELO  DA  SILVEIRA  (f. 
719/721 ou 808/810-STJ, v. 3):

QUE sua irmã, Sra. MARA NUBIA RABELO DA SILVEIRA, é a 
responsável  pela  administração  financeira  e  contábil  da 
empresa, ficando a declarante responsável tão somente pela 
produção;  QUE  a  declarante  aufere  aproximadamente  R$ 
800,00 da empresa; (…) QUE a empresa J.M.R. DA SILVEIRA 
é comandada pela Sra. MARA NUBIA RABELO DA SILVEIRA; 
QUE não sabe quem fez a negociação entre a empresa da 
declarante e a SEJUSP;

QUE sua irmã JANE MARISE RABELO DA SILVEIRA tem uma 
firma de cujo nome é JMR DA SILVEIRA e fornece lanche, 
quentinha,  água,  gás  para  a  SEJUSP;  QUE  JANE MARISE 
apesar de ser uma das proprietárias, apenas ajuda no buffet 
fazendo  salgados  e  doces;  QUE  sua  irmã  MARA  NUBIA 
RABELO DA SILVEIRA tem muitas informações pois esta é a 
pessoa que gerencia a firma JMR DA SILVEIRA além de ser a 
segunda proprietária.

Contracheques  encontrados  na  sede  da  referida  empresa 
demonstram que JANE MARISE era auxiliar de serviços gerais da SEJUSP (item 2 
do MB 73), demonstrando que se cuidava de pessoa humilde e que não tinha 
condições  para  gerenciar  a  J.M.R.  DA  SILVEIRA  –  ME,  o  que  ratifica  as 
informações prestadas por MARA NUBIA e suas irmãs de que a J.M.R. era de fato 
administrada por ela.

Como  proprietária  de  fato  da  empresa,  MARA  NUBIA  participou 
ativamente das fraudes apontadas ao norte relativas ao contrato n. 003/2006 e 
seus 7 (sete) termos aditivos.

Porém, não era a única beneficiária do desvio do dinheiro público. 
Nos mesmos moldes de todos os ilícitos praticados na gestão de ALDO ALVES 
junto à SEJUSP, a adjudicação do contrato demandava o pagamento de propina 
aos demais membros da organização.

Assim, foram identificados ao menos os seguintes pagamentos:

i  -  Segundo  informações  fornecidas  pelo  Banco  do  Brasil,  em 
09/06/2009, um dia após receber recursos da SEJUSP, houve um saque na conta 
da  JMR  no  valor  de  R$  13.000,00,  dos  quais  R$  5.000,00  tiveram  como 
favorecida ANA SAMARA ALMEIDA CARVALHO, servidora da secretária e acusada 
por  MARA NUBIA de  cobrar  propina  da  JMR.  A  seguir  o  resumo  dos  dados 
extraídos do extrato bancário.
Banco do Brasil S.A. - Ag. 4544-6 - C/c 8413-1
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ii  -  Segundo  informações  fornecidas  pelo  Banco  do  Brasil,  em 
18/09/2008, um dia após receber recursos da SEJUSP, foi sacado o cheque de 
número 850029 na conta da JMR, no valor de R$ 5.000, cujo beneficiário seria 
JOSÉ MARIANO BRUNO DOS SANTOS, servidor da SEJUSP. A seguir o resumo dos 
dados extraídos do extrato bancário.
Banco do Brasil S.A. - Ag. 4544-6 - C/c 8413-1

iii  –  apreendeu-se,  na  sede  da  Federação  dos  Conselhos 
Comunitários  de  Segurança  Pública  (FEASP), um  cheque  no  valor  de  R$ 
15.500,00 (item 28 do MB 67119), destinado a CARLOS HELOY GALVÃO VERAS, 
laranja de JOSE DO ESPIRITO SANTO GALVAO VERAS.

Além disso, comprovando o trânsito de recursos entre as diversas 
empresas usadas para o desvio de verbas públicas, foi identificada a emissão de 
um  cheque  da  J.M.R.  DA  SILVEIRA  –  ME  em  favor  da  empresa  SYSTEM 
INFORMÁTICA (pertencente a EZIR) no valor de R$ 5.000,00, um dia após o 
ingresso de recursos na conta da empresa provenientes do governo estadual.
Banco do Brasil S.A. - Ag. 4544-6 - C/c 8413-1

As provas coligidas aos autos, pois, demonstram que MARA NUBIA 
RABELO DA SILVEIRA tinha atuação ativa e delimitada dentro da organização 
criminosa.

Neste  contexto,  na  medida  em  que  MARA  NUBIA  contribuiu 
decisivamente para a assinatura do segundo ao sétimo termo aditivo (período 
denunciado)  do  contrato  de  aquisição  de  lanches  de  alimentos,  incorreu  na 
prática do delito tipificado no art. 92 da Lei n. 8.666/1993, por 6 (seis) vezes, na 
medida em que possibilitou a prorrogação contratual e o aumento da vantagem 
pecuniária ilicitamente contratada, em favor da sua empresa.

