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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 
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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 
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, 

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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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.

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 

 
96 3213 7800 - www.prap.mpf.gov.br
Rua Jovino Dinoá, 468, Jesus de Nazaré – CEP 68908-121 - Macapá/AP                                                 4



(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, 
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 
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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 
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).
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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;

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; 

3 A maior parte destes documentos encontram-se atualmente apreendida no IPL n. 5352-29.2013.4.01.3100.
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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 Educação (SEED)4.

Passa-se a expô-los.

2. Dos fatos

Os denunciados JOSÉ ADAUTO SANTOS BITENCOURT, ALEXANDRE 
GOMES  DE  ALBUQUERQUE,  JOSÉ  ORLANDO  MENEZES  FERREIRA  e  DINASSI 
SIQUEIRA DO CARMO, agindo com vontade livre e consciente, em comunhão de 
esforços  e  auxílio  recíproco,  no  período  compreendido  entre  julho/2007  e 
setembro/2010, dispensaram, por 4 (quatro) vezes, licitação para a contratação 
de  serviços  de  segurança  e  vigilância  armada  e  desarmada  da  Secretaria 
Estadual de Educação do Amapá (SEED), e deram causa, por 5 (cinco) vezes, a 
prorrogação destes mesmos contratos, sem previsão em lei e nos respectivos 
instrumentos contratuais,  valendo-se da condição de secretário  de estado do 
primeiro denunciado.

No período acima citado, os mesmos denunciados, desta vez com o 
auxílio  dos  também  denunciados  ARMANDO  FERREIRA  DO  AMARAL  FILHO, 
NELSON DE TAL e CARLOS AUGUSTO MORAES DOLZANES, todos agindo com 
vontade livre e consciente e utilizando-se das facilidades proporcionadas pela 
condição de funcionários públicos dos denunciados JOSE ADAUTO, ARMANDO DO 
AMARAL e NELSON DE TAL,  desviaram em proveito  próprio  e alheio dinheiro 
público que era por estes três últimos geridos em razão do cargo que ocupavam 
nas Secretarias de Educação (SEED) e de Planejamento, Orçamento e Tesouro do 
Estado do Amapá (SEPLAN).

Ademais, no dia 10/11/2009, entre as 11h56m e as 12h15m, os 
denunciados  ALEXANDRE  GOMES  DE  ALBUQUERQUE  e  CARLOS  AUGUSTO 
MORAES DOLZANES,  aproveitando-se  da  condição  de  gerente  da  agência  do 
Banco  do  Brasil  no  Município  de  Macapá/AP  do  último,  quebraram  o  sigilo 

4 Destaque-se que esta peça acusatória não exaure todos os fatos apurados no  INQ 681/STJ em relação à 
SEED. 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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bancário de conta corrente do Governo do Estado do Amapá, fora das hipóteses 
autorizadas na Lei Complementar n. 105/2001.

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 Educação (SEED) 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 
ilícita em prejuízo ao erário.

A organização criminosa, atuante junto à Secretaria de Estado da 
Educação, era chefiada por JOSÉ ADAUTO SANTOS BITENCOURT, secretário de 
estado, e ALEXANDRE GOMES DE ALBUQUERQUE, proprietário da firma AMAPA 
VIP, e contava com a atuação dos demais denunciados, cada qual com o domínio 
funcional de suas tarefas.

Os  contratos  administrativos  ilicitamente  firmados,  celebrados  a 
partir do uso de meios fraudulentos, tinham por objeto a prestação de serviços 
de segurança e vigilância armada e desarmada à Secretaria de Educação.

Nesse contexto, passa-se a descrição fracionada das condutas.

2.1. Da dispensa ilegal de licitação e do desvio de recursos  
públicos: contratação da sociedade empresária AMAPÁ VIP

No ano de 2007 a SEED lançou edital para a realização de processo 
licitatório, por meio do pregão presencial n. 026/2007, visando a contratação de 
serviço de vigilância (item 35 do MB 56).

Ocorre  que  referido  processo  licitatório  tinha  por  finalidade 
beneficiar  a empresa SERPOL SEGURANÇA PRIVADA LTDA, que já realizava o 
serviço de vigilância na SEED por meio de contrato emergencial5.  As diversas 
irregularidades  praticadas  no  bojo  desse  certame  licitatório  encontram-se 
devidamente analisadas no relatório da CGU (f. 7865/8047 ou f. 8.046/8.128-
STJ,  v.  53)  e  foram  objeto  de  ação  por  ato  de  improbidade  administrativa 
proposta pelo Ministério Público Estadual/AP (f.  492/520, apenso 14).  Porém, 
amparada  em  decisões  judiciais  (MS  11851/2008),  a  empresa  L.M.S. 
VIGILÂNCIA E SEGURANÇA PRIVADA LTDA conseguiu permanecer no certame e 
sagrou-se vencedora, por apresentar proposta mais vantajosa.

Em face da vitória de empresa diversa da que era almejada pelo 
secretário, JOSÉ ADAUTO SANTOS BITENCOURT revogou o pregão presencial n. 
026/2007, sob o argumento de defasagem dos valores e  de contrariedade ao 
interesse público, e voltou a contratar emergencialmente a empresa SERPOL6.

5 Termo de declarações de JEAN CARLO ALBUQUERQUE BRAZAO (f. 84/85, apenso 64): “QUE antes existiam 
duas empresas a SERPOL e a ALVO, depois a SERPOL permaneceu como a única empresa, até que a AMAPA 
VIP também passou a prestar serviços; (…) QUE Adauto pressionou o declarante a emitir parecer no sentido  
de beneficiar a SERPOL em detrimento da empresa ALVO e outras empresas em contrato emergencial; QUE 
emitiu alguns pareceres beneficiando a empresa SERPOL;”

6 Destaque-se que os possíveis crimes praticados no bojo dos contratos emergenciais com a empresa SERPOL 
e no curso do pregão presencial n. 026/2007 não são objeto da presente denúncia, mas serão objetos de 
investigação específica, consoante demonstrado na cota que segue juntamente com esta peça acusatória.
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Acontece que a empresa SERPOL teve sua licença de funcionamento 
cassada pela Polícia Federal (responsável por autorizar a atividade de vigilância 
armada),  obrigando  a  SEED,  por  meio  de  seu  secretário  JOSÉ  ADAUTO,  a 
formalizar  novo  contrato  emergencial,  desta  vez  com  a  empresa  A.  G. 
ALBUQUERQUE LTDA (nome fantasia AMAPÁ VIP), que já possuía outro contrato 
com aquela secretaria, de propriedade do denunciado ALEXANDRE GOMES DE 
ALBUQUERQUE, cujos  valores eram superiores ao de mercado e sem que se 
procedesse a necessária realização de certame licitatório.

Ato contínuo, a SEED iniciou novo processo licitatório, por meio do 
pregão eletrônico n. 001/2008, o qual restou suspenso pela Justiça Estadual a 
partir  de  mandado  de  segurança  (n.  11124/2008)  impetrado  pela  L.M.S. 
VIGILÂNCIA E  SEGURANÇA PRIVADA LTDA,  sob  o  argumento  de  que deveria 
prevalecer a decisão liminar concedida no MS 11851/2008, que determinou a 
regularidade do  pregão  presencial  n.  026/2007,  no  qual  a  L.M.S.  sagrara-se 
vencedora (cópia da decisão encontra-se nas f. 25/26 do processo 2008/39502, 
mencionado mais abaixo) (item 32 do MB 56).

Tanto  a  revogação  ilícita  do  pregão  presencial  n.  026/2007, 
praticada  por  JOSE  ADAUTO,  quanto  a  suspensão  do  pregão  eletrônico  n. 
001/2008  (fundado  na  necessidade  de  contratar  a  vencedora  do  pregão  n. 
026/2007)  serviram  de  fundamento  para  a  SEED  realizar  a  contratação 
emergencial da AMAPA VIP. 

Em outras palavras, ao invés de contratar a empresa vencedora do 
certame licitatório, o Secretário JOSE ADAUTO o revogou infundadamente e se 
valeu disso para firmar um contrato emergencial com a empresa AMAPA VIP, 
negando cumprimento ao que decidido pelo Poder Judiciário.

E esta ausência de licitação se perpetuou no tempo e o contrato de 
emergência  com  a  AMAPÁ  VIP  foi  sendo  prorrogado  por  vários  anos  sem 
qualquer justificativa plausível para a dispensa de certame licitatório, em afronta 
aos  ditames  do  art.  37,  inciso  XXI,  da  CRFB e  art.  24,  inciso  IV,  da  Lei  n. 
8.666/93.

Os vícios existentes para a contratação da AMAPÁ VIP eram de pleno 
conhecimento do Secretário JOSÉ ADAUTO SANTOS BITENCOURT, o qual recebia 
mensalmente daquela empresa o montante de R$ 100.000,00, conforme será 
demonstrado abaixo.

Com  efeito,  no  período  compreendido  entre  jul/2007  e 
set/2010,  a  Secretaria  Estadual  de  Educação  (SEED),  na  gestão  do 
denunciado  JOSÉ  ADAUTO  SANTOS  BITENCOURT,  firmou  4  (quatro) 
contratos emergenciais e 5 (cinco) termos aditivos com a AMAPA VIP, o 
que implicou no uso de recursos públicos em valores não atualizados 
superiores a R$ 66 milhões.

Os contratos e termos aditivos encontram-se resumidos na tabela 
abaixo:

Contrato/ Vigência Valor
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Termo Aditivo

058/2007 Jul a dez/2007 R$ 3.409.329,60

015/2008 Jan a março/2008 R$ 1.704.664,80

1º Termo Aditivo Abr a jun/2008 R$ 1.811.526,12

162/2008 Jul a dez/2008 R$ 4.736.837,52

315/2008 Jan a jun/2009 R$ 14.620.823,36

1º Termo Aditivo 

(acréscimo con-

tratual)

Jan a jun/2009 R$ 1.417.414,67

2º Termo Aditivo Jul a set/2009 R$ 7.837.476,00

3º Termo Aditivo Out/2009 a mar/2010 R$ 15.674.952,00

4º Termo Aditivo Abr a set/2010 R$ 15.672.000,00

2.1.1. Dos contratos firmados

Passa-se à descrição pormenorizada dos contratos e termos aditivos 
firmados  entre  a  SEED e a  AMAPÁ VIP,  discriminando-se  as  condutas  ilícitas 
cometidas,  as  quais,  além  da  ausência  de  justificativa  para  a  dispensa  de 
licitação, abrangiam também a fixação de valores exorbitantes, com o fim único 
de serem apropriados pelos denunciados.

a) Contrato 058/2007 (Processo n. 2007/40863)7

O Contrato n. 058/2007 foi assinado em 29/06/2007, para viger nos 
meses  de  jul/2007  a  dez/2007,  tendo  por  objeto  a  prestação  de  serviço  de 
vigilância desarmada e segurança preventiva. Não houve processo licitatório para 
a contratação dos serviços e na cláusula primeira do contrato só há referência à 
Lei  n.  8.666/1993  e  à  justificativa  n.  098/07-CPL/SEED,  não  indicando  o 
dispositivo em que se baseou a contratação.

A Justificativa n. 098/07-CPL/SEED que fundamentou o trâmite não 
consta dentre os documentos apreendidos na Secretaria de Educação.

No Plano de Aplicação do Contrato 058/2007 consta o orçamento de 
fonte 115, que se refere a recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento 
da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação (FUNDEB), 
no  valor total  R$ 3.409.329,60 (três milhões, quatrocentos e nove mil, 
trezentos e vinte e nove reais e sessenta centavos), dividido em 6 (seis) 

7 Item 29 MB 56 contrato 058-2007  
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parcelas de R$ 568.221,60 (quinhentos e sessenta e oito mil, duzentos e vinte e 
um reais e sessenta centavos).

Assinaram  o  contrato  os  denunciados  JOSE  ADAUTO  SANTOS 
BITENCOURT e ALEXANDRE GOMES DE ALBUQUERQUE.

b) Contrato 015/2008 (Processo n. 2008/2761)8

Contrato sem data de assinatura, mas publicado no Diário Oficial em 
03/04/2008,  que  teve  por  objeto  a  prestação  de  serviços  de  segurança  e 
vigilância  armada  e  desarmada.  A contratação  não  se  submeteu  a  processo 
licitatório,  constando  na  cláusula  primeira  do  instrumento  e  na  justificativa 
002/2008 (f.  23-CPL/SEED),  que dispensou a  licitação,  que a  fundamentação 
legal utilizada foi o artigo 24, inciso IV, da Lei 8.666/93, que ampara os casos de 
emergência  e  calamidade  pública.  Referida  emergência  decorreria  da  não 
conclusão do pregão 026/2007-SEED, o qual, conforme anteriormente exposto, 
foi indevidamente revogado por JOSE ADAUTO9, ou seja, a emergência foi criada 
pelo secretário de estado com o único intuito de prorrogar o contrato com a 
empresa pertencente à organização criminosa.

O contrato n. 015/2008 com a empresa Amapá Vip foi inicialmente 
assinado para a cobertura dos meses de janeiro/2008 a março/2008. Embora a 
manifestação da assessoria  jurídica  tivesse  afirmado que esse seria  o último 
contrato antes do procedimento licitatório, foi aditado o 1º termo aditivo para o 
período de 1º/04/2008 a 30/6/2008, não constando dos autos documento que 
comprove que o referido termo foi submetido à apreciação da assessoria jurídica.

Tanto  o  contrato  n.  015/2008  quanto  o  1º  termo  aditivo  foram 
firmados pelos denunciados JOSE ADAUTO e ALEXANDRE DE ALBUQUERQUE e 
possuíam como  fonte  das  despesas  as  verbas  destinadas  ao  FUNDEB (fonte 
115).

O  contrato  n.  015/2008  envolveu  recursos  da  ordem  de  R$ 
1.704.664,80  (um  milhão,  setecentos  e  quatro  mil,  seiscentos  e  sessenta  e 
quatro reais e oitenta centavos). O termo aditivo, por sua vez, em que pese 
estabelecesse que as cláusulas permaneciam inalteradas, acarretou no aumento 
do valor mensal pago, pois nos meses de maio e junho/2008 a prestação mensal 
subiu  para  R$  621.652,26  (seiscentos  e  vinte  e  um mil  reais,  seiscentos  e 
cinquenta  e  dois  reais  e  vinte  e  seis  centavos),  ou  seja,  os  três  meses 
adicionados importaram no montante de R$ 1.811.526,12 (um milhão oitocentos 
e onze mil quinhentos e vinte e seis reais e doze centavos).

Ao todo, portanto, o contrato ficticiamente emergencial importou no 
total  de  R$  3.516.190,92  (três  milhões,  quinhentos  e  dezesseis  mil, 
cento  e  noventa  reais  e  noventa  e  dois  centavos),  em  valores  não 
atualizados.

c) Contrato 162/2008 (Processo n. 2008/39502 )10

Instrumento assinado em 31 de julho de 2008 e publicado no Diário 
Oficial em 02/09/2008, tendo como objeto a contratação de serviço de vigilância 

8 ITEM 12 MB 56 Contrato 015-2008 seed  
9 As  diversas  irregularidades  praticadas  no  bojo  desse  certame  licitatório  encontram-se  devidamente 

analisadas no relatório da CGU (v. f. 8.046/8.128-STJ, análise do item 35).
10 Item 32 MB 56 - Contrato 162 completo SEED  
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desarmada e segurança preventiva. Embora o contrato tenha sido firmado em 
31/07/2008, estabeleceu vigência a partir de 1º/7/2008, retroagindo no tempo 
para dar cobertura aos serviços prestados no período compreendido entre os 
dias 1/7 a 30/7/2008, o que atenta contra a lei das licitações.

