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EXCELENTÍSSIMO  SENHOR  JUIZ  DA  ___  VARA  FEDERAL  DA  SEÇÃO 
JUDICIÁRIA DO ESTADO DO AMAPÁ

Ref.: Inquérito Civil n.º 1.12.000.000441/2015-20 (anexo)

O  MINISTÉRIO  PÚBLICO  FEDERAL,  pelo  Procurador  da  República 
signatário, no uso de suas atribuições constitucionais e legais, com fundamento nos arts. 37, 
caput, e §4º, 127, caput, e 129, incisos II e III, todos da Constituição Federal; art. 5º, inciso I, 
alínea h, inciso III, alínea  b, e art. 6º, inciso VII, alínea  b, ambos da Lei Complementar n.º 
75/93; nas disposições da Lei n.º 8.429/92; e a  UNIÃO, pessoa jurídica de direito público 
interno,  podendo ser intimada no endereço de seus representantes judiciais, os membros da 
ADVOCACIA GERAL DA UNIÃO -  AGU,  cuja  procuradoria  no  Estado do Amapá está 
sediada na Avenida Fab, 1374, Centro, Macapá/AP; lastreados nas informações reunidas nos 
autos  do  inquérito  civil  acima  destacado, vem  propor  AÇÃO  DE  IMPROBIDADE 
ADMINISTRATIVA em face de:

JOZIANE ARAÚJO NASCIMENTO ROCHA, brasileira, casada, deputada 
federal,  

 
 
 
 
 

;

KEULICIANE MORAIS BAIA,  brasileira,  natural  de Macapá/AP,  
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; 

EDUARDO DA COSTA NUNES BARRETO, brasileiro, empreendedor,  
 
 
 
 

;

COOPERATIVA DE TRANSPORTE DO AMAPÁ – TRANSCOOP, pessoa 
jurídica de direito privado, CNPJ 05.484.504/0001-48, com sede na Avenida 
Anhanguera, 79-C, Beirol, Macapá-AP (telefone 96 3241-4297), e na Avenida 
Mendonça Furtado, 1499, Centro,  Macapá/AP, representada por EDUARDO 
DACOSTA NUENS BARRETO, acima qualificado;

pelas razões de fato e de direito a seguir aduzidas.

I. DOS FATOS

No ano de 2015, após a descoberta de indícios de diversas irregularidades nos 
Departamentos Regionais do SESI e do SENAI no Estado do Amapá, foi editada a Ordem de 
Serviço Conjunta de Intervenção SESI/AP – SENAI/AP n.° 18/2015 (fl. 10-11 do Volume I), 
que criou comissão interna para apurar as constatações registradas nos Relatórios de Auditoria 
Anual de Contas da Controladoria Regional da União no Amapá, referente ao exercício de 
2013 do SESI/SENAI-AP (fls. 12 e seguintes do Volume I).

A  intervenção  determinada  pela  Confederação  Nacional  da  Indústria  nos 
Departamentos Regionais do SESI/AP e do SENAI/AP, por meio da Resolução n.º 17/2013 
(fls. 57-58 do Volume I), e a nomeação do interventor Júlio Sérgio de Maya Pedrosa Moreira 
(fl. 59 do Volume I), deram-se a partir de grave crise institucional, administrativa e financeira 
que afetou a gestão daquelas unidades, ensejando, por consequência, a urgente necessidade de 
reestruturação dos departamentos, de forma a garantir o pleno e eficaz cumprimento da missão 
do SESI e do SENAI no Estado do Amapá.

A  presente  ação  versa  sobre  as  irregularidades  que  culminaram  com  a 
realização fraudulenta dos  certames licitatórios  na modalidade convite  (nº  001/2013-
SENAI/AP e nº 002/2013-SESI/AP), no ano de 2013, nesta capital Macapá, cujo objeto 
foi a locação de veículos para atender às demandas dos Departamentos Regionais do 
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SESI e do SENAI no Amapá, pelo período de 180 dias.

Tais irregularidades foram apuradas pela CGU/AP durante auditoria registrada 
no item 3.1.1.1 do Relatório n.º 201407988, em relação ao Convite n.º 002/2013-SESI/AP, e 
no item 1.2.1.1 do Relatório n.º 201408026, em relação ao Convite n.º 001/2013-SENAI/AP, 
que  se  referem  às  evidências  de  fraude  à  licitação,  configurada  pela  simulação  de 
procedimento licitatório e pagamento em duplicidade à empresa TRANSCOOP, na utilização 
de veículos locados pelo SESI e pelo SENAI no Amapá.

Os registros da apuração realizada pela comissão interna do SESI-SENAI/AP, 
no tocante aos fatos aqui versados,  estão nos autos dos Processos n.º 001/2015 (SESI/AP) e 
n.º 018/2015 (SENAI/AP), ambos instaurados em 06/02/2015.

1.1 Convite n.º 001/2013-SENAI/AP

Nos autos do Processo n.º 018/2015 (Comissão de Apuração Interna do SESI-
SENAI),  apurou-se  que  o  Departamento  Regional  do  SENAI  no  Amapá  contratou  a 
Cooperativa de Transporte do Amapá - TRANSCOOP, no ano de 2013, após a simulação de 
licitação na modalidade convite (n.° 001/2013-CL/SENAI/AP), cujo objeto foi a locação de 
veículos para atender às demandas do SENAI/AP pelo período de 180 dias.

Constatou-se, por intermédio do sistema  “Zeus”1, que foram dispendidos  R$ 
444.273,33 pelo Departamento Regional do SENAI em favor da Cooperativa de Transporte do 
Amapá- TRANSCOOP, nos meses de maio e julho de 2013.

Após análise da documentação pertinente ao referido certame licitatório, foram 
identificadas as seguintes irregularidades: ausência de documentação referente às fases interna 
e  externa  da  licitação;  desrespeito  ao  valor  limite  da  modalidade  licitatória  determinada; 
incoerências  em  datas  contratuais  e  de  cotações,  assim  como  em  valores;  ausência  de 
definição precisa e suficiente do objeto contratado.

1.1.1. Ausência de documentação referente às fases interna e externa da licitação

Inicialmente,  constata-se  que  a  documentação  apresentada  à  comissão  de 
auditoria  carece  de  várias  informações  necessárias  a  um procedimento  que  visa  legitimar 
contratação no vulto de R$ 444.273,33.

Apesar de somarem 89 páginas, consistem apenas em informações da empresa 
contratada (atas,  estatuto,  certidões,  balanço patrimonial  de 2011, atestados de capacidade 
técnica, comprovante de inscrição e situação cadastral na Receita Federal), cotações de preço 

1 Sistema utilizado pelo SENAI e SESI para administração e registros das despesas orçamentárias da entidade.
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de  três  empresas  diferentes,  ata  de  reunião  extraordinária  da  FIEAP que  nomeou  Junta 
Governativa, relação dos membros da Junta, certidão de arquivamento em cartório de registro 
local da ata da FIEAP que elegeu Junta Governativa e fotocópia de notícia veiculada em jornal 
local acerca da Junta Governativa. Essa é a relação de todos os documentos apresentados 
como processo de contratação.

À  exceção dos documentos referentes  à  empresa contratada e à pesquisa de 
mercado,  que  também apresentou  falhas, não  se  identificam  no  processo  os  documentos  
necessários para motivação do feito e sua legitimação.

Dentre outros, estão ausentes os documentos iniciais previstos no art.  13 do 
Regulamento  de  Licitações  e  Contratos  do  SENAI,  que  tratam  da  solicitação  formal  de 
contratação com a definição do objeto, a estimativa de seu valor e os recursos para atender à 
despesa,  bem  como  a  consequente  autorização  do  processo  de  contratação  pelo  agente 
competente.

