PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA

EXCELENTÍSSIMO SENHOR DESEMBARGADOR RELATOR DO TRIBUNAL DE
JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ, DR. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR1.
TUTELA DE
URGÊNCIA
PROCEDIMENTO INVESTIGATÓRIO CRIMINAL SIMP Nº 000028-130/20202 3

O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ, por intermédio do
Procurador-Geral de Justiça e Promotores de Justiça que subscrevem, no exercício de
suas atribuições legais e constitucionais, e com base nos fatos apurados nos autos do
1

Mesma ORCRIM (em especial núcleo político) foi investigada e objeto da ação penal (Proc. 001321627.2020.8.14.0401, em trâmite na Vara do Combate ao Crime Organizado de Belém - VCCO), por parte do Ministério
Público do Estado do Pará (GAECO), guardando correlação contextual, embora tratem de licitações diferentes,
com a denúncia ora apresentada (03 denunciados coincidentes: ALBERTO BELTRAME, PETER CASSOL
SILVEIRA e CÍNTIA DE SANTANA ANDRADE TEIXEIRA), sendo que no Procedimento Investigatório Criminal –
PIC (SIMP n° 000026-130/2020), que juntamente com outros procedimentos também serviu de base para
fundamento de justa causa à ação penal mencionada, em sede do qual em uma das cautelares manejadas (Proc.
originário 0008494-47.2020.8.14.0401) houve declínio de competência pelo Juízo da VCCO com remessa dos autos
para o TJE/PA nos autos, à época, segundo argumento que os contornos fáticos objeto do procedimento versava
sobre investigado, o então Secretário Estadual de Saúde do Estado do Pará, Senhor Alberto Beltrame, ocasião que,
em segunda instância, após 07 (sete) Desembargadores se julgarem suspeitos, precisamente, os Exmos.
Senhores Ronaldo Marques Vale (Doc. 20200128823721); Maria Edwirges de Miranda Lobato (Doc.
20200131253280); Vania Valente do Couto Fortes Bitar Cunha (Doc. 20200134413831); Vania Lucia Silveira (Doc.
20200132348216); Milton Augusto de Brito Nobre (Doc. 2020013380490); Rosi Maria Gomes de Farias (Doc.
20200134413831) e Romulo Jose Ferreira Nunes (Doc. 2020.013581829); e um por se encontrar em gozo de férias
(Desembargador Raimundo Holanda Reis - Doc. 2020.0135031139), os autos foram redistribuídos para fins de
relatoria do Exmo. Senhor Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR, que exarou decisão
confirmando, fixando e ratificando a competência da VCCO para julgamento em 1ª instância, e assim, tendo
estabelecido a prevenção para julgamento das ações conexas perante a 2ª Instância, o que inclui não somente a
presente ação penal como também tantas outros mais que exsurjam como conexas e decorrentes de tais fatos que
envolvam referida Organização Criminosa, nos termos dispostos do teor do art. 116, caput e §3º, c/c art. 117, ambos
do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Estado do Pará (atualizado até a E. R. nº 20, de 10 de abril de 2019),
além de inúmeros outros precedentes de aplicação in concreto de referido dispositivo regimental.
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Considerando que um dos denunciados, o Coronel da Reserva Remunerada da Polícia Militar do Estado do Pará,
Senhor OSMAR VIEIRA DA COSTA JÚNIOR, ao tempo dos fatos transcorridos em período de pandemia, após ter
sido convocado pelo Exmo. Governador do Estado do Pará, Senhor Helder Barbalho, conforme teor do Decreto
publicado no Diário Oficial do Estado do Pará registrado sob nº 34.146, de 18/03/2020, esteve integrando a Casa
Militar da Governadoria do Estado do Pará (http://casamilitar.pa.gov.br/organograna/organograna), e até então,
permanece exercendo a função estratégica de Chefe da Casa Militar na atual gestão do Poder Executivo, segundo
teor de decreto publicado no Diário Oficial do Estado do Pará sob nº 33.771, de 02/01/2019, cargo que detém foro
por prerrogativa de função para fins de julgamentos por crimes comuns perante o Egrégio Tribunal de
Justiça, conforme teor do disposto no art. 338 da Constituição do Estado do Pará, e ainda, que houve o regular
declínio de Procedimento Investigatório Criminal do GAECO para a PGJ, que por sua vez instaurou PIC inclusive
tendo ratificado os atos anteriormente realizados, tudo conforme documentos acostado aos autos.
3 No 1° Grau, na Vara de Combate ao Crime Organizado de Belém, foram interpostas as Cautelares Sigilosas que
geraram os Processos n°s 0013215-42.2020.8.14.0401, 0012403-97.2020.8.14.0401 e 0013970-66.2020.8.14.0401,
respectivamente, de busca e apreensão domiciliar e pessoal; afastamento de sigilo fiscal (SEFA); e sequestro e
bloqueio de bens e ativos, e proibição de participar de licitação e contratar diretamente com o poder público pelo
prazo de 06 (seis) meses, integrantes da investigação procedida originalmente pelo GAECO nos autos do
Procedimento Investigatório Criminal - PIC n° 000028-130/2020, denominada Op. Transparência – Fase
Descartáveis.
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Procedimento Investigatório Criminal acima epigrafado, bem como, alicerçado também
em autos decorrentes de empréstimo de provas e outras peças e relatórios de
informações, vem respeitosamente à presença de Vossa Excelência, oferecer
DENÚNCIA em desfavor de:
1. OSMAR VIEIRA DA COSTA JÚNIOR (COSTA
JÚNIOR), brasileiro, casado, funcionário público
estadual (Chefe da Casa Militar do Governo do Estado
do Pará, agente público com foro por prerrogativa de
função nos termos do art. 338 da Constituição do
Estado do Pará), nascido em 25/07/1963, filho de Ítala
Marques Vieira da Costa e Osmar Vieira da Costa,
portador da carteira de identidade nº 9916 - PMPA,
inscrito no CPF sob o nº 042.691.858-48, residente e
domiciliado na Avenida Governador José Malcher, nº
1716, Ed. Maison Giverny, Apto 601, Belém/PA, CEP
66060-230.
2. ALBERTO BELTRAME (BELTRAME), brasileiro,
nascido em 01/01/1959, filho de Ivone Maria Fronza
Beltrame e Etore Alberto Beltrame, ex-Secretário
Estadual de Saúde Pública do Estado do Pará - SESPA4,
portador da carteira de identidade 9026633132 SJSII/RS,
inscrito no CPF sob o nº 308.910.510-15, Rua Duque De
Caxias nº 1405, Ed. Ouro Verde, Apto. 1401, Centro
Histórico, Porto Alegre/RS, CEP 90.010-280.
3. PETER CASSOL SILVEIRA (PETER CASSOL),
brasileiro, nascido em 29/12/1980, filho de Claudete
Ferreira Cassol e Alamir da Rosa Silveira, ex-Secretário
Adjunto de Gestão Administrativa da SESPA5, portador
da carteira de identidade nº 1076158953 SJS/II/RS,
inscrito no CPF sob o nº 805.797.790-68, residente e
domiciliado na Rua Congonhas, n° 96, Apto. 302, 2°
andar, Porto Alegre/RS, CEP: 91.225-130;

Exonerado em 31.07.20, conforme Decreto publicado no Diário Oficial do Estado, n° 34.298, em 31.07.20.
Exonerado, conforme Decreto publicado no Diário Oficial do Estado, n° 34.251, em 10.06.20 (logo após a
deflagração, pela Polícia Federal, autorizada pelo STJ, da operação “Para Bellum”, ocorrida no âmbito da SESPA
em 10.06.20).
5
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4. CÍNTIA DE SANTANA ANDRADE TEIXEIRA (CÍNTIA),
brasileira, nascida em 07/07/1987, filha de Rutimeire de
Santana Andrade e Antônio Raimundo Fernandes
Andrade, ex-Diretora De Departamento Administrativo e
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Serviços da SESPA6, portadora da carteira de identidade
nº 4984883 PC/PA, inscrita no CPF sob o nº
948.600.922-87, residente e domiciliada na Travessa
Curuzu, nº 1.934, Ed. Vincent Van Gogh, ap. 801, Marco,
Belém/PA, CEP 66093-802.
5. ANA LÚCIA LIMA ALVES (ANA LÚCIA), brasileira,
solteira, nascida em 02/12/1978, filha de Ana Maria
Torres de Lima e José Gregório Neto, ex-Chefe de
Unidade Mista da SESPA, portadora da Carteira de
identidade nº 2997141-SSP/PA, inscrita no CPF sob o nº
662.047.552-34, residente e domiciliada na Avenida
Magalhães Barata, nº 246, bairro Mangueirão, Belém/PA,
CEP 66640-448.
6. ADRIANO NAHON SOUZA MORAES (ADRIANO),
brasileiro, solteiro, funcionário público estadual, portador
da carteira de identidade nº 8017892-PC/PA, inscrito no
CPF/MF sob o nº 037.149.913-52, residente e
domiciliado na Rua Yamada, nº 35, Altos, Parque Verde,
Belém/PA, CEP 66833-605.

6

Exonerada, conforme Portaria n° 1.011-2020-CCG, datada de 10.06.20 (logo após a deflagração, pela Polícia
Federal, autorizada pelo STJ, da operação “Para Bellum”, ocorrida no âmbito da SESPA em 10.06.20).
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8. LUZIA ROSANE RIBEIRO PONTES (LUZIA), brasileira,
empresária, nascida em 15/03/1969, filha de Maria de
Nazaré Ribeiro Pontes e João Alexandre Pontes,
Empresária, portadora da carteira de identidade nº
1691538 - SSP/PA, inscrita no CPF sob o nº
306.073.292-20, residente e domiciliada na Rua Dois de
Junho, n° 30, Quadra 02, Águas Brancas,
Ananindeua/Pa, e/ou Estrada Santana do Aurá, s/n,
Galpão 4, Águas Lindas, Ananindeua/Pa, CEP: 67020590.

3

7. MARCOS ROBERTO CASTRO DA SILVA (MARCOS
CASTRO), brasileiro, casado, empresário, nascido em
18/01/1975, filho de Maria Trindade de Castro e Natalino
Mendes da Silva, RG 2905430-SSP/PA e CPF
813.070.631-87, Rua da Mata, n°. 926, Condomínio
Magalhães Barata, Bloco A, Apt. 104, bairro Marambaia,
Belém-Pará, CEP: 66.623-710, e/ou Estrada Santana do
Aurá, s/n, Águas Lindas, Ananindeua/PA, CEP: 67020590.

PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA

9. MAURO SÉRGIO FERREIRA DO CARMO (MAURO),
brasileiro, casado, representante comercial, nascido em
08/09/1972, filho de Ana Maria Ferreira do Carmo e
Oswaldo Baptista do Carmo, RG 1778408/SSPPA e CPF
352.441.942-91, residente na Tv. Honório José dos
Santos, 423/2001, Jurunas, Belém-PA, CEP 66.033-343;
10. PAULO CESAR CHARCHAR DE OLIVEIRA (PAULO
CHARCHAR), brasileiro, divorciado, administrador de
empresas, nascido em 13/08/1968, filho de Pedro Paulo
Garcia de Oliveira e Maria do Carmo Charchar R. de
Oliveira, portador do RG nº 4774 CRA/PA, inscrito no
CPF/MF sob o nº 306.835.212-68, residente e
domiciliado no Travessa Benjamin Constant, nº 724, Ed.
Central Park, Apto. 1001, bairro Reduto, Belém/PA, CEP
66.053-040.
11. ANA
CAROLINA
DIAS
RODRIGUES
(ANA
CAROLINA), brasileira, solteira, empresaria, nascida em
20/04/1987, filha de Joao da Silva Rodrigues e Rufina
Dias Rodrigues, portadora do RG n° 5318446 PC/PA,
inscrita no CPF/MF sob o n° 863.340.422-20, residente e
domiciliado na Conjunto Girassol, Alameda Crisantemos,
Aguas Brancas, n° 77, Ananindeua/PA, CEP 67.033-021.

12. MARCOS EMANOEL AQUINO CASTRO (MARCOS
EMANOEL), brasileiro, solteiro, empresário, nascido em
05/10/2000, filho de Marcos Roberto Castro da Silva e
Sibelle de Souza Aquino, portador do RG n° 6814976
PC/PA, inscrito no CPF/MF sob o n° 021.350.242-95,
residente e domiciliado na Avenida Mario Covas, nº 257,
Condomínio Lyon Ville, Casa 09, Quadra 05, bairro
Coqueiro, Ananindeua/PA, CEP 66650-000.
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Tendo em vista os fatos e fundamentos de direito a seguir aduzidos:
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I – FATOS QUE DESENCADEARAM A INVESTIGAÇÃO 7.

1.

Através da Portaria n° 005/2020-MPPA/GAECO/NCIC, instaurou-

se Procedimento Investigatório Criminal - PIC sob o SIMP N° 000028-130/20208, no
âmbito do Ministério Público, por meio do Grupo de Atuação Especial no Combate ao
Crime Organizado (GAECO), em conjugação de esforços institucionais com o Núcleo
de Combate à Improbidade e à Corrupção – NCIC, objetivando investigar fatos ilícitos,

praticados no âmbito da SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE PÚBLICA (SESPA),
exercício 2020, tendo por referência o Processo Licitatório n° 2020/244009, que teve
como objeto “aquisição de GARRAFAS PET DE POLIETILENO DE 240 ML
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Mesma ORCRIM, com idêntico modus operandi, em especial o núcleo denominado político (ALBERTO
BELTRAME, PETER CASSOL SILVEIRA, CÍNTIA DE SANTANA ANDRADE TEIXEIRA), já que o núcleo empresarial
mudava, em alguns casos, de acordo com a licitação dispensada, foi objeto de denúncia (Ação Penal n° 001321627.2020.8.14.0401), devidamente recebida pelo Juízo da Vara de Combate ao Crime Organizado de Belém (Doc.
N° 20200285535175), como decorrência de investigação procedida pelo GAECO nos autos do Procedimento
Investigatório Criminal - PIC n° 000026-130/2020, tendo por referência a Dispensa de Licitação n° 2020/229598,
integrante da referida ação penal em sede da qual, como decorrência de acordo de colaboração premiada, os réus
Colaboradores implementaram a obrigação de devolução aos cofres públicos do Estado, do valor global de
R$300.000,00 (trezentos mil reais), denominada Op. Transparência – Fase A. 70%.
8
Com o declínio dos autos à Procuradoria-Geral de Justiça, por conta de investigado com prerrogativa de foro, foi
aberto novo Procedimento Investigatório Criminal – PIC, mediante Portaria n° 712/2021-PGJ, sendo ratificados
expressamente todos os atos praticados pelo GAECO, mantida, entretanto, a mesma numeração SIMP do PIC.
Ademais, houve delegação de poderes aos Promotores de Justiça ao final subscritores da presente denúncia, nos
termos da Portaria n° 695/2021-MP/PGJ, para oficiar no referido PIC em conjunto com o PGJ.
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ROTULADAS COM TAMPAS PERFIL BAIXA”, na quantidade de 1.140.000 (um
milhão, cento e quarenta mil) garrafas, pelo montante de R$ 1.710.000,00 (um
milhão, setecentos e dez mil reais)9, sendo, portanto, pago por cada produto o valor
unitário de R$ 1,50 (um real e cinquenta centavos), em total desacordo com o preço de
mercado, conforme será demonstrado mais adiante. Segundo as justificativas da
contratação, a SESPA buscava comprar pequenas garrafas pet vazias, para envasar
álcool etílico 70%, supostamente recebido de doações.
2.