Sua fundamentação ocorreu com a justificativa n.  076/2008-CPL-
SEED, a qual se baseou na suspensão do pregão eletrônico n. 001/2008 pelo 
Poder Judiciário. Relembre-se que essa suspensão deveu-se ao fato de que o 
judiciário  estadual  reconheceu  a  regularidade  da  empresa  LMS  no  pregão 
presencial  n.  026/2007, ou seja,  caberia à  SEED contratá-la e não reabrir  o 
processo  licitatório,  não  havendo  qualquer  fundamento  para  a  realização  de 
contratos emergenciais.

O  contrato  envolveu  recursos  da  ordem  de  R$  4.736.837,52 
(quatro milhões, setecentos e trinta e seis mil e oitocentos e trinta e 
sete reais e cinquenta e dois centavos), divididos em 6 (seis) parcelas de R$ 
789.472,92 (setecentos e oitenta e nove mil, quatrocentos e setenta e dois reais 
e noventa e dois centavos), advindos do programa FUNDEB (fonte 115).

A informação técnica n. 318/2010-INC/DITEC/DPF11 (f.8247/8267 ou 
8328/8348-STJ,  v.  54)  verificou  as  seguintes  irregularidades  no  contrato 
162/2008:

17. Do exame dos autos do contrato constatou-se que a planilha elaborada 
pelo servidor Ubiratan da Silva Vale, às fls. 261 a 264, ao definir que os 
valores correspondentes ao tíquete alimentação deveriam compor o item I – 
Remuneração do vigilante, onerou o contrato em R$ 29.073,20/mês e R$ 
174.439,22 no período dos seis meses do contrato, conforme planilha de 
custos do Apêndice A deste documento.
18.  Conforme  se  depreende  do  inciso  III  do  artigo  72  da  IN  SRP  nº 
003/2005, sobre a incidência dos encargos sociais sobre os valores relativos 
a alimentação do trabalhador, tem-se que, para efeitos tributários, o auxílio-
alimentação  somente  tem  caráter  remuneratório  quando  for  pago  em 
dinheiro,  e  desde  que  a  empresa  não  seja  adepta  do  Programa  de 
Alimentação do Trabalhador – PAT, instituído pela Lei Federal 6.321/1976, 
cujo regulamento, Decreto nº 05/1991, determina no seu artigo 6 que não 
incidirão INSS e FGTS sobre os valores pagos a título de auxílio-alimentação. 
Segundo o dispo o artigo 1º do mesmo decreto, o PAT possibilita, ainda, a 
dedução dos valores pagos com alimentação limitados a 5% do Imposto de 
Renda do empregador.
19. Dessa forma, constata-se que a medida de incluir encargos sociais sobre 
o auxílio alimentação foi a mais onerosa para administração e poderia ser 
evitada  desde  que  a  administração  da  SEED/AP  determinasse,  no 
planejamento  da  contratação,  que  o  tíquete  alimentação  fosse  pago  em 
papel ou cartão magnético específico, ou, ainda, que a empresa contratada 
comprovasse  adesão  ao  Programa de  Alimentação  do Trabalhador,  o  que 
poderia desonerar ainda mais os serviços contratados.
20. No presente caso, a decisão da administração viabilizou a ampliação da 
cadeia de custos do contrato com a incidência dos encargos sociais sobre o 
tíquete  alimentação,  procedimento  que  se  mostrou  antieconômico  para  o 
erário público.
(..)
22. Os Peritos também refizeram os cálculos do Apêndice A com base nos 
reais percentuais de 13º salário, férias e 1/3 constitucional, que estão acima 
do rateio da despesa na planilha de formação de preços. Considerando os 
percentuais corretos (8,333% para 13º salário e férias e 2,778% para o1/3 
constitucional), o valor do contrato restaria R$ 57.943,20 menor.

Verifica-se,  pois,  que  além  da  ilicitude  do  contrato  emergencial, 
também  o  aumento  da  contraprestação  financeira  fundou-se  em  dados 
distorcidos, aumentando ainda mais o prejuízo ao erário.

11 Informação 318.2010 MB56 itens 4 19 24 28 29 e 35  

 
96 3213 7800 - www.prap.mpf.gov.br
Rua Jovino Dinoá, 468, Jesus de Nazaré – CEP 68908-121 - Macapá/AP                                                 13

file:///G:/Assessoria%20de%20Comunica%C3%A7%C3%A3o/Ascom/2014/Anexos/Informa%C3%A7%C3%A3o%20318.2010%20MB56%20itens%204%2019%2024%2028%2029%20e%2035.PDF


Em que pese este contrato tenha sido firmado pela Secretária de 
Educação em exercício ALBERTINA GUEDES DA SILVA, é inegável a participação 
de JOSE ADAUTO, um dos principais interessados nos contratos ilegais, tanto que 
fez movimentar  o  procedimento  n.  2008/39502 (v.  f.  264 do procedimento). 
Possivelmente não assinou o contrato por alguma impossibilidade decorrente do 
exercício do seu cargo, o que não afasta, contudo a sua participação ativa no 
engendro criminoso.

d) Contrato 315/2008 (Processo n. 2008/73847)12

Instrumento assinado em 23 de dezembro de 2008 e publicado no 
Diário  Oficial  em 23 de janeiro  de 2009,  tendo por  objeto  a  contratação  de 
empresa  especializada  em  prestação  de  serviços  de  vigilância  desarmada  e 
segurança preventiva. Embora o contrato tenha sido firmado em 23/12/2008, 
estabeleceu vigência a partir de 21.12.2008.

Sua fundamentação ocorreu com a justificativa n.  126/2008-CPL-
SEED.  Consoante  o  modus  operandi adotado,  a  justificativa  baseou-se  na 
necessidade emergencial dos serviços, decorrente do final do contrato anterior, 
sendo que neste caso sequer se justificou o motivo da ausência de processo 
licitatório.

O  contrato  envolveu  recursos  da  ordem  de  R$  14.620.823,36 
(quatorze milhões, seiscentos e vinte mil, oitocentos e vinte e três reais e trinta e 
seis centavos), sendo que R$ 446.663,36 (quatrocentos e quarenta e seis mil, 
seiscentos e sessenta e três reais e trinta e seis centavos) referem-se ao período 
de 21 a 31/12/2008 e o restante aos períodos de janeiro a junho de 2009, todos 
recursos do FUNDEB (fonte 115).

Em 02 de janeiro de 2009 foi assinado o primeiro termo aditivo do 
contrato 315/2008 que aumentou o valor da contratação em R$ 1.417.414,67 
(um  milhão,  quatrocentos  e  dezessete  mil,  quatrocentos  e  quatorze  reais  e 
sessenta  e  sete  centavos),  também  provenientes  do  FUNDEB.  Sua 
fundamentação  ocorreu  com  a  Justificativa  n.  027/2009,  forte  na  suposta 
necessidade de aumento dos postos de vigilância.

O segundo termo aditivo foi assinado em 16 de junho de 2009 e 
estendeu a contratação por noventa dias. O termo aditivo reforçou o contrato em 
R$ 7.837.476,00 (sete milhões, oitocentos e trinta e sete mil e quatrocentos e 
setenta e seis reais) e utilizou recursos de fonte 107 – Recurso Próprio.

O terceiro termo aditivo foi celebrado em 17 de setembro de 2009 e 
prorrogou o contrato n. 315/2008 por 180 (cento e oitenta) dias a partir dessa 
data,  mantendo-se  as  demais  cláusulas,  o  que  implicou  em um  pagamento 
adicional da ordem de R$ 15.674.952,00 (quinze milhões, seiscentos e setenta e 
quatro mil, novecentos e cinquenta e dois reais).

Em 17 de março de 2010 foi assinado mais um termo aditivo (4º) 
ao  contrato  n.  315/2008.  Esse  termo  acrescentou  R$  15.672.000,00 (quinze 
milhões e seiscentos  e setenta  e dois  mil  reais)  e prorrogou os serviços  até 
setembro de 2010, utilizando-se dos recursos do FUNDEB.

O contrato e os quatro termos aditivos foram assinados por JOSE 

12 ITEM 31 MB 56 CONTRATO 315 COMPLETO SEED  

 
96 3213 7800 - www.prap.mpf.gov.br
Rua Jovino Dinoá, 468, Jesus de Nazaré – CEP 68908-121 - Macapá/AP                                                 14

file:///G:/Assessoria%20de%20Comunica%C3%A7%C3%A3o/Ascom/2014/Anexos/ITEM%2031%20MB%2056%20CONTRATO%20315%20COMPLETO%20SEED.pdf


ADAUTO e ALEXANDRE.

Nos termos da informação técnica n. 318/201013 (f. 8247/8267 ou 
8328/8348-STJ,  v.  54),  utilizando-se  como  indicativo  os  valores  de  mercado 
definidos pelo Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão (MPOG), apurou-
se que o valor médio do posto de trabalho contratado com a AMAPA VIP (R$ 
2.362,36/vigilante)  foi 41,25%  superior  ao  valor  de  mercado  (R$ 
1.672,50/vigilante), o que demonstra que além da ilegalidade formal da 
contratação, os preços praticados eram exorbitantes.

Nesses termos, com base no contrato n. 315/2008 e seus quatro 
termos aditivos, o contrato emergencial com a AMAPA VIP foi prorrogado por 
mais  21  (vinte  e  um)  meses  (21/12/2008  a  16/09/2010),  totalizando  R$ 
55.222.666,03 (cinquenta e cinco milhões, duzentos e vinte e dois mil, 
seiscentos  e  sessenta  e  seis  reais  e  três  centavos),  em  valores  não 
atualizados.

No  montante,  o  contrato  emergencial  pactuado  entre  a 
Secretaria  de  Educação  e  a  empresa  AMAPA  VIP  perdurou  de 
julho/2007 a  setembro/2010 (39  meses),  ou seja,  mais  de  3  (três) 
anos,  em  absoluta  violação  às  normas  de  regência  que  exigem  a 
realização de processo licitatório.

Considerando-se  apenas  os  valores  históricos  repassados 
pela  SEED à AMAPA VIP,  tem-se que os  contratos  e  termos aditivos 
ilicitamente  pactuados,  seja  pela  ausência  de  licitação,  seja  pelo 
sobrepreço  praticado,  implicaram  em  desvio  dos  cofres  do  erário 
estadual, dos recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da 
Educação  Básica  e  de  Valorização  dos  Profissionais  da  Educação 
(FUNDEB),  do  total  de  R$  66.885.024,07  (sessenta  e  seis  milhões, 
oitocentos e oitenta e cinco mil e vinte e quatro reais e sete centavos).

2.1.2. Do vínculo associativo entre o Secretário Estadual e  
os representantes da AMAPÁ VIP

A contratação de empresa privada de vigilância e segurança privada 
pela  SEED  por  meio  de  injustificáveis  contratos  emergenciais  não  consistiu 
apenas em equivocada prática administrativa, mas em ato criminoso praticado 
por organização criminosa voltada ao desvio de verbas públicas do FUNDEB, a 
qual  era  comandada  em  conjunto  por  JOSÉ  ADAUTO  SANTOS  BITENCOURT, 
secretário de estado, e ALEXANDRE GOMES DE ALBUQUERQUE, proprietário da 
AMAPÁ VIP.

Além de ALEXANDRE e JOSE ADAUTO, a organização contava com a 
essencial participação de JOSÉ ORLANDO MENEZES FERREIRA, empregado da 
AMAPA  VIP  e  braço  direito  de  ALEXANDRE,  CARLOS  AUGUSTO  MORAES 
DOLZANES, gerente do Banco do Brasil e “assessor particular” do proprietário da 
empresa de vigilância e ARMANDO FERREIRA DO AMARAL, Secretário Adjunto da 
SEPLAN e um dos responsáveis por cuidar dos interesses da AMAPA VIP junto 
àquela secretaria, responsável pelo pagamento do Estado do Amapá.

13 Informação 318.2010 MB56 itens 4 19 24 28 29 e 35  
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Ademais,  também  colaboraram  no  engendro  criminoso  os 
denunciados NELSON DE TAL, servidor da SEPLAN que advogava os interesses da 
AMAPA  VIP  dentro  daquela  secretaria,  e  DINASSI  SIQUEIRA  DO  CARMO, 
presidente do Sindicato  dos Vigilantes  do  Estado do Amapá,  responsável  por 
exercer pressão sobre os órgãos de estado para a liberação do pagamento da 
AMAPA VIP e também de proteger  referida  empresa junto à  opinião  pública, 
defendendo publicamente a licitude dos contratos.

Interceptação dos terminais telefônicos de ALEXANDRE e ORLANDO 
demonstrou  que  eles  possuíam  amplo  e  irrestrito  acesso  ao  Secretário  de 
Educação JOSE ADAUTO, o qual tratava pessoalmente dos interesses financeiros 
da empresa junto à Secretaria de Planejamento, Orçamento e Tesouro (SEPLAN), 
órgão  responsável  pelo  pagamento  dos  contratos  firmados  com o  Estado  do 
Amapá.

Da mesma forma, ALEXANDRE e ORLANDO possuíam, ainda, livre 
acesso ao Secretário Adjunto ARMANDO FERREIRA DO AMARAL, da SEPLAN, o 
qual agilizava o pagamento da empresa.

Diversos foram os diálogos que comprovam a comunhão de esforços 
entre os denunciados para a  liberação dos pagamentos devidos pela SEED à 
AMAPA VIP, pagamentos estes que somente eram devidos em face dos contratos 
emergenciais  ilegalmente  celebrados,  os  quais,  por  sua  vez,  eram  ilicita  e 
dolosamente prorrogados.

Na  sequência,  passa-se  à  transcrição  e  análise  dos  áudios  de 
diálogos telefônicos interceptados por  autorização judicial,  realizados entre os 
meses de setembro e novembro/2009.