Em  relação  ao  Contrato  n.º  013/2013,  de  24/01/2013,  firmado  com  a 
TRANSCOOP,  constata-se,  em  sua  cláusula  primeira,  que  o  instrumento  contratual  está 
embasado no art. 5º, inciso I, parágrafo 2°, inciso I, alínea “a”, do Regulamento de Licitações 
e Contratos do Sistema S. Tais dispositivos tratam da modalidade convite cumulada com a 
previsão de que a validade da licitação não ficaria comprometida pela apresentação de menos 
de cinco propostas.

Ocorre que no processo de contratação aqui em análise não há a comprovação  
da  apresentação  de  nenhuma  proposta  sequer,  estando  ausente  inclusive  a  proposta  da 
cooperativa  contratada.  Mais  patente  ainda  a  contrariedade  à  jurisprudência  reiterada  do 
Tribunal de Contas da União, que determina a necessidade de no mínimo três propostas aptas 
à seleção (Súmula n.° 248 do TCU).

Ademais,  o  RLC do Sistema S condiciona a  aplicabilidade do art.  5°,  §2°, 
alínea a, ao disposto no §3° do mesmo artigo, conforme transcrição:

(...)

§ 2° A validade da licitação não ficará comprometida nos seguintes 
casos:
I) na modalidade convite:
a) pela não apresentação de no mínimo 5 (cinco) propostas;
b) pela impossibilidade de convidar o número mínimo previsto para a 
modalidade  em  face  da  inexistência  de  possíveis  interessados  na 
praça.
(...)
§ 3° As hipóteses dos incisos I e  li  do parágrafo anterior,  deverão, 
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para ter validade, ser justificadas pela comissão de licitação, inclusive 
quanto ao preço, e ser ratificadas pela autoridade competente.

Tais condições, todavia, não foram observadas.

1.1.2. Incoerências em datas contratuais e de cotações, assim como em valores

No tocante às cotações de preços, realizadas em momento posterior à data da 
assinatura do Contrato n.º 013/2013-SENAI, extrai-se que o objeto pesquisado é o serviço de 
locação de veículo executivo luxo, veículo tipo pick-up 4x4 e carro de passeio gol (ou similar) 
1.0,  por  período  de  30  dias  (mensal).  No  entanto,  não  se  pode  afirmar  a  quantidade  de 
veículos que o SENAI-DR/AP buscava locar, pois as três locadoras, com nomes fantasia Loc 
Fácil,  CooperFort  e  Jucar  Veículos  divergiram  nas  quantidades  apresentadas  em  seus 
respectivos orçamentos.

Há registro de que a Loc Fácil orçou apenas dois carros de passeio Palio. A 
CooperFort orçou dois veículos executivos luxo, dois pick-up 4x4 e quatro carros de passeio 
gol ou similar, além de ter apresentado, em folha separada, outra cotação apenas para dois 
veículos de passeio. A Jucar Veículos orçou dois veículos executivos luxo, dois pick-up 4x4 e 
quatro veículos de passeio.

Assim sendo, a primeira empresa fez orçamento para dois veículos, a segunda 
empresa  para  dez  veículos  (contando  o  orçamento  separado  para  mais  dois  veículos  de 
passeio)  e  a  última  para  oito  veículos,  de  modo que  não há identidade  quantitativa  nas  
cotações.

Também foram detectadas inconsistências de datas das cotações das locadoras  
em confronto com a data do contrato firmado com a TRANSCOOP. O orçamento da Loc Fácil 
data  de 15/04/2013,  o  da Jucar  Veículos  de  09/04/2013,  e  o  da empresa  CooperFort  não 
registra  a  data  da  cotação.  Já  o  Contrato  n.º  13/2013-SENAI/AP é  anterior,  datando  de 
24/01/2013.

Inclusive,  constataram-se  dos  contratos  selecionados  pela  comissão  de 
auditoria, por amostragem (contratos celebrados pelo SENAI com outras empresas/entidades), 
contratos  com  numeração  menor  a  013/2013  e  em  data  posterior  à  24/01/2013.  Como 
exemplo, cita-se o Contrato de n.º 004/2013, que data de 28/02/2013, firmado com a empresa 
E. J. P. Nery - ME. Observou-se também que a numeração dos contratos acima de 010/2013 
coincide com acordos firmados a partir do segundo semestre de 2013, a exemplo dos contratos 
010/2013, de 30/07/2013, firmado com a empresa Monte e Filhos LTDA, e o Contrato n.º  
012/2013, de 01/08/2013, com a empresa M.D.P. Silva-ME.
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Ou  seja,  a  numeração  do  Contrato  n.º  013/2013-SENAI,  firmado  com  a 
TRANSCOOP,  destoa  da  ordem  cronológica  dos  demais  firmados  pelo  SENAI-DR/AP, 
sugerindo possível manipulação de datas.

Cumpre ressaltar que o contrato avençado pelo SESI/AP com a TRANSCOOP, 
também  para  locação  de  veículos,  conforme  ainda  será  aqui  narrado,  recebeu  a  mesma 
numeração (013/2013)  e  a  mesma data  de  assinatura  (24/01/2013),  possuindo as  mesmas 
cláusulas contratuais, a reforçar a conclusão de que tais contratos são oriundos de certames 
licitatórios simulados.

1.1.3. Desrespeito ao valor limite da modalidade licitatória determinada

Constatou-se também que não houve coerência entre os valores previstos para  
dispêndio e a modalidade licitatória escolhida.

No  contrato  n.º  013/2013-SENAI/AP,  de  24/0112013,  é  informado  que  a 
modalidade  licitatória  é  o  convite.  O Regulamento  de  Licitações  e  Contratos  do  SENAI 
estabelece, em seu art. 6°, II, alínea b:

Art.  6°  São  limites  para  as  dispensas  e  para  as  modalidades  de 
licitação:
(…) 
II) para compras e demais serviços:
(…) 
b)  CONVITE- até  R$ 395.000,00 (trezentos  e noventa  e cinco mil 
reais);
(…)

A cláusula quarta do Contrato n.º  013/2013-SENAI/AP estabelece que o valor 
global do ajuste para fornecimento de veículos é justamente de R$ 395.000,00. Contudo, o 
dispêndio total com esse contrato, conforme verificado, foi de R$ 444.273,33, não havendo 
registro de qualquer termo de aditamento para tal acréscimo.

Além disso, há enorme obscuridade em relação ao real valor do contrato, uma 
vez que as Notas Fiscais dos meses de fevereiro a abril (nº 329, 330 e 331), por fazerem mera 
referência ao serviço prestado naquele respectivo mês, dão a entender que o gasto mensal seria 
de R$ 129.400,00, o que, estendido para os 180 dias de vigência, resultaria no montante de R$ 
776.340,00, quase o dobro da modalidade licitatória convite.

E outra incoerência é que a NF 328, que discrimina serviço de locação referente 
a janeiro, deveria ter valor proporcional de R$ 34.506,66 (utilizando-se a média diária de R$ 
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4.313,33), e não de R$ 56.073,30.

Convém ressaltar que existem mais R$ 7.500,00 gastos em locação de veículos 
em favor da Loc Fácil (Carvalho & Agra Ltda. - ME), referentes aos meses de janeiro a março 
de 2013,  consoante  notas  fiscais  n.º  170 e  n.º  176,  período em que já  estava  vigendo,  à 
exceção de alguns dias em janeiro (de 1° a 23 de janeiro), o Contrato com a TRANSCOOP.