A justificativa para a adoção da DISPENSA de licitação teve

suporte no Decreto Estadual n° 619, de 23 de março de 2020, que determinou a
“flexibilização dos processos relacionados às CONTRATAÇÕES EMERGENCIAIS,
com objetivo de diminuir a burocracia e garantir a utilização imediata, dando celeridade
às ações de combate à doença”, e no Decreto Legislativo n° 02, de 20 de março de
2020, que decretou estado de calamidade pública no Estado do Pará.
3.

Referida licitação teve início em 24.03.20, a partir de comunicação

interna da então Diretoria do Departamento Administração e Serviços, CÍNTIA DE
SANTANA ANDRADE TEIXEIRA, ao então Secretário de Saúde Pública da SESPA,
ALBERTO BELTRAME, formalizando o pedido de aquisição de “garrafas para o
envasilhar álcool etílico 70%, doado em galões para esta SESPA, visando o
implemento de ações específicas de prevenção, a fim de evitar transmissão do
Coronavírus”, com o objetivo de “proteger a saúde e garantir a segurança ocupacional
dos seus servidores”.

9

Esses mesmos fatos, embora na perspectiva de atribuições ministeriais pelo viés da improbidade administrativa,
foram objeto de Ação Civil Pública pelo Ministério Público do Estado do Pará, através da 4ª Promotoria de Justiça
de Defesa do patrimônio Público e da Moralidade Administrativa de Belém, em ação ajuizada perante o Juízo 1ª
Vara de Fazenda da Capital, na data de 23.06.20 (Proc. n° 0836036-16.2020.8.14.0301), ainda em trâmite.
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Os produtos licitados consistiram em:
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5.

A

empresa

vencedora

e

escolhida

foi

a

MARCOPLAS

COMÉRCIO DE MÓVEIS LTDA, CNPJ n° 24.177.219/0001-2910, com sede
Ananindeua/PA.
6.

Restou comprovado, resumidamente, o funcionamento de uma

ampla organização criminosa, estruturada através de núcleos, para operacionalizar
um esquema de desvio de dinheiro público, cujo objetivo era a prática reiterada de
ilícitos em certames e contratos da SESPA, em especial aproveitando-se do contexto
da pandemia de COVID-19, pela facilidade das, em tese justificadas, dispensas de
licitações11.
7.

Frise-se que as investigações que resultaram na presente

denúncia12 se desenvolveram e se desenvolvem em camadas, e à medida em que
avançam13 são desvelados os nomes de seus integrantes e seus modos de atuação,
o que poderá gerar aditamentos posteriores, caso necessário se realizar a inclusão
de outros agentes e seus crimes.
8.

Isso porque, as apurações apontaram contundentes provas de

irregularidades e ilegalidades na DISPENSA de licitação e na execução contratual
envolvendo a empresa MARCOPLAS COMÉRCIO DE MÓVEIS LTDA, daqui em
diante nominada MARCOPLAS, e com o aprofundamento das investigações,
sobretudo, após o resultado de análise de provas decorrentes desde a extração de
equipamentos eletrônicos, dentre os quais, telefones celulares e computadores,
resultado de apreensões mediante efetivo cumprimento de ordens judiciais e o efetivo
cruzamento de informações e diversas outras evidências, desvelou-se a existência de
um gigantesco esquema criminoso voltado para a prática de crimes contra a
Administração Pública, com desvio de dinheiro público, e cuja atuação de agentes
cada vez mais se imbricam em decorrência de atuações coesas e coordenadas.
9.

Assim é que, o desmantelamento da ORCRIM foi possível a partir

das investigações levadas a cabo, que contaram com medidas cautelares, provas
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À época da licitação, a empresa ainda possuía uma filial, na cidade de Capitão Poço/PA, cujo CNPJ era
24.177.219/0002-00. Tal filial foi extinta em 06.07.20.
11 Segundo Relatório Técnico do TCE/PA acostado aos autos, o presente caso não comportava dispensa de
licitação.
12 A exemplo da já citada Ação Penal n° 0013216-27.2020.8.14.0401, decorrente da Op. Transparência – Fase A.
70%.
13 Outras licitações estão sendo investigadas.
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documentais, periciais e testemunhais, análises técnicas, empréstimos de provas
obtidas mediante autorizações judiciais perante Tribunais Superiores e Órgãos
Jurisdicionais de outras Unidades da Federação14.
10.

As condutas que embasam a presente denúncia, praticadas por

servidores públicos e particulares, por meio de empresas interpostas, ensejaram a
ocorrência de crimes previstos na Lei de Organização Criminosa (Lei n° 12.850/13),
contra a Administração Pública (peculato e corrupção passiva), praticado por particular
contra a Administração em geral (corrupção ativa), crimes contra a Lei n° 8.666/93
(Licitações), e Lavagem de Capitais (Lei 9.613/98), cujas ilicitudes praticadas pelos
denunciados serão demonstradas, pormenorizadamente, a seguir.

II – CONTEXTO DAS LICITAÇÕES NA PANDEMIA DE COVID-19 –
SESPA COMO BALCÃO DE NEGÓCIOS

11.

Como

já

dito,

ou

melhor,

devidamente

comprovado

anteriormente, e cujo teor uma mais se evidenciará narrado de forma contundente
nesta peça acusatória, o fato é que instalou-se na SESPA um verdadeiro balcão
de negócios, tendo por objetivo viabilizar de forma incessante a busca por lucros
ilícitos, que denota característica típica e inconteste de organizações criminosas
instaladas nas entranhas do poder público, cujo propósito de agir, inclusive de
forma reiterada, evidencia não somente falta de probidade consciente em
desfavor do interesse público, mas sobretudo, uma espécie de “gestão da coisa
pública”, a partir de uma premissa de “verdadeira oportunidade de negócios”, onde
licitações, por conta da facilidade proporcionada pela pandemia de COVID-19, através
de dispensas15, eram previamente ajustadas e negociadas entre servidores (núcleo
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Autos SIMP nº 000047-130/2020 (Compartilhamento do acervo probatório catalogado no inquérito nº 1.362/DF
e Medidas Cautelares a ele vinculadas, em tramitação no STJ) e Autos SIMP nº 000062-130/2020
(Compartilhamento do acervo probatório catalogado nos autos das ações penais constantes dos processos sob nº
1500061-64.2019.8.26.0438, distribuído a 1ª Vara Criminal de Penápolis/SP, e IPE nº 2012169-57.2019.050200, e
o processo nº 1500477-48.2019.8.26.0077, distribuído a 1ª vara criminal de Birigui/SP, e IPE nº 206714120.2019.050200, e Medidas Cautelares a eles vinculadas, em tramitação perante as referidas comarcas do poder
judiciário do Estado de São Paulo – Operação Raio X).
15 Lei 8.666/93:
“Art. 24. É dispensável a licitação:

9
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político) daquela Secretaria e particulares, por si e por empresas interpostas, com
objetivo de desvio de dinheiro público, isso, em franco e lamentável ensejo de
mortes de números de cidadãos que adentraram para estatísticas letais decorrentes da
pandemia, em especial, por terem deixado de serem assistido pelo poder público, a
partir do acesso ao produto que deveria ter sido dispensado como medida de
prevenção. Enfim, uma inconteste violação ao princípio da dignidade da pessoa
humana enquanto resultado direto de ações da Organização Criminosa doravante
explicitada.
12.

Com efeito, a função primordial de bem atender ao serviço público,

em especial por conta da crise vivenciada pela população mundial em decorrência da
pandemia16 já mencionada, ficou relegada a segundo plano, sucumbindo aos
desígnios e interesses estritamente particulares e financeiros dos integrantes da
ORCRIM.
13.

Dessa forma, muito dos objetos licitados e que tinham a

sociedade e os profissionais de saúde como destinatários, foram adquiridos, de
um modo geral, em dispensas fraudulentas, montadas extemporaneamente, com
sobrepreço, entregues parcialmente e/ou desviados, sem a urgência alegada, como
foi no presente caso, sempre com o intuito de gerar lucro para a ORCRIM. O modus
operandi da organização, enquanto não teve sua atuação estancada 17, repetiu-se em
praticamente todas as licitações na época da pandemia no âmbito da SESPA.
14.

O esquema criminoso funcionava, de um modo geral, da

seguinte maneira: sabia-se de antemão quem seria o vencedor da licitação, através

IV - nos casos de emergência ou de calamidade pública, quando caracterizada urgência de atendimento de situação
que possa ocasionar prejuízo ou comprometer a segurança de pessoas, obras, serviços, equipamentos e outros
bens, públicos ou particulares, e somente para os bens necessários ao atendimento da situação emergencial ou
calamitosa e para as parcelas de obras e serviços que possam ser concluídas no prazo máximo de 180 (cento e
oitenta) dias consecutivos e ininterruptos, contados da ocorrência da emergência ou calamidade, vedada a
prorrogação dos respectivos contratos;”
16

https://saude.abril.com.br/medicina/oms-decreta-pandemia-do-novo-coronavirus-saiba-o-que-isso-significa/

A partir da Operação “Para Bellum”, deflagrada pela Polícia Federal, autorizada pelo STJ, em 10.06.20 (IPL n°
1362/DF), e das ações de improbidade (com pedido de bloqueio de bens e outras cautelares) interpostas pelo
Ministério Público do Estado do Pará, com praticamente os mesmos representados e integrantes da ORCRIM ora
denunciada, tendo por objeto as Dispensas de Licitações n°s 2020/244009 (empresa vencedora MARCOPLAS
COMERCIO DE MOVEIS LTDA) – Proc. n° 0836036-16.2020.8.14.0301; e 2020-229598 (empresa vencedora
DISPARÁ HOSPITALAR COMERCIAL E SERVIÇOS LTDA) – Proc. n° 0835714-93.2020.8.14.0301, os servidores
do núcleo político foram exonerados (BELTRAME, PETER CASSOL e CÍNTIA).
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de conluio e prévio ajuste entre o núcleo político da ORCRIM e as empresas, por
seus representantes ou intermediários; a divisão do dinheiro público que seria desviado
também era previamente ajustada, sendo que em alguns casos o percentual do núcleo
político chegou a 20% (vinte por cento) do valor total contratado 18; alguns produtos
foram licitados apenas para fazer o dinheiro público circular e beneficiar a ORCRIM,
pois sequer tinham a justificativa de aquisição (isso, tanto em qualidade quanto em
quantidade), ou seja, a finalidade da pandemia não foi atendida; escolhido o vencedor,
ocorria o pagamento antecipado do valor total contratado, mesmo com produtos não
entregues; a licitação era “montada” extemporaneamente, adaptando-se os valores
supostamente pesquisados em planilhas (mapas de preço), sendo que vários outros
documentos também foram assinados com datas retroativas19, de maneira fraudulenta,
tudo para dar aparência de legalidade à licitação; notas de entrega dos produtos foram
forjadas ou antecipadas (mesmo sem entrega formal); algumas empresas contratadas
serviram apenas para emitir nota fiscal, não tendo prestado qualquer serviço
diretamente; com a expedição da nota de empenho, emissão de nota fiscal e posterior
pagamento, os valores eram divididos (a depender da negociação) entre os integrantes
da ORCRIM; gerados os recursos ilícitos, e para fins de dar aparência de legalidade,
os valores monetários eram submetidos a atos de lavagem para ocultação e
dissimulação de origem e natureza. Encerrado esse ciclo, partia-se para novas
licitações, com outros objetos e empresas, buscando novos lucros, mas sempre
atuando com modus operandi similar.
15.

Ficou claro, pois, com a investigação e provas arrecadadas, e por

se tratar de nítida comercialização de dinheiro público com interesses privados,
que a finalidade precípua da ORCRIM instalada na SESPA era o lucro, sendo que

Fato confessado por dois denunciados colaboradores (núcleo empresarial) na ação penal n° 001321627.2020.8.14.0401 (anexa).
19 No presente caso, até as datas de documentos retirados da internet, como consultas a preços de produtos, para
servir de base no mapa de preços, foram modificados e fraudados.
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os meios utilizados para alcançar os fins pouco importavam.
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III – PANORAMA DE ATUAÇÃO DA ORCRIM – REPETIÇÃO DO
MODUS OPERANDI
16.

Destaca-se que o modus operandi da ORCRIM se repetia em

outras licitações na SESPA, de forma mais contundente no período da pandemia, e
que servirá para detalhar a linha de atuação criminosa perpetrada por seus integrantes.
17.

Neste contexto, emanam das buscas e apreensões autorizadas

pelo Juízo da Vara de Combate ao Crime Organizado e do compartilhamento de provas
deferido pelo STJ20, a pedido do Ministério Público do Estado do Pará, via ProcuradoriaGeral de Justiça, em análise do material probatório fornecido, em especial de
informações contidas nos aparelhos celulares apreendidos e periciados em atos de
cooperação pela Polícia Federal, que o funcionamento da estrutura interna e forma de
atuação da ORCRIM se viu reiterado em várias contratações.
18.

Comprovou-se que vários processos licitatórios foram “montados”

extemporaneamente. Ao que tudo indica, essa era a regra. A montagem servia para
dar aparência de legalidade às irregularidades e ilegalidades de compras realizadas
pela SESPA, podendo ser citados como exemplos a licitação da compra de álcool em
gel 70% (PAE 2020/229598), a compra dos respiradores pulmonares (PAE
2020/248867), a compra das bomba de infusão (PAE 2020/257434), a compra de
material médico hospitalar (PAE 2020/46616) e a compra das garrafas pet (PAE
2020/244009), ora denunciada, os quais podem ser acessados pelo Portal da
Transparência, Covid1921.
19.

Abaixo, alguns prints extraídos dos celulares apreendidos22

23

e

Decisão do Ministro Francisco Falcão no Inq. n° 1.362/DF (2020/0110654-0), em 21.08.20, anexa.
https://transparenciacovid19.pa.gov.br/
22 Prova compartilhada pelo STJ.
23 Algumas pessoas citadas não fazem/fizeram parte das investigações, mas são citadas porque ou são servidores
da SESPA ou constam nas conversas como interlocutores.
21
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que comprovam a montagem extemporânea de diversas licitações:
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Conversa em 08.05.20 entre Ana Lúcia (da qual foi extraída a conversa a partir de seu
celular) e Gisele Teixeira sobre a compra dos respiradores 24, objeto de análise laborada
pelo GAECO/MPPA, a partir do acervo constante do HD n° de série E2FWJJHF603C15,
marca Samsung, com registro de patrimônio do MPPA tombado sob o n° 48708.

20.

Em decorrência de atendimento ao público na sede deste Órgão

Ministerial, referida Senhora Ana Lúcia, após ter assegurado em seu favor as
orientações que consubstanciam o mais inconteste respeito aos seus direitos, e não
apenas como mera repetição de palavras formais, dentre as quais, de permanecer
em silêncio e não produzir provas em seu desfavor, bem como, ter assegurado a
assistência de defesa técnica por profissional da advocacia, que mesmo assim,
por livre expressão de sua vontade e consciência, sem qualquer vício ou coação, o que
pode se constatar pelo teor do vídeo anexo, decorrente de juntada nesta oportunidade
do inteiro teor das declarações havidas no procedimento SIMP nº 000036-130/2020
(juntado como apenso por ser procedimento instrumental a inúmeros outros feitos),
oportunidade que restou esclarecido o que segue abaixo transcrito (sem prejuízo de
juntada integral do vídeo e degravação de tais declarações que se mostram aptas em
ensejar a instauração de tantos quantos procedimentos sejam necessários se apurar

24

Fato investigado pela Polícia Federal, com autorização do STJ, por envolver agente político com prerrogativa de
foro.
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como missão constitucional do GAECO MPPA em desincumbir-se de seus deveres de
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sem perder-se a compreensão holística, por ser tratar da mesma Organização
Criminosa, instaurar-se-á o competente procedimento) ao teor relacionado com o objeto
da investigação que evidencia, e assim corroborando, com tudo quanto haja sido
apurado em todos os feitos sobre o modus operandi descrito assim:
“(....) O presente relatório tem por objetivo a degravação de uma mídia
audiovisual das declarações prestadas da notícia de fato nº SIMP nº
000036.130.2020, em 20 de julho de 2020, no Grupo de Atuação Especial no
Combate ao Crime Organizado – GAECO.
A mídia está dividida em três partes: vídeo 01 – (20200720112304.m2ts),
duração de 01h24m40s; vídeo 02 – (20200720125018.m2ts), duração de
01h02m00s; vídeo 03 – (20200720140411.m2ts), duração de 01h17m40s.
Os vídeos apresentam-se na extensão vídeo AVCHD (.m2ts), utilizando-se o
recurso Windows Media Player, para sua degravação em sua integralidade.
As seguintes abreviaturas foram empregadas neste Relatório:
SÍMBOLO

SIGNIFICADO

(...)