No final do mês de setembro/2009 foram interceptados os primeiros 
diálogos travados que tratam das negociações para o pagamento da AMAPA VIP. 
Os áudios abaixo demonstram a proximidade entre ALEXANDRE e JOSE ADAUTO, 
atestando que se tratavam de pessoas próximas:

Dia: 30/09/2009
Hora: 10:23:27
Interlocutores: Alexandre x HNI

 (informações suprimidas para fins de divulgação)

30.09.2009  102327

(informações suprimidas para fins de divulgação)

30.09.2009  112737

(informações suprimidas para fins de divulgação)

30.09.2009  141151

No dia 01/10/2009 CARLOS DOLZANES ensinou JOSE ORLANDO a 
preencher os documentos necessários para o pagamento:

Dia: 01/10/2009
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Hora: 11:45:15
Interlocutores: Orlando x Dolzanes

(informações suprimidas para fins de divulgação)

01.10.2009  114515

No  dia  seguinte  (02/10),  intensificam-se  as  conversas  entre  os 
denunciados.  Além dos contatos,  verificou-se a  frequente ida de ORLANDO e 
ALEXANDRE  na  sede  da  SEED  e  SEPLAN,  para  tratarem  do  pagamento  da 
empresa ora com ADAUTO, ora com AMARAL:

Dia: 02/10/2009
Hora: 09:04:58
Interlocutores: Orlando x Adauto

(informações suprimidas para fins de divulgação)

02.10.2009  090458

Dia: 02/10/2009
Hora: 09:59:44
Interlocutores: Orlando x Alexandre

(informações suprimidas para fins de divulgação)

02.10.2009  095944

Dia: 02/10/2009
Hora: 10:19:49
Interlocutores: Orlando x Farias

(informações suprimidas para fins de divulgação)

2.10.2009  101949

Dia: 02/10/2009
Hora: 11:23:43
Interlocutores: Orlando x Alexandre

(informações suprimidas para fins de divulgação)

02.10.2009  112343

No diálogo do dia 05/10, DINASSI SIQUEIRA informou a ALEXANDRE 
que  teria  se  dirigido  à  SEPLAN,  certamente  para  tratar  dos  interesses 
(pagamento) da empresa de vigilância:

Dia: 05/10/2009
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Hora: 16:24:52
Interlocutores: Alexandre X Siqueira

(informações suprimidas para fins de divulgação)

05.10.2009  162452

Por fim, no dia 09/10, ALEXANDRE comunicou a ADAUTO que algum 
erro procedimental não permitira a liberação do dinheiro, ficando nítido que o 
secretário  revoltou-se  com a  situação.  No mesmo dia,  às  16h23min,  após  a 
resolução do problema, ALEXANDRE contatou DOLZANES para conseguir sacar o 
dinheiro mesmo fora do horário bancário, o que não consistiria em impedimento, 
consoante afirmado por DOLZANES.

Dia: 09/10/2009
Hora: 16:14:20
Interlocutores: Alexandre x Adauto

(informações suprimidas para fins de divulgação)

09.10.2009  161420

Dia: 09/10/2009
Hora: 16:23:02
Interlocutores: Alexandre x Dolzanes

(informações suprimidas para fins de divulgação)

09.10.2009  162302

Em diálogo do dia 26/10/2009 ALEXANDRE informa a pessoa não 
identificada (HNI) que se encontrava na SEED, evidenciando que já diligenciava 
no intuito do pagamento de sua empresa:

Dia: 26/10/2009
Hora: 11:01:41
Interlocutores: Alexandre x HNI

(informações suprimidas para fins de divulgação)

26.10.2009  110141

No dia seguinte, ALEXANDRE passou as informações para SIQUEIRA 
sobre  as  perspectivas  do  pagamento  dadas  pelo  Secretário  JOSE  ADAUTO 
(indicando que no dia anterior,  quando esteve na SEED, tratou com ADAUTO 
sobre o pagamento). SIQUEIRA, por sua vez, afirmou que iria na SEED falar com 
ADAUTO, comprovando que cuidava dos interesses da AMAPA VIP junto àquela 
secretaria.

Dia: 27/10/2009
Hora: 10:33:33
Interlocutores: Alexandre x Siqueira

 
96 3213 7800 - www.prap.mpf.gov.br
Rua Jovino Dinoá, 468, Jesus de Nazaré – CEP 68908-121 - Macapá/AP                                                 18

file:///G:/Assessoria%20de%20Comunica%C3%A7%C3%A3o/Ascom/2014/%C3%81udios/26.10.2009%20%20110141.wav
file:///G:/Assessoria%20de%20Comunica%C3%A7%C3%A3o/Ascom/2014/%C3%81udios/09.10.2009%20%20162302.wav
file:///G:/Assessoria%20de%20Comunica%C3%A7%C3%A3o/Ascom/2014/%C3%81udios/09.10.2009%20%20161420.wav
file:///G:/Assessoria%20de%20Comunica%C3%A7%C3%A3o/Ascom/2014/%C3%81udios/05.10.2009%20%20162452.wav


(informações suprimidas para fins de divulgação)

27.10.2009  103333

O áudio abaixo comprova a proximidade de JOSE ORLANDO com 
NELSON, funcionário público da SEPLAN, o qual mantinha ORLANDO informado 
sobre as liberações de pagamento.

Dia: 29/10/2009
Hora: 15:58:08 às 15:59:20
Interlocutores: Orlando x Nelson

(informações suprimidas para fins de divulgação)

29.10.2009  155808

Os diálogos a  seguir  comprovam o empenho de ADAUTO para  o 
pagamento  da  empresa,  o  que  não  ocorreu,  naquele  momento,  em face  da 
viagem realizada pelo Secretário HAROLDO VITOR (titular da SEPLAN):

Dia: 29/10/2009
Hora: 17:53:28
Interlocutores: Orlando x Adauto

(informações suprimidas para fins de divulgação)

29.10.2009  175328

Dia: 29/10/2009
Hora: 17:55:19
Interlocutores: Orlando x Alexandre

(informações suprimidas para fins de divulgação)

29.10.2009  175519

Entre os dias 3 e 10/11/2009 ocorreram intensas tratativas entre os 
denunciados, com vistas a liberação do pagamento, o que não ocorria por conta 
da viagem de HAROLDO VITOR, Secretário titular da SEPLAN.

Os áudios abaixo evidenciam o liame subjetivo entre ALEXANDRE e 
ORLANDO, da AMAPA VIP, com JOSE ADAUTO, da SEED, e com ARMANDO DO 
AMARAL e NELSON, da SEPLAN, todos empenhados no pagamento da empresa.

Nos dias 3, 4 e 5/11, ORLANDO dirigiu-se à SEPLAN, para falar com 
AMARAL e NELSON, e à  SEED, para  se reunir  com ADAUTO.  O engajamento 
deste último era tamanho que no dia 5 (cinco) conseguiu uma reunião com o 
Secretário HAROLDO VITOR, oportunidade em que, juntamente com ORLANDO, 
trataram dos atos administrativos necessários para o pagamento da AMAPA VIP.

Dia: 03/11/2009
Hora: 10:11:27
Interlocutores: Alexandre X Orlando
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(informações suprimidas para fins de divulgação)

03.11.2009  101127

Dia: 03/11/2009
Hora: 12:52:36
Interlocutores: Alexandre X Orlando

(informações suprimidas para fins de divulgação)

03.11.2009  125236

DIA: 04/11/2009
HORA: 16:10:09
Interlocutores: Alexandre x Orlando

(informações suprimidas para fins de divulgação)

04.11.2009  161009

DIA: 04/11/2009
HORA: 17:26:50
Interlocutores: Alexandre x Orlando

(informações suprimidas para fins de divulgação)

04.11.2009  172650

DIA: 05/11/2009
HORA: 14:30:28 ÀS  14:31:39
Interlocutores: Alexandre x Orlando

(informações suprimidas para fins de divulgação)

05.11.2009  143028

Nesta  reunião  ficou  acertado  que  seria  minutado  um  decreto 
governamental, a ser assinado pelo Governador, que destinaria recursos de uma 
conta vinculada da SEED para outra conta, permitindo o pagamento da empresa.

DIA: 05/11/2009
HORA: 15:38:35 ÀS   15:44:39
Interlocutores: Alexandre x Orlando

(informações suprimidas para fins de divulgação)

05.11.2009  153835
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No dia seguinte (06/11), ORLANDO dirigiu-se até a SEPLAN e ali 
manteve contato permanente com AMARAL e NELSON, porém novamente não foi 
possível  realizar  o  pagamento,  em  face  da  não  localização  do  titular  da 
Secretaria,  HAROLDO VITOR (possivelmente viajara para Laranjal do Jari/AP). 
Diante deste novo obstáculo, ORLANDO ligou diretamente para JOSE ADAUTO, o 
qual  manteve  contato  permanente  com  ARMANDO  DO  AMARAL,  ambos 
empenhados no pagamento da empresa de vigilância. E de todas as tratativas 
eram prestadas informações por ORLANDO a ALEXANDRE.

DIA: 06/11/2009
HORA: 12:48:27
Interlocutores: Alexandre X Orlando

(informações suprimidas para fins de divulgação)

06.11.2009  124827

Dia: 06/11/2009
Hora: 15:03:14
Interlocutores: Orlando X Adauto

(informações suprimidas para fins de divulgação)

06.11.2009  150314

Dia: 06/11/2009
Hora: 15:18:59
Interlocutores: Orlando x Adauto

(informações suprimidas para fins de divulgação)

06.11.2009  151859

Dia: 06/11/2009
Hora: 16:25:08
Interlocutores: Alexandre x Orlando

(informações suprimidas para fins de divulgação)

06.11.2009  162508

Dia: 06/11/2009
Hora: 16:26:49
Interlocutores: Orlando x Adauto

(informações suprimidas para fins de divulgação)

06.11.2009  162649
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Dia: 06/11/2009
Hora: 16:28:26
Interlocutores: Orlando X Alexandre

(informações suprimidas para fins de divulgação)

06.11.2009  162826

No  dia  09/11,  ALEXANDRE  e  ORLANDO  reuniram-se  com  JOSE 
ADAUTO, para tratar do pagamento que não havia ainda ocorrido:

Dia: 09/11/2009
Hora: 12:23:21
Interlocutores: Orlando X Alexandre

(informações suprimidas para fins de divulgação)

09.11.2009  122321

Finalmente, no dia 10/11 foi realizado o pagamento. Porém, antes 
dessa  confirmação  e  diante  da  previsão  de  que  o  pagamento  poderia  não 
ocorrer,   NELSON,  ADAUTO  e  AMARAL  cogitaram  realizar  o  pagamento  de 
qualquer  forma,  ou  seja,  sem  a  observância  dos  trâmites  administrativos 
necessários. 

Primeiramente, NELSON informou a ORLANDO que tentou junto ao 
banco passar o pagamento mesmo sem a assinatura de HAROLDO VITOR, o que 
não foi autorizado:

Dia: 10/11/2009
Hora: 11:42:12
Interlocutores: Orlando X Nelson

(informações suprimidas para fins de divulgação)

10.11.2009  114212

Na  sequência,  ADAUTO  informou  a  ORLANDO  que  AMARAL  iria 
“resolver o problema” independentemente da chegada de HAROLDO:

(informações suprimidas para fins de divulgação)

10.11.2009  114418

E isto foi confirmado na conversa seguinte:

Dia: 10/11/2009
Hora: 11:46:03
Interlocutores: Alexandre X Hni

(informações suprimidas para fins de divulgação)

10.11.2009  114603
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Próximo ao meio dia (11h55m) algum funcionário público confirmou 
a ALEXANDRE DE ALBUQUERQUE o pagamento de sua empresa:

Dia: 10/11/2009
Hora: 11:55:12
Interlocutores: Alexandre X Hni

(informações suprimidas para fins de divulgação)

10.11.2009  115512

A voracidade  de  ALEXANDRE era  tamanha  que  um minuto  após 
receber  a  ligação  acima  transcrita  ele  solicitou  a  CARLOS  DOLZANES  (às 
11h56m) que acessasse a movimentação bancária do governo do Amapá para 
confirmar o destaque de verba para o pagamento da empresa (essa quebra de 
sigilo bancário será objeto de tópico específico da denúncia).

Dia: 10/11/2009 
Hora: 11:56:23
Interlocutores: Alexandre x Dolzanes

(informações suprimidas para fins de divulgação)

10.11.2009  115623

Cerca de 15 (quinze) minutos depois (12h15min) DOLZANES ligou 
para ALEXANDRE e certificou que já  havia a ordem bancária no valor  de R$ 
2.434.000,00 (dois milhões, quatrocentos e trinta e quatro mil reais):

Dia: 10/11/2009 
Hora: 12:15:37
Interlocutores: Alexandre x Dolzanes

(informações suprimidas para fins de divulgação)

10.11.2009  121537

No  final  da  tarde  daquele  dia,  JOSE  ADAUTO  contatou  JOSE 
ORLANDO, buscando informações sobre a efetivação do pagamento:

Dia: 10/11/2009 
Hora: 16:36:13
Interlocutores: Orlando X Adauto

(informações suprimidas para fins de divulgação)

10.11.2009  163613

Depositado o dinheiro na conta da AMAPA VIP, a próxima etapa do 
engendro criminoso consistia na repartição (desvio) de parte dos valores. A título 
exemplificativo,  cita-se  a  seguinte  conversa  de  ORLANDO  com  homem  não 
identificado (HNI), deixando claro que tratam do valor recebido da SEED, ocasião 
em que ORLANDO compromete-se em repassar o dinheiro14 por meio de depósito 
14 A investigação não identificou o HNI da conversa,  o que ensejará a instauração de IPL complementar, 
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bancário.

Dia: 10/11/2009
Hora: 17:32:53
Interlocutores: Orlando x HNI 

(informações suprimidas para fins de divulgação)

10.11.2009  173253

Dentre  os  beneficiados  encontrava-se  o  Secretário  de  Educação 
JOSÉ ADAUTO SANTOS BITENCOURT, justificando o tamanho empenho por ele 
exercido para o pagamento célere da AMAPA VIP.

Interceptações telefônicas realizadas alguns dias após o pagamento, 
ocorrido em 10/11/2009, indicaram o momento exato do pagamento da propina, 
o qual foi acompanhado por agentes policiais.

Com  efeito,  na  tarde  do  dia  12/11/2009  foram  interceptados 
diálogos  entre  os  envolvidos  que  indicavam  a  entrega  de  dinheiro  por 
ALEXANDRE a JOSE ADAUTO.

A ordem dos acontecimentos encontra-se abaixo delimitada:

1. O Secretário ADAUTO ligou para ORLANDO dizendo que precisava 
falar com ALEXANDRE ALBUQUERQUE:

Dia: 12/11/2009
Hora: 15:22:40
Interlocutores: Adauto x Orlando

(informações suprimidas para fins de divulgação)

12.11.2009  152240

2. ALEXANDRE falou com ADAUTO e marcaram encontro às 17h30m 
no Conselho Estadual de Educação (nesta ligação, ADAUTO pediu uma “carona” a 
ALEXANDRE):

Dia: 12/11/2009
Hora: 15:35:46
Interlocutores: Alexandre x Adauto

(informações suprimidas para fins de divulgação)

 um de seus contatos no Banco do Brasil e lhe pediu para conseguir 
“100”  (R$  100.000,00).  Com  a  resposta  positiva  do  funcionário  do  banco, 
ALEXANDRE avisou que até a agência apanhar o dinheiro.

Dia: 12/11/2009
Hora: 16:09:10
Interlocutores: Alexandre x Wilson

(informações suprimidas para fins de divulgação)

conforme descrito na cota ministerial que segue em apartado.
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A análise dos extratos bancários da empresa AMAPA VIP, cujo sigilo 
foi levantado por determinação judicial, confirma o saque de R$ 100 mil no dia 
12/11/2009:

(informações suprimidas para fins de divulgação)

4. Logo após sacar o dinheiro na agência do Banco do Brasil, ou 
seja, aproximadamente às 17h30min do dia 12/11/2009, conforme previamente 
acertado, ALEXANDRE dirigiu-se até o Conselho Estadual de Educação e “deu 
uma carona” para o Secretário JOSE ADAUTO, levando-o até a sua residência, 
oportunidade em que realizou a entrega do dinheiro.