Diante desse quadro, alcança-se a soma de R$ 451.773,33 gastos em locação de 
veículos, serviços usufruídos apenas no primeiro semestre de 2013.

Por fim, impende mencionar que do registro de ordens de pagamento realizadas 
no exercício de 2012, e extraídas do Sistema Zeus, a equipe de auditoria constatou que foram 
dispendidos R$ 10.498,76 em locação de veículos pelo SENAI/AP.  Em relação a locações 
realizadas apenas no primeiro semestre de 2013, o gasto foi mais que 400% superior ao ano  
de 2012 inteiro.

1.1.4. Ausência de definição precisa e suficiente do objeto contratado

Também  verificou-se  que  no  processo  de  contratação  encaminhado  pelo  
SENAI-DR/AP, assim como no próprio contrato,  não há qualquer informação referente    à   
quantidade e modelos de veículos que a entidade pretendia locar. Em vez disso, a cláusula 
segunda do termo traz descrição absolutamente vaga:

(…) O objeto do presente instrumento é a contratação de empresa  
especializada para locação de veículos, para atender as demandas  
do  SENAI  e  anexos,  pelo  período de  180 dias,  objetivando o  não  
comprometimento do início das aulas.

Em resposta a indagações feitas pela comissão de auditoria, o responsável pela 
TRANSCOOP e aqui demandado, Eduardo da Costa Nunes Barreto, informou nos seguintes 
termos:

Em que pese preste serviço a Federação do Comércio (sic), não sabe  
informar a quantidade de veículos locados para o Sistema Industrial,  
devendo ser interpelado quanto a este item a própria Federação do  
Comércio (sic).

Tampouco há especificação do objeto nas notas fiscais 328, 329, 330 e 331. A 
TRANSCOOP  discrimina  nas  referidas  notas  os  serviços  prestados  como  “serviços  de 
locações  de  veículos  para  atender  necessidade  de  transportes  do  sistema  FIEAP-SESI-  
SENAI- IEL-FIEAP. No período de 24 hs todos os dias semanal (sic), inclusive feriados”.

Não  foi  fornecido  pelo  SENAI  qualquer  registro  das  marcas,  modelos, 
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respectivos anos e número de veículos locados. No contrato consta apenas o valor global para 
o  fornecimento  de  veículos  (R$  395.000,00,  “coincidentemente”  o  valor  limite  para  a 
modalidade  convite,  conforme  regulamento  do  Sistema  S),  não  se  identificando  o  valor 
unitário da diária de cada um.

Cumpre  registrar  que  a  TRANSCOOP,  em  05/11/2013,  informou  à 
Controladoria-Geral da União no Amapá que desconhece a quantidade de veículos locados, 
apesar  de  ter  apresentado  uma  lista  com  a  identificação  dos  veículos  que  estiveram  à 
disposição do SENAI-DR/AP, SESI-DR/AP e FIEAP.

A lista apresenta dezoito veículos, divididos em três grupos: veículos pick-up, 
veículo passeio e veículo executivo. Traz também seus modelos e placas:

N.º DE 
ORDEM

MODELOS DOS VEÍCULOS PLACA STATUS (UTILIZAÇÃO)

VEÍCULO PASSEIO

01 VW Voyage 1.6 NER-2991 CLCOSA

02 VW Gol 1.0 NEJ-7014 CONFIN

03 Toyota Etios 1.0 NET-8237 JURÍDICO

04 Corsa Classic 1.0 NET-2512 SENAI

05 VW Voyage NEV-6435 COMUNICAÇÃO

06 Fiat Palio Adventure OCG-2116 CAT-HCP

07 Fiat Siena NEZ-5093 CAT-HCP

08 Fiat Punto NEP-1981 GABINETE

09 Fiat Siena NEP-4913 PRESIDÊNCIA

10 Fiat Siena NET-2648 PRESIDÊNCIA

VEÍCULO EXECUTIVO

01 Hyundai l30 Executivo 2.0 16V NEO-0922 PRESIDÊNCIA

02 VW Golf Executivo 2.0 NEZ-1525 PRESIDÊNCIA

VEÍCULO PICK UP

01 Mitsubish Triton L-200 NEM-3553 SESI SUPER

02 Ford Ranger NEI-8902 CAT-HCP

03 Ford Ranger NEI-8922 PRESIDÊNCIA

04 Ford Ranger NEI 8945 GCSG

05 Ford Ranger NEI 8997 FIEAP SUPER

06 Nissan Frontier NER 4604 TESOURARIA

Cada placa constante da lista foi consultada no sistema RENAVAM pela equipe 
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de auditoria, tendo sido identificadas inconsistências entre a tabela fornecida pela empresa e  
os  dados  veiculares  que  constam  do  RENAVAM.  Constatou-se  que  o  veículo  locado  ao 
SENAI-DR/AP como executivo da marca Golf (placa NEZ-1525) trata-se, na realidade, de um 
motociclo de marca Honda, modelo CG 125 FAN ES, cor vermelha, ano 2009. Da mesma 
forma,  o  veículo  apresentado  como  executivo  da  marca  Hyundai  (placa  NE0-0922),  no 
sistema RENAVAM é na verdade uma motoneta de marca Honda Biz 125 ES, cor verde, ano 
2011.

Ressalte-se constatação 3.1.1.1 do Relatório de Auditoria Anual de Contas do 
SESI-DR/AP (Relatório n.º 201407988) que menciona a disponibilidade desses veículos ao 
SENAI-DR/AP, SESI-DR/AP e FIEAP.  A relação de veículos acima é a mesma apresentada 
pelo Departamento Regional do SESI, em relação ao Contrato n.º 013/2013-SESI/AP, oriundo 
do Convite n.º 002/2013-SESI/AP, em que também ocorreu fraude à licitação, conforme mais 
adiante será narrado.

Percebe-se,  portanto,  que  não  havia  separação  entre  os  entes,  ou  seja,  os 
veículos serviam a todo o sistema indústria no Amapá, sem qualquer controle que permitisse 
uma distinção dos serviços prestados.

Sob essa ótica,  considerando que ambos os  contratos  foram feitos  em uma 
mesma  ocasião,  pela  mesma  administradora  (JOZI  ROCHA),  envolvendo  exatamente  os 
mesmos veículos para o mesmo período, a divisão em dois procedimentos licitatórios, cada 
um deles resultando em contrato no valor máximo permitido para a modalidade convite (R$ 
395.000,00), caracterizou verdadeiro fracionamento de despesas para escolha de modalidade  
licitatória mais conveniente a amparar o direcionamento pretendido, bem como os menores  
rigores procedimentais.

Observa-se na lista, por outro lado, o número elevado de veículos locados da  
TRANSCOOP no exercício de 2013: dezoito veículos, sendo seis do tipo 4x4. Em contrato 
assinado no exercício de 2012 (Contrato n.º 05/2012) com a empresa Carvalho & Agra- ME 
(Loc  Fácil),  observa-se  que  o  SENAI-DR/AP  locou  apenas  01  (um)  veículo,  cujo 
modelo/marca era Fiat Pálio 1.0, ano 2012/2013.

Ora,  consoante  corroborado  pela  atual  gestão  (Ofício  n.º 041/2013,  de 
11/11/2013), não há necessidade de uma entidade de pequeno porte como o SENAI do Estado 
do Amapá locar dezoito veículos, de modelos luxuosos, pelo período de 24 horas, todos os 
dias da semana, inclusive feriados, por um período de até 180 dias a contar de 24/01/2013.