Trechos Ininteligíveis

h

Horas

m

Minutos

s

Segundos

S
A

José Augusto Nogueira Sarmento (Promotor
de Justiça)
Allen Kento Arimoto (Assessor)

AL

Ana Lúcia de Lima Alves (declarante)

“(....)S: Tá. O quê que era um fluxo? Pra que a gente possa entender. O que
quê era um fluxo normal do, do espaço do processo? Dentro das atribuições
que a senhora ocupava, tanto acima, como abaixo. Como era que deveria ser
o procedimento?
AL: O fluxo que a gente chama...
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AL: isso. Na gerência de compras... Perfeito, doutor, que eu vou conseguir
falar tudo. Na gerência de compras a gente chamava de rito completo. O que
é um rito completo num processo? É aquele processo que ele nasce com uma
demanda de algum órgão de dentro da SESPA. A SESPA é dividida em várias
divisões, centros de regionais e secretarias. A diretoria de administração e
serviços da doutora Cintia e o doutor Peter não podem ser órgão
demandante, órgão de origem, só órgão do meio. Eles são a execução
do processo. Uma vez que Cintia, ela é diretora de administração e serviços,
e é ela que solicita a pesquisa; uma vez que ele é ordenador de despesa e
gestor. Então, nós temos os órgãos que representam as demandas da

14

S: E o que a senhora a senhora viu de anormal?
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secretaria de saúde. Seria um rito normal que houvesse uma demanda, que
essa demanda partisse de um CI, uma comunicação interna, onde expõe a
necessidade daquela demanda, ela entrasse como processo. Ela vai para o
gabinete do secretário para ser apreciado porque ele já vem com uma TR. É
uma CI e uma TR casada. A comunicação interna justificando o porquê da
criação da demanda e o termo de referência descriminando cada item do que
deve ser adquirido com suas especificações e quantidade, sem preço. E aí o
secretário tem que apreciar para deferir o termo de referência. Ele delibera ao
ordenador de despesa, que é o doutor Peter, e o doutor Peter à doutora Cintia,
a doutora Cintia solicita pra gente, o que a gente chama mapa de pesquisa
de preço. O que é esse mapa, doutor? Ele não diz que o senhor deve comprar,
ele só vai lhe demonstrar o preço que é praticado no mercado. É uma
pesquisa simples e rápida. Entretanto, na minha gestão, nós passamos a
adequar esse mapa com as deliberações da Sead, que hoje é Seplad. Eles
têm uma cartilha, onde eles deliberam quais os parâmetros que devem ser
seguidos na pesquisa. Mesmo sendo uma pesquisa rápida, a gente tem que
seguir o parâmetro: as pesquisas via plataforma, que são os painéis de preço
(...), medicamento tabela (...) SUS, e ampla competitividade com
fornecedores. Seja fornecedor que a gente já tenha no banco de dados, ou
seja fornecedores que a gente busque. Se não tiver no nosso banco de dados
essa oferta. A partir daí a gente esse processo e encaminha ao (DAS) à
diretoria, e a diretoria delibera com à secretaria. Esse é o fluxo que deveria
ser. O nosso trabalho, é por isso que eu brinco, falei, doutor, é muito
pequenininho diante do que é. A pergunta que me foi feita anteriormente:
vocês tendenciavam ao mapa? Não cabe a gente tendenciar. A gente só
recebe a informação, lança no mapa. Quando, se houver, um rito completo da
GECOM... Quando eu fui gerente, o senhor vai ver que eu conto a historinha
no despacho. Se esse rito não é completo, e não foi deliberado pela
gerência de compras, passo a passo, e esse mapa foi só foi só montado
lá em cima porque a aquisição foi feita primeiro sem finalização do
processo, ou porque foi instruído o processo com indicação de
empresas. O senhor vai ver que o mapa só diz o que tá ali e joga o
processo para frente pra seguir fluxo.
S: Então, a senhora tá declarando aqui, pra ficar bem claro, um depoimento
filmado e voluntário, autorizado pelo seu advogado, como uma orientação
técnica, que o Estado por meio da Secretaria de Estado de Saúde, que ele
primeiro adquiria e depois legalizava os procedimentos?
AL: Alguns processos sim. Como foi o caso do ventilador. Sim. Eu só
posso citar aquilo que eu tenho conhecimento.
S: E isso aconteceu de modo sistemático?

S: Algum, algum, algum adendo?
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S: E sempre atuando servidores que a senhora teve conhecimento do
funcionamento da estrutura interna? A senhora pode detalhar.
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AL: Em alguns processos do covid, sim. Sim, doutor.
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A: Como você pode comprovar que já vinha montado, digamos, esse mapa
pra você, já...
AL: É, o mapa ele vem montado, mas ele já vem te dizendo com quem é pra
(...)
A: Você tem como comprovar essa comunicação.
AL: Sim, eu tenho as comunicações aqui dos prints das conversas.
S: Você pode ilustrar como aquilo que a senhora quer falar, mas é um fato
específico, né?
AL: É, por exemplo: eu fui olhar o portal covid-19... O covid, na SESPA, ele
tem uma comissão, que nós não fazemos parte.
S: Tá.
AL: Existe uma comissão só para ações do covid, lá na SESPA.
S: Que quem integrava?
AL: Doutora Cintia, doutor Peter, Paula assessora do doutor Peter,
doutor Beltrame, e uma série de pessoas...
S: Peter, Paula, Cintia...
AL: Doutor Beltrame...
S: ... Doutor Beltrame.
AL: Tem várias pessoas do alto escalão, doutor, posso dizer assim.
S: Tá.
AL: Vai pra gerência de compras e nem equipe com os seus farmacêuticos
que deveriam fazer parte, eu tenho dois fármacos... eu tenho três farma na
equipe. Não integrávamos nenhuma equipe.(....)”.

21.

Essa foi a tônica de um inconteste modus operandi. Outro exemplo

de montagem extemporânea é demonstrado na contratação das ambulâncias,
celebrado em 08/05/2020 (a licitação teve início em 16/04/20), pois no diálogo entre
CÍNTIA com pessoa identificada como LEONARDO MAIA25, ocorrido em 20/05/20, fica
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Que, por sua vez, esteve atuando inicialmente como ASSESSOR II, lotado no atual Governo do Estado do Pará,
conforme DOE nº 33771, com lotação no Gabinete do Governador do Estado e, em seguida, culminou por ter sido
nomeado como ASSESSOR III da CASA CIVIL, que também foi designado para responder pela Secretaria Adjunta
de Gestão Administrativa da Secretaria de Estado de Saúde Pública (SESPA) no dia 15/04/2020, conforme publicado
no DOE n° 34.184, e no mesmo, o Governo do Estado celebrou, via SESPA, os contratos de gestão n° 07, 08 e
09/SESPA/2020 com as OS’s INAI e PANAMERICANO, para gestão dos Hospitais Públicos de Castanhal, Castelo
dos Sonhos e Itaituba, respectivamente, por cerca de R$ 85.000.000,00 (oitenta e cinco milhões de reais), portanto,
por sua vez, está sendo investigado no Inquérito nº 1362 do Superior Tribunal de Justiça e foi alvo no cumprimento
de mandado de busca e apreensão executado no bojo da Operação Para Bellum, em 10/06/2020, sendo encontrado
no local R$ 72.000,00 em espécie, 620 Euros e 109 Dólares, que foram devidamente apreendidos, registrados na

16

25
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claro que a montagem do processo também ocorreu a posteriori (o arquivo de áudio foi
mandado por CÍNTIA):

Conversa objeto de análise laborada pelo GAECO MPPA (extraída do celular de CÍNTIA), a partir do acervo
constante do HD n° de série E2FWJJHF603C15, marca Samsung, com registro de patrimônio do MPPA
tombado sob o n° 48708.

22.

De igual modo, houve também montagem extemporânea no

processo Licitatório PAE 2020/46616 (aquisição de materiais hospitalares), nesse caso
mais contundente, pois a empresa vencedora (do ramo da construção civil) mudou o
contrato social quase dois meses DEPOIS para se adequar à atividade econômica
apta a justificar sua contratação, ou seja, APÓS a licitação. Diálogo em 15/05/20 entre

Apreensão n° 135/2020. Durante as buscas, foram apreendidos, ainda, o seu celular e um notebook (Apreensão n°
138/2020), porém, o mesmo não forneceu as respectivas senhas de acesso aos equipamentos)
Procuradoria-Geral de Justiça
Rua João Diogo, nº. 100, 3º Andar - Cidade Velha
CEP nº. 66015-165
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CÍNTIA e o sócio da empresa vencedora da licitação, de nome LEONARDO:

PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA

Conversa objeto de análise laborada pelo GAECO MPPA (extraída do celular de CÍNTIA), a partir do
acervo constante do HD n° de série E2FWJJHF603C15, marca Samsung, com registro de patrimônio
do MPPA tombado sob o n° 48708.

23.
depoimento

Corroborando o que foi revelado pelas investigações, em

prestado

à

Polícia

Federal26

(27.08.20),

CÍNTIA

assumiu,

a exemplo das bombas de infusão (Dispensa n° 2020/257432). Aliás, afirmou que

26
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TODOS os processos passavam pelo seu conhecimento, e que TODOS os processos
Compartilhamento de provas autorizado judicialmente.

Procuradoria-Geral de Justiça
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CEP nº. 66015-165
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expressamente, que houve montagem com data retroativa em algumas licitações,

Telefones: 4006-3419 / 4006-3422
pgj@mppa.mp.br
www.mppa.mp.br
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de aquisição tinham que passar por PETER CASSOL, que era seu chefe imediato, pois
ele que autorizava os empenhos. E arremata: “TODOS [os processos] passavam
pelo Secretário de Saúde, pois ele precisava ratificar os atos praticados ou, em
alguns casos, autorizar o prosseguimento do procedimento para a CPL.” (grifo
nosso)
24.

CÍNTIA também

confessou

extrajudicialmente,

em

igual

oportunidade, que solicitou a confecção de documento relacionado ao hospital de
campanha, com data retroativa, admitindo que sabia que o pedido era ilícito, mas,
atendeu comando de ordem de comunicação interna de PETER CASSOL, o que
demonstra a hierarquia da ORCRIM.
25.

As investigações revelaram, ainda, que havia, inclusive por parte

do núcleo político, contato e troca de informações com futuros fornecedores, algumas
através de e-mails, com o intuito de acertar preços e valores que constariam, para
formalidade (mas com sobrepreço), na licitação, possibilitando direcionamentos e
posterior divisão de lucro.
26.

Em depoimento prestado à Polícia Federal (termo de declarações

nº 0034/202027, de 29/06/2020, extraído do Inq. 1362/DF), ANA LÚCIA, então Gerente
de compras da SESPA, vinculada à DAS/SESPA, relata e confirma que CÍNTIA
TEIXEIRA enviava o e-mail das empresas que iriam ser contratadas para a confecção
do Mapa de Cotação de Preços, feito pela Gerência de Compras. Pode-se constatar a
veracidade dessa informação quando CÍNTIA passa para ANA LÚCIA um e-mail de
um fornecedor para que esta venha contactá-lo. Ademais, PETER CASSOL, então
Secretário Adjunto de Gestão Administrativa, titular, Chefe imediato de CÍNTIA
TEIXEIRA, também encaminhava os dados e o contato de fornecedores. Assim, é
notório o direcionamento nos contratos com o poder público.
27.

No diálogo abaixo (25/05/20), CÍNTIA passa um e-mail para que

Ana Lúcia envie a cotação de um processo a determinada empresa (possível

27
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direcionamento):

Compartilhamento de provas autorizado judicialmente pelo STJ.
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Conversa objeto de análise laborada pelo GAECO MPPA (extraída do celular de CÍNTIA), a partir do acervo
constante do HD n° de série E2FWJJHF603C15, marca Samsung, com registro de patrimônio do MPPA
tombado sob o n° 48708.

28.

Em outro diálogo (27/05/20) com Ana Lúcia, CÍNTIA fornece o

contato de uma representante de empresa e pede para que determinada servidora
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entre em contato e cote os preços:
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Conversa objeto de análise laborada pelo GAECO MPPA, a partir do acervo constante do HD
n° de série E2FWJJHF603C15, marca Samsung, com registro de patrimônio do MPPA
tombado sob o n° 48708.

29.

No diálogo abaixo (21/05/20), CÍNTIA trata com KAREN, ficando

evidenciado o contato daquela com os fornecedores, efetuando cotação de preços,
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inclusive combinando valores:
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Conversa objeto de análise laborada pelo GAECO MPPA (extraída do celular de CÍNTIA), a
partir do acervo constante do HD n° de série E2FWJJHF603C15, marca Samsung, com registro
de patrimônio do MPPA tombado sob o n° 48708.

30.

No diálogo abaixo, CÍNTIA informa que vai avisar ao representante

da empresa ALTAMED28 (por nome Júnior) quais chamamentos irão abrir,
demonstrando a relação próxima com os fornecedores e o repasse de informações
privilegiadas:

28

A empresa ALTAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA (CNPJ n° 21581445000182) foi vencedora
em uma dispensa de licitação (Processo licitatório n° 2020/229598, no valor de R$2.840.000,00) e uma contratação
emergencial (Processo n° 2020/159155, no valor de R$ 16.815,70), ambos na SESPA, no contexto da pandemia.
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Conversa objeto de análise laborada pelo GAECO MPPA (extraída do celular de CÍNTIA), a partir do acervo
constante do HD n° de série E2FWJJHF603C15, marca Samsung, com registro de patrimônio do MPPA tombado
sob o n° 48708.

PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA

31.

Em diálogo ocorrido no dia 26/05/20, CÍNTIA pede que Leonardo

(sócio da empresa LEVON) emita uma última nota, mesmo ele não tendo entregue
todo o material. Além disso, fala para ele dar entrada no almoxarifado, pois vai falar
com o responsável para receber. CÍNTIA argumenta que vai juntar todas as notas para
pagar tudo de uma só vez. Percebe-se que houve um adiantamento no pagamento,
uma vez que os materiais ainda não tinham sido entregues na totalidade (Processo
de Dispensa de Licitação n° 2020/246616). Além disso, a fim de tentar encobrir e dar
aspecto de legalidade, procedeu-se inclusão de Nota de Entrega materialmente falsa
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no almoxarifado (prints com grifos nosso):
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Conversa objeto de análise laborada pelo GAECO MPPA (extraída do celular de CÍNTIA), a partir
do acervo constante do HD n° de série E2FWJJHF603C15, marca Samsung, com registro de
patrimônio do MPPA tombado sob o n° 48708.

24

PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA

PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA

32.

Dessa forma, nítidos são os arranjos criminosos da ORCRIM para

driblar da melhor maneira os entraves legais impostos nas licitações, atendendo aos
seus interesses, sempre com o propósito de desvio de dinheiro público e lucro.

IV – AJUSTE PRÉVIO À DISPENSA DE LICITAÇÃO N° 2020/244009 –
TRATATIVAS

INICIAIS

DO ESQUEMA CRIMINOSO

–

DIRECIONAMENTO

ANTECIPADO

33.