A  análise  pormenorizada  do  evento  encontra-se  no  Relatório  de 
Análise  n.  023/201015 do  Núcleo  de  Inteligência  Policial  da  Polícia  Federal  (f. 
144/164, apenso 33)16:

ALEXANDRE pára um de seus carros, um Honda CIVIC preto, placa: NFB-3610, em frente 
ao Conselho Estadual de Educação, onde ADAUTO já o aguardava de pé na calçada.  
ADAUTO  entra  e  senta-se  no  banco  da  frente,  vizinho  ao  motorista.  O  carro  inicia 
deslocamento  e  segue  até  o  bairro  Jardim  Marco  Zero,  onde  o  secretário  ADAUTO 
desembarca, em frente a sua casa, conforme sequência de fotografias abaixo. ALEXANDRE 
segue  no  carro  e  vai  em  direção  ao  bairro  buritizal,  apanhar  ORLANDO,  conforme 
interceptações telefônicas acompanhadas naquele instante.

Conselho de Educação: Av. Cora de Carvalho. Foto 01

Foto 01

ADAUTO sai do Prédio do Conselho de Educação e aguarda a chegada de ALEXANDRE. 
Fotos 02, 03, 04 e 05

Foto 02

15 Relatório de análise 023-2010 SEED  
16 Este relatório de análise também demonstra que ALEXANDRE era realmente quem dirigia o veículo, apesar 

de não aparecer nas fotos.
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Foto 03

Foto 04

Foto 05

Adauto entra no carro de ALEXANDRE – Honda Civic preto, placa HFB-3610. Civic Preto de 
ALEXANDRE – OBS: Lanterna de freio esquerda apagada. Fotos 06,07,08 e 09

Foto 06
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Foto 07

Foto 08

Foto 09

ALEXANDRE e ADAUTO seguem no Honda Civic pela Santos Dumont. Fotos 10 e 11, em 
direção ao bairro onde reside ADAUTO

Foto 10
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Foto 11

ALEXANDRE e ADAUTO seguem no Honda Civic pela Santos Dumont. Fotos 10 e 11, em 
direção ao bairro onde reside ADAUTO

Foto 10

Foto 11

Chegam à casa de ADAUTO, no Jardim Marco Zero – ADAUTO desembarca. Fotos 12, 13, 
14 e 15

Foto 12
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Foto 13

Foto 14

Foto 15

ADAUTO entra em casa. Fotos 16

Foto 16
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O conjunto probatório, portanto, atesta que no final da tarde do dia 
12/11/2009 ALEXANDRE GOMES DE ALBUQUERQUE sacou R$ 100 mil reais e o 
entregou ao Secretário JOSE ADAUTO SANTOS BITENCOURT.

A verificação in locu apenas confirmou o que já havia sido informado 
por testemunhas:

JEAN CARLO ALBUQUERQUE BRAZAO (f. 84/85, apenso 64):
QUE chegou a ouvir duas ou três conversas no sentido de 
que ADALTO pegava 100 mil reais por mês;

MANOEL PEREIRA DE LIMA (f. 442/448, apenso 1417):

QUE  já  viu  Alexandre  várias  vezes  levando  dinheiro  no 
paletó para o Secretário de Estado, Adauto Bitencourt; (...) 
QUE o pagamento das propinas para Adauto é feito sempre 
após a liberação das faturas; 

As  interceptações  telefônicas  também  comprovaram  que  as 
diligências de SIQUEIRA, presidente do Sindicato dos Vigilantes do Estado do 
Amapá, junto às Secretarias de Educação e de Planejamento para a liberação 
dos pagamentos da AMAPA VIP ocorriam mediante contraprestação financeira, 
ou  seja,  também  recebia  parte  dos  recursos  indevidamente  pagos  pela 
Secretaria de Educação.

É o que se colhe do seguinte áudio:

Dia: 11/11/2009
Hora: 15:51:20
Interlocutores: Alexandre X Orlando X Siqueira

(informações suprimidas para fins de divulgação)

11.11.2009  155120

No mês de dezembro/2009 novas tratativas entre os denunciados 
foram apuradas,  reforçando  o  conluio  existente  entre  eles.  Tais  tratativas  se 
iniciaram no dia 02/12/2009:

Dia: 02/12/2009
Hora: 11:11:39
Interlocutores: Orlando x Alexandre 

(informações suprimidas para fins de divulgação)

02.12.2009  111139

No dia 3/12, NELSON, servidor da SEPLAN ligou para ORLANDO para 
lhe informar do parcelamento de um débito da SEED com a AMAPA VIP, conduta 
esta bastante atípica para um funcionário público, evidenciando que ele atuava 
como um dos “olhos” de ALEXANDRE/ORLANDO dentro da SEPLAN:

17 TD Manoel Pereira  
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Dia: 03/12/2009
Hora: 19:02:53
Interlocutores: Orlando x Nelson

(informações suprimidas para fins de divulgação)

03.12.2009  190253

Dia: 03/12/2009
Hora: 19:04:16
Interlocutores: Orlando x Nelson  

(informações suprimidas para fins de divulgação)

03.12.2009  190416

Após receber as informações de NELSON, ORLANDO as repassou a 
ALEXANDRE:

Dia: 03/12/2009
Hora: 19:41:23
Interlocutores: Orlando x Alexandre

(informações suprimidas para fins de divulgação)

03.12.2009  194123

Por fim, no dia 10/12/2009 identificou-se diálogo entre ALEXANDRE 
e  SIQUEIRA,  no  qual  ALEXANDRE  ordenou  que  SIQUEIRA  se  dirigisse  até  a 
SEPLAN  para  pressionar,  juntamente  com  ORLANDO,  o  também  denunciado 
AMARAL, inclusive determinando que SIQUEIRA ameaçasse levar os vigilantes 
para a frente da Secretaria exigir  o pagamento da empresa. O áudio, ainda, 
comprova  os  contatos  frequentes  existentes  entre  ALEXANDRE,  SIQUEIRA  e 
AMARAL:

Dia: 10/12/2009 
Hora: 11:03:59
Interlocutores: Alexandre x Siqueira

(informações suprimidas para fins de divulgação)

10.12.2009  110359

O  áudio  acima  também  demonstra  que  SIQUEIRA  defendia  os 
interesses da empresa mediante “remuneração” (“Siqueira, se tu quer hoje de  
manhã tu  tem que se  empenhar  nisso,  cara,  senão  não  vai  ter  dinheiro!”), 
valendo-se  da  sua  condição de  líder  sindical  para  ameaçar  as  secretarias  de 
estado.
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O uso  político  do  Sindicato  dos  Vigilantes  do  Amapá,  aliás,  era 
prática  rotineira  de  ALEXANDRE.  Consoante  se  observa  do  Relatório  de 
Inteligência  n.  018/2009-NIP/SR/DPF/AP18 (f.  42/44,  ap.  1),  acompanhou-se 
reunião entre ALEXANDRE e SIQUEIRA no dia 01/06/2009, que deu ensejo a 
manifestação de vigilantes no dia seguinte, noticiada na imprensa local.

Como  se  observa  da  reportagem,  DINASSI  SIQUEIRA  é  citado 
diversas vezes defendendo a AMAPA VIP e acusando parlamentar da Assembleia 
Legislativa do Estado do Amapá, o qual estaria noticiando as irregularidades do 
contrato da empresa com a SEED.

Além  dos  áudios,  prova  testemunhal  reforça  o  que  restou 
demonstrado a partir da análise dos contratos e pelas interceptações telefônicas.

Com efeito, MANOEL PEREIRA DE LIMA FILHO trabalhou por algum 
tempo  como  motorista  de  JOSE  ORLANDO,  tendo  presenciado  uma  grande 
quantidade de acontecimentos que confirmam a atuação da organização para 
desviar recursos públicos, atuação esta que se espalharia por diversos órgãos 
federal, estadual e municipal.

Colhe-se do seu depoimento (f. 442/448, apenso 1419):

QUE seu trabalho é servir de motorista para José Orlando 
Menezes  Ferreira,  conhecido  como  Orlando  e  principal 
assessor de Alexandre; QUE Orlando não possui carteira de 
habilitação,  portanto  sempre  alguém  precisa  conduzir  o 
veículo  para  este;  QUE  nesta  tarefa  é  responsável  por 
transportar Orlando para diversos órgãos públicos, bancos, 
etc...; QUE nesta função começou a notar que Orlando se 

18 Relatório de Inteligência 018-2009 SEED  
19 TD Manoel Pereira  
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relacionava muito  com os servidores dos  órgãos  públicos, 
especialmente  aqueles  que  trabalhavam  na  Comissão  de 
Licitações  e  no  setor  financeiro;  QUE  isso  acontece  na 
Secretaria de Estado da Saúde do Amapá, na Secretaria de 
Estado  da  Educação  do  Amapá.  Secretaria  de  Estado  da 
Agricultura  do  Amapá,  na  Secretaria  de  Estado  do 
Planejamento  do  Amapá,  Superfácil,  Ministério  da 
Agricultura, Prefeitura Municipal de Macapá, IMAP; QUE em 
todos esses órgãos Alexandre e Orlando pagam propina a 
servidores para conquistar contratos, obter certidões, liberar 
pagamentos; (…) QUE Alexandre vai até o Banco do Brasil, 
Agência São José, onde conversa diretamente com o gerente 
Dolzanes;  QUE  Alexandre  saca  normalmente  entre  R$ 
150.000,00 e R$ 200.000,00, sempre com alguma escolta, e 
leva até a empresa Amapá Vip; QUE na empresa Alexandre 
e  Orlando separam o dinheiro  em envelopes  de depósito, 
entregando para funcionário cujo apelido é “Bate Fino” levar 
até o caixa eletrônico de depósito do banco escolhido; QUE 
normalmente os depósitos da propina são feitos no Banco do 
Brasil ou no Bradesco; (…) QUE os valores menores, entre 
R$ 1.000,00 e R$ 5.000,00, ainda são pagos diretamente, 
sem depósito; (…) QUE na Secretaria de Estado da Educação 
do Amapá vários  servidores recebem propina;  QUE já viu 
Alexandre várias  vezes levando dinheiro no paletó  para o 
Secretário de Estado, Adauto Bitencourt; QUE Orlando leva 
dinheiro  em caixas  de  presente,  para  disfarçar; QUE  um 
assessor de Adauto, conhecido como Bira, de nome Ubiratan 
da Silva Vale, também recebia propina; QUE fazem uns três 
ou quatro  meses  que  Bira  não recebe  propina,  pois  teria 
saído  da  SEED  e  estaria  trabalhando  como Secretário  de 
Finanças no Município de Amapá; (…) QUE o pagamento das 
propinas para Adauto é feito sempre após a liberação das 
faturas; QUE Alexandre e Orlando também pagam propina 
para  Armando  Amaral  que  trabalha  na  Secretaria  de 
Planejamento;  QUE tal  pagamento  seria  feito  para  liberar 
valores da Amapá Vip; QUE eventualmente a SEED não tem 
valores da fatura imediatamente disponíveis,  sendo que o 
próprio Secretário Adauto procura Armando para liberar para 
a Amapá Vip; QUE tanto Adauto quanto Armando recebem 
para fazer essa liberação; QUE sabe existirem vários postos 
“fantasmas” de vigilância  na SEED; QUE com certeza são 
muito mais de 100 (cem) postos fantasmas, ou seja, pagos 
mas inexistentes; QUE este acordo foi feito entre Alexandre 
e Adauto, pois este pretende se candidatar a deputados; (…) 
QUE todo o edital da licitação de vigilância da SEED foi feito 
entre Orlando e Bira na casa deste; QUE ficaram 5 dias para 
montar o edital, sob orientação de Adauto; QUE quando Bira 
foi preso na Operação Exegese foi Alexandre que pagou os 
advogados daquele; (…) QUE Siqueira  recebia dinheiro de 
Alexandre  para  fazer  manifestações,  passeatas,  etc.;  QUE 
Siqueira  também  receberia  dinheiro  para  perseguir 
empresas oponentes da Amapá Vip; QUE Alexandre é quem 
deu o dinheiro para a reeleição de Siqueira no Sindicato; 

Portanto,  conforme se  pode  observar  do  conjunto  probatório,  os 
denunciados agiam em comunhão de esforços para agilizar o pagamento das 
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prestações mensais da AMAPA VIP que eram devidas pela SEED em decorrência 
de fraudulentos contratos emergenciais assinados.

Cada um exercia papel fundamental dentro do esquema criminoso, 
havendo as seguintes divisões de tarefa:

i.  JOSE  ADAUTO  SANTOS  BITENCOURT,  era  o  responsável  pela 
contratação da AMAPA VIP e, além de ordenar a despesa, atuava junto à SEPLAN 
buscando conferir celeridade ao pagamento da empresa, empenho este que não 
era observado no pagamento de outras prestadoras de serviços;

ii.  ALEXANDRE GOMES DE ALBUQUERQUE, proprietário da AMAPA 
VIP,  e  JOSÉ  ORLANDO  MENEZES  FERREIRA,  segundo  homem  da  empresa, 
peregrinavam  nas  secretarias  (SEED  e  SEPLAN)  e  mantinham  contatos 
permanentes  com  funcionários  públicos  visando  a  obtenção  do  pagamento. 
Ademais, eram os responsáveis pela “distribuição” do dinheiro recebido entre os 
membros da organização;

iii.  CARLOS AUGUSTO MORAES DOLZANES atuava na organização 
como um consultor pessoal de ALEXANDRE e, valendo-se da sua condição de 
gerente  bancário,  acessava  dados  bancários  sigilosos  do  Estado  do  Amapá, 
informando  a  disponibilidade financeira  do  governo  estadual  para  efetivar  os 
pagamentos. Além disso, facilitava o saque de quantias expressivas de dinheiro 
em espécie, o que permitia a ALEXANDRE distribuir parte dos valores desviados 
do erário.

iv.  ARMANDO FERREIRA DO AMARAL FILHO e NELSON DE TAL, o 
primeiro Secretário Adjunto da SEPLAN e o segundo funcionário público daquela 
mesma  secretaria,  cuidavam  pessoalmente  dos  interesses  da  AMAPA  VIP, 
facilitando o pagamento da empresa.

v.  DINASSI  SIQUEIRA  DO  CARMO,  presidente  do  sindicato  dos 
vigilantes, valia-se da sua representatividade sindical para pressionar os órgãos 
estaduais e assim exigir o pagamento da AMAPA VIP. Além disso, também se 
utilizando da sua condição sindical, atuava junto à opinião pública defendendo o 
contrato  da  AMAPA  VIP  com  a  SEED,  atuação  esta  importante  para  a 
manutenção dos contratos.