Diversas dessas irregularidades decorrem da ausência de definição precisa do 
objeto, que prejudicou a avaliação e a adequação dos preços pagos pelos bens locados. No 
contrato, os preços deveriam estar discriminados de acordo com o exigido no ato convocatório 
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da  licitação  e/ou  apresentado  na  proposta.  No  entanto,  conforme  acima  mencionado, 
inexistiram essas  etapas  e,  em consequência,  não  há detalhamento  dos  valores  pagos  por 
veículo.

Nesse sentido, é inconteste que os instrumentos contratuais devem explicitar os 
preços a serem pagos pelos itens de serviços efetivamente executados, a fim de garantir que 
sejam compatíveis com os preços de mercado (Acórdão 50/2007 - Plenário do TCU), situação 
ausente no ajuste com a TRANSCOOP.

Ademais,  deve-se  dizer  que  a  ausência  de  informações  pormenorizadas  do 
objeto  contratado  é  subterfúgio  para  a  prática  de  ilegalidades.  Com  efeito,  ressalta-se  a 
afirmação da contratada TRANSCOOP, de que não saberia informar a quantidade de veículos 
locados ao Sistema Indústria.

É cediço que empresas de locação têm como praxe a instituição de controles 
rígidos  dos  bens  locados,  a  fim  de  saber  detalhes  pormenorizados  dos  veículos 
disponibilizados, tais como o estado exato em que o veículo foi entregue, quantos arranhões 
possui  e  a  quilometragem com que foi  locado,  para  fins  de  eventuais  multas  quando da 
devolução.  Portanto,  a  afirmação  da  TRANSCOOP de  que  não  possui  registro  dos  bens 
disponibilizados ao Departamento Regional do SENAI foge totalmente ao padrão, mormente 
quando se tem em conta que as locações somaram o valor de R$ 444.273,33, sem contar os 
valores pagos pelo SESI por contrato idêntico, como se verá a seguir.

A caracterização precisa, completa e adequada do objeto é condição essencial 
para validade do processo licitatório, segundo o disposto nos artigos 14 e 40, inciso I, da Lei 
nº 8.666/93.

Nesse contexto, a jurisprudência do Tribunal de Contas da União, expressa na 
Súmula TCU n.º 177, é de que a definição precisa e suficiente do objeto licitado constitui 
regra indispensável da competição, até mesmo como pressuposto do postulado de igualdade 
entre  os  licitantes,  do  qual  é  subsidiário  o  princípio  da  publicidade,  que  envolve  o 
conhecimento das condições básicas da licitação pelos concorrentes potenciais.

Dessa  forma,  a  imprecisão  na  descrição  do  objeto  caracteriza  grave 
irregularidade, por ser contrária aos princípios constitucionais da isonomia e publicidade e às 
disposições legais vigentes.

1.2 Convite n.º 002/2013-SESI/AP

Nos autos do Processo n.º 001/2015 (Comissão de Apuração Interna do SESI-
SENAI), apurou-se que o Departamento Regional do SESI no Amapá contratou a Cooperativa 
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de  Transporte  do  Amapá  -  TRANSCOOP,  após  a  simulação  de  licitação  na  modalidade 
convite (n.° 002/2013-CL/SESI/AP), cujo objeto foi a locação de veículos para atender às 
demandas do SESI/AP pelo período de 180 dias.

De  acordo  com a  cláusula  quarta  do  Contrato  n.º  013/2013,  celebrado  em 
24/01/2013, o valor avençado foi de R$ 395.000,00 (trezentos e noventa e cinco mil reais). 
Constatou-se, por intermédio do sistema “Zeus”, que foi dispendido o valor de R$ 332.126,67 
(trezentos  e  trinta  e  dois  mil,  cento  e  vinte  e  seis  reais  e  sessenta  e  sete  centavos)  pelo 
SESI/AP em favor da Cooperativa de Transporte do Amapá- TRANSCOOP.

Foram  detectadas  diversas  irregularidades,  evidenciadas  a  partir  de  análise 
documental  e  dos  testes  de  confirmação  externa,  sustentados  por  circularização  e  visitas 
realizadas aos supostos participantes do certame licitatório.  As irregularidades percorreram 
todo  o  procedimento  de  contratação,  desde  o  pedido  inicial  de  locação,  o  qual  não  foi 
devidamente justificado, até a forma de utilização dos veículos locados e o pagamento.

A exemplo do que ocorreu no SENAI, as seguintes situações foram verificadas: 
fraude  à  licitação  com  simulação  de  procedimento  licitatório;  locação  de  veículos  sem 
apresentação de levantamento da frota atual e da necessidade de locação; desvio de finalidade, 
consistente no uso particular de veículos por gestores; fraude no pagamento, configurada pela 
inclusão de motociclo e motoneta na relação de veículos locados como se fossem veículos 
executivos. A seguir, o detalhamento das situações verificadas.

1.2.1. Fraude à licitação com simulação de procedimento licitatório

Teriam  participado  do  certame  as  seguintes  empresas:  (i)  Cooperativa  de 
Transporte do Amapá- TRANSCOOP, CNPJ; (ii) M. de Jesus Silva- Me; (iii) O. L. Amorim-
Me (Locanorte); e (iv) J.R. E. S. Vinagre (Ecol Rent a Car).

Com o objetivo de confirmar as informações prestadas pelo DR-SESI/AP, foi 
realizada circularização junto às quatro empresas que supostamente participaram do processo 
licitatório.

A responsável  pela  empresa  M.  de  Jesus  Silva-Me  (Maria  de  Jesus  Silva) 
declarou formalmente à CGU-RIAP, em 25/06/2014,  que recebeu o Edital  do Convite n.° 
002/2013, mas não participou da licitação. Também informou que não apresentou a proposta 
de  locação  de  veículos  e  que  a  assinatura  constante  na  proposta  não  é  de  nenhum dos 
responsáveis pela empresa. Na ocasião, apresentou a assinatura do responsável pela empresa.

A  fls.  47  do  Processo  n.º  01/2015  (v.  mídia  à  fl.  346),  consta  quadro 
comparativo que comprova que a assinatura do representante da empresa M. de Jesus Silva – 
ME é  distinta  da  assinatura  constante  na  proposta  de  locação  de  veículos,  supostamente 
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apresentada pela referida empresa.

O responsável pela empresa J.R.E.S. Vinagre – ME (Ecol Rent a Car), José 
Reis do Espírito Santo Vinagre, declarou formalmente à CGU/AP, em 25/04/2014, que não 
recebeu o Edital do Convite n.° 002/2013 e que não participou da licitação.

A empresa O.  L. Amorim- EPP (Locanorte) não foi  localizada no endereço 
informado na proposta, o mesmo constante na base de dados do CNPJ. No local há um imóvel 
com características residenciais, mas se encontrava fechado no momento da inspeção.

Quanto à Cooperativa de Transporte do Amapá - TRANSCOOP, vencedora 
da  licitação  e  presidida  pelo  aqui  demandado  Eduardo  da  Costa  Nunes  Barreto,  foi 
solicitado que confirmasse sua participação e o fornecimento dos serviços,  entretanto não 
houve resposta.