Ficou evidenciado com as provas obtidas no decorrer da

investigação, nomeadamente pelo teor dos documentos entregues ao Ministério
Público (e-mails, conversas de aplicativos de mensagens), declarações formalizadas
em captação audiovisual, bem como pelos documentos apreendidos em buscas e
apreensões judicialmente deferidas, que houve ajuste prévio para que a empresa
MARCOPLAS fosse a escolhida como vencedora da dispensa para fornecimento de
1.140.000 (um milhão, cento e quarenta mil) GARRAFAS PET DE POLIETILENO
DE 240 ML ROTULADAS COM TAMPAS PERFIL BAIXA, antes mesmo do início da
formalização oficial da licitação, que se deu em 24.03.20 (data de autuação do
processo):

34.

Evidencie-se, para além de dúvida razoável, que as negociações

para que a MARCOPLAS fornecesse as garrafas ao Governo do Estado do Pará se
iniciaram (fato provado) desde o dia 18.03.20.

homenagear ao ulterior exercício do direito de defesa (tanto técnica quanto autodefesa),
observe-se, minimamente, assentado em outras provas, e não meras interpretações

Procuradoria-Geral de Justiça
Rua João Diogo, nº. 100, 3º Andar - Cidade Velha
CEP nº. 66015-165

Telefones: 4006-3419 / 4006-3422
pgj@mppa.mp.br
www.mppa.mp.br

25

Isso porque, para fins mais didáticos inclusive para fins de
Página

35.
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factuais, a ordem cronológica de como tudo transcorreu e restou elucidado pelo exame
de material decorrente das análises das extrações e compreensões de cotejo com o
conjunto probatório:
36.

No diálogo do dia 18.03.20 entre os denunciados LUZIA e

MAURO29, a conversa gira em torno de tampas de garrafa, e pela primeira vez o nome
“coronel” (com algumas referências a “ele”) vem à tona, fato até então desconhecido
da investigação.
37.

O tal “coronel”, como ficou provado durante a investigação, trata-

se do denunciado OSMAR VIEIRA DA COSTA JÚNIOR, à época e ainda titular como
Chefe da Casa Militar da Governadoria do Estado do Pará30, e quem negociou
diretamente com os representantes (diretos e interpostos) da MARCOPLAS, mesmo
antes da licitação iniciar formalmente:

Perfil de COSTA JUNIOR, extraído do celular de PETER CASSOL31

38.

Abaixo, segue o mencionado diálogo de LUZIA e MAURO32:
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Como se verá no decorrer da presente peça, MAURO SÉRGIO e PAULO CHARCHAR atuaram como
representantes comerciais, negociando em nome da MARCOPLÁS com outras empresas subcontratadas e com o
Governo do Estado do Pará, sabedores de todo o esquema, sempre com a aquiescência de MARCOS CASTRO e
LUZIA.
30 http://casamilitar.pa.gov.br/estrutura-organizacional
31 Compartilhamento de provas pelo STJ.
32 Conversa objeto de análise laborada pelo GAECO MPPA (extraída do celular de MAURO), a partir do acervo
constante do HD modelo HX-M101TCB/G, marca Seagate, com registro de patrimônio do MPPA tombado sob o n°
51.443.
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29
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Transcrição Áudio 01: “Ei, Mauro, cadê a foto, a foto desse dosador que ele
tem lá”
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Transcrição Áudio 02: “ Ele me passou, o coronel, me passou essa tampa aí,
será que é igual essa? ”
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Transcrição Áudio 01: “É, tomara que seja uma assim parecida com essa
porque, é, fica mais fácil pra tirar, que ele tá dizendo. Verdade, né, esse
negócio da tampa do refrigerante fica meio escroto mesmo”
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Transcrição Áudio 02: “A hora que ele te passar me envia, tá?”
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39.

Ainda no dia 18.03.20, MAURO negocia com o representante da

empresa J. N. INDÚSTRIA E COMERCIO EIRELI (J. N. BEBIDAS) a aquisição de um
milhão de garrafas (que só seriam licitadas formalmente 6 dias após referida data
inicial), e ao ser questionado para quem seria foi categórico: “Para o Marcos da
Plamax”. O Marcos da Plamax

trata-se de MARCOS ROBERTO CASTRO DA
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Conversa objeto de análise laborada pelo GAECO MPPA (extraída do celular de MAURO), a partir do
acervo constante do HD modelo HX-M101TCB/G, marca Seagate, com registro de patrimônio do MPPA
tombado sob o n° 51.443
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SILVA, sócio oculto da MARCOPLAS, e real beneficiário da licitação (vide tópico VII):
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40.

Percebe-se pelo teor das mensagens trocadas por MAURO e o

representante da J. N. BEBIDAS, que no início MAURO queria fazer tudo com essa
empresa (grupo empresarial), inclusive envasar as garrafas, mas como não deu certo,
acabou tendo que desmembrar as tarefas e subcontratar outras empresas para fazer
as demais partes das garrafas, para depois montá-las e repassar ao Governo do Estado
do Pará.
41.

No diálogo a seguir, travado em 19.03.20, entre MARCOS

CASTRO e MAURO, este afirma que já deixou uma planilha com cotações de preços
(pré-forma, rotulagens, sopro, etc.) com LUZIA ROSANE, e que “agora amanhã é
fazer o gol”, dando a entender que teriam uma reunião com o Governo do Estado para
fechar a licitação. Logo em seguida, manda foto de uma garrafa que serviria como
modelo de como ficaria o produto que seria licitado dali a 05 (cinco) dias:
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Conversa objeto de análise laborada pelo GAECO MPPA (extraída do celular de MAURO), a partir do
acervo constante do HD modelo HX-M101TCB/G, marca Seagate, com registro de patrimônio do MPPA
tombado sob o n° 51.443
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Transcrição do áudio: “Boa noite meu amigo, tudo bem? Saindo aqui da MC
Empreendimentos, deixei tudo na mão da Rosane, e agora amanhã é fazer o gol.
Já tudo, com sopro, rotulagem, imagens, e o próprio produto, só que com água
dentro, né, embalado, e rotulado e tampado. Eu acho que ficou show de bola.
Segue as fotos aí pra você ver aí.”
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42.

No dia 20.03.20, MAURO inicia tratativas com a representante da

empresa RAVIBRAS, de Manaus/AM, para fornecer as tampas das garrafas. Diz,
inclusive, que está indo em uma reunião com o governo do Estado “para fechar tudo”
(observem de forma comprovada que a tônica é sempre desenvolvida com base
em ajuste prévio/acerto):

33

Embora haja menção ou referência ao termo ou expressão “governo do estado” e até mesmo a sua Exa., o
“Governador” do Estado, desde logo, importa destacar que, os contornos fáticos e provas acostadas aos autos, em
princípio, quer pelo fato de terem decorrido de fonte de prova lícita, e devidamente amparada por ordem judicial de
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Conversa objeto de análise laborada pelo GAECO MPPA (extraída do celular de MAURO33), a partir
do acervo constante do HD modelo HX-M101TCB/G, marca Seagate, com registro de patrimônio do
MPPA tombado sob o n° 51.443
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43.

Aqui surge um primeiro questionamento: com base nos princípios

da moralidade e probidade indispensáveis ao melhor resguardo e gestão do patrimônio
público, como se explica tais tratativas com empresas que produziriam partes das
garrafas pet, para depois montá-las, em nome da MARCOPLAS, se a licitação sequer
tinha iniciado?
44.

A resposta remete ao denunciado “coronel” COSTA JÚNIOR,

Chefe da Casa Militar do Governo do Estado, que diretamente ou por ordem de
terceiro(s) desconhecido(s), negociou e direcionou a dispensa de licitação das garrafas
pets para a empresa MARCOPLAS antes mesmo de a licitação ser iniciada.
45.

Às 14:09:29 do dia 20.03.20, MAURO informa a MARCOS

CASTRO que estão na Casa Civil:

Conversa objeto de análise laborada pelo GAECO MPPA (extraída do celular de MAURO), a partir do
acervo constante do HD modelo HX-M101TCB/G, marca Seagate, com registro de patrimônio do MPPA
tombado sob o n° 51.443

46.

O acerto final com a empresa MARCOPLAS ocorreu ainda no dia

20.03.20 (“amanhã é fazer o gol”), fato comprovado com o diálogo obtido entre
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busca e apreensão realizada pelo GAECO que, ao tempo de deferimento, apreensão e ulterior extração, antes
mesmo que pudesse ter sido realizada qualquer análise, não evidenciou elementos indiciários incompatíveis com
um estágio de investigação, e que, portanto, jamais se voltou para o fim de obter um conhecimento fortuito, mas tão
somente para obter provas de interesse ao conhecimento do objeto da investigação, tendo por inconteste que
restaram observados e preenchidos os requisitos extrínsecos subjetivos (judicialidade) e formal (motivação), bem
como, intrínsecos (necessidade, adequação e proporcionalidade em sentido estrito), razões pelas quais, não
autorizam outra fixação de competência em virtude do foro por prerrogativa de função (art. 105, I, “a”, da
Constituição Federal), mesmo porque, insista-se, àquele Tribunal da Cidadania (STJ, precisamente, Rel. Ministro
Francisco Falcão) recebeu anteriormente, ainda que sem passar pelo E. Tribunal de Justiça do Estado do Pará,
consulta formal, expressa e direta por Órgão do Poder Judiciário do Estado do Pará, através do teor do ofício enviado
pelo MM. Juízo da Vara de Combate ao Crime Organizado de Belém, oportunidade que após regular autuação
(CauInomCrim n. 39/DF), restou decidido pelo Ministro Relator que: “Considerando que não há nos documentos
remetidos pelo Juízo da Comarca de Belém/PA elementos que indiquem a efetiva participação do Governador
do Estado do Para nos fatos investigados, acolho o parecer do Ministério Público Federal quanto a inexistência
de conexão entre os fatos investigados no Inquérito n. 1.434/DF e as apurações conduzidas pelo Ministério
Público do Estado do Para, no âmbito da Vara de Combate ao Crime Organizado de Belém.” (grifo nosso).
34
Melissa ocupou diversos cargos de assessoramento no Governo do Estado do Pará e na Prefeitura de
Ananindeua, consoante as seguintes portarias: “A GOVERNADORA DO ESTADO RESOLVE: nomear, de acordo
com o art. 6º, inciso II, da Lei nº. 5.810, de 24 de janeiro de 1994, MELISSA DE KETLYN PEIXOTO DE AMORIM
FERNANDES para exercer o cargo em comissão de Assessor Especial I, com lotação na Governadoria do Estado.

32

MAURO e sua esposa, de nome MELISSA DE KETLYN34, oportunidade em que

PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA

MAURO afirma que haviam acabado de chegar da Casa Civil35 (mesmo local onde
funcionava a Casa Militar) e fecharam o valor:
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PALÁCIO DO GOVERNO, 4 DE MAIO DE 2010. ANA JÚLIA DE VASCONCELOS CAREPA Governadora do Estado
A Governadora do Estado RESOLVE: exonerar, de acordo com o art. 60, inciso I, da Lei nº. 5.810, de 24 de janeiro
de 1994, MELISSA DE KETLYN PEIXOTO DE AMORIM FERNANDES do cargo em comissão de Assessor Especial
I, com lotação na Governadoria do Estado, a contar de 1º de janeiro de 2011. PALÁCIO DO GOVERNO, 29 DE
DEZEMBRO DE 2010, ANA JÚLIA DE VASCONCELOS CAREPA Governadora do Estado.” “DECRETO DE 30 DE
JANEIRO DE 2012 DECRETO DE 30 DE JANEIRO DE 2012 O PREFEITO MUNICIPAL DE ANANINDEUA, no uso
de sua atribuição constante do artigo 70, inciso XI, da Lei Orgânica do Município, e ainda, considerando o disposto
no artigo 46, §2º, item I, da Lei nº. 2.177, de 7 de dezembro de 2005, resolve, E X O N E R A R E X O N E R A R
MELISSA DE KETLYN PEIXOTO DE AMORIM, ocupante do cargo de Assessor Técnico, código DAS-5, lotada na
Secretaria Municipal de Cidadania, Assistência Social e Trabalho, a contar de 26 de janeiro de 2012. Ananindeua
(PA), 30 de janeiro de 2012. HELDER BARBALHO Prefeito Municipal de Ananindeua OTAVIO OLIVA NETO
Secretário Municipal de Administração.”
35 Vide item 43.
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Conversa objeto de análise laborada pelo GAECO MPPA (extraída do celular de MAURO), a partir do acervo constante
do HD modelo HX-M101TCB/G, marca Seagate, com registro de patrimônio do MPPA tombado sob o n° 51.443
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47.

Em 20.03.20, às 18:09:07, conforme metadados extraídos do

computador de marca ACER, apreendido em busca e apreensão na sede da empresa
MARCOPLAS, foi encontrado um documento endereçado ao Cel. Costa Junior: “ATT:
Cel. Costa Junior”, com o título “PROPOSTA CASA CIVIL”.
48.

RECORDANDO: Esse documento é de 20.03.20 e a licitação só foi

iniciada, formalmente, em 24.03.20.
49.

Abaixo, segue o documento, em papel timbrado da MARCOPLAS,

na íntegra (palavras em vermelho são do original. Setas em vermelho são marcações
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50.

A seguir, metadados do arquivo “PROPOSTA CASA CIVIL.pdf”:

51.

Algumas

observações

merecem

destaque.

Como

restou

demonstrado nos itens anteriores, as tratativas para contratação da empresa
MARCOPLAS já tinham iniciado, pelo menos, em 18.03.20.
52.

No documento de item 50, a proposta se viu endereçada à “CASA

CIVIL” do Governo do Estado do Pará, sendo que a licitação ocorreria na Secretaria
de Estado de Saúde do Pará – SESPA. Importante notar que seu endereçamento
objetivou assegurar ciência em simultâneo, também, ao “Cel. Costa Junior”, que
ao tempo de tais fatos era, e ainda hoje é, o chefe da Casa Militar do Governo do
Estado do Pará, e ao menos formalmente, se considerando atribuições constantes de
letra de lei no papel, não deveria, ou sequer detinha ligações (e nem ingerência
administrativa) com licitações que se desenvolviam na SESPA.

Ou seja, o documento deveria ser encaminhado ao Secretário da

SESPA, denunciado ALBERTO BELTRAME. Além do mais, a grafia da palavra sopro
está errada, pois constou “sopor” (equívoco detectado por COSTA JÚNIOR). Por fim,
Procuradoria-Geral de Justiça
Rua João Diogo, nº. 100, 3º Andar - Cidade Velha
CEP nº. 66015-165
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Fonte: http://casamilitar.pa.gov.br/missao
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a quantidade de garrafas e os valores (sem envase), concidentemente, são os mesmos
que constariam na licitação, que ainda nem sequer havia se iniciado.
54.

Esse documento foi enviado ao denunciado COSTA JÚNIOR, que

estava, pessoalmente, em tratativas com a MARCOPLAS, através de seus
representantes formais e informais. Entretanto, COSTA JÚNIOR percebeu algumas
inconsistências no documento, e enviou mensagens de áudio para LUZIA, para retificálas, que por sua vez compartilhou com MAURO, razão da descoberta de tais áudios
(celular objeto de busca e apreensão).
55.

Nos áudios a seguir transcritos, COSTA JÚNIOR solicita as

modificações:

Transcrição do áudio: “O att aí que tá Costa Junior, coloque: att Dr. Alberto Beltrame.
Opa...”