Além disso, ao desviar,  em proveito próprio e alheio, os recursos 
dessas prorrogações, que ocorreram de novembro/2007 a outubro/2010, incidiu 
na prática delituosa do art. 312 do Código Penal, por 36 (trinta e seis) vezes, 
considerando que os pagamentos eram mensais.

Por fim, ao associar-se com mais de três pessoas para a prática dos 
crimes descritos, incidiu também no crime do art. 288 do Código Penal.

3.4. Da tipicidade

Os  tipos  penais  incidentes  já  foram  devidamente  apontados  no 
tópico relativo à delimitação da autoria, encontrando-se abaixo resumidos:

119 Cheque 15500 1 - item 28 MB 67 - parte 1 e Cheque 15500 2 - item 28 MB 67 - parte 2
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i  -  ANTONIO WALDEZ GOES DA SILVA:  arts.  90  e  92 da  Lei  n. 
8.666/1993 e arts. 288 e 312 (16 vezes) do Código Penal.

ii - ALDO ALVES FERREIRA: arts. 89 (2 vezes), 90 (8 vezes) e 92 (7 
vezes) da Lei n. 8.666/1993 e arts. 288 e 312 (61 vezes) do Código Penal.

iii - RUI TORK DE CASTRO: arts. 89 (2 vezes), 90 (8 vezes) e 92 (7 
vezes) da Lei n. 8.666/1993 e arts. 288 e 312 (61 vezes) do Código Penal.

iv - JOSE DO ESPIRITO SANTO GALVAO VERAS: arts. 89 (2 vezes), 
90 (8 vezes) e 92 (7 vezes) da Lei n. 8.666/1993 e arts. 288 e 312 (61 vezes) 
do Código Penal.

v  -  MARCELO  NEVES  PACHECO:  art.  90  (6  vezes)  da  Lei  n. 
8.666/1993 e arts. 288 e 312 (22 vezes) do Código Penal.

vi - MAURO DE LIMA SOUZA: art. 90 (2 vezes) da Lei n. 8.666/1993 
e arts. 288 e 312 (2 vezes) do Código Penal.

vii - ANA SAMARA ALMEIDA DE CARVALHO: art. 92 (6 vezes) da Lei 
n. 8.666/1993 e arts. 288 e 312 (36 vezes) do Código Penal.

vii - JOSÉ MARIANO BRUNO DOS SANTOS: art. 92 (6 vezes) da Lei 
n. 8.666/1993 e arts. 288 e 312 (36 vezes) do Código Penal.

ix - EZIR OLIVEIRA DAS CHAGAS: arts. 89 (2 vezes) e 90 (7 vezes) 
da Lei n. 8.666/1993 e arts. 288 e 312 (9 vezes) do Código Penal.

x - CARLOS HELOY GALVÃO VERAS: arts. 89 (2 vezes), 90 (8 vezes) 
e 92 (6 vezes) da Lei n. 8.666/1993 e arts. 288 e 312 (61 vezes) do Código 
Penal.

xi - ELIEZIO GOMES XAVIER: arts. 90 e 92 da Lei n. 8.666/1993 e 
arts. 288 e 312 (16 vezes) do Código Penal.

xii - MARA NUBIA RABELO DA SILVEIRA: art. 92 (6 vezes) da Lei n. 
8.666/1993 e arts. 288 e 312 (36 vezes) do Código Penal.

4. Do Dano Causado

As  condutas  perpetradas  pelos  denunciados  causaram  dano  ao 
erário nos seguintes valores históricos:

Item 2.1. Da Locação de Veículos: R$ 1.134.000,00;

Item 2.2. Da Aquisição de Material e de Serviços de Informática e 
Outros Materiais Permanentes:

2.2.1. Pregão Presencial n. 001/2010: R$ 1.633.334,30;

2.2.2. Carta Convite n. 033/2009: R$ 23.000,00;

2.2.3.  Dispensa  de  licitação  para  aquisição  de  suprimentos  de 
informática e toner: R$ 15.261,40;

2.2.4. Pregão Presencial n. 002/2009: R$ 68.234,00;

2.2.5. Pregão Presencial n. 021/2010: R$ 56.504,00;
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2.2.6. Pregão Presencial n. 020/2010: R$ 32.889,00;

2.2.7. Pregão Presencial n. 005/2009: R$ 414.667,95; 

2.2.8. Pregão Presencial 001/2009: R$ 114.825,00;

2.3. Da Aquisição de Lanches e Alimentos: R$ 360.000,00.

Apenas para se ter uma ideia mínima do valor atualizado desses 
recursos,  optou-se  por  considerar  todos  esses  valores  como  devidos  em 
setembro de 2010120 (R$ 3.852.715,65), data da Operação Mãos Limpas, e, a 
partir dessa data, corrigiu-se o valor até 31/12/2013, utilizando-se o IPCA como 
índice de correção monetária, acrescido de juros de 6% a.a.