As declarações colhidas pela CGU/AP evidenciam a fraude à licitação por meio 
de  simulação de procedimento licitatório com o intuito de beneficiar a suposta vencedora  
TRANSCOOP. Não obstante a gravidade da situação já mencionada, que indica a inexistência 
de  regular  procedimento  licitatório,  cumpre  registrar,  ainda,  as  seguintes  irregularidades 
identificadas a partir de análise documental:

a) o pedido do setor requisitante (datado de 13/12/2012) não é claro quanto à 
necessidade da locação de veículos (situação da frota de veículos do SESI-DR/ 
AP, quantidade, destinação dos veículos a serem locados);

b)  não  consta  aprovação  da  autoridade  competente  para  início  do  processo 
licitatório;

c) inexistência de qualquer registro que indique a formação de uma comissão 
de  licitação,  sendo  que  o  ato  de  designação  da  presidente  do  certame,  a 
requerida Keuliciane Morais Baia, é posterior à realização da licitação;

d) ausência de cotação prévia de preços,  estimando o valor a ser licitado e 
contratado, em valores unitários;

e) a Ata de Reunião da "Comissão de Licitação" (realizada para  "proceder a  
abertura, julgamento da documentação e das propostas de preços das firmas  
interessadas")  está  assinada  apenas  por  KEULICIANE,  na  condição  de 
presidente da comissão, não havendo registro da assinatura de outros membros. 
O  espaço  reservado  para  assinatura  dos  participantes  da  licitação  está  em 
branco, embora a ata cite os seguintes licitantes como participantes da reunião: 
Cooperativa de Transporte do Amapá, M. de Jesus Silva- Me; O. L. Amorim-
Me e J. R. E. S. Vinagre;
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f) ausência de rubricas dos membros da comissão de licitação e dos licitantes 
na documentação relativa à regularidade fiscal e nas propostas de preços;

g) o processo apresentado não está autuado nem suas páginas estão numeradas;

h)  ausência  de  análise  da  minuta  do  contrato  pela  assessoria  jurídica  da 
entidade;

i) a presidente da “comissão de licitação” é nomeada somente em 02/02/2013, 
com efeitos retroativos a 19/01/2013;

j)  os  seguintes  eventos  da  licitação  teriam  ocorrido  na  mesma  data: 
apresentação  das  propostas,  reunião  da  comissão  de  licitação,  adjudicação, 
homologação, envio do processo, pela Presidente da CLOSA/FIEAP, ao Setor 
de Contratos para a elaboração do contrato, assinatura do contrato pela Diretora 
Regional do SESI-DR/AP e pelo representante legal da TRANSCOOP.

O  Contrato  n.º  013/2013,  celebrado  com  a  TRANSCOOP,  vencedora  da 
licitação,  não  detalha  a  quantidade  de  veículos  que  a  entidade  pretendia  locar,  tampouco 
descreve o tipo de veículo, conforme se verifica na cláusula segunda:

O  objeto  do  presente  instrumento  é  a  contratação  de  empresa  
especializada para locação de veículos, para atender as demandas  
do  SESI  e  anexos,  pelo  período  de  180  dias,  objetivando  o  não  
comprometimento do início das aulas.

No contrato não há nenhuma cláusula estabelecendo e definindo as condições 
de  pagamento.  Ressalte-se  que  as  condições  de  pagamento  são  cláusulas  essenciais  aos 
contratos, conforme determina o art.  55 da Lei n.º 8.666/93, aplicável subsidiariamente às 
entidades do “Sistema S”.

Vale destacar, em relação ao item “d” acima mencionado, que nos autos do 
“certame licitatório” não existe documento  que comprove a realização de pesquisa de preço 
para aferir os preços praticados no mercado e que suporte a estimativa de valor que deve ser 
apresentada inicialmente na solicitação formal. As propostas ali constantes datam de 24 de 
janeiro de 2013, dia da realização do certame, homologação e assinatura do contrato. Logo, 
não poderiam ser utilizadas para estimativa do valor, a corroborar a inafastável conclusão de 
que o processo foi simulado para beneficiar a empresa TRANSCOOP.

1.2.2. Locação em duplicidade dos mesmos veículos

Na documentação analisada pela  CGU/AP, consta  uma relação dos veículos 
que teriam sido locados. A lista apresenta dezoito veículos, divididos em três grupos: veículo 
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passeio,  veículo  executivo  e  veículo pick-up.  Traz  também seus  modelos,  placa  e  status  
(utilização),  conforme se extrai  dos dados abaixo discriminados (v.  fl.  49 do Processo n.º 
01/2015 - mídia à fl. 346):

N.º DE 
ORDEM

MODELOS DOS VEÍCULOS PLACA STATUS (UTILIZAÇÃO)

VEÍCULO PASSEIO

01 VW Voyage 1.6 NER 2991 CLCOSA

02 VW Gol 1.0 NEJ 7014 CONFIN

03 Toyota Etios 1.0 NET 8237 JURÍDICO

04 Corsa Classic 1.0 NET 2512 SENAI

05 VW Voyage NEV 6435 COMUNICAÇÃO

06 Fiat Palio Adventure OCG 2116 CAT-HCP

07 Fiat Siena NEZ 5093 CAT-HCP

08 Fiat Punto NEP 1981 GABINETE

09 Fiat Siena NEP 4913 PRESIDÊNCIA

10 Fiat Siena NET 2648 PRESIDÊNCIA

VEÍCULO EXECUTIVO

01 Hyunday l30 Executivo 2.0 16V NEO 0922 PRESIDÊNCIA

02 VW Golf Executivo 2.0 NEZ 1525 PRESIDÊNCIA

VEÍCULO PICK UP

01 Mitsubish Triton L200 NEM 3553 SESI SUPER

02 Ford Ranger NEI 8902 CAT-HCP

03 Ford Ranger NEI 8922 PRESIDÊNCIA

04 Ford Ranger NEI 8945 GCSG

05 Ford Ranger NEI 8997 FIEAP SUPER

06 Nissan Frontier NER 4604 TESOURARIA

Por ocasião das atividades de acompanhamento da gestão da entidade, durante 
o exercício de 2013, foi solicitado à TRANSCOOP que informasse a quantidade de veículos 
locados ao SESI-DR/AP. A manifestação da TRANSCOOP, de 05/11/2013, em resposta ao 
Ofício  de  n.º  33.214/2013-CGU-R/AP,  embora  afirme  que  desconhece  a  quantidade  de 
veículos  locados,  traz  lista  anexa,  subscrita  pelo  presidente  da  Cooperativa,  com  a 
identificação  dos  veículos  que  estiveram à  disposição  do  SENAI-DR/AP,  SESI-DR/AP e 
FIEAP. A quantidade de veículos, modelo e placa é a mesma que o SESI-DR/AP apresentou e  
que está relacionada no quadro acima.
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Ressalte-se a afirmativa de Eduardo da Costa Nunes Barreto, Presidente da 
TRANSCOOP,  de  que  esses  veículos  estavam à  disposição  do  SENAI-DR/AP,  do  SESI-
DR/AP e da FIEAP, cabendo destacar ainda que a relação de veículos é a mesma apresentada 
pelo SESI/AP, não havendo separação entre os entes. Ou seja, os veículos serviriam a todo o 
“Sistema S” no Amapá, muito embora o pagamento fosse realizado pelo SESI/AP.

Ocorre que cada um dos contratos (SESI e SENAI) previa exclusividade da 
locação, 24 horas por dia e todos os dias da semana.  Ora, como é possível que os mesmos  
veículos estejam    exclusivamente   à disposição do SESI e    exclusivamente   à disposição do   
SENAI, no mesmo período?

Somando-se  os  valores  pagos  pelo  SESI-DR/AP e  pelo  SENAI-DR/AP,  a 
TRANSCOOP  recebeu,  apenas  no  primeiro  semestre  de  2013,  a  importância  de  R$ 
782.900,00, a título de locação dos mesmos veículos, considerando que a relação de veículos 
locada ao SESI/AP e ao SENAI/AP é rigorosamente a mesma.