Procuradoria-Geral de Justiça
Rua João Diogo, nº. 100, 3º Andar - Cidade Velha
CEP nº. 66015-165

Telefones: 4006-3419 / 4006-3422
pgj@mppa.mp.br
www.mppa.mp.br

Página

36

Transcrição do áudio: “Rosane, boa noite. Nessa proposta coloque: proposta à
Secretaria de Estado de Saúde Pública do Pará. Secretaria de Estado de Saúde
Pública do Pará. Eu acho que também no termo que tá aí na planilha deve ser sopro,
tá sopor, né?. Coloque sopro. Acho que é o sopro, que é a situação da garrafinha que
se transforma num recipiente de 240ml, né?”

PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA

Conversa objeto de análise laborada pelo GAECO MPPA (extraída do celular de MAURO), a partir do
acervo constante do HD modelo HX-M101TCB/G, marca Seagate, com registro de patrimônio do MPPA
tombado sob o n° 51.443

56.

Na sequência, dia 21.03.20, MAURO envia para LUZIA proposta

refeita. Mas LUZIA pede para trocar “Sr” por “Dr”, argumentando: “Sabe que esse
povo gosta de ser chamado de doutor e o Costa Júnior disse que era para colocar
Doutor”. MAURO corrige novamente o documento e reenvia para LUZIA, agora com
todas as alterações solicitadas (inclusive a palavra “sopro”) por COSTA JÚNIOR.
Abaixo, diálogo e a versão final do documento, datado retroativamente de 20.03.20
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(grifos nosso):
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57.

Porém, esse não foi o documento assinado por LUZIA, como sócia

administradora da MARCOPLAS. Como será visto adiante, as tratativas estavam bem
encaminhadas, mas ainda não estavam 100% confirmadas com o Governo do Estado,
pois faltavam acertar alguns detalhes, inclusive de pagamentos. Daí o porquê de
constar duas propostas nos documentos enviados a COSTA JÚNIOR (sem e com
envase).
58.

Apenas depois de 100% confirmado, o que ocorreu em 23.03.20, é

que o documento foi feito com apenas uma proposta, exatamente a que constaria na
licitação (quantidade de garrafas e valores).
59.

Como resultado da busca e apreensão, foi encontrado esse

documento na sede da MARCOPLAS, datado do dia da licitação (24.03.20), abaixo
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colacionado (grifos nosso):
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60.

Sem qualquer outra explicação razoável que não pela forma

através da qual atuava referida Organização em cada mínima etapa de tramitação e
controle de todos os atos e agentes envolvidos em cadeia, referido documento NÃO
CONSTOU formalmente da licitação. Aliás, como será visto mais adiante, não houve
convite formal para a empresa MARCOPLAS participar da dispensa (e-mail, carta,
telefone, etc), de modo que, não fossem as tratativas espúrias descobertas, não haveria
justificativa plausível para que a empresa MARCOPLAS participasse e ganhasse a
licitação.
61.

No mesmo dia 21.03.20, em diálogo entre os denunciados MAURO

e PAULO, aquele envia os preços da pré-forma, medidas e condições de pagamento,
mas faz ressalva importante para PAULO:
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Conversa objeto de análise laborada pelo GAECO MPPA (extraída do celular de MAURO), a partir
do acervo constante do HD modelo HX-M101TCB/G, marca Seagate, com registro de patrimônio do
MPPA tombado sob o n° 51.443
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62.

O tal “coronel”, como já visto, trata-se do denunciado COSTA

JÚNIOR. Comprova-se, mais uma vez, que o direcionamento da licitação para a
empresa MARCOPLAS já estava sendo costurado antes da licitação.
63.

O papel de destaque do coronel COSTA JÚNIOR nas negociações

foi tão significativo que os denunciados MAURO e PAULO questionam quanto o
coronel iria ganhar no esquema (diálogo transcrito abaixo), vantagem indevida
descoberta e confirmada mais adiante (vide Tópico XI):

Conversa objeto de análise laborada pelo GAECO MPPA (extraída do celular de MAURO), a partir do
acervo constante do HD modelo HX-M101TCB/G, marca Seagate, com registro de patrimônio do MPPA
tombado sob o n° 51.443

64.

Ainda no dia 21.03.20, MAURO sugere a MARCOS CASTRO que

façam (MAURO, MARCOS CASTRO, PAULO CHARCHAR e LUZIA) uma reunião
entre eles via aplicativo de vídeo TEAMLINK, por causa da pandemia de Covid-19,
tendo por objetivo acertar detalhes de comissão e lucros, ao que MARCOS CASTRO
refuta e diz que prefere ver na segunda-feira próxima, ocasião em que já estariam
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“operando”. MAURO responde:
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65.

Na conversa acima fica claro que a decisão da contratação da

MARCOPLAS e aprovação dos valores passou pela intermediação do coronel COSTA
JÚNIOR, mesmo que tenha havido atuação de outros agentes com poder de decisão e
mando, o fato inconteste é sua efetiva, consciente e direto envolvimento.
66.

Tanto assim, que dando continuidade, no dia 22.03.20, MAURO

informa ao representante da J. N. BEBIDAS que a negociação está bem adiantada e
que não pode haver desencontros (fl. 445, Vol. II, do PIC):

67.

No dia 23.03.20, às 14h:30m, MAURO avisa ao representante da

J. N. BEBIDAS que está tudo certo com o Governo e que acabara de receber a
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informação (fl. 451, Vol. II, do PIC):
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68.

O sopro das garrafas pets e as caixas foram feitas, de fato, embora

posteriormente (abril de 2020), pelas empresas J. N. BEBIDAS e LOCAL
REPRESENTAÇÕES, ambas do grupo empresarial do qual FELIPE ALMADA
(interlocutor das conversas) representa. Para essas empresas foi pago o valor total de
R$298.621,63, conforme Notas Fiscais de fls. 511/534, Vol. III, do PIC) – vide Tópico
VI.
69.

Também no dia 23.03.20, em novo diálogo com a representante da
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RAVIBRAS, MAURO confirma o acerto e autoriza fazer as tampas:
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Conversa objeto de análise laborada pelo GAECO MPPA (extraída do celular de MAURO), a partir do
acervo constante do HD modelo HX-M101TCB/G, marca Seagate, com registro de patrimônio do MPPA
tombado sob o n° 51.443

representante da RAVIBRAS mande um e-mail com o orçamento, confirmando tudo,
que ele retornaria via e-mail pessoal (msfcarmo@gmail.com), mas que tinha de ser no
nome da MARCOPLAS:
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Na sequência, ainda no dia 23.03.20, MAURO solicita que a
Página

70.
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Conversa objeto de análise laborada pelo GAECO MPPA (extraída do celular de MAURO), a partir do
acervo constante do HD modelo HX-M101TCB/G, marca Seagate, com registro de patrimônio do MPPA
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71.

Abaixo, o e-mail enviado pela RAVIBRAS (fl. 156, Vol. I, do PIC),

datado de 23.03.20, para ser faturado em nome da MARCOPLAS:

72.

De fato, as tampas foram feitas pela empresa RAVIBRAS, pelo

Também no dia 23.03.20, MAURO consegue fechar com a

empresa LORENPET NORDESTE INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA
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preço total de R$43.884,00 (Nota Fiscal à fl. 168, Vol. I, do PIC) – vide Tópico VI.
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(CNPJ n° 05.006.462/0001-30) para fornecimento de pré-formas36 à MARCOPLAS,
conforme anexo de e-mail comprobatório (fl. 121, Vol. I, do PIC):

74.

De fato, as pré-formas foram feitas pela empresa LORENPET, pelo

custo total de R$181.455,06 (Nota Fiscal à fl. 118, Vol. I, do PIC) – vide Tópico VI.
75.

Embora as tratativas para confecção dos rótulos para colocar nas

garrafas pets tenham se iniciado em 22.03.20, o fechamento e confirmação do negócio,
a cargo de MAURO, em nome da MARCOPLAS, ocorreram no dia 23.03.20 com a
empresa GLOBALFLEX EIRELI – ME, conforme diálogo com o representante de nome

36
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FRANCISCO, abaixo colacionado:

Após sopradas é que viram garrafas pets.
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Conversa objeto de análise laborada pelo GAECO MPPA (extraída do celular de MAURO), a partir do
acervo constante do HD modelo HX-M101TCB/G, marca Seagate, com registro de patrimônio do MPPA
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76.

Na noite de 23.03.20, a GLOBALFLEX encaminha a MAURO, via

Whatsapp, orçamento endereçado à MARCOPLAS, com a descrição dos rótulos,
quantidades e valores (fl. 173, Vol. I, do PIC):

77.

Os rótulos ficaram prontos dia 24.03.20. MAURO, entretanto,

representando a MARCOPLAS, só deu a ordem para prosseguir, ou seja, iniciar as
impressões, apenas dia 27.03.20, com a promessa de que dia 30.03.20 iria transferir

Página

MARCOPLAS, o que de fato ocorreu. Abaixo, reprodução do rótulo com a logo da
MARCOPLAS e do Governo do Estado do Pará.
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para a conta da empresa GLOBALFLEX, após pagamento pelo Governo do Estado à

Telefones: 4006-3419 / 4006-3422
pgj@mppa.mp.br
www.mppa.mp.br
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78.

Esse mesmo rótulo já estava circulando no grupo de Whatsapp

denominado “RÓTULOS ÁLCOOL LÍQUIDO”, criado pela assessoria de comunicação
do Governo do Estado do Pará no dia 24.03.20, às 13:54:32, conforme prova abaixo:

Conversa objeto de análise laborada pelo GAECO MPPA (extraída do celular de MAURO), a partir
do acervo constante do HD modelo HX-M101TCB/G, marca Seagate, com registro de patrimônio
do MPPA tombado sob o n° 51.443

79.

Interessante observar que a criação de tal grupo ocorreu no exato

dia do início formal da licitação (24.03.20), passando cerca de duas horas do meio dia.
Impossível que a dispensa de licitação tivesse se encerrado nesse horário
(13:54:32), cumpridas todas as formalidades legais e já com a indicação da empresa
vencedora. Mais uma prova contundente do direcionamento para a empresa
MARCOPLAS.
80.

A seguir, trechos dos diálogos mantidos entre os participantes do

referido Grupo (Fernanda Pinheiro Vera Ascom (559191112102@s.whatsapp.net);
Luzia Rosane (559184669232@s.whatsapp.net); @559184181939; e MAURO
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SÉRGIO):
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Conversa objeto de análise laborada pelo GAECO MPPA (extraída do celular de MAURO), a partir
do acervo constante do HD modelo HX-M101TCB/G, marca Seagate, com registro de patrimônio
do MPPA tombado sob o n° 51.443

81.

O diálogo abaixo deixa claro o papel de executor do comando

das negociações a cargo do denunciado COSTA JÚNIOR, o que reforça a ideia de
hierarquia da ORCRIM:

Conversa objeto de análise laborada pelo GAECO MPPA (extraída do celular de MAURO), a partir do
acervo constante do HD modelo HX-M101TCB/G, marca Seagate, com registro de patrimônio do MPPA
tombado sob o n° 51.443

82.
constar

dos

Em seguida, MAURO envia ao Grupo a logo da MARCOPLAS para
rótulos.

Mais

adiante,

Fernanda

Pinheiro

Vera

Ascom
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MARCOPLAS (vide item 77), exatamente como utilizadas nas garrafas:
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(559191112102@s.whatsapp.net) posta a arte definitiva do rótulo, com a logo da
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Conversa objeto de análise laborada pelo GAECO MPPA (extraída do celular de MAURO), a partir do
acervo constante do HD modelo HX-M101TCB/G, marca Seagate, com registro de patrimônio do MPPA
tombado sob o n° 51.443

83.

Descobriu-se, entretanto, que no dia anterior, 23.03.20, ou seja, um

dia antes da licitação e da criação do Grupo “RÓTULOS ÁLCOOL LÍQUIDO”, MAURO
já havia iniciado as tratativas com a assessoria de comunicação do Governo do Estado,
por meio da assessora Fernanda Pinheiro Vera, conforme extraído do diálogo abaixo
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84.

Fato também corroborado em diálogo entre MAURO e MARCOS

CASTRO, no dia 23.03.20:

Conversa objeto de análise laborada pelo GAECO MPPA (extraída do celular de MAURO), a partir
do acervo constante do HD modelo HX-M101TCB/G, marca Seagate, com registro de patrimônio
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85.

Em arquivo de áudio enviado para MARCOS CASTRO no dia

23.03.20, MAURO conclui:

Transcrição do áudio: “Lembrando Marcos que o rótulo não é tão grande, colocar muitas marcas
é complicado, entendeu? O rótulo é de 240ml. Aí tem o rótulo, a logomarca do governo, tem a
logomarca da MARCOPLAS, não sei se vai ter da Pagrisa, se vai ter da Heinekein, essas
informações que eu preciso pra amanhã pra definir com a assessoria de comunicação, lá com a
Fernanda que falou comigo agora a pouco, tá? Eu já passei as medidas dos rótulos, ela só quer
as logomarcas agora pra deixar encaixado, aí ela pega, manda o arquivo, eu mando pra gráfica, a
gráfica enquadra se tiver alguma coisa desalinhada enquadra, enquadrou, faz o clichê, rodou e já
vamo pra guerra.”
Conversa objeto de análise laborada pelo GAECO MPPA (extraída do celular de MAURO), a partir do
acervo constante do HD modelo HX-M101TCB/G, marca Seagate, com registro de patrimônio do MPPA
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2020/244009 só foi iniciada formalmente em 24.03.20.
87.

Entretanto, e como prova cabal do direcionamento para a

empresa MARCOPLAS, corroborando todas as tratativas e documentos acima
Procuradoria-Geral de Justiça
Rua João Diogo, nº. 100, 3º Andar - Cidade Velha
CEP nº. 66015-165

Telefones: 4006-3419 / 4006-3422
pgj@mppa.mp.br
www.mppa.mp.br

53

RECORDANDO mais uma vez: a dispensa de licitação n°
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citados, foi emitida pela MARCOPLAS uma NOTA FISCAL à SECRETARIA DE
ESTADO DE SAÚDE PÚBLICA, cuja natureza da operação constou como “VENDA
DE MERCADORIAS COM ENTREGA FUTURA37”, no valor de R$1.710.000,00, datada
de 23.03.20, ou seja, um dia antes da abertura oficial da licitação, confirmando que já
se sabia, antecipadamente, que a MARCOPLAS iria ganhar referida licitação.
Depois é que emitiriam outra nota fiscal (de entrega de mercadorias), datada de
22.04.20:
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A operação de Venda para Entrega Futura ocorre quando um estabelecimento vendedor comercializa
determinada mercadoria e efetua o faturamento antecipado à entrega. Isso porque, nessa negociação, a entrega
ocorre posteriormente, a um prazo convencionado entre ambas as partes, enquanto que o pagamento da mercadoria
é efetuado antecipadamente à sua entrega. Essa operação é realizada apenas para fins de simples faturamento,
sem que ocorra movimentação de mercadorias no momento. Posteriormente, será necessário emitir uma nota fiscal
de remessa para transporte desta mercadoria.
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88.

Provado, pois, o ajuste antecipado e o direcionamento para a

empresa MARCOPLAS, fato que também foi constatado no Relatório Técnico da
Auditoria de Controle Externo da 6ª Controladoria de Contas e Gestão do TCE/PA,
páginas 4, 6 e 9 (vide Tópico IX. 1).

V – HISTÓRICO DA EMPRESA MARCOPLAS COMÉRCIO DE MÓVEIS
LTDA
89.

A empresa MARCOPLAS COMÉRCIO DE MÓVEIS LTDA, nome

fantasia MARCOPLAS LTDA, inscrita sob o CNPJ nº 24.177.219/0001-29, foi criada
em 16.02.16.
90.

À época da licitação ora sob análise, estava constituída em nome

de LUZIA ROSANE RIBEIRO PONTES (sócia administradora e detentora de 90% do
capital) e MARILENE CASTRO DA SILVA38 (CPF n° 998.643.472-68). Atualmente,
está constituída apenas em nome da denunciada LUZIA.
91.