A  partir  desse  cálculo,  apurou-se  o  montante  atualizado  (até 
dez/2013) de R$ 5.999.913,50.

5. Do Pedido

Ante  o  exposto,  o  Ministério  Público  Federal requer  o 
recebimento da presente denúncia e, após regular instrução, a condenação dos 
denunciados pela prática dos crimes acima descritos, incluindo-se a fixação de 
valor mínimo para reparação dos danos causados, em montante não inferior ao 
acima calculado.

Ademais,  requer  sejam  oficiadas  às  Justiças  Federal,  Estadual, 
Militar e Eleitoral,  no escopo de que encaminhem as certidões do distribuidor 
criminal  dos  denunciados,  bem  como  dos  seus  respectivos  antecedentes 
criminais,  a  serem  encaminhados  pela  Secretaria  de  Segurança  Pública  do 
Amapá (SSP/AP) e pelo Departamento de Polícia Federal (DPF/AP).

Macapá/AP, 24 de março de 2014.

CINARA BUENO SANTOS 
PRICLADNITZKY

Procuradora da República

FELIPE DE MOURA PALHA E SILVA
Procurador da República

HELEN RIBEIRO ABREU
Procuradora da República

LUÍS DE CAMÕES LIMA BOAVENTURA
Procurador da República

MARCEL BRUGNERA MESQUITA
Procurador da República

MIGUEL DE ALMEIDA LIMA
Procurador da República

120 Trata-se de critério absolutamente favorável aos denunciados, pois desconsidera a atualização monetária e 
os juros dos anos de 2009 e 2010 e, no caso do item 2.3, também dos anos de 2007 e 2008.
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Rol de Testemunhas

i. (informações suprimidas para fins de divulgação) e

ii. (informações suprimidas para fins de divulgação)

Rol de Anexos

Anexo I – Mídias digitais abaixo arroladas:

a) 1 CD denominado  Peças SEJUSP,  com cópia da denúncia e seus anexos, 
bem  como  da  cota  ministerial.  Além  destes,  há  cópia  do  Procedimento 
Administrativo  n.  1.12.000.000824/2013-36,  no  qual  foram  juntados  alguns 
documentos complementares.

b) 1 CD denominado  SEJUSP, composto por pastas e arquivos que trazem os 
autos  de  apreensão,  depoimentos,  laudos,  informações  técnicas,  relatórios  e 
outras  informações  pertinentes  à  secretaria  estadual  de  justiça  e  segurança 
pública.

c) 1 CD denominado IPL e Apensos, com cópia digitalizada dos autos principais 
e apensos, além de alguns outros expedientes avulsos.

d) 1 CD denominado  Outros, que possui informações diversas, destacando-se 
os relatórios da CGU redigidos a partir da análise dos documentos apreendidos 
em diversos MBs (mandados de busca).

e)  1 CD denominado  Mídias,  que contém cópia  de diversas  mídias   digitais 
acostadas aos autos (não contém, porém, todas as mídias todas).

f) 1 CD denominado MB’s Digitalizadas, contendo a digitalização de todos os 
mandados de busca (MBs) cumpridos.

g)  1  CD  denominado  Áudios  das  Interceptações,  possuindo  os  arquivos 
relativos aos áudios das interceptações telefônicas judicialmente autorizadas.

h) 1 HD com cópia de todas as mídias digitais insertas nos autos principais e 
apensos do IPL n. 5352-29.2013.4.01.3100.

Anexo II - itens 16 e 21 do MB 59 – Tomada de Preço n. 002/2009;

Anexo III - item 24 do MB 59 – Contrato n. 007/2009-SEJUSP/AP;

Anexo IV - item 15 do MB 59 – Pregão Presencial n. 005/2009;

Anexo V - item 20 do MB 59 – Pregão Presencial n. 001/2009;

Anexo VI - item 20 do MB 59 – Pregão Presencial n. 021/2010;

Anexo VII - item 15 do MB 59 – Proc. n. 28820.000.538/2009;

Anexo VIII – item 15 do MB 59 – Proc. n. 28820.000.539/2009

Anexo IX - item 15 do MB 59 – Carta Convite n. 033/2009;

Anexo X - item 17 do MB 59 – Pregão Presencial n. 001/2010;
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Anexo XI - item 20 do MB 59 – Pregão Presencial n. 020/2010;

Anexo XII - item 17 do MB 59 – Pregão Presencial n. 002/2009;

Anexo XIII - item 13, segunda parte do MB 59 – Contrato n. 003/2006;

Anexo XIV - item 23 do MB 59 – Termos Aditivos do Contrato n. 003/2006.
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