Isso  apenas corrobora que a  intenção era a  de  locar  inúmeros  veículos  a  
ambas as entidades do Sistema S no Amapá, fracionando-se, todavia, a despesa entre elas de  
modo a permitir o uso do convite em cada uma das licitações.

Observa-se também o número elevado de veículos locados da TRANSCOOP. 
Esse excesso é corroborado por declaração da atual gestão, por meio do Ofício n.º 041/2013, 
de 11/11/2013,  no qual informa que a frota permanente de veículos do SESI/AP (dezoito 
veículos) é suficiente para atender à demanda institucional e que a frota do SENAI-DR/AP 
(sete veículos) por vezes é insuficiente, com deficiência de três veículos, sendo necessário, 
esporadicamente, o aluguel de veículos.

1.2.3. Fraude no pagamento dos serviços

Cada  placa  constante  na  relação  de  veículos  locados  pelo  SESI/AP  foi 
consultada  no  sistema  RENAVAM pela  equipe  de  auditoria.  Como  se  trata  dos  mesmos 
veículos, vale aqui repisar as conclusões do item 1.1.4 acima, isto é, que o veículo locado ao 
SESI-DR/AP como executivo da marca Golf, com placa NEZ-1525, trata-se, na realidade, de 
um motociclo de marca Honda, modelo CG 125 FAN ES, cor vermelha, ano 2009, e que o 
veículo  apresentado  como  executivo  da  marca  Hyundai,  placa  NE0-0922,  no  sistema 
RENAVAM é na verdade uma motoneta de marca Honda Biz 125 ES, cor verde, ano 2011.

Quanto aos pagamentos realizados, verificou-se que as notas fiscais 367, 368 e 
369,  relacionadas  abaixo,  não  especificam  de  forma  unitária  os  preços,  quantidades  dos 
veículos locados e período da locação:
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Nota Fiscal Discriminação do serviço Data Valor

367 Serviços  de  locações  de  veículos  para  atender 
necessidade de transporte do sistema FIEAP-SESI, 
24 horas (todos os dias, incluindo feriados)

24/07/2013 129.400,00

368 Serviços  de  locações  de  veículos  para  atender 
necessidade de transporte do sistema FIEAP-SESI, 
24 horas (todos os dias, incluindo feriados)

30/07/2013 129.400,00

369 Serviços  de  locações  de  veículos  para  atender 
necessidade de transporte do sistema FIEAP-SESI, 
24 horas (todos os dias, incluindo feriados)

30/07/2013 79.826,67

TOTAL 338.626,67

Conforme se  pode verificar  na  discriminação dos  serviços,  as  notas  fiscais 
foram apresentadas e aceitas sem a discriminação clara e precisa do objeto contratado e sem a 
quantidade e valor unitário dos veículos locados.

Também se pode observar fragilidade nos atestos das referidas notas fiscais, os 
quais  foram feitos  apenas  por  meio  de  carimbo  aposto  sem a  identificação  do  cargo  do 
funcionário  responsável.  Não há  nenhum documento  atestando de forma mais  expressa e 
detalhada a aderência dos serviços recebidos ao objeto previsto no contrato, sobretudo porque 
as notas fiscais não detalham os serviços prestados.

1.3. Dos responsáveis

Conclui-se,  portanto,  que  a  aqui  demandada  JOZI  ROCHA,  valendo-se  do 
cargo de  diretora regional e  presidente do conselho regional do SESI/AP e do SENAI/AP 
(19/01/2013 a 31/07/2013),  contratou e utilizou veículos  de forma ilícita,  contrariando os 
princípios constitucionais da legalidade, moralidade, impessoalidade e eficiência, bem como a 
legislação  aplicável,  em  especial  o  disposto  no  art.  2°  do  Regulamento  de  Licitações  e 
Contratos  do  Sistema  S.  Ademais,  JOZI  ROCHA  adotou  medidas  que  resultaram  no 
pagamento exorbitante de um serviço muito além do necessário a atender os interesses dos 
departamentos regionais, em grave prejuízo ao erário. Repisa-se que JOZI ROCHA, em razão 
do cargo ocupado à época dos fatos, era a responsável pela movimentação das contas das 
referidas entidades.

Da mesma forma, KEULICIANE BAIA, que à época dos fatos era a presidente 
da comissão de licitação do Sistema FIEAP no Amapá (v. Portaria Conjunta FIEAP 12/2013 – 
fl.  93 do Volume I do Processo n.º  001/2015),  valendo-se do cargo público que ocupava, 
contribuiu  diretamente  para  a  prática  das  irregularidades  acima  narradas,  violando  seus 
deveres de honestidade, imparcialidade, legalidade e lealdade às instituições e gerando grave 
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prejuízo ao erário.

Com efeito, não há como alegar desconhecimento das inúmeras irregularidades, 
uma vez que as requeridas tiveram atuação central nos procedimentos licitatórios e contratos 
referidos,  tomando  as  decisões  que  resultaram  diretamente  nas  ilicitudes  descritas  nesta 
inicial.

Cite-se ainda, a reforçar o vínculo entre as demandadas, que KEULICIANE 
doou R$ 11.250,00 à campanha de JOZI ROCHA, nas eleições de 2014, conforme se extrai do 
documento acostado a fls. 349 do Inquérito Civil n.º 1.12.000.000441/2015-20. Nos mesmos 
autos,  a  fls.  350,  consta  a  relação de bilhetes  aéreos  emitidos  no mês  de maio  de 2015, 
referentes  à  cota  para  exercício  da  atividade  parlamentar  da  Deputada  JOZI  ROCHA, 
constatando-se que foram emitidos dois bilhetes em favor de KEULICIANE (bilhetes 957-
2110.706311 e 957-2110.025012, ambos da companhia aérea TAM).

Por sua vez, o requerido EDUARDO DA COSTA NUNES BARRETO agiu em 
associação com as outras duas requeridas, sendo certo que a cooperativa por ele presidida, a 
TRANSCOOP, foi a grande beneficiada pelas condutas ímprobas praticadas.

II. DOS FUNDAMENTOS JURÍDICOS

2.1. Da competência da Justiça Federal

Patente é a competência da Justiça Federal para o presente caso, tendo em vista 
a presença da UNIÃO no polo ativo da demanda, conforme se extrai do disposto no art. 109, I, 
da Constituição Federal, in litteris:

Art. 109. Aos juízes federais compete processar e julgar:

I - as causas em que a União, entidade autárquica ou empresa pública 
federal forem interessadas na condição de autoras, rés, assistentes ou 
oponentes,  exceto  as  de  falência,  as  de  acidentes  de  trabalho  e  as 
sujeitas à Justiça Eleitoral e à Justiça do Trabalho;

(...)

 

2.2. Da legitimidade da União e do Ministério Público Federal para ajuizamento da ação

A presente causa versa sobre malversação de recursos no âmbito do Serviço 
Social da Indústria – SESI e do Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial - SENAI, no 
Estado do Amapá, durante a gestão de Joziane Araújo Nascimento Rocha, em benefício da 
TRANSCOOP,  presidida  por  Eduardo  da  Costa  Nunes  Barreto.  As  irregularidades 
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narradas causaram severo prejuízo ao  SESI/AP e ao  SENAI/AP, entidades paraestatais que 
atuam em cooperação com o Poder Público e cujas atividades são custeadas por meio de 
contribuições  patronais  compulsórias  (contribuições  parafiscais),  estatuídas  pela  União  e 
recolhidas pelo Instituto Nacional do Seguro Social – INSS, autarquia federal.