Inicialmente, a MARCOPLÁS atendia pelo nome comercial

MARILENE C. DA SILVA EPP (empresa de pequeno porte), cuja única sócia era
MARILENE CASTRO DA SILVA, irmã do denunciado MARCOS CASTRO. MARILENE
foi empregada de carteira assinada, de janeiro de 2012 a maio de 2017, com média
mensal salarial de pouco mais de mil reais, da empresa PLAMAX SERVIÇOS E
COLETORA DE RESÍDUOS LTDA (CNPJ N° 04.282.145/0001-83), cujo sócio sempre
foi seu irmão e ora denunciado MARCOS CASTRO.
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Nenhum elemento de informação e/ou indício contundente foram encontrados nos autos que implicassem a Sra.
Marilene Castro da Silva na Orcrim e no esquema criminoso. Ao tempo da dispensa de licitação ora denunciada,
Marilene sequer tinha poderes de gestão na MARCOPLAS. Não há citações a seu nome, nem documentos que lhe
possam responsabilizá-la pelas condutas criminosas praticadas pelos demais denunciados. Não há que se falar em
responsabilidade objetiva. Nesse sentido, segue exemplo citado por EDILSON MOUGENOT BONFIM. CÓDIGO
DE PROCESSO PENAL ANOTADO (Locais do Kindle 26962-26966). Saraiva. Edição do Kindle: “O simples fato
de uma pessoa pertencer à diretoria de uma empresa não significa que ela deva ser responsabilizada pelo
crime ali praticado, sob pena de consagração de responsabilidade objetiva. É possível atribuir a todos os
denunciados a prática de um mesmo ato (denúncia geral), porquanto todos dele participaram, mas não é possível
narrar vários atos sem dizer quem os praticou, atribuindo-os a todos, pois neste caso não se tem uma denúncia
geral, mas genérica. Ordem concedida para declarar a inépcia da denúncia.” (STJ: HC 115.244-SP, 6ª T., Rel. Jane
Silva, j. 3.2.2009, DJe 16.2.2009). (grifo nosso). Suas citações são apenas para contextualizar o histórico da
MARCOPLAS e as ligações familiares do denunciado MARCOS CASTRO.
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92.

MARILENE foi, também, servidora comissionada da Prefeitura de

Capitão Poço/PA, vinculada ao Fundo Municipal de Saúde, de agosto de 2019 a maio
de 2020, com remuneração mensal de R$1.093,62 (bruto), não aparecendo mais a
partir do mês de junho de 2020 (quando as denúncias sobre a contratação irregular da
MARCOPLAS com a SESPA começaram a circular na imprensa).

Fonte: Portal da Transparência - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPITÃO POÇO (PA)

93.

Em 02.03.18 foi aberta uma filial da MARCOPLAS em Capitão

Poço/PA (CNPJ nº 24.177.219/0002-00). Pouco mais de um mês depois, em
09.04.18, a empresa MARCOPLAS ganhou uma licitação (até então a única que havia
participado e ganhado), coincidentemente, em Capitão Poço/PA (Pregão Presencial
nº 007/2018-PMCP-PP-SRP39, que visou a “POSSÍVEL AQUISIÇÃO DE MÓVEIS DE
USO ESCOLAR PARA USO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE
CAPITÃO POÇO, a fim de atender as necessidades dos órgãos”), no valor total de
R$924.080,00 (novecentos e vinte e quatro mil, oitenta reais) – contrato foi assinado
em 09.04.18. Destaque-se que o aviso desse certame foi publicado no dia 12.03.18
(dez dias depois de aberta a filial). Por esse contrato, o fato inconteste é que, conforme
informação constante de planilha acostada aos autos, a MARCOPLAS recebeu
valores.
94.

Ressalte-se que MARCOS CASTRO é natural de Capitão

39

Licitação objeto de investigação pela Promotoria de Justiça de Capitão Poço/PA, através do Inquérito Civil n°
000392-079/2020 acostado aos autos, precisamente, Vol. III do PIC), e objeto de compartilhamento com o
GAECO.
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95.

Em relatório produzido pelo Núcleo de Combate à Improbidade

Administrativa e Corrupção-NCIC/MPPA, datado de em 04.02.21, a pedido da
Promotoria de Justiça de Capitão Poço/PA40, várias irregularidades nessa licitação
foram apontadas, sendo que na conclusão do referido relatório constou: “Portanto, há
indícios de direcionamento da contratação da empresa MARCOPLAS...” (mídia de
fl. 970).
96.

Não seria o último direcionamento de licitação da MARCOPLAS.

97.

A filial foi extinta em 06.07.20.

98.

Seguindo no histórico da empresa (matriz), no balanço patrimonial

apresentado à JUCEPA em 14.07.16, o capital social subscrito integralizado e
informado foi de R$500.000,00 (quinhentos mil reais). Em 20.03.17 a empresa outorgou
procuração pública (Registro de Imóveis e Notas Faria Neto, fl. 109, Livro 0071-A) –
acostado aos autos do PIC, sem prazo de validade determinado, a MARCOS
ROBERTO CASTRO DA SILVA, ora denunciado e irmão de MARILENE, com
“poderes amplos e gerais para tratar e resolver todos os interesses e negócios
da firma mandante”.
99.

Somente em janeiro de 2020 é que a denunciada LUZIA ROSANE

RIBEIRO PONTES ingressou na MARCOPLÁS, como sócia administradora, de forma
isolada, integralizando um capital social de R$450.000,00 (quatrocentos e cinquenta
mil reais), ficando MARILENE com apenas R$50.000,00 (cinquenta mil reais).
100. LUZIA também foi empregada formal da empresa PLAMAX, de
2007 a 2014, com média de salário mensal de pouco mais de mil reais:

101. Antes da empresa MARCOPLÁS, LUZIA foi sócia proprietária das

40

Inquérito Civil n° 000392-079/2020 acostado aos autos, precisamente, Vol. III do PIC)
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sede em Belém/PA, aberta em 1991, mas sem movimentação há mais de 10 anos
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seguintes empresas: a) PONTES MAIA & CIA LTDA (CNPJ n° 63882294000142), com
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(CANCEL.-ART.60 LEI 8934/94), com capital social de R$0,54; b) R R PONTES
REPRESENTAÇÕES E COMERCIO LTDA (CNPJ n° 83356998000199), com sede em
Belém/PA, aberta em 1993, mas sem movimentação há mais de 10 anos (CANCEL.ART.60 LEI 8934/94), com capital social de R$1,09; c) PEIXE BOI COMERCIO E
EXPORTAÇÃO DE ANIMAIS VIVOS LTDA (CNPJ n° 63882294000142), com sede em
Marabá/PA, aberta em 2011, registro ativo, com capital social de R$25.000,00.
102. Em 03.08.20, MARILENE retirou-se da sociedade, transferindo
sua cota de R$50.000,00 para LUZIA, que restou como única proprietária, totalizando
o capital social integralizado em R$500.000,00 (quinhentos mil reais).
103. Percebe-se, pelas informações acima apresentadas, que tanto o
histórico patrimonial de MARILENE quanto o de LUZIA são incompatíveis com o
capital social integralizado e informado, em contrato formal, à Junta Comercial do
Estado do Pará, da empresa MARCOPLAS.
104. Em oitiva ao GAECO, a contadora ATYLIANA (fl. 577, Vol. II, do
PIC) relatou que começou a trabalhar na MARCOPLAS em janeiro de 2020 e que “A
empresa estava sem movimentação e tinha alguns débitos”.
105. Essa informação também corrobora o fato de que a MARCOPLAS
não tinha lastro financeiro para suportar o fornecimento de 1.400.000 (um milhão e
quatrocentas mil) garrafas pet (até porque nunca produziu uma sequer) e ganhar
uma licitação de R$1.710.000,00, razão pela qual agora se sabe porque essa vultosa
quantia foi antecipada pelo Estado do Pará: pagar logo os fornecedores (100%
terceirizados) e desviar a maior parte.
106. A empresa MARCOPLAS está cadastrada como localizada à
ESTRADA SANTANA DO AURÁ, S/N, GALPÃO 1, BAIRRO ÁGUAS LINDAS, CEP Nº
67020590, EM ANANINDEUA (PA).
107. Segundo pesquisa no Google Earth trata-se de um imóvel com
vários galpões e que alberga outras empresas do denominado GRUPO REVERSA
SOLUÇÕES SUSTENTÁVEIS, que abrangeria, a princípio, as empresas OURO
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NEGRO, PLAMAX, PLASFINO e a própria MARCOPLAS (esse aspecto será
Página

detalhado no Tópico VII):
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Fonte: Google Earth (-1.403256, -48.374445)

VI – TERCEIRIZAÇÃO TOTAL DA PRODUÇÃO DE GARRAFAS PET.
100% DE SUBCONTRATAÇÃO. MARCOPLAS UTILIZADA APENAS PARA
EMISSÃO DE NOTA FISCAL.

108. A empresa MARCOPLAS tem, em seu CNAE (Classificação
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Nacional de Atividades Econômicas), as seguintes atividades econômicas:

Fonte: Receita Federal do Brasil
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109. Segundo sítio oficial da empresa (https://marcoplas.business.site/),
o portfólio de produtos comercializados seriam os seguintes produtos plásticos:

110. Na rede social Instagram, no perfil da MARCOPLAS (marcoplasbr)
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aparecem os seguintes produtos:
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Fonte: https://www.instagram.com/marcoplasbr/

111. Pelo histórico demonstrado no Tópico V, percebe-se que a
empresa MARCOPLAS nunca desenvolveu trabalho de fabricação ou comercialização
anterior (a não ser para o Governo do Estado) de garrafas pet.
112. A própria empresa declarou à JUCEPA uma descrição resumida
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das atividades da empresa (documento datado de 15.06.19):
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Fonte: Regin/JUCEPA

113. Esse fato restou demonstrado: a) pelas notas fiscais de entrada
e saída obtidas judicialmente da SEFA (Apenso 02 do PIC), sendo que a única saída
(venda) é para o Governo do Estado do Pará; b) na busca e apreensão não foi
encontrado qualquer maquinário relacionado à produção de insumos para
montagem de garrafa pet; c) 100% dos insumos, ou seja, as partes isoladas para
posterior montagem da garrafa pet (pré-formas, tampas, rótulos, sopro), foram
terceirizados (inclusive as caixas para armazenamento), isto é, houve subcontratação
TOTAL e INTEGRAL da produção e montagem.
114. O diagrama abaixo demonstra, visualmente, o que foi feito por cada

41

Tais empresas prestadoras de serviços terceirizados não estão sendo investigadas, pois ao que tudo indica
comercializaram seus produtos de forma lícita. Cita-se apenas para contextualização e entendimento dos fatos
denunciados.
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empresa terceirizada/subcontratada41 e o valor pago pela MARCOPLAS:
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115. Em síntese, pode-se afirmar, para além de dúvida razoável, que a
empresa MARCOPLAS, além de não ter produzido um item sequer das garrafas
entregues ao Governo do Estado do Pará, serviu, apenas e tão somente, para
EMISSÃO DE NOTA FISCAL, com a finalidade precípua de DESVIAR DINHEIRO
PÚBLICO (vide Tópico X).
116. A essa conclusão se chega pelas notas fiscais fornecidas pelas
empresas terceirizadas, pelas notas fiscais de entrada e saída remetidas pela SEFA,
pelo sobrepreço das garrafas (vide Tópico XI.5) e pela planilha a seguir colacionada,
extraída do computador arrecadado na busca e apreensão na sede da MARCOPLAS,
onde se constata que o custo real e total para produção das garrafas, incluindo
imposto e comissionamento dos intermediadores comerciais (denunciados MAURO e
PAULO) foi de R$857.062,90, sendo que o Governo do Estado do Pará pagou, por
essas garrafas, absurdos R$1.710.000,00 à MARCOPLAS. Para os denunciados
MARCOS CASTRO e LUZIA o lucro foi de R$601.983,00 e R$200.000,00,
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respectivamente (vide Tópicos XX e XII).
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117. A seguir, metadados do arquivo acima, criado em 15.08.20,
nominado: “PRESTAÇÃO DE CONTAS P CONTABILIDADE.DOCX”

118. A explicação para que o maior valor (R$601.983,00) tenha sido
destinado ao denunciado MARCOS CASTRO, como pró-labore42, repousa na simples
constatação e conclusão de que ele é, de fato, o real proprietário da MARCOPLAS,
embora na condição de “sócio oculto”.
VII – DO VERDADEIRO PROPRIETÁRIO DA EMPRESA MARCOPLAS:
MARCOS ROBERTO CASTRO DA SILVA (SÓCIO OCULTO)

119. Como já frisado em tópicos anteriores (IV a VI), embora não seja
sócio formal da empresa MARCOPLAS, MARCOS CASTRO sempre se comportou
como se dono fosse, dando suporte, em especial, financeiro. E, obviamente, teve
retorno monetário disso, a exemplo da licitação ora denunciada, com o expressivo
lucro obtido.
120. Como será visto mais adiante, MARCOS CASTRO construiu seu
grupo empresarial e parte do patrimônio às custas do Erário Público, tendo em vista
que suas empresas (algumas como sócio oculto) já ganharam diversas licitações
no Estado do Pará.
121. Outra característica de MARCOS CASTRO é formar sociedade
empresarial com familiares (ou do grupo familiar). Os sócios geralmente são parentes

42

“A expressão “pró-labore” vem do latim e significa “pelo trabalho”. O pró-labore é a remuneração que um
administrador recebe pelo trabalho desempenhado em sua empresa. Todos os sócios que desempenham atividades
administrativas têm direito ao pró-labore. (...) Em outras palavras, é o salário do dono ou dos donos da empresa.
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e ex-empregados de alguma outra empresa de MARCOS CASTRO, e pelo histórico
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patrimonial e financeiro, jamais teriam condições econômicas de ter o capital social
integralizado informado à JUCEPA, tal qual consta nos contratos.
122. Como visto no Tópico V, LUZIA e MARILENE já foram
empregadas da PLAMAX, com salário módico. Assim como os sócios de outras
empresas.
123. O grupo empresarial (GRUPO REVERSA) é formado por várias
empresas, todas ligadas a MARCOS CASTRO:

Fonte: Facebook (@gruporeversaoficial)

124. Há, ainda, outras empresas que não aparecem na imagem acima,
mas que estão instaladas no mesmo complexo e que também estão ligadas a MARCOS
CASTRO:
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27208498000139
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EMPRESAS
USINA OURO NEGRO FABRICACAO DE PRODUTOS MINERAIS EIRELI
(OURO NEGRO)
PLAMAX COLETA E DESTINAÇÃO DE RESÍDUOS SÓLIDOS
(PLAMAX)
MARCOPLAS COMERCIO DE MOVEIS LTDA
(MARCOPLAS)
REVERSA AMBIENTAL SERVICOS E COLETORA DE RESIDUOS EIRELI –
PLASFINO
IMPACTO CONSTRUTORA EIRELI
SARIA PRODUTOS DE LIMPEZA EIRELI
M.R.C DA SILVA
M C EMPREENDIMENTOS, GESTÃO E ADMINISTRAÇÃO DA
PROPRIEDADE IMOBILIARIA EIRELI
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125. Abaixo, diagrama representativo da cadeia dominial das empresas
ligadas a MARCOS CASTRO, como sócio formal ou oculto; sócios que já foram
empregados de MARCOS CASTRO em outras empresas de seu grupo; vínculo familiar
e que empresas43 já participaram de licitações:

126. MARCOS CASTRO faz questão de se apresentar como o “gestor”

43

Algumas pessoas físicas e jurídicas mencionadas não estão sendo investigadas. Cita-se apenas para
contextualização e entendimento dos fatos denunciados
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do grupo empresarial, fato corroborado por publicações em redes sociais:
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Fonte: https://issuu.com/revistanossa/docs/nossa_17-issuu/24
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Fonte: https://www.facebook.com/gruporeversaoficial/posts/299375533799691
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127. Quando o caso ora denunciado teve divulgação na mídia44, em
especial depois da Ação Civil Pública ajuizada pela 4ª Promotoria de Justiça de
Defesa do Patrimônio Público e da Moralidade Administrativa de Belém perante a 1ª
Vara de Fazenda da Capital45, em reportagem veiculada na imprensa televisiva 46,
MARCOS CASTRO logo se apresentou como “Presidente do Grupo” para defender a
legalidade da licitação, arrematando: “...meus negócios tão tudo aqui dentro. (...)
Tudo que foi feito foi dentro da lei. O que foi cotado foi entregado [sic]...”
128. Recorde-se que MARCOS CASTRO tem, em seu poder de acesso
e uso conforme sua conveniência e oportunidade, procuração pública outorgada pela
MARCOPLAS (datada de 20.03.17, sem informações sobre eventual revogação),
conferindo “poderes amplos e gerais para tratar e resolver todos os interesses e
negócios da firma mandante”.
129. Além de todos os indicativos de poder de mando por parte de
MARCOS CASTRO em relação à MARCOPLAS já apontados, diversos outros diálogos
extraídos do celular de MAURO comprovam a tese do “sócio oculto”.
130. Rememore-se que antes de formalizada oficialmente a dispensa de
licitação ora denunciada (24.03.20), MAURO negociou, no dia 18.03.20, com o
representante da empresa J. N. INDÚSTRIA E COMERCIO EIRELI (J. N. BEBIDAS)
a aquisição de um milhão de garrafas, e ao ser questionado para quem seria foi
categórico: “Para o MARCOS da Plamax”. Trata-se de MARCOS ROBERTO CASTRO
DA SILVA.
131. Em outros trechos, fica evidente que a prestação de contas de
tudo (desde a negociação até a entrega dos produtos) passava por MARCOS
CASTRO.
132. Em diálogo do dia 21.03.20, MAURO manda um áudio para
MARCOS CASTRO explicando o que já tinha sido feito e adiantado até aquele
momento, mesmo antes de a licitação ter iniciado formalmente, numa espécie de
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https://parawebnews.com/processo-de-compra-de-garrafas-pet-pela-sespa-e-cheio-de-erros-grosseiros-efraudes/;
https://noticias.uol.com.br/ultimas-noticias/agencia-estado/2020/06/29/juiz-quebra-sigilo-de-albertobeltrame-por-compra-de-17-mi-de-garrafas-pet-no-pa.htm;
https://www.gazetadopovo.com.br/republica/breves/beltrame-quebra-sigilo-garrafas-pet-para/
45 Proc. n° 0836036-16.2020.8.14.0301.
46 https://globoplay.globo.com/v/8665152/
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prestação de contas. Ora, não teria sentido esse áudio ser direcionado para MARCOS
CASTRO se ele não tivesse poder de mando na MARCOPLAS e no fechamento do
esquema criminoso:

Transcrição do áudio: “MARCOS, a respeito de compras, fornecedores, já tá tudo acertado, tá? A
respeito de prazos, também. Eu queria te mostrar segunda-feira umas oito horas, eu chego aí com
o Paulo, aí. Eu queria te mostrar todo o levantamento que eu fiz, de compra de matéria prima,
compra de... todo o material, né? Material de embalagem, pagamento de serviços, impostos e qual
vai ficar a margem pra ti poder entender todo o processo que ficou, tá bom? Eu já fiz toda a
planilha, e aí te demonstra tudinho aí, pode ser? Oito horas na segunda tô aí. Eu, Paulo, a gente
taí.”
Conversa objeto de análise laborada pelo GAECO MPPA (extraída do celular de MAURO), a partir do acervo
constante do HD modelo HX-M101TCB/G, marca Seagate, com registro de patrimônio do MPPA tombado sob o
n° 51.443

133. No dia 23.03.20, MARCOS CASTRO pergunta para MAURO se
está tudo pronto “para nossa reunião amanhã”. No dia seguinte (24.03.20), MARCOS
CASTRO envia um áudio para MAURO dizendo para esperar (a reunião), pois

Página

69
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Transcrição do áudio: “Espera que apareceu outro negócio aí milionário pra nós. Espera que eu tô
indo aí, vai com a Rosane aí que eu tô chegando aí”.
Conversa objeto de análise laborada pelo GAECO MPPA (extraída do celular de MAURO), a partir do acervo
constante do HD modelo HX-M101TCB/G, marca Seagate, com registro de patrimônio do MPPA tombado sob
o n° 51.443

134. Esse “apareceu outro negócio milionário” traz como referência a
licitação das garrafas pet, de R$1.710.000,00 que a empresa MARCOPLAS ganhou do
Governo do Estado do Pará. Não foi identificado o “outro negócio milionário”.
135. Em diálogo do dia 24.03.20, com a licitação já certa e ganha,
MARCOS CASTRO cobra de MAURO, em mensagem de áudio, os reais valores dos
custos (fizeram para o Governo uma planilha com estimativas, agora o preço era real)
da tampa, da garrafa, do rótulo e da caixa, tudo junto. Ora, que interesse teria MARCOS
CASTRO em saber de tais valores se ele não tinha nada a ver com a licitação? Segue
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abaixo a transcrição do áudio:
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Transcrição do áudio: “Amigo, me dá o custo da tampa, da garrafa, do rótulo e da caixa, aí, junto
pra ver quanto daria.”
Conversa objeto de análise laborada pelo GAECO MPPA (extraída do celular de MAURO), a partir do acervo
constante do HD modelo HX-M101TCB/G, marca Seagate, com registro de patrimônio do MPPA tombado sob
o n° 51.443

136. No dia 25.03.20, questionada por MAURO se o dinheiro tinha caído
na conta e se iriam pagar o fornecedor das tampas, LUZIA manda um áudio dizendo

Transcrição do áudio: “Mauro, deixa eu falar com o Marcos, que ele acabou saindo
correndo daqui, e eu não falei com ele, mas peraí, só um instantinho.”
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que tinha de falar primeiramente com MARCOS CASTRO:
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Conversa objeto de análise laborada pelo GAECO MPPA (extraída do celular de MAURO), a
partir do acervo constante do HD modelo HX-M101TCB/G, marca Seagate, com registro de
patrimônio do MPPA tombado sob o n° 51.443

137. Após ter ganho a licitação, a preocupação de MARCOS CASTRO
voltou-se para a entrega das garrafas, que só começou a ocorrer em maio de 2020,
quase dois meses depois da licitação. Em diálogo do dia 16.04.20, MARCOS CASTRO
manda dois áudios para MAURO cobrando:

Transcrição do áudio: “Mauro, me fala uma coisa: como é que tá a questão das embalagens, cara,
ainda não entregaram não? Ou na Sespa ou na Casa Civil, ainda não entregaram? NÓS temos que
largar disso, porra, o povo tá perguntando aqui como é que ficou.”
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Conversas objeto de análise laborada pelo GAECO MPPA (extraída do celular de MAURO), a partir do acervo
constante do HD modelo HX-M101TCB/G, marca Seagate, com registro de patrimônio do MPPA tombado sob o
n° 51.443
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Transcrição do áudio: “Rapaz, depois vê se tu fala com a Rosane, porque isso tá dando medo já,
olha, pelo amor de Deus, esse negócio pode dar cagada.”

PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA

138. Depois de uma postagem no Facebook sobre as garrafas pet,
compartilhada

com

MAURO

(https://www.facebook.com/101989851517192/posts/123756222673888/?sfnsn=wiws
pwa&extid=HFX7i3ME1oBBn1sD&d=w&vh=e),

MARCOS

CASTRO

demonstra

novamente preocupação com a proporção que as coisas estavam ganhando. MARCOS
CASTRO manda um áudio dizendo que tem de entregar logo:

Transcrição do áudio: “Meu patrão, NÓS VENDEMOS a garrafa, o rótulo, a tampa, a caixa, o
imposto, ei, né assim não, por isso que eu tô falando, mas EU tenho que entregar, né, MAURO,
pra depois ninguém sacanear nada.”
Conversa objeto de análise laborada pelo GAECO MPPA (extraída do celular de MAURO), a partir do acervo
constante do HD modelo HX-M101TCB/G, marca Seagate, com registro de patrimônio do MPPA tombado sob
o n° 51.443

139. Voltando um pouco no tempo, no início do mês de abril de 2020
(09.04.20), quando ainda não tinha recebido sua parte na negociação, MAURO explica
para sua esposa MELISSA que estava cobrando uma posição de MARCOS CASTRO
sobre o restante do dinheiro que faltava pagar para completar sua comissão de
R$100.000,00 (cem mil reais). Esse áudio demonstra a hierarquia de comando na parte
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empresarial, tendo MARCOS CASTRO à frente:
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Transcrição do áudio: “Vai ser feito só segunda feira meu amor, tá? Foi uma orientação do
MARCOS para moça lá, e ela não podia passar por cima dele, tá bom?”
Conversa objeto de análise laborada pelo GAECO MPPA (extraída do celular de MAURO), a partir do acervo
constante do HD modelo HX-M101TCB/G, marca Seagate, com registro de patrimônio do MPPA tombado sob o
n° 51.443

140. Como será visto no tópico seguinte (VIII), após a concretização do
resultado da licitação, ou seja, com a certeza de que a MARCOPLAS seria a ganhadora
da dispensa, os denunciados MARCOS CASTRO, LUZIA, MAURO e PAULO criaram,
no dia 26.03.20, um grupo de Whatsapp, denominado “MC NEW BUSINESS”, com a
finalidade de tratar da execução da entrega das garrafas pet e oportunidades de
negócios, inclusive com o Governo do Estado do Pará.
141. Ressai da análise das conversas desse Grupo papel de destaque
e relevância exercida pelo denunciado MARCOS CASTRO, em nítida posição de
mandante dos negócios e de maior interessado na conclusão dos trabalhos, o que
acabou virando preocupação extrema pela demora nas entregas das garrafas.
142. Em áudio a seguir transcrito, a título exemplificativo, enviado por
MARCOS CASTRO ao Grupo, fica claro o poder de chefia entre os participantes do
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núcleo empresarial, constituindo mais uma contundente prova de que ele é o
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verdadeiro dono, embora oculto47, da MARCOPLAS e demais empresas do
complexo. Dispõe-se até a colocar suas outras empresas para ajudar na montagem e
entrega, se fosse necessário:

Transcrição do áudio: “MAURO, vê se vai de precisar alguma coisa de mim, tá entendendo? De
caminhão, alguma coisa, fala comigo, tá? Eu quero entregar todo o material lá, sabe? Eu tô
vindo da obra aqui, já. Eu já tô em Belém, tá? Eu tô indo pra empresa, já. E assim, meu amigo,
eu não quero mais perder tempo não, tá? O NEGÓCIO FICOU SÉRIO, AGORA JÁ É UMA
EXIGÊNCIA MINHA, TÁ? EU QUERO ESSA PORRA ENTREGUE LÁ, TÁ? Bora vê até que data.
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Justamente quanto a esse contexto, em outros julgados, o STF asseverou que: “(....) o paciente é acusado, na
qualidade de sócio oculto da OSCIP Instituto Médico Cardiológico da Bahia – ICMB, da suposta prática de fraudes
em licitações, desvio de recursos públicos destinados à saúde, lavagem de dinheiro e organização criminosa
(....)Observo que o receio de reiteração delituosa não se traduz exclusivamente a partir da imputação concretamente
considerada, mas decorre de um juízo de periculosidade extraído à luz das particularidades da ação tida como
criminosa. Daí a insuficiência, sob uma ótica prospectiva, da noticiada suspensão dos contratos, visto que, na
motivada visão do Juiz da causa, teria sido evidenciada a periculosidade concreta do agente, circunstância a abalar,
numa dimensão geral, a ordem pública. Ainda foram ponderadas particularidades, como a extensão do dano ao
erário e à população, que teria sido privada de serviços públicos essenciais. A esse respeito, asseverou o Juiz da
causa (grifei): “O investigado Nicolau atua, ao que se demonstrou, com o fim de lesar o erário, havendo uma
miríade de comportamentos criminosos, deixando-se à evidência a constatação de que ele e os integrantes
da suposta organização que lidera amesquinham qualquer noção de respeito á coisa pública, até porque,
analisando-se os crimes tidos como praticados, há uma aparente compreensão, pelos investigados, de
simplesmente inexistir coisa pública, como se e, a fosse mero instrumento propiciador de seu
enriquecimento ilícito. (…) Na espécie, tem-se, à luz do quanto apurado até o momento, que a atuação do
investigado teve por objeto o desvio de recursos públicos destinados à saúde em elevadíssima monta, além da
prática da lavagem de dinheiro para o fim de dissimular a origem ilícita dos recursos desviados. Trata-se de crimes
graves que, além de produzir efeitos permanentes, tem o mesmo poder deletério de uma arma de destruição
em massa, já que suas vítimas mediatas são todas as pessoas que deixam de usufruir de serviço público
essencial à garantia de uma vida com dignidade, além de a má prestação ou a ausência da prestação de
serviços dessa natureza causar a morte de inúmeras pessoas, sobretudo as mais carentes, que não tem
condição de custear tratamentos de saúde na rede privada.”Não há teratologia em tal proceder.(....) A posição
de liderança em organização criminosa também vem sendo considerada por esta Corte como elemento justificador
da custódia cautelar em razão da garantia da ordem pública e como forma de assegurar a cessação das atividades
ilícitas(....).”STJ - HABEAS CORPUS 138.914 (1150). RELATOR: MIN. EDSON FACHIN.
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ME DÁ ATÉ QUE DATA PRA MIM DÁ TUDO ISSO ENTREGADO, tá?. Obrigado meu amigo.
Fica com Deus.”
Conversa objeto de análise laborada pelo GAECO MPPA (extraída do celular de MAURO), a partir do acervo
constante do HD modelo HX-M101TCB/G, marca Seagate, com registro de patrimônio do MPPA tombado sob o
n° 51.443

143. Dessa forma, as provas são contundentes em apontar, para além
de dúvida razoável, MARCOS CASTRO como verdadeiro dono da empresa
MARCOPLAS, que se limitou, praticamente, a emprestar o nome para emissão de
nota fiscal, tendo sido usada (de modo consciente e voluntária pelos denunciados)
como instrumento de desvio de verbas públicas, em licitação direcionada e
fraudulenta, do início ao fim.