2.2. Da quebra do sigilo bancário

No dia 10/11/2009, entre as 11h56m e as 12h15m, os denunciados 
ALEXANDRE  GOMES  DE  ALBUQUERQUE  e  CARLOS  AUGUSTO  MORAES 
DOLZANES, valendo-se da condição de gerente da agência do Banco do Brasil do 
deste  último,  quebraram o  sigilo  bancário  de  conta  corrente  do  Governo  do 
Estado  do  Amapá,  fora  das  hipóteses  autorizadas  na  Lei  Complementar  n. 
105/2001.

Com  efeito,  consoante  descrito  no  tópico  anterior,  no  início  de 
novembro/2009 houve intensa tratativa entre os representantes da AMAPA VIP e 
os funcionários públicos da SEED e da SEPLAN para o pagamento dos serviços de 
vigilância prestados pela empresa.

Após a obtenção de todas as assinaturas necessárias, notadamente 
dos representantes da SEPLAN, esta secretaria autorizou o pagamento. 

 
96 3213 7800 - www.prap.mpf.gov.br
Rua Jovino Dinoá, 468, Jesus de Nazaré – CEP 68908-121 - Macapá/AP                                                 34



No intuito de confirmar a autorização de pagamento pelo governo 
estadual, ALEXANDRE ligou, às 11h56m23s do dia 10/11/2009, para DOLZANES 
solicitando que este obtivesse junto ao gerente da conta governamental20 que 
confirmasse  o  futuro  pagamento,  haja  vista  que  o  dinheiro  ainda  não  havia 
ingressado na conta da empresa. É o que se observa da transcrição e áudio 
abaixo.

Dia: 10/11/2009 
Hora: 11:56:23
Interlocutores: Alexandre x Dolzanes

(informações suprimidas para fins de divulgação)

10.11.2009  115623

Cerca  de  quinze  minutos  após  a  ligação,  DOLZANES retornou  a 
ligação informando que já havia a previsão de débito da conta pública, no valor 
de R$ 2.434.000,00 (dois milhões quatrocentos e trinta e quatro mil reais), e o 
dinheiro ingressaria na conta da AMAPA VIP em breve. Veja-se o diálogo:

Dia: 10/11/2009 
Hora: 12:15:37
Interlocutores: Alexandre x Dolzanes

(informações suprimidas para fins de divulgação)

10.11.2009  121537

A  análise  do  extrato  bancário  da  AMAPA  VIP  (A.G.  DE 
ALBUQUERQUE) confirma que no dia 10/11/2009 houve o depósito na conta da 
empresa no valor de R$ 2.434.842,84, proveniente do Governo do Estado do 
Amapá, demonstrando que efetivamente DOLZANES teve acesso às operações 
financeiras do Governo do Amapá e as repassou a ALEXANDRE.

(informações suprimidas para fins de divulgação)

E nem se alegue que o denunciado DOLZANES aferiu referido valor 
diretamente na conta da empresa, pois conforme se observa do diálogo acima 
ALEXANDRE solicitou que DOLZANES o informasse quando do efetivo ingresso do 
dinheiro na conta da AMAPA VIP.

E  isso  somente  ocorreu  às  15h54m  do  mesmo  dia,  em  outra 
conversa efetivada entre os denunciados:

Dia: 10/11/2009 
Hora: 15:54:52
Interlocutores: Alexandre x Dolzanes

(informações suprimidas para fins de divulgação)

20 O MPF requisitou a instauração de IPL complementar para identificar o gerente que acessou os dados da 
conta bancário e os repassou para DOLZANES.
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10.11.2009  155452

E  merece  destaque  que  essa  prática  era  rotineira  entre  os  dois 
denunciados.  Em  outra  interceptação  telefônica  apurou-se  que  DOLZANES 
repassou a ALEXANDRE informações sigilosas relativas a pagamentos realizados 
pela Secretaria  de Saúde (SESA).  Em que pese este fato específico não seja 
objeto desta denúncia, uma vez que é conexo com outros crimes praticados no 
bojo  daquela  secretaria21,  vale  a  pena a  sua  transcrição,  para  demonstrar  o 
modus operandi dos denunciados:

Dia: 21/10/2009 
Hora: 11:14:04
Interlocutores: Alexandre x Dolzanes

(informações suprimidas para fins de divulgação)

21.10.2009  111404

Conforme  solicitado  por  ALEXANDRE,  DOLZANES  ligou  logo  em 
seguida para algum colega da agência do Banco do Brasil e obteve as  seguintes 
informações: o pagamento não fora transmitido e a conta bancária do governo 
do Estado encontrava-se sem disponibilidade de recursos.

Dia: 21/10/2009 
Hora: 11:16:08
Interlocutores: Dolzanes x HNI

(informações suprimidas para fins de divulgação)

21.10.2009  111608

E esses dados foram integralmente repassados a ALEXANDRE:

Dia: 21/10/2009 
Hora: 12:41:11
Interlocutores: Alexandre x Dolzanes

(informações suprimidas para fins de divulgação)

21.10.2009  124111

Cuidava-se, portanto, de prática rotineira entre os dois denunciados 
acessar  os  dados  bancários  de  contas  públicas  para  verificar  a  liberação  do 
pagamento  da  AMAPA VIP,  conduta  esta  que  contraria  o  regramento  da  Lei 
Complementar n. 105/2001.

21 O MPF, nos autos do IPL 2837-21.2013.4.01.3100, também instaurado em decorrência da operação mãos 
limpas, peticionou pelo seu declínio à justiça estadual.
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3. Do Direito

3.1. Da competência da Justiça Federal

As despesas decorrentes dos contratos firmados entre a Secretaria 
Estadual  de  Educação  (SEED)  e  a  sociedade  empresária  AMAPA  VIP  para  a 
prestação  de  serviços  de  segurança  e  vigilância  armada  e  desarmada  eram 
provenientes da fonte 115 do orçamento estadual, recursos estes referentes ao 
Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização 
dos Profissionais da Educação (FUNDEB).

O Estado do Amapá e seus municípios, no período compreendido 
entre 2007 e 2010,  não recebeu nenhuma complementação da União para o 
referido  fundo,  consoante  pesquisa  realizada  no  sítio  do  FNDE 
(http://www.fnde.gov.br/financiamento/fundeb/fundeb-consultas/repasse-de-
recursos-do-fundeb), em anexo22.

Contudo,  para  fins penais,  entende a  jurisprudência  do  Supremo 
Tribunal  Federal  que  a  competência  federal  independe  da  complementação 
federal dos recursos do FUNDEB, nos termos do aresto abaixo:

CONFLITO NEGATIVO DE ATRIBUIÇÕES. CARACTERIZAÇÃO. 
AUSÊNCIA  DE  DECISÕES  DO  PODER  JUDICIÁRIO. 
COMPETÊNCIA  DO  STF.  ART.  102,  I,  f,  CF.  FUNDEF. 
COMPOSIÇÃO. ATRIBUIÇÃO EM RAZÃO DA MATÉRIA.  ART. 
109,  I  E  IV,  CF.  1.  Conflito  negativo  de  atribuições  entre 
órgãos  de  atuação  do  Ministério  Público  Federal  e  do 
Ministério Público Estadual a respeito dos fatos constantes 
de  procedimento  administrativo.  2.  O  art.  102,  I,  f,  da 
Constituição da República recomenda que o presente conflito 
de atribuição entre os membros do Ministério Público Federal 
e  do  Estado  de  São  Paulo  subsuma-se  à competência  do 
Supremo Tribunal Federal . 3. A sistemática de formação do 
FUNDEF  impõe,  para  a  definição  de  atribuições  entre  o 
Ministério  Público  Federal  e  o  Ministério  Público  Estadual, 
adequada  delimitação  da  natureza  cível  ou  criminal  da 
matéria  envolvida  4.A  competência  penal,  uma  vez 
presente o interesse da União, justifica a competência 
da  Justiça  Federal  (art.  109,  IV,  CF/88)  não  se 
restringindo ao aspecto econômico, podendo justificá-
la questões de ordem moral. In casu, assume peculiar 
relevância  o  papel  da  União  na  manutenção  e  na 
fiscalização dos recursos do FUNDEF, por isso o seu 
interesse  moral  (político-social)  em  assegurar  sua 
adequada destinação,  o  que  atrai  a  competência  da 
Justiça Federal, em caráter excepcional, para julgar os 
crimes  praticados  em detrimento  dessas  verbas  e  a 
atribuição  do  Ministério  Público  Federal  para 
investigar os fatos e propor eventual ação penal. 5. A 
competência da Justiça Federal na esfera cível somente se 
verifica quando a União tiver legítimo interesse para atuar 
como autora, ré, assistente ou opoente, conforme disposto 
no art. 109, inciso I, da Constituição. A princípio, a União 
não teria legítimo interesse processual, pois, além de não 

22 Fundeb_Repasse_2007  , Fundeb_Repasse_2008, Fundeb_Repasse_2009 e Fundeb_Repasse_2010.
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lhe pertencerem os recursos desviados (diante da ausência 
de  repasse  de  recursos  federais  a  título  de 
complementação),  tampouco  o  ato  de  improbidade  seria 
imputável a agente público federal. 6. Conflito de atribuições 
conhecido,  com  declaração  de  atribuição  ao  órgão  de 
atuação  do  Ministério  Público  Federal  para  averiguar 
eventual  ocorrência  de  ilícito  penal  e  a  atribuição  do 
Ministério  Público  do  Estado  de  São  Paulo  para  apurar 
hipótese  de  improbidade  administrativa,  sem  prejuízo  de 
posterior  deslocamento  de  competência  à  Justiça  Federal, 
caso haja intervenção da União ou diante do reconhecimento 
ulterior  de  lesão  ao  patrimônio  nacional  nessa  última 
hipótese.
(STF,  ACO 1109/SP, Tribunal  Pleno, rel.  para acórdão Min. 
Luiz Fux, DJE 07/03/2012)

Portanto, nos termos da jurisprudência do STF, os delitos praticados 
em  detrimentos  de  recursos  do  FUNDEB  atraem  a  competência  da  Justiça 
Federal, nos termos do art. 109, inciso IV, da Constituição Federal.

Eventuais  pagamentos  originados  a  partir  de  outra  fonte 
orçamentária (ex.: o segundo termo aditivo do contrato n. 315/2008 teve como 
fonte os recursos próprios do Estado do Amapá – fonte 107) não afastam a 
competência federal, aplicando-se à espécie a regra de conexão do art. 76, inciso 
I, do Código de Processo Penal.

Da  mesma  forma,  o  crime  descrito  no  segundo  contexto  fático 
imputativo (quebra de sigilo bancário) é atraído para a esfera federal em razão 
da regra de conexão do art. 76, inciso II, do Código Processual Penal.

3.2. Da autoria e da materialidade

A materialidade dos crimes decorrentes da contratação fraudulenta 
da empresa AMAPA VIP (item 2.1) pela Secretaria de Educação encontra-se nos 
próprios  contratos  firmados  e  nos  processos  administrativos  que  lhe  deram 
causa, nos quais se observa a ausência de justificativa legal para a dispensa de 
licitação, já devidamente descrita na narrativa dos fatos.

Referida documentação encontra-se apreendida nos autos do IPL n. 
5352-29.2013.4.01.3100 no mandado de busca n. 56 (MB 56) da seguinte 
forma:

- itens 29 (Caixa 53, subcaixa 73) e 4 (Caixa 62, subcaixa 70), no 
que tange ao contrato n. 058/2007;

- itens 12 (Caixa 62, subcaixa 70), 28 (Caixa 53, subcaixa 73) e 29 
(Caixa 53, subcaixa 73), em relação ao contrato n. 015/2008;

- itens 32 (Caixa 53, subcaixa 73) e 29 (Caixa 53, subcaixa 73), em 
relação ao contrato n. 162/2008; e

- itens 31 (Caixa 53, subcaixa 73), 29 (Caixa 53, subcaixa 73) e 18 
(caixa 62, subcaixa 70), quanto ao contrato 315/2008.

Complementam  a  análise  dessas  provas  os  diversos  laudos, 
relatórios e demais informações técnicas mencionadas na peça acusatória: 
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- Informação Técnica n. 318/2010-INC/DITEC/DPF;

- Relatório de Análise n. 023/2010; e

- Relatório de Inteligência n. 018/2009-NIP/SR/DPF/AP.

Os  principais  documentos  encontram-se  anexos  à  presente  peça 
acusatória,  o  que  não  impede,  contudo,  que  as  vias  originais  sejam 
desentranhadas  do  IPL  n.  5352-29.2013.4.01.3100  e  juntadas  a  presente 
acusação, o que será requerido no momento oportuno.

A materialidade da quebra do sigilo bancário (item 2.2),  por  sua 
vez, depreende-se dos próprios áudios das interceptações telefônicas transcritas 
no segundo contexto fático imputativo, bem como da quebra de sigilo bancário 
judicialmente deferida da conta corrente da empresa AMAPA VIP, que confirma a 
informação  sigilosa  repassada  pelo  gerente  DOLZANES  ao  denunciado 
ALEXANDRE DE ALBUQUERQUE, conforme descrito na imputação das condutas.

No  que  tange  a  autoria,  vislumbra-se  entre  os  denunciados  um 
liame subjetivo e uma divisão funcional das tarefas, verificando-se ainda uma 
vinculação prévia entre eles a respeito da dinâmica das condutas criminosas. Por 
envolver um elevado número de agentes, passa-se à descrição individualizada 
das condutas.

3.2.1. JOSÉ ADAUTO SANTOS BITENCOURT

O  denunciado  JOSE  ADAUTO  exerceu  a  atividade  de  secretário 
estadual  de  educação  no período  de  27/12/2004 a  31/3/2010,  consoante  se 
observa do diário oficial do estado constante nas f. 220/221 do PA 824/2013-36 
(constante da mídia digital anexa.).

No exercício desta função foi o responsável direto pela revogação do 
pregão presencial  n.  026/2007, o  que ensejou a  contratação emergencial  da 
empresa AMAPA VIP (A. G. DE ALBUQUERQUE LTDA) e a sua prorrogação por 
mais de 3 (três)  anos,  dispensando ilicitamente o processo  licitatório  exigido 
(art. 37, inciso XXI, da CRFB e Lei n. 8.666/1993).

Assim,  como  secretário  de  educação  assinou  os  contratos  n. 
058/2007,  015/2008,  162/2008  e  315/2008  e  também os  5  (cinco)  termos 
aditivos. Além de assinar os contratos e termos aditivos, JOSE ADAUTO também 
conferia o impulso necessário aos processos administrativos no bojo dos quais 
foram celebrados aqueles instrumentos contratuais (v. processos administrativos 
n. 2007/40863, 2008/2761, 2008/39502 e 2008/73847).

Ademais, como gestor da secretaria de estado, foi o ordenador de 
despesas daqueles contratos/termos aditivos.

Mesmo que referidas provas documentais já bastassem, per si, para 
comprovar o envolvimento de JOSE ADAUTO nas condutas criminais praticadas, 
interceptações telefônicas judicialmente autorizadas reforçaram ainda mais que o 
denunciado possuía pleno domínio sobre a realização dos delitos.