A utilização de tais recursos é fiscalizada pelo Tribunal de Contas da União (v. 
Acórdão TCU n.º 2486, Tomada de Contas 003.212/2002-2)  e pela Controladoria-Geral da  
União,  esta  última responsável  pela  auditoria  que culminou na intervenção deflagrada no 
SESI/AP e, finalmente, no ajuizamento da presente ação.

Ressalta-se  que  as  entidades  que  compõem o  Sistema “S”  estão  sujeitas  a 
normas  similares  às  que  regem a  Administração Pública  propriamente  dita,  tais  como as 
relativas aos certames licitatórios, aprovação orçamentária e responsabilização criminal e civil 
de seus empregados.

Logo, em virtude de tais características dos serviços sociais autônomos e das 
atividades por eles desenvolvidas é que a Lei n.º 4.717/65 (Lei da Ação Popular) estabeleceu 
que tais entidades são consideradas autárquicas.

É cediço que as pessoas jurídicas que integram o denominado Sistema “S”, 
aqui incluído o SESI e o SENAI, embora não integrem propriamente a Administração Pública, 
são criadas mediante autorização legislativa federal, por meio da qual recebem atribuições 
para o desenvolvimento de diversas atividades de interesse público.

Assim, verifica-se o direto interesse da União quanto aos recursos destinados a 
tais entidades, arrecadados, vale repisar, a título de tributos de caráter parafiscal.

A  despeito  de  esparsos  entendimentos  jurisprudenciais,  citando-se,  como 
exemplo,  aquele  sumulado  no  enunciado  516  do  Supremo  Tribunal  Federal  (que,  cabe 
ressaltar, foi editado na década de 1960), impõe-se reconhecer que não se está aqui tratando de 
questões ligadas à economia cotidiana da entidade.

Cuida-se, no presente caso, da prática de atos de improbidade administrativa 
que, além de macularem os princípios regentes da Administração Pública, causaram  grave 
prejuízo ao erário federal, bem compreendido como o patrimônio resultante da arrecadação 
paraestatal de contribuições pelo INSS.

Tais  atos  ímprobos foram perpetrados em detrimento  de uma entidade que, 
repisa-se,  além de  estar  sujeita  às  mesmas  regras  da  administração  federal  no  tocante  à 
aplicação  e  controle  de  seus  recursos,  bem  como  à  fiscalização  dos  órgãos  federais  de 
controle, é instrumento de política pública nacional, havendo motivos suficientes, portanto, 
para justificar a legitimidade ativa da União – tanto assim que  foi  um órgão federal que  
desencadeou as investigações que levaram à presente ação: a Controladoria-Geral da União.
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Quanto ao Ministério  Público,  a  Constituição Federal  de 1988 o estruturou 
como instituição permanente, essencial à função jurisdicional do Estado, destinada à defesa da 
ordem jurídica, do regime democrático e dos interesses sociais (artigo 127, caput), do que é 
desdobramento sua missão institucional de promover o inquérito civil e a ação civil pública 
para a  proteção do patrimônio público  e  social  e de outros  interesses  difusos  e  coletivos 
(artigo 129, III). Logo, é pacífica e patente a legitimação do Ministério Público para atuar 
diante de situações violadoras desses preceitos constitucionais.

Ademais,  a  legitimidade  do  Parquet para  o  ajuizamento  da  ação  de 
improbidade administrativa decorre do art. 17 da Lei n.º 8.429/92, nos seguintes termos:

Art. 17. A ação principal, que terá o rito ordinário, será proposta pelo 
Ministério Público ou pela pessoa jurídica interessada. 

(…) 

§4º. O Ministério Público, se não intervier no processo como parte,  
atuará, obrigatoriamente, como fiscal da lei, sob pena de nulidade.

2.3. Da legitimidade passiva

A Constituição Federal dispõe em seu artigo 37, § 4.º, in verbis:

Art.  37.  A administração pública  direta  e  indireta  de  qualquer  dos 
Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios 
obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, 
publicidade e eficiência e, também, ao seguinte: (...)

§ 4º. Os atos de improbidade administrativa importarão a suspensão 
dos direitos políticos, a perda da função pública, a indisponibilidade 
dos bens e o ressarcimento ao erário, na forma e gradação previstas 
em lei, sem prejuízo da ação penal cabível.

A fim de dar concreção a esse preceptivo constitucional, veio a lume a Lei n.º 
8.429/92,  que  dispõe  sobre  as  sanções  aplicáveis  aos  agentes  públicos,  nos  casos  de 
improbidade no exercício do mandato,  cargo, emprego ou função na administração direta, 
indireta ou fundacional, ou entidade que receba subvenção, benefício ou incentivo, fiscal ou 
creditício, de órgão público.

Conforme prevê o artigo 2º da Lei de Improbidade Administrativa, “reputa-se 
agente público todo aquele que exerce, ainda que transitoriamente ou sem remuneração, por  
eleição,  nomeação,  designação,  contratação  ou  qualquer  outra  forma de  investidura  ou  
vínculo,  mandato,  cargo,  emprego  ou  função,  nas  entidades  mencionadas  no  artigo  
anterior”.
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Por sua vez, o art. 1º cita, entre tais entidades, “(...) entidade para cuja criação  
ou  custeio  o  erário  haja  concorrido  ou  concorra  com  mais  de  cinqüenta  por  cento  do  
patrimônio ou da receita anual (…)”. Ora, como se viu, o custeio do SESI e do SENAI advém 
de contribuições parafiscais impostas por lei, o que implica estarem tais entidades protegidas 
pela  Lei  de Improbidade Administrativa,  como sujeitos  passivos  dos  atos  de improbidade 
administrativa.

Sobre o parágrafo único do art. 1º da Lei n.º 8.429/92, segue o entendimento de 
abalizada doutrina:

(…)  Pela  norma  do  parágrafo  único,  são  ainda  incluídas  outras 
entidades  que  não  compõem  a  Administração  Pública,  direta  ou 
indireta,  nem podem ser  enquadradas  como  entidades  públicas  de 
qualquer  natureza.  São  entidades  privadas  em relação  às  quais  o 
Estado  exerce  a  função  de  fomento,  por  meio  de  incentivos, 
subvenções, incentivos fiscais ou creditícios, ou mesmo contribuição 
para a criação ou custeio. Podem ser incluídas nessa modalidade as 
entidades do tipo dos serviços sociais autônomos (Sesi, Senai, Sesc 
e semelhantes), as chamadas organizações sociais, as organizações da 
sociedade civil de interesse público e qualquer outro tipo de entidade 
criada ou mantida com recursos públicos. 

(Maria Sylvia Zanella Di Pietro, Direito Administrativo, 27ª ed., pp.  
910-911 – grifo nosso)

Ademais, o artigo 3º do referido diploma legal estabelece que “as disposições 
desta lei são aplicáveis, no que couber, àquele que, mesmo não sendo agente público, induza  
ou concorra para a prática do ato de improbidade ou dele se beneficie sob qualquer forma  
direta ou indireta”.

Assim, todos os réus ostentam patente legitimidade passiva, tendo em vista que 
Joziane Araújo Nascimento Rocha praticou os atos aqui versados na condição de Diretora 
Regional do SESI/AP e de Presidente do Conselho Regional do SENAI/AP, valendo-se de tais 
cargos e no exercício de suas atribuições,  auxiliada pela  então presidente da comissão de 
licitação Keuliciane Morais Baia, em benefício indevido da TRANSCOOP, presidida pelo 
requerido Eduardo da Costa Nunes Barreto, que se beneficiou diretamente da prática do ato 
de improbidade.

2.4. Da classificação dos atos de improbidade administrativa

A Constituição Federal de 1988 enuncia que a improbidade administrativa é 
modalidade de ilícito administrativo punível na forma e gradação previstas em lei. De acordo 
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com o art. 37,  caput2, da Constituição Federal, são princípios vinculantes da Administração 
Pública  direta  ou  indireta,  de  quaisquer  dos  Poderes  da  União,  dos  Estados,  do  Distrito 
Federal e dos Municípios, a legalidade, a moralidade e a eficiência.

Norma de eficácia limitada, o §4º do art. 37 da CF/88 foi complementado pela 
Lei n.º 8.429/1992, que definiu os atos típicos de improbidade administrativa, classificando-os 
em três grupos: a)  os que importam enriquecimento ilícito;  b) os que causam prejuízo ao 
erário e; c) os que atentam contra os princípios da administração pública.

De plano, verifica-se que as condutas ímprobas descritas nesta inicial violam os 
princípios  mais  basilares  da  Administração,  frustrando a licitude  do  processo  licitatório  e 
malferindo os deveres de honestidade, imparcialidade, legalidade e lealdade às instituições, e 
causando, ainda, grave prejuízo ao erário, o que se amolda perfeitamente ao disposto no art. 
10, incisos VIII e XII, e art. 11, inciso I, da Lei n.º 8.429/92:

Art. 10. Constitui ato de improbidade administrativa que causa lesão 
ao erário qualquer ação ou omissão, dolosa ou culposa, que enseje 
perda  patrimonial,  desvio,  apropriação,  malbaratamento  ou 
dilapidação dos bens ou  haveres  das  entidades  referidas  no  art.  1º 
desta lei, e notadamente:

(...)

VIII - frustrar a licitude de processo licitatório ou de processo seletivo 
para celebração de parcerias com entidades sem fins lucrativos, ou 
dispensá-los indevidamente; 

(...)

XII - permitir,  facilitar  ou concorrer para que terceiro se enriqueça  
ilicitamente;

(...)

Art. 11. Constitui ato de improbidade administrativa que atenta contra 
os princípios da administração pública qualquer ação ou omissão que 
viole  os  deveres  de  honestidade,  imparcialidade,  legalidade,  e 
lealdade às instituições, e notadamente:

I - praticar ato visando fim proibido em lei ou regulamento ou diverso 
daquele previsto, na regra de competência;

(...)

Em relação  a  JOZI  ROCHA,  a  responsabilidade  pelos  atos  ímprobos  aqui 
narrados decorre, ainda, do disposto nos artigos 33, “x”, e 45, “j” e “l”, do Regulamento do 

2 Art. 37. A administração pública direta e indireta, de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos  
Municípios  obedecerá aos princípios de legalidade,  impessoalidade,  moralidade,  publicidade,  e eficiência e,  também, ao  
seguinte: (...)
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Serviço Social da Indústria - SESI.

JOZI ROCHA teve participação ativa durante os processos de contratação da 
empresa TRANSCOOP, nomeando KEULICIANE como presidente da comissão de licitação 
de  forma  retroativa,  assinou  também  os  contratos  simulados,  bem  como  homologou  o 
resultado da “comissão” de licitação composta por apenas um membro, a aqui demandada 
KEULICIANE.

Já EDUARDO DA COSTA NUNES BARRETO também participou ativamente 
da simulação dos processos licitatórios, inclusive preocupando-se em encobrir a verdade ao 
asseverar a presença de diversas empresas na reunião que sagrou a empresa TRANSCOOP 
vencedora  do  certame.  Além disso,  assinou termos de  referência  e  convites,  participando 
ativamente dos processos simulados.

2.5. Do dano moral difuso

A Lei n.º 8.429/1992 dispõe que o agente público ímprobo deve ser condenado 
a reparar os danos que o seu comportamento tenha ocasionado. O texto do diploma em apreço 
não faz distinção entre o dano material  suportado pelo erário e o dano moral que o ente 
público e a coletividade tenham experimentado em razão do exercício irregular da função 
pública.

No caso em apreço, restou caracterizado o dano moral coletivo, pois é inegável 
que a conduta dos requeridos concorreu para macular a reputação da Administração Pública 
perante a sociedade brasileira, reforçando a já existente descrença social na honestidade das 
instituições estatais.

Afora os eventuais prejuízos com a necessidade de refazimento da licitação 
e/ou  contratação,  afigura-se  cristalina,  na  hipótese,  a  necessidade  de  indenização  dos 
gravames  ocasionados  a  toda  a  sociedade  brasileira,  em virtude  da  quebra  de  princípios 
constitucionais basilares, em mais um dos episódios que envergonham o País e o colocam na 
mira dos questionamentos mundiais sobre a seriedade das condutas governamentais.

Vale  lembrar  que  as  irregularidades  perpetradas  pelos  requeridos  foram 
determinantes  para  levar  a  uma estrondosa  intervenção federal  no  SESI/AP,  expondo-o  à 
execração pública e danificando de forma possivelmente irremediável sua imagem perante a 
sociedade amapaense.

Assim, o dano moral difuso é medida que se impõe, com base no art. 12, III, da 
Lei n.º 8.429/92 e na própria Lei de Ação Civil Pública (7.347/85), em seu art.  1º,  caput. 
Nesse sentido, vale trazer a lume a preleção de Nelson Nery Júnior:
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(…) Danos morais coletivos ou difusos. Muito embora o CDC 6º, VI, 
já  preveja  a  possibilidade  de  haver  indenização  do  dano  moral 
coletivo ou difuso, bem como sua cumulação com patrimonial (STJ 
37), a LAT 88, modificando o caput da LAP 1º, deixou expressa essa 
circunstância  quanto  aos  danos  difusos  e  coletivos,  que  são 
indenizáveis  quer  sejam patrimoniais,  que  sejam morais,  permitida 
sua cumulação (...)

(Código de Processo Civil Comentado e legislação processual civil  
extravagante em vigor, p. 1.128)

III. DOS PEDIDOS 

Diante de todo o exposto, o Ministério Público Federal e a União requerem:

a) seja recebida a inicial e determinada a citação dos requeridos para, 
querendo,  manifestarem-se  nos  termos  do art.  17,  §  7°,  da  Lei  n.º 
8.429/92;

b) ao  final,  a  condenação  dos  requeridos  em  todas  as  sanções 
cominadas  no  art.  12,  I,  II  e  III,  da  Lei  n.  8.429/92,  incluindo  o 
ressarcimento integral do dano material (a ser atualizado) e do dano 
moral difuso, no mesmo valor do dano material (R$ 782.900,00, soma 
dos valores pagos pelo SESI e pelo SENAI), a ser atualizado na época 
da sentença, bem como custas e honorários advocatícios.

Protesta provar o alegado por todos os meios admitidos, especialmente juntada 
de novos documentos, oitiva de testemunhas e depoimento pessoal dos requeridos.

Dá à causa o valor de R$ 1.565.800,00 (um milhão, quinhentos e sessenta e 
cinco mil e oitocentos reais).

Macapá, 18 de maio de 2016

RICARDO AUGUSTO NEGRINI
Procurador da República

FILIPE PESSOA DE LUCENA
Procurador da República

UTAN LISBOA GALDINO
Advogado da União

EVALDY MOTTA DE OLIVEIRA
Advogado da União
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