Nesses termos, diversas interceptações transcritas no item 2.1 da 
denúncia  comprovam que  JOSE  ADAUTO,  além de  ordenar  o  pagamento  da 
AMAPA VIP, demonstrava especial interesse no pagamento célere da empresa, 
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contatando pessoalmente o secretário da SEPLAN ou outros funcionários daquela 
secretaria (AMARAL e NELSON), e mantendo contato constante com ALEXANDRE 
ALBUQUERQUE e JOSE ORLANDO, representantes da empresa de vigilância.

Evitando a tautologia, cita-se abaixo apenas alguns desses diálogos, 
já mencionados na narrativa dos fatos:

Dia: 30/09/2009
Hora: 14:11:51
Interlocutores: Alexandre x Adauto

(informações suprimidas para fins de divulgação)

Dia: 09/10/2009
Hora: 16:14:20
Interlocutores: Alexandre x Adauto

(informações suprimidas para fins de divulgação)

09.10.2009  161420

Dia: 29/10/2009
Hora: 17:53:28
Interlocutores: Orlando x Adauto

(informações suprimidas para fins de divulgação)

29.10.2009  175328

Dia: 06/11/2009
Hora: 15:03:14
Interlocutores: Orlando X Adauto

(informações suprimidas para fins de divulgação)

06.11.2009  150314

Dia: 06/11/2009
Hora: 15:18:59
Interlocutores: Orlando x Adauto

(informações suprimidas para fins de divulgação)

06.11.2009  151859

Dia: 06/11/2009
Hora: 16:26:49
Interlocutores: Orlando x Adauto

(informações suprimidas para fins de divulgação)
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06.11.2009  162649

Dia: 10/11/2009
Hora: 11:44:18
Interlocutores: Orlando X Adauto

(informações suprimidas para fins de divulgação)

10.11.2009  114418

E  essa  advocacia  administrativa  do  denunciado  em  prol  dos 
interesses  da AMAPA VIP era  devidamente remunerada  com os recursos  que 
eram  destinados  pela  SEED  àquela  empresa,  o  que  restou  sobejamente 
comprovado pelas interceptações telefônicas do dia 12/11/2009 e pelas imagens 
produzidas  pelo  núcleo  de  inteligência  da  Polícia  Federal,  tudo  devidamente 
descrito  no  Relatório  de  Análise  n.  023/201023 (f.  144/164,  apenso  33), 
demonstrando que JOSE ADAUTO recebia mensalmente R$ 100.000,00 (cem mil 
reais) da empresa AMAPA VIP.

Busca e apreensão realizada na residência de JOSE ADAUTO (itens 
24 e 25 do MB 1824) localizou cópias de dois cheques emitidos pelo denunciado e 
pela sua esposa (JAQUELINE NOGUEIRA RODRIGUES BITENCOURT) nominados a 
ALEXANDRE  G.  ALBUQUERQUE,  no  valor  de  R$  100.000,00  (cem mil  reais), 
garantias  dadas  por  ADAUTO  a  ALEXANDRE  assegurando  o  pagamento  pela 
SEED, o que reforça o vínculo associativo prévio dos denunciados.

As condutas praticadas por JOSE ADAUTO, ao dispensar o certame 
licitatório  sem  amparo  legal,  contratando  a  AMAPA  VIP  por  quatro  vezes  e 
aditando-o por outras cinco vezes, amolda-se à conduta tipificada nos arts. 89 
(dispensa), praticado por 4 (quatro) vezes, e 92, praticado por 5 (cinco) vezes, 
ambos da Lei n. 8.666/1993.

Além disso, ao desviar os recursos do FUNDEB em proveito próprio 
e  alheio,  valendo-se  da  sua  condição  de  secretário  estadual,  no  período  de 
julho/2007 a setembro/2010 (39 meses), incidiu na prática delituosa do art. 312 
do Código Penal, por 39 (trinta e nove) vezes, considerando que os pagamentos 
eram mensalmente realizados.

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.

3.2.2. ALEXANDRE GOMES DE ALBUQUERQUE

O  denunciado  ALEXANDRE  GOMES  DE  ALBUQUERQUE  era  o 
proprietário  da firma A.G.  DE ALBUQUERQUE (CNPJ n.  04.377.456/0001-26), 
nome fantasia AMAPA VIP, especializada na prestação de vigilância e segurança 
privada, e foi o principal beneficiário das dispensas de licitação fraudulentamente 
realizadas  pela  Secretaria  de  Educação  do  Estado  do  Amapá,  gerida  pelo 
denunciado JOSE ADAUTO SANTOS BITENCOURT.

Como proprietário da AMAPA VIP, ALEXANDRE firmou os contratos n. 
23 Relatório de análise 023-2010 SEED  
24 itens 24 e 25 do MB 18 - cheques 100 mil  
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058/2007,  015/2008,  162/2008  e  315/2008  e  também os  5  (cinco)  termos 
aditivos.

A  interceptação  dos  diálogos  telefônicos  de  ALEXANDRE 
demonstraram  que  o  denunciado  possuía  amplo  acesso  a  diversos  órgãos 
estaduais (SEED, SEPLAN e SESA), municipais (prefeitura de Macapá) e federais 
(superintendência regional de agricultura) e que se valia de meios escusos para 
obter contratos junto à Administração Pública nas diversas esferas de poder.

No que tange aos contratos  firmados com a  SEED,  objeto  desta 
peça acusatória, comprovou-se que ALEXANDRE mantinha contatos frequentes e 
pessoais (ou por meio de seu assessor JOSE ORLANDO) com o Secretário de 
educação  JOSE  ADAUTO  e  também  com  o  Secretário  Adjunto  da  SEPLAN 
ARMANDO FERREIRA DO AMARAL FILHO, sempre buscando facilitar e agilizar o 
pagamento de sua empresa pelo Estado do Amapá, relativamente ao contrato 
com a secretaria de educação.

Diversos foram os diálogos interceptados,  os quais comprovam a 
proximidade  entre  ALEXANDRE  e  ADAUTO,  AMARAL  e  NELSON,  funcionários 
públicos cooptados para tratarem dos interesses da AMAPA VIP:

Dia: 30/09/2009
Hora: 14:11:51
Interlocutores: Alexandre x Adauto

(informações suprimidas para fins de divulgação)

Dia: 09/10/2009
Hora: 16:14:20
Interlocutores: Alexandre x Adauto

(informações suprimidas para fins de divulgação)

09.10.2009  161420

Dia: 02/10/2009
Hora: 11:23:43
Interlocutores: Orlando x Alexandre

(informações suprimidas para fins de divulgação)

02.10.2009  112343

Dia: 03/11/2009
Hora: 12:52:36
Interlocutores: Alexandre X Orlando

(informações suprimidas para fins de divulgação)

03.11.2009  125236

ALEXANDRE  contava  com  o  assessoramento  de  seu  empregado 
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JOSE  ORLANDO  MENEZES  FERREIRA,  o  qual  atuava  sempre  em  seu  nome, 
negociando  com  os  demais  membros  da  organização  criminosa.  A  título 
exemplificativo transcrevem-se os seguintes áudios:

Dia: 02/10/2009
Hora: 11:23:43
Interlocutores: Orlando x Alexandre

(informações suprimidas para fins de divulgação)

02.10.2009  112343

Dia: 29/10/2009
Hora: 17:55:19
Interlocutores: Orlando x Alexandre

(informações suprimidas para fins de divulgação)

29.10.2009  175519

Dia: 03/11/2009
Hora: 10:11:27
Interlocutores: Alexandre X Orlando

(informações suprimidas para fins de divulgação)

03.11.2009  101127

DIA: 04/11/2009
HORA: 17:26:50
Interlocutores: Alexandre x Orlando

(informações suprimidas para fins de divulgação)

04.11.2009  172650

DIA: 06/11/2009
HORA: 12:48:27
Interlocutores: Alexandre X Orlando

(informações suprimidas para fins de divulgação)

06.11.2009  124827

Dia: 06/11/2009
Hora: 16:25:08
Interlocutores: Alexandre x Orlando

(informações suprimidas para fins de divulgação)

06.11.2009  162508
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Além  destes,  ALEXANDRE  ainda  cooptou  para  a  organização 
criminosa o gerente do Banco do Brasil CARLOS DOLZANES e o presidente do 
sindicato dos vigilantes DINASSI SIQUEIRA.

DOLZANES era uma espécie de assessor de ALEXANDRE, dado os 
conhecimentos que possuía em decorrência do cargo que exercia,  facilitando, 
inclusive,  o  saque  de  elevadas  quantias  em  dinheiro  para  o  pagamento  de 
propina.

Os  áudios  a  seguir  comprovam  essa  atividade  prestada  por 
DOLZANES:

Dia: 01/10/2009
Hora: 11:45:15
Interlocutores: Orlando x Dolzanes

(informações suprimidas para fins de divulgação)

01.10.2009  114515

Dia: 09/10/2009
Hora: 16:23:02
Interlocutores: Alexandre x Dolzanes

(informações suprimidas para fins de divulgação)

09.10.2009  162302

Sobre as razões para o saque em espécie de elevados valores, as 
informações prestadas por  DOLZANES são bastante esclarecedoras  (f.  79/81, 
apenso 64):

QUE ALEXANDRE tem o hábito de sacar entre cento e 
cinquenta  e  duzentos  mil  reais  em  espécie, 
normalmente na época do pagamento, com escolta; QUE 
ALEXANDRE  alega  que  saca  para  pagar  a  folha  de 
pagamento, mas sabe dizer que a maior parte dos clientes 
de ALEXANDRE recebe através de folha de pagamento, sem 
pagamento  em  espécie;  QUE  na  verdade,  é  de 
conhecimento geral, inclusive entre os funcionários da 
agência,  o  nível  de  corrupção  no  Estado  do  Amapá, 
obrigando todos os que querem obter algo do Governo 
a pagar propina; QUE portanto, todos sabem para que 
se  destinam  os  valores  em  espécie  pagos  por 
ALEXANDRE,  mas  não  sabe  informar  o  destino 
específico do dinheiro, para quem ele vai; QUE já ouviu 
ALEXANDRE  comentar,  em  reunião  de  almoço,  que 
pagava  propina  a  funcionários  da  Secretaria  de 
Educação, onde se encontra o seu maior contrato com 
o Estado, mas ALEXANDRE não disse quem recebia propina.

Este assessoramento prestado por DOLZANES também implicava no 
acesso indevido aos dados bancários de contas governamentais, conduta esta 
que era praticada a pedido de ALEXANDRE.
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Este  fato  específico  já  foi  devidamente  descrito  no  item  2.2  da 
denúncia,  porém  se  procede  à  transcrição  dos  áudios  novamente,  pela 
importância dos fatos:

Dia: 10/11/2009
Hora: 11:56:23
Interlocutores: Alexandre x Dolzanes

(informações suprimidas para fins de divulgação)

10.11.2009  115623

Dia: 10/11/2009 
Hora: 12:15:37
Interlocutores: Alexandre x Dolzanes

(informações suprimidas para fins de divulgação)

10.11.2009  121537

DINASSI SIQUEIRA, por sua vez, exercia atividades que iam muito 
além daquelas que se espera de um líder sindical (defesa da classe). Na verdade, 
atuava a mando de ALEXANDRE exercendo pressão sobre os órgãos de estado 
(in casu, a SEED e a SEPLAN), supostamente fundado no seu interesse sindical, 
porém atuando no seu interesse particular, pois era ilicitamente remunerado por 
ALEXANDRE para realizar tal atividade.

As provas que demonstram essa atuação criminosa de SIQUEIRA 
serão transcritos quando for narrada a sua participação nos crimes.

O modus operandi de ALEXANDRE GOMES DE ALBUQUERQUE e seus 
associados  foi  exaustivamente  narrada  por  MANOEL  PEREIRA  DE  LIMA  (f. 
442/448, apenso 1425):

QUE seu trabalho é servir de motorista para José Orlando 
Menezes  Ferreira,  conhecido  como  Orlando  e  principal 
assessor de Alexandre; QUE Orlando não possui carteira de 
habilitação,  portanto  sempre  alguém  precisa  conduzir  o 
veículo  para  este;  QUE  nesta  tarefa  é  responsável  por 
transportar Orlando para diversos órgãos públicos, bancos, 
etc...; QUE nesta função começou a notar que Orlando se 
relacionava muito  com os servidores dos  órgãos  públicos, 
especialmente  aqueles  que  trabalhavam  na  Comissão  de 
Licitações  e  no  setor  financeiro;  QUE  isso  acontece  na 
Secretaria de Estado da Saúde do Amapá, na Secretaria de 
Estado  da  Educação  do  Amapá.  Secretaria  de  Estado  da 
Agricultura  do  Amapá,  na  Secretaria  de  Estado  do 
Planejamento  do  Amapá,  Superfácil,  Ministério  da 
Agricultura, Prefeitura Municipal de Macapá, IMAP; QUE em 
todos esses órgãos Alexandre e Orlando pagam propina a 
servidores para conquistar contratos, obter certidões, liberar 
pagamentos; (…) QUE Alexandre vai até o Banco do Brasil, 
Agência São José, onde conversa diretamente com o gerente 

25 TD Manoel Pereira  
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Dolzanes;  QUE  Alexandre  saca  normalmente  entre  R$ 
150.000,00 e R$ 200.000,00, sempre com alguma escolta, e 
leva até a empresa Amapá Vip; QUE na empresa Alexandre 
e  Orlando separam o dinheiro  em envelopes  de depósito, 
entregando para funcionário cujo apelido é “Bate Fino” levar 
até o caixa eletrônico de depósito do banco escolhido; QUE 
normalmente os depósitos da propina são feitos no Banco do 
Brasil ou no Bradesco; (…) QUE os valores menores, entre 
R$ 1.000,00 e R$ 5.000,00, ainda são pagos diretamente, 
sem depósito; (…) QUE na Secretaria de Estado da Educação 
do Amapá vários  servidores recebem propina;  QUE já viu 
Alexandre várias  vezes levando dinheiro no paletó  para o 
Secretário de Estado, Adauto Bitencourt; QUE Orlando leva 
dinheiro  em caixas  de  presente,  para  disfarçar;  QUE  um 
assessor de Adauto, conhecido como Bira, de nome Ubiratan 
da Silva Vale, também recebia propina; QUE fazem uns três 
ou quatro  meses  que  Bira  não recebe  propina,  pois  teria 
saído  da  SEED  e  estaria  trabalhando  como Secretário  de 
Finanças no Município de Amapá; (…) QUE o pagamento das 
propinas para Adauto é feito sempre após a liberação das 
faturas; QUE Alexandre e Orlando também pagam propina 
para  Armando  Amaral  que  trabalha  na  Secretaria  de 
Planejamento;  QUE tal  pagamento  seria  feito  para  liberar 
valores da Amapá Vip; QUE eventualmente a SEED não tem 
valores da fatura imediatamente disponíveis,  sendo que o 
próprio Secretário Adauto procura Armando para liberar para 
a Amapá Vip; QUE tanto Adauto quanto Armando recebem 
para fazer essa liberação; QUE sabe existirem vários postos 
“fantasmas” de vigilância  na SEED; QUE com certeza são 
muito mais de 100 (cem) postos fantasmas, ou seja, pagos 
mas inexistentes; QUE este acordo foi feito entre Alexandre 
e Adauto, pois este pretende se candidatar a deputados; (…) 
QUE todo o edital da licitação de vigilância da SEED foi feito 
entre Orlando e Bira na casa deste; QUE ficaram 5 dias para 
montar o edital, sob orientação de Adauto; QUE quando Bira 
foi preso na Operação Exegese foi Alexandre que pagou os 
advogados daquele; (…) QUE Siqueira recebia dinheiro de 
Alexandre  para  fazer  manifestações,  passeatas,  etc.;  QUE 
Siqueira  também  receberia  dinheiro  para  perseguir 
empresas oponentes da Amapá Vip; QUE Alexandre é quem 
deu o dinheiro para a reeleição de Siqueira no Sindicato; 

ALEXANDRE, ainda, foi flagrado entregando R$ 100.000,00 (cem mil 
reais)  a  JOSE  ADAUTO  logo  após  o  pagamento  da  AMAPA  VIP  pela  SEED, 
conforme descrito no Relatório de Análise n. 023/201026 (f. 144/164, apenso 33).

Portanto, ao ser beneficiado da dispensa de licitação realizada pela 
Secretaria de Educação e dos quatro contratos e cinco termos aditivos, ciente 
das  condutas  de  JOSE  ADAUTO e  da  sua  condição  de  secretário  de  estado, 
ALEXANDRE GOMES DE ALBUQUERQUE praticou a conduta criminosa dos arts. 
89 (dispensa), por 4 (quatro) vezes, e 92, por 5 (cinco) vezes, ambos da Lei n. 
8.666/1993.

Além disso, ao ser beneficiado pelo desvio dos recursos do FUNDEB, 

26 Relatório de análise 023-2010 SEED  
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no  período  de  julho/2007  a  setembro/2010  (39  meses),  incidiu  na  prática 
delituosa do art. 312 do Código Penal, por 39 (trinta e nove) vezes, considerando 
que os pagamentos eram mensalmente realizados.

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

Por fim, ao agir em comunhão de esforços com o gerente do Banco 
do  Brasil  DOLZANES  para  acessar  dados  bancários  da  conta  do  Estado  do 
Amapá,  o  denunciado  incorreu  na  prática  do  crime  do  art.  10  da  Lei 
Complementar n. 105/2001.

3.2.3. JOSÉ ORLANDO MENEZES FERREIRA

JOSE ORLANDO MENEZES FERREIRA, empregado da AMAPA VIP, era 
o homem de confiança  do proprietário  e denunciado ALEXANDRE GOMES DE 
ALBUQUERQUE e atuava como verdadeiro gestor de negócios daquela empresa, 
agindo em nome de ALEXANDRE para buscar novos contratos para a empresa e 
também obter o pagamento junto aos órgãos estaduais.

A análise das interceptações das conversas telefônicas de ORLANDO 
demonstraram  que  possuía  livre  trânsito  entre  diversos  órgãos  (Secretaria 
Estaduais  de  Saúde,  Educação  e  Planejamento,  IBGE,  prefeitura  de  Macapá, 
Funasa,  Superintendência  de  Agricultura  entre  outros),  sempre  tratando  de 
questões relativas aos contratos da AMAPA VIP.

No que se limita aos  fatos  objetos da denúncia,  JOSE ORLANDO 
atuava fortemente junto às Secretarias de Educação (SEED) e de Planejamento 
(SEPLAN),  no  intuito  de  obter  o  pagamento  da  AMAPA  VIP  pelos  contratos 
emergenciais pactuados com a SEED.

E de tudo que tratava prestava contas ao seu chefe ALEXANDRE DE 
ALBUQUERQUE, sempre o mantendo informado das negociações.

Diversos são os áudios que demonstram a participação de ORLANDO 
na organização criminosa.

Inicialmente, merece destaque o diálogo firmado entre ALEXANDRE 
e  SOLANGELO  FONSECA  DA  COSTA,  assessor  de  JOSE  ADAUTO,  em  que  o 
primeiro reconhece a condição de segundo homem na hierarquia da AMAPA VIP a 
JOSE ORLANDO:

Dia: 31/10/2009
Hora: 10:09:52
Interlocutores: Alexandre x Solangelo

(informações suprimidas para fins de divulgação)

31.10.2009  100952

O diálogo acima não deixa dúvida sobre a importância de ORLANDO 
dentro da AMAPA VIP, sendo reconhecido pelo proprietário da empresa como seu 
“braço direito”.

E essa importância de ORLANDO foi verificada nos demais áudios. 
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As transcrições abaixo demonstram que ORLANDO mantinha contatos frequentes 
com JOSE ADAUTO e os funcionários da SEPLAN (NELSON e AMARAL), sempre 
buscando dar celeridade ao desembolso do valor da contraprestação financeira 
do contrato de vigilância:

Dia: 02/10/2009
Hora: 09:04:58
Interlocutores: Orlando x Adauto

(informações suprimidas para fins de divulgação)

Dia: 29/10/2009
Hora: 15:58:08 às 15:59:20
Interlocutores: Orlando x Nelson

(informações suprimidas para fins de divulgação)

Dia: 29/10/2009
Hora: 17:53:28
Interlocutores: Orlando x Adauto

(informações suprimidas para fins de divulgação)

Dia: 03/11/2009
Hora: 10:11:27
Interlocutores: Alexandre X Orlando

(informações suprimidas para fins de divulgação)

Dia: 03/11/2009
Hora: 12:52:36
Interlocutores: Alexandre X Orlando

(informações suprimidas para fins de divulgação)

03.11.2009  125236

Dia: 06/11/2009
Hora: 15:03:14
Interlocutores: Orlando X Adauto

(informações suprimidas para fins de divulgação)

06.11.2009  150314

Dia: 06/11/2009
Hora: 15:18:59
Interlocutores: Orlando x Adauto

(informações suprimidas para fins de divulgação)
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06.11.2009  151859

Dia: 06/11/2009
Hora: 16:26:49
Interlocutores: Orlando x Adauto

(informações suprimidas para fins de divulgação)

06.11.2009  162649

Dia: 10/11/2009
Hora: 11:42:12
Interlocutores: Orlando X Nelson

(informações suprimidas para fins de divulgação)

10.11.2009  114212

Dia: 10/11/2009
Hora: 11:44:18
Interlocutores: Orlando X Adauto

(informações suprimidas para fins de divulgação)

10.11.2009  114418

Dia: 10/11/2009 
Hora: 12:15:37
Interlocutores: Orlando X Adauto

(informações suprimidas para fins de divulgação)

Além  disso,  mantinha  contato  permanente  com  ALEXANDRE, 
cumprindo  suas  ordens  e  lhe  repassando  as  informações  obtidas  junto  aos 
demais interlocutores, tudo já demonstrado quando se imputou as condutas de 
ALEXANDRE DE ALBUQUERQUE.

Ao  agir  em comunhão  de  esforços  com os  demais  denunciados, 
ciente  da  especial  condição  de  funcionário  público  de  alguns  deles,  JOSE 
ORLANDO cometeu os delitos tipificados nos arts. 89 (4 vezes) e 92 (5 vezes) da 
Lei n. 8.666/1993, além dos capitulados  no art. 312 do Código Penal, por 39 
(trinta e nove) vezes, e no art. 288 do Código Penal.

3.2.4. ARMANDO FERREIRA DO AMARAL FILHO

O denunciado ARMANDO FERREIRA DO AMARAL FILHO exerceu a 
atividade de secretário estadual adjunto de planejamento, orçamento e tesouro 
(SEPLAN)  no  período  de  24/10/2006  a  05/04/2010  (v.  f.  80  e  83  do  PA 
824/2013-36, cuja cópia digital segue na mídia anexa).

Por se tratar da secretaria de estado responsável pelo pagamento 
dos contratos estatais, dentre eles os das empresas prestadoras de serviço às 
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diversas secretarias, era importante à organização criminosa a infiltração de um 
agente naquele local para facilitar a liberação dos recursos que eram ilicitamente 
desviados da secretaria de educação.

E nada melhor do que contar com a ingerência direta do segundo 
homem  dentro  da  estrutura  da  SEPLAN,  o  Secretário  Adjunto  ARMANDO 
FERREIRA DO AMARAL.

Competia a AMARAL, pois, dentro da divisão funcional das tarefas 
da  organização,  acelerar  o  processo  de  liberação  dos  recursos  da  SEED 
destinados à AMAPA VIP.

Diversos  foram os diálogos interceptados  que demonstraram que 
tanto  o  Secretário  JOSE  ADAUTO  quanto  a  dupla  ALEXANDRE  e  ORLANDO 
procuravam constantemente AMARAL com vistas  à  facilitação do processo de 
pagamento da empresa de vigilância.

Citam-se os seguintes diálogos:

Dia: 02/10/2009
Hora: 11:23:43
Interlocutores: Orlando x Alexandre

(informações suprimidas para fins de divulgação)

Dia: 03/11/2009
Hora: 12:52:36
Interlocutores: Alexandre X Orlando

(informações suprimidas para fins de divulgação)

03.11.2009  125236

DIA: 06/11/2009
HORA: 12:48:27
Interlocutores: Alexandre X Orlando

(informações suprimidas para fins de divulgação)
06.11.2009  124827

Dia: 06/11/2009
Hora: 15:03:14
Interlocutores: Orlando X Adauto

(informações suprimidas para fins de divulgação)

06.11.2009  150314

Dia: 06/11/2009
Hora: 16:26:49
Interlocutores: Orlando x Adauto
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(informações suprimidas para fins de divulgação)

06.11.2009  162649

Dia: 06/11/2009
Hora: 16:28:26
Interlocutores: Orlando X Alexandre

(informações suprimidas para fins de divulgação)

06.11.2009  162826

Dia: 10/11/2009
Hora: 11:44:18
Interlocutores: Orlando X Adauto

(informações suprimidas para fins de divulgação)

10.11.2009  114418

Dia: 10/11/2009
Hora: 11:46:03
Interlocutores: Alexandre X Hni

(informações suprimidas para fins de divulgação)

10.11.2009  114603

E  não  custa  transcrever  as  informações  prestadas  por  MANOEL 
PEREIRA DE LIMA FILHO (f. 442/448, apenso 1427), as quais demonstram que 
era atividade rotineira de AMARAL advogar dentro da SEPLAN pelos interesses da 
AMAPA VIP:

QUE  Alexandre  e  Orlando  também  pagam  propina  para 
Armando  Amaral  que  trabalha  na  Secretaria  de 
Planejamento;  QUE tal  pagamento  seria  feito  para  liberar 
valores da Amapá Vip; QUE eventualmente a SEED não tem 
valores da fatura imediatamente disponíveis,  sendo que o 
próprio Secretário Adauto procura Armando para liberar para 
a Amapá Vip; QUE tanto Adauto quanto Armando recebem 
para fazer essa liberação;

Ao assim agir,  o  denunciado ARMANDO DO AMARAL,  agindo com 
liame subjetivo com os demais denunciados e possuindo o domínio funcional das 
atividades que lhe eram atribuídas,  voltadas  à  liberação  dos  pagamentos da 
AMAPA VIP, incorreu na prática dos crimes previstos no art. 312 do Código Penal, 
por 39 (trinta e nove) vezes, e no art. 288 do Código Penal.

3.2.5. NELSON DE TAL

Assim  como  ARMANDO  FERREIRA  DO  AMARAL,  NELSON  era 
funcionário  público  da  SEPLAN e,  nesta  condição,  cuidava  dos  interesses  da 

27 TD Manoel Pereira  

 
96 3213 7800 - www.prap.mpf.gov.br
Rua Jovino Dinoá, 468, Jesus de Nazaré – CEP 68908-121 - Macapá/AP                                                 51

file:///G:/Assessoria%20de%20Comunica%C3%A7%C3%A3o/Ascom/2014/Anexos/Depoimento%20Manoel%20Pereira%20SEED.pdf
file:///G:/Assessoria%20de%20Comunica%C3%A7%C3%A3o/Ascom/2014/%C3%81udios/10.11.2009%20%20114603.wav
file:///G:/Assessoria%20de%20Comunica%C3%A7%C3%A3o/Ascom/2014/%C3%81udios/10.11.2009%20%20114418.wav
file:///G:/Assessoria%20de%20Comunica%C3%A7%C3%A3o/Ascom/2014/%C3%81udios/06.11.2009%20%20162826.wav
file:///G:/Assessoria%20de%20Comunica%C3%A7%C3%A3o/Ascom/2014/%C3%81udios/06.11.2009%20%20162649.wav


AMAPA VIP,  mantendo permanente contato  principalmente  com o denunciado 
JOSE ORLANDO, para quem repassava as informações sobre os pagamentos, 
inclusive informando quando da ocorrência de eventuais atrasos.

Ainda que não tenha se logrado identificar  os dados pessoais de 
NELSON, os áudios interceptados não dão margem a qualquer dúvida sobre o 
envolvimento  dele  no  esquema  criminoso,  pois  era  o  primeiro  contato  de 
ORLANDO  na  SEPLAN  e  ajudava  AMARAL  no  impulso  necessário  para  o 
pagamento da empresa de vigilância.

Os dois diálogos abaixo demonstram que NELSON atuava como os 
olhos e os ouvidos da AMAPA VIP dentro da SEPLAN, cuidando dos interesses da 
empresa  de  vigilância  a  ponto  de  ligar  para  ORLANDO  para  lhe  passar 
informações sobre o pagamento da empresa, conduta esta pouco usual para um 
funcionário  público,  que  tinha  por  dever  zelar  pelo  interesse  público  e  pelo 
tratamento isonômico de todas as empresas prestadoras de serviços:

Dia: 03/12/2009
Hora: 19:02:53
Interlocutores: Orlando x Nelson

(informações suprimidas para fins de divulgação)

03.12.2009  190253

Dia: 03/12/2009
Hora: 19:04:16
Interlocutores: Orlando x Nelson  

(informações suprimidas para fins de divulgação)

03.12.2009  190416

Além  disso,  os  áudios  abaixo  transcritos,  arrolados 
exemplificativamente, atestam que mantinha contato permanente com ORLANDO 
e AMARAL:

Dia: 29/10/2009
Hora: 15:58:08 às 15:59:20
Interlocutores: Orlando x Nelson

(informações suprimidas para fins de divulgação)

29.10.2009  155808

Dia: 03/11/2009
Hora: 10:11:27
Interlocutores: Alexandre X Orlando

(informações suprimidas para fins de divulgação)

03.11.2009  101127
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Dia: 03/11/2009
Hora: 12:52:36
Interlocutores: Alexandre X Orlando

(informações suprimidas para fins de divulgação)

03.11.2009  125236

DIA: 04/11/2009
HORA: 16:10:09
Interlocutores: Alexandre x Orlando

(informações suprimidas para fins de divulgação)

04.11.2009  161009

DIA: 06/11/2009
HORA: 12:48:27
Interlocutores: Alexandre X Orlando

(informações suprimidas para fins de divulgação)

06.11.2009  124827

Dia: 06/11/2009
Hora: 16:28:26
Interlocutores: Orlando X Alexandre

(informações suprimidas para fins de divulgação)

06.11.2009  162826

O diálogo abaixo atesta que a disposição de NELSON para realizar o 
pagamento  da  AMAPA  VIP  era  tão  grande  que  ele  próprio  tentou  agilizar  o 
pagamento  junto  ao  banco,  mesmo  sem  a  assinatura  do  Secretário  de 
Planejamento (HAROLDO VITOR).

Dia: 10/11/2009
Hora: 11:42:12
Interlocutores: Orlando X Nelson

(informações suprimidas para fins de divulgação)

10.11.2009  114212

Assim como em relação ao denunciado AMARAL,  as  condutas  de 
NELSON DE TAL, voltadas à facilitação da liberação/desvio do dinheiro devido 
pela SEED à AMAPA VIP, encontram tipificação no art. 312 do Código Penal, por 
39 (trinta e nove) vezes, e no art. 288 do Código Penal.

3.2.6. DINASSI SIQUEIRA DO CARMO

O  denunciado  DINASSI  SIQUEIRA  DO  CARMO  valia-se  da  sua 
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condição de Presidente do Sindicato dos Vigilantes para exercer pressão junto às 
Secretarias de Educação e de Planejamento para a liberação dos pagamentos 
dos serviços prestados pela AMAPA VIP.

Ocorre que essa atuação se dava por determinação de ALEXANDRE 
GOMES DE ALBUQUERQUE, proprietário da empresa, o qual repassava parte do 
valor  recebido  a  DINASSI  SIQUEIRA,  o  que  demonstra  que  a  atuação  do 
denunciado  se  dava  em causa  própria  e  era  essencial  dentro  da  divisão  de 
tarefas do grupo.

Os  diálogos  abaixo  comprovam  o  vínculo  entre  SIQUEIRA, 
ALEXANDRE  e  ORLANDO,  e  que  o  primeiro  dirigia-se  com  frequência  às 
secretarias citadas, atuando no interesse da empresa de vigilância.

Dia: 05/10/2009
Hora: 16:24:52
Interlocutores: Alexandre X Siqueira

(informações suprimidas para fins de divulgação)

05.10.2009  162452

Dia: 27/10/2009
Hora: 10:33:33
Interlocutores: Alexandre x Siqueira

(informações suprimidas para fins de divulgação)

27.10.2009  103333

No  diálogo  abaixo  fica  comprovado  que  o  serviço  prestado  por 
SIQUEIRA se dava mediante o pagamento de propina:

Dia: 11/11/2009
Hora: 15:51:20
Interlocutores: Alexandre X Orlando X Siqueira

(informações suprimidas para fins de divulgação)

11.11.2009  155120

Esse  pagamento,  aliás,  foi  confirmado  por  MANOEL  PEREIRA  DE 
LIMA FILHO (f. 442/448, apenso 1428), motorista de JOSE ORLANDO:

(…) QUE Siqueira recebia dinheiro de Alexandre para fazer 
manifestações,  passeatas,  etc.;  QUE  Siqueira  também 
receberia  dinheiro  para  perseguir  empresas  oponentes  da 
Amapá Vip; QUE Alexandre é quem deu o dinheiro para a 
reeleição de Siqueira no Sindicato; 

Como destacado pela testemunha MANOEL PEREIRA, a AMAPA VIP 
também se  valia  do  Sindicato  dos  Vigilantes,  presidido  por  SIQUEIRA,  para 
legitimar os seus contratos com a SEED junto a opinião pública.

28 TD Manoel Pereira  
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Vigilância  realizada  por  agentes  da  polícia  federal  no  início  de 
junho/2009 verificou uma reunião entre ALEXANDRE e SIQUEIRA no interior do 
veículo do primeiro, o que ensejou, no dia seguinte, uma manifestação pública 
do Sindicato de Vigilantes em defesa do contrato da AMAPA VIP com a SEED.

Considerando-se  o  modus  operandi  de  ALEXANDRE  DE 
ALBUQUERQUE para o pagamento de propina aos seus comparsas, deduz-se que 
no encontro  realizado  no interior  do  seu veículo  houve o  repasse  de  verbas 
ilícitas para SIQUEIRA, no intuito de que este realizasse a manifestação referida.

Estes  fatos  foram  demonstrados  no  Relatório  de  Inteligência  n. 
018/2009-NIP/SR/DPF/AP (f. 42/44 do apenso 129).

Portanto, o denunciado DINASSI SIQUEIRA, além de pressionar pelo 
pagamento  da  empresa,  também  usava  seu  cargo  dentro  do  Sindicato  de 
Vigilantes para arregimentar sindicalizados e proteger os contratos da AMAPA 
VIP  com o  poder  público,  inclusive,  justificando  perante  a  opinião  pública  a 
assinatura dos contratos e a sua renovação, evidenciando que exercia atividade 
essencial dentro da organização.

Ao assim agir, incorreu na prática dos crimes dos arts. 89 (4 vezes) 
e 92 (5 vezes) da Lei n. 8.666/1993, bem como dos arts. 312, por 39 (trinta e 
nove) vezes, e  288 do Código Penal.

3.2.7. CARLOS AUGUSTO MORAES DOLZANES

CARLOS  DOLZANES  atuava  na  organização  criminosa  como  um 
verdadeiro consultor pessoal de ALEXANDRE DE ALBUQUERQUE, ultrapassando 
em muito as atividades próprias da sua condição de gerente do Banco do Brasil.

Ao  revés,  além da  assessoria  prestada,  DOLZANES utilizava  das 
facilidades  geradas  pelo  seu  cargo  para  acessar  indevidamente  informações 
sigilosas de contas do governo do Amapá e as repassava a ALEXANDRE.

Os  serviços  prestados  por  DOLZANES  a  ALEXANDRE  foram 
exaustivamente detectados a partir da interceptação das conversas telefônicas 
do proprietário da empresa de vigilância. Destaca-se o empenho de DOLZANES 
para liberar a qualquer momento valores de elevada monta para ALEXANDRE, 
valores  estes  que,  nos  termos  do  que  foi  confessado  por  ele  próprio,  eram 
utilizados para corromper funcionários públicos.

Sobre o uso dos valores sacados, transcreve-se o seguinte excerto 
do seu termo de declarações (f. 79/81, apenso 64):

QUE  ALEXANDRE  tem  o  hábito  de  sacar  entre  cento  e 
cinquenta e duzentos mil reais em espécie, normalmente na 
época do pagamento, com escolta; QUE na verdade, é de 
conhecimento  geral,  inclusive  entre  os  funcionários  da 
agência,  o  nível  de  corrupção  no  Estado  do  Amapá, 
obrigando todos  os que  querem obter  algo do Governo a 
pagar  propina;  QUE  portanto,  todos  sabem  para  que  se 
destinam os valores em espécie pagos por ALEXANDRE, mas 
não  sabe  informar  o  destino  específico  do  dinheiro,  para 
quem  ele  vai;  QUE  já  ouviu  ALEXANDRE  comentar,  em 

29 Relatório de Inteligência 018-2009  
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reunião de almoço, que  pagava propina  a funcionários  da 
Secretaria  de  Educação,  onde  se  encontra  o  seu  maior 
contrato  com o Estado,  mas ALEXANDRE não disse  quem 
recebia propina.

Nos  áudios  abaixo  constata-se  que  ALEXANDRE  requeria  com 
frequência a DOLZANES a disponibilidade de elevados valores em espécie:

Dia: 02/10/2009
Hora: 16:38:58
Interlocutores: Alexandre x Dolzanes

(informações suprimidas para fins de divulgação)

02.10.2009  163858.

Dia: 10/10/2009
Hora: 12:53:25
Interlocutores: Alexandre x Dolzanes

(informações suprimidas para fins de divulgação)

10.10.2009  125325

Data: 06/11/2009
Hora:16:42:48
Interlocutores: Alexandre x Dolzanes

(informações suprimidas para fins de divulgação)

06.11.2009  164248

Data: 11/11/2009
Hora:14:52:34
Interlocutores: Alexandre x Dolzanes

(informações suprimidas para fins de divulgação)

11.11.2009  145234

A facilitação  proporcionada  por  DOLZANES era  tamanha  que  ele 
liberava recursos para ALEXANDRE mesmo sem a emissão de título de crédito 
autorizativo do saque. No áudio abaixo, DOLZANES aceita repassar R$ 26.000,00 
para ORLANDO mesmo sem o preenchimento do cheque por ALEXANDRE:

Data: 06/11/2009 
Hora:16:55:46
Interlocutores: Alexandre x Dolzanes x Orlando

(informações suprimidas para fins de divulgação)

06.11.2009  165546
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Nos áudios abaixo comprova-se que o vínculo entre DOLZANES e 
ALEXANDRE era  tamanho  que DOLZANES dava  acesso  a  ALEXANDRE para  o 
ingresso  na  agência  mesmo  fora  do  horário  bancário,  fato  este  bastante 
incomum dentro das atividades ordinárias de uma instituição financeira:

Data: 03/10/2009 
Hora:11:17:20
Interlocutores: Alexandre X Dolzanes

(informações suprimidas para fins de divulgação)

03.10.2009  111720

Data: 09/10/2009 
Hora:16:23:02
Interlocutores: Alexandre x Dolzanes 

(informações suprimidas para fins de divulgação)

09.10.2009  162302

O  diálogo  a  seguir,  travado  entre  ALEXANDRE  e  SOLANGELO, 
assessor de JOSE ADAUTO, evidencia que os serviços prestados por DOLZANES 
exorbitavam daquelas típicas de um gerente bancário.  Na conversa suspeita30 
SOLANGELO pede  para  tratar  de  um assunto  com ALEXANDRE  por  meio  de 
DOLZANES,  ou  seja,  ao  denunciado  cabia  inclusive  intermediar  contatos  do 
proprietário da AMAPA VIP.

Data: 31/10/2009 
Hora:10:09:52
Interlocutores: Alexandre x Solangelo

(informações suprimidas para fins de divulgação)

31.10.2009  100952

Em idêntico sentido, o áudio abaixo confirma que DOLZANES atuava 
como empregado de fato de ALEXANDRE, tanto que era contatado por terceiros 
que queriam falar com o proprietário da AMAPA VIP:

Data: 30/10/2009 
Hora:19:15:22
Interlocutores: Dolzanes x HNI

(informações suprimidas para fins de divulgação)

30.10.2009  191522

Por fim, importante relembrar, ainda, o diálogo em que DOLZANES 
presta assessoria a ORLANDO, empregado da AMAPA VIP, sobre o preenchimento 
de documentação necessária para o pagamento da empresa pela SEED:

Dia: 01/10/2009

30 Em que pese a conversa sugira que os interceptados estejam tratando de algum negócio escuso, não se 
logrou identificar durante a investigação a que se referiam, motivo pelo qual não foi objeto da persecução 
penal.
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Hora: 11:45:15
Interlocutores: Orlando x Dolzanes

(informações suprimidas para fins de divulgação)

01.10.2009  114515

De outra banda, as interceptações telefônicas flagraram o momento 
exato em que DOLZANES acessou informações sigilosas da conta bancária do 
governo  do  Amapá  e  as  repassou  a  ALEXANDRE.  O  áudio  e  a  respectiva 
transcrição já se encontram no item 2.2 da denúncia e demonstram a quebra do 
sigilo bancário.

As condutas praticadas por CARLOS AUGUSTO MORAES DOLZANES, 
assessorando o proprietário da AMAPA VIP, agindo em comunhão de esforços 
com os demais denunciados, enquadram-se nas descrições típicas do art. 312 do 
Código Penal, por 39 (trinta e nove) vezes, e do art. 288 do Código Penal.

Ademais, ao acessar indevidamente os dados bancários da conta do 
Estado do Amapá,  agindo em conluio com ALEXANDRE DE ALBUQUERQUE, o 
denunciado incorreu na prática  do crime do art.  10 da Lei  Complementar  n. 
105/2001.

3.3. Da tipicidade

Os  tipos  penais  incidentes  já  foram  devidamente  apontados  no 
tópico relativo à delimitação da autoria, encontrando-se abaixo resumidos:

i. JOSÉ ADAUTO SANTOS BITENCOURT: arts. 89 (4 vezes) e 92 (5 
vezes) da Lei n. 8.666/1993 e arts. 312 (39 vezes) e 288 do Código Penal.

ii. ALEXANDRE GOMES DE ALBUQUERQUE: arts. 89 (4 vezes) e 92 
(5 vezes) da Lei n. 8.666/1993; arts. 312 (39 vezes) e 288 do Código Penal e 
art. 10 da Lei Complementar n. 105/2001.

iii. JOSÉ ORLANDO MENEZES FERREIRA: arts. 89 (4 vezes) e 92 (5 
vezes) da Lei n. 8.666/1993 e arts. 312 (39 vezes) e 288 do Código Penal.

iv. ARMANDO FERREIRA DO AMARAL FILHO: arts. 312 (39 vezes) e 
288 do Código Penal.

v. NELSON DE TAL: arts. 312 (39 vezes) e  288 do Código Penal.

vi. DINASSI SIQUEIRA DO CARMO: arts. 89 (4 vezes) e 92 (5 vezes) 
da Lei n. 8.666/1993 e arts. 312 (39 vezes) e 288 do Código Penal.

vii. CARLOS AUGUSTO MORAES DOLZANES: arts. 312 (39 vezes) e 
288 do Código Penal e art. 10 da Lei Complementar n. 105/2001.

4. Do Dano Causado

As condutas perpetradas pelos denunciados acarretaram, no período 
de  mais  de  três  anos  de  contratação  ilícita,  um prejuízo  ao  erário  estadual 
(recursos  do  FUNDEB)  no  montante  de  R$  66.885.024,07  (sessenta  e  seis 
milhões, oitocentos e oitenta e cinco mil e vinte e quatro reais e sete centavos), 
considerando-se apenas a soma dos valores históricos.
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Apenas para se ter uma ideia mínima do valor atualizado desses 
recursos,  optou-se  por  considerar  todos  esses  valores  como  devidos  em 
setembro de 201031 (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 valor atualizado (até dez/2013) 
de R$ 104.161.426,77 (cento e quatro milhões, cento e sessenta e um 
mil quatrocentos e vinte seis reais e setenta e sete centavos).

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

Rol de Testemunhas

i. (informações suprimidas para fins de divulgação)  e

ii. (informações suprimidas para fins de divulgação) 

31  Trata-se de critério absolutamente favorável aos denunciados, pois desconsidera a atualização monetária e 
os juros dos anos de 2007 a 2010.
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Rol de Anexos

Anexo I – Mídias digitais abaixo arroladas:

a) 1 CD denominado Peças SEED, 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 SEED, composto por pastas e arquivos que trazem os autos 
de apreensão,  depoimentos,  laudos,  informações técnicas,  relatórios e outras 
informações pertinentes à secretaria estadual de educação.

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 – item 29 do MB 56 – Contrato 058/2007 (Processo n. 2007/40863);

Anexo III – item 12 do MB 56 - Contrato 015/2008 (Processo n. 2008/2761)

Anexo IV – item 32 do MB 56 - Contrato 162/2008 (Processo n. 2008/39502)

Anexo V – item 31 do MB 56 - Contrato 315/2008 (Processo n. 2008/73847)
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