VIII – DA CRIÇÃO DO GRUPO “MC NEW BUSINESS”
144. Para garantir que a engrenagem do esquema criminoso não
falhasse e não houvesse intercorrências e desinformações entre os integrantes do
núcleo empresarial da ORCRIM, foi criado esse grupo de Whatsapp no dia 26.03.20,
sendo integrado pelos denunciados MARCOS CASTRO, LUZIA, MAURO e PAULO.
145. Tinha por objetivo tratar de assuntos empresariais e financeiros dos
participantes, da operacionalização da entrega das garrafas pet, além de oportunidades
de negócios, em especial futuras vendas para o Governo do Estado do Pará.
146. Esse último aspecto fica claro logo no início das conversas do
Grupo, quando PAULO envia um arquivo de vídeo com o produto “máscara de
proteção”, e diz para LUZIA, que estava em contato direto com o Governo do
Estado, em especial com o denunciado coronel COSTA JÚNIOR: “Rosane, esse
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produto é interessante tb levar ao Governo”:
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Conversa objeto de análise laborada pelo GAECO MPPA (extraída do celular de MAURO), a partir do
acervo constante do HD modelo HX-M101TCB/G, marca Seagate, com registro de patrimônio do MPPA
tombado sob o n° 51.443

147. Grande parte dos diálogos versam sobre a preocupação na
chegada da matéria-prima para posterior montagem das garrafas e entregas ao
Governo do Estado do Pará, o que reforça e comprova: a) a empresa MARCOPLAS
não produziu um item sequer das garrafas; b) todos os denunciados participantes
do grupo tiveram papel relevante no fechamento do esquema criminoso com o núcleo
político, cada qual exercendo suas funções naquilo que lhes competia; c) MAURO e
PAULO, na posição de intermediadores comerciais (foram além disso), informavam
constantemente como estavam a negociação e chegada dos itens para montagem das
garrafas pet; d) as garrafas pets só começaram a ser entregues (em parte) quase dois
meses depois da licitação, o que afasta a urgência alegada; e) o homem de ligação
com o Governo do Estado (núcleo político) era o denunciado COSTA JÚNIOR; e)
LUZIA, por diversas vezes, serviu de ponte entre o núcleo empresarial e o político,
centralizado no denunciado COSTA JÚNIOR; f) MARCOS CASTRO, no núcleo
empresarial, era quem tinha o poder de decisão e mando, e quem dava as ordens,
pois atuava como dono da MARCOPLAS (sócio oculto).

149. A preocupação na entrega das garrafas, por exemplo, pela demora
que estava ocasionando, tornou-se uma preocupação constante do Grupo, em especial
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148. Alguns diálogos merecem transcrição para comprovar o acima
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de MARCOS CASTRO, pois o dinheiro já tinha sido recebido da SESPA, em sua
totalidade (R$1.710.000,00), e a não entrega poderia representar “problemas” para seu
grupo empresarial com o Governo e com a Justiça.
150. Em

06.04.20,

MARCOS

CASTRO,

em

áudio,

demonstra

preocupação com as entregas, que ainda não tinham ocorrido:

Transcrição do áudio: “gente, eu queria que vocês dessem uma prioridade 100% logo em cima
disso, da logística, como é que vai ser feito, como não vai, porque pra nós fica melhor, né?
Porque depois que nós arcar [sic] com nosso compromisso, gente, aí já fica uma situação
bem estável pra nós, então é isso que eu quero que vocês entenda [sic], tá? Pelo amor de
Deus, bora pra cima, certo? Essa semana pra gente fechar com eles, tem... sexta-feira já tem
entrega de cesta básica, então bora cima, gente, porque nós precisamos entregar isso essa
semana agora, tudo, tudo que nós devemos pro governo.”
Conversa objeto de análise laborada pelo GAECO MPPA (extraída do celular de MAURO), a partir do
acervo constante do HD modelo HX-M101TCB/G, marca Seagate, com registro de patrimônio do MPPA
tombado sob o n° 51.443

151. Em outro áudio, dia 13.04.20, novamente MARCOS CASTRO
cobra o andamento das entregas das garrafas, ao que o denunciado PAULO justifica,
dizendo que “Mauro e a Rosane estão indo agora pela manhã com o Coronel” (COSTA
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JÚNIOR), e só faltava saber o local de entrega:
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Transcrição do áudio: “Opa, deixa eu falar pra vocês: em nome de Jesus, hoje bora entregar
algumas coisas hoje, bora se livrar desse contrato do governo, até pra gente trabalhar em
cima de outro?
Conversa objeto de análise laborada pelo GAECO MPPA (extraída do celular de MAURO), a partir do
acervo constante do HD modelo HX-M101TCB/G, marca Seagate, com registro de patrimônio do MPPA
tombado sob o n° 51.443

152. Dia 10.05.20, MARCOS CASTRO volta a tecer preocupação com
a falta de entrega do restante das garrafas. Posta um vídeo do governador dizendo que

manda vários áudios nesse sentido, sendo que um deles vale a transcrição:
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a questão dos respiradores não ficou sem uma atitude do governo, que conseguiu
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Transcrição do áudio: “Gente, tô passando esse vídeo pra vocês, pra vocês ver que num pode
ter falha, principalmente num tempo desse com nossas coisa [sic], tá? Pelo amor de Deus, se
nós entregamos tudo, porque vocês viram que esse povo fotografaram [sic] tudo da gente e
eles são o caralho, pra confiscar é muito rápido, tá? Então bora ficar atento, porque escândalo
agora ninguém pode ter não, apesar que nós tamo [sic] todo documentado.”
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Conversa objeto de análise laborada pelo GAECO MPPA (extraída do celular de MAURO), a partir do
acervo constante do HD modelo HX-M101TCB/G, marca Seagate, com registro de patrimônio do MPPA
tombado sob o n° 51.443
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153. Na sequência, no dia 21.05.20 MAURO presta contas das
entregas das garrafas ao grupo, mediante as cobranças de MARCOS CASTRO:

Conversa objeto de análise laborada pelo GAECO MPPA (extraída do celular de MAURO), a partir do
acervo constante do HD modelo HX-M101TCB/G, marca Seagate, com registro de patrimônio do MPPA
tombado sob o n° 51.443

154. Por fim, novamente MARCOS CASTRO volta a insistir sobre o

Página

81

contexto de ausência de entrega das garrafas, desabafando ao Grupo (dia 21.05.20):
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Transcrição do áudio: “Boa tarde, acabei de chegar aqui de novo, é isso aí olha cara,
eu vou dizer uma coisa, a nossa situação, eu quero que nós entregamos [sic], se
certificamos [sic], tá entendendo? Que teje [sic] entregue, e deixa eles, se eles
querem tocar fogo, o que fizerem, são governo, eles podem mandar, eu só tô aqui
pra obedecer, tá? Mas pra pagar multa pra ninguém por causa de moleza minha eu
não vou fazer isso não. Cada qual assume seus atos, eu acho interessante isso,
sabe?”
Conversa objeto de análise laborada pelo GAECO MPPA (extraída do celular de MAURO), a partir do
acervo constante do HD modelo HX-M101TCB/G, marca Seagate, com registro de patrimônio do MPPA
tombado sob o n° 51.443

IX – ILEGALIDADES E IRREGULARIDADES COMPROVADAS NO
PROCEDIMENTO LICITATÓRIO N° 2020/244009
155. Importa destacar, desde logo, que além da análise técnica feita
pelo Núcleo de Combate à Improbidade Administrativa e Corrupção (NCIC/MPPA)
– fls. 95/105, Vol. I do PIC, tendo por objeto a Dispensa de Licitação n° 2020/244009,
em conjugação de esforços institucionais com o GAECO (de onde o PIC é originário),
houve representação por parte do Ministério Público de Contas do Estado do
Pará/MPC, através da 8ª Procuradoria de Contas conforme acostado aos autos, ao
Tribunal de Contas do Estado do Pará, e que gerou o Proc. n° 2020/511676, sendo
emitido Relatório Técnico por meio da Auditora de Controle Externo da 6ª
Controladoria de Contas de Gestão do TCE/PA (mídia de fl. 970, Vol. IV do PIC).
156. Todos esses documentos citados reforçam, corroboram e
comprovam as ilegalidades praticadas pelos denunciados na referida licitação, sendo
provas inequívocas dos pedidos de condenações.
157. A Dispensa Emergencial nº 2020/244009 foi inaugurada por
solicitação da então Diretora do Departamento de Administração e Serviços
(DAS/SESPA) CINTIA DE SANTANA ANDRADE TEIXEIRA48, datada de 24/03/2020,
para aquisição de 1.140.000 garrafas PET de Polietileno de 240ml, rotuladas com
tampas perfil baixa que, segundo a solicitação, visaria “proteger a saúde e garantir a
segurança ocupacional dos seus servidores”, para aquisição de garrafas a “envasilhar

48
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álcool etílico 70% doado em galões” para a SESPA.

Exonerada
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158. Conforme planilha abaixo, o processo licitatório n° 2020/244009
possui a seguinte movimentação:
PÁG(S)
(AUTOS
FÍSICOS)

DATA NO
DOCUMENTO

TÍTULO DO
DOCUMENTO

1

23

24/03/2020

Capa do
Físico.

2

23-v

24/03/2020

Correspondência
Interna.

3

24/25-v

23/03/2020

Termo de Referência.

4

26/34

Não consta

Plano de Contingência
Estadual para Infecção
Humana pelo Novo
Coronavírus
(2019nCoV) no Pará.

5

35/41

21/03/2020

Parecer Normativo nº O parecer foi exarado
003/2020 de lavra da com
objetivo
de
CONJUR/SESPA.
estabelecer orientações
jurídicas gerais acerca
dos
processos
administrativos
envolvendo aquisições
diretas
em
caráter
emergencial
para
aquisição de insumos
necessários
ao
enfrentamento
da
pandemia causada pelo
novo coronavírus.

6

42-v

Não consta

Despacho da Diretoria Encaminha os autos ao
de Administração e Departamento
de
Serviços.
Compras para pesquisa
mercadológica.

7

43-v

24/03/2020

Mapa de cotações de Mapa, contendo 6 (seis) O objeto das contratações
utilizado no mapa de preços
lavra da Secretaria cotações.
diverge
do
objeto
da
Adjunta de Gestão
dispensa licitação.
Administrativa.

8

44/52

24/03/2020

Painel de preços.

9

52-v

24/03/2020

Despacho da Diretoria Encaminha os autos ao
de Administração e para
análise
e
Serviços.
deliberação
superior
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DOCUMENTO
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Manifestação da Sespa,
por meio da Diretoria do
Departamento
de
Administração
e
Serviços.

Solicitação para aquisição de
garrafas pet de polietileno de
240 ml rotuladas com tampa
perfil baixa.

Processo

O documento é anterior à
autuação do processo.

Plano que objetiva a
redução do impacto da
introdução e possível
surto da Covid-19 no
Pará.

A pesquisa realizada em
contratações
semelhantes
buscou recipientes do tipo
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possuir
maior
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contratado, também possuía
qualidade superior.
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No parecer acostado não
consta
qualquer
análise
referente à aquisição in
examine.
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MOV.
Nº

PÁG(S)
(AUTOS
FÍSICOS)

DATA NO
DOCUMENTO

TÍTULO DO
DOCUMENTO

DESCRIÇÃO DO
DOCUMENTO

OCORRÊNCIA

53

24/03/2020

Despacho da
Secretaria Adjunta de
Gestão Administrativa.

Despacho determinando
o encaminhamento para
dotação orçamentária.

13

53-v

24/03/2020

Não consta.

Manifestação da Sespa,
por meio da
Coordenadora do GT
Orçamento.

Indicação da Dotação
Orçamentária: 8288, Elemento
de Despesa: 339030, Fonte de
Recurso: 0103, PI:
1040008288C.

14

54

24/03/2020

Despacho da
Secretaria Adjunta de
Gestão Administrativa.

Manifestação da Sespa,
por meio da Secretaria
Adjunta de Gestão
Administrativa.

Encaminha os autos ao para
análise e deliberação superior
quanto
à
realização
de
dispensa de licitação.

15

54/55

24/03/2020

Despacho de lavra da
Secretaria de Estado
de Saúde.

Despacho do Secretário
de Saúde, Alberto
Beltrame, autorizado a
aquisição das garrafas
pet de polietileno de 240
ml rotuladas com tampa
perfil baixa, em caráter
emergencial.

Autoriza a contratação em
caráter
emergencial,
considerando o Plano de
Contigência Estadual para
enfrentamento
do
novo
coronavírus no Estado do Pará.

16

56

24/03/2020

Despacho da
Secretaria Adjunta de
Gestão Administrativa.

Manifestação da Sespa,
por meio da Secretaria
Adjunta de Gestão
Administrativa.

Comunica que o processo está
em conformidade com as
diretrizes do Parecer Normativo
nº
03/2020
para
prosseguimento
da
contratação, por meio de
Dispensa de Licitação, em
favor
da
empresa
MARCOPLAS COMÉRCIO DE
MÓVEIS LTDA, no valor de
R$1.710.000,00 (um milhão,
setecentos e dez mil reais).

17

56-v

24/03/2020

Despacho de lavra da
Secretaria de Estado
de Saúde.

Despacho do Secretário
de Saúde, Alberto
Beltrame, ratificando a
aquisição das garrafas
pet de polietileno de 240
ml rotuladas com tampa
perfil baixa.

18

57

24/03/2020

Despacho de lavra da
Secretaria de Estado
de Saúde.

Encaminhamento para a
Comissão Permanente
de Licitação.

Solicita o encaminhamento
dos autos para a publicação
do DOE.

19

57-v

24/03/2020

Extrato de Dispensa
de Licitação

20

58

24/03/2020

Despacho da
Secretaria Adjunta de
Gestão Administrativa.

Manifestação da Sespa,
por meio da Secretaria

Encaminha os autos para
emissão
de
Pedido
de
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MOV.
Nº

PÁG(S)
(AUTOS
FÍSICOS)

DATA NO
DOCUMENTO

TÍTULO DO
DOCUMENTO

DESCRIÇÃO DO
DOCUMENTO

Adjunta de Gestão
Administrativa.

21

58-v/59

11/05/2020

PEDIDO DE
REALIZAÇÃO DE
DESPESA (PRD Nº
2381)

OCORRÊNCIA

Realização de Despesa – PRD
e de Nota de Empenho.

Pedido de realização de
despesa
no valor de
R$1.710.000,00 (um milhão,
setecentos e dez mil reais) em
favor
da
empresa
MARCOPLAS COMÉRCIO DE
MÓVEIS LTDA.
Ressalte-se que a PRD é
posterior à nota de empenho.

22

59-v

25/03/2020

NOTA DE EMPENHO
(NE 2020NE1737)

Nota de Empenho no valor de
R$1.710.000,00 (um milhão,
setecentos e dez mil reais) em
favor
da
empresa
MARCOPLAS COMÉRCIO DE
MÓVEIS LTDA.
Ressalte-se que
anterior à PRD.

23

60

27/03/2020

Despacho da
Secretaria Adjunta de
Gestão Administrativa.

Manifestação da Sespa,
por meio da Secretaria
Adjunta de Gestão
Administrativa.

a

NE

é

Encaminha os autos para o
Controle Interno para análise
de sua conformidade quanto a
devida instrução processual.

IX. 1 – AUSÊNCIA DO PROCEDIMENTO DE JUSTIFICAÇÃO,
FORNECIMENTO DE MATERIAL NÃO EMERGENCIAL E DIRECIONAMENTO
ILÍCITO DA CONTRATAÇÃO
159. Para maior fidelidade ao que foi diagnosticado, em termos de
ilegalidades e irregularidades na dispensa de licitação investigada, optou-se por
transcrever, ipsis litteris, o que constou do Relatório Técnico da Auditora de Controle
Externo da 6ª Controladoria de Contas de Gestão do TCE/PA, como dito,
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“A ausência de licitação não significa a desnecessidade de
observância de formalidades prévias à contratação, nem mesmo
dos princípios gerais e específicos aplicáveis à licitação, como a
isonomia, a impessoalidade, a publicidade e a seleção da
proposta mais vantajosa. Em função disso, o art. 26 da Lei nº
8.666/93 exige que a contratação direta seja antecedida de
procedimento que permita controlar a decisão de não licitar
tomada pelo Administrador.

85

devidamente acostado aos autos:
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Tamanha a preocupação do legislador em controlar a utilização
inadequada da contratação direta, que o art. 89 do Diploma supra
tipifica como crime “dispensar ou inexigir licitação fora das
hipóteses previstas em lei, ou deixar de observar as formalidades
pertinentes à dispensa ou à inexigibilidade”.
Nesse sentido é que o art. 26 da Lei nº 8.666/93 estabelece o
procedimento de justificação, que deve seguir a seguinte
sequência: (i) caracterização da hipótese de contratação direta; (ii)
justificativa da escolha do fornecedor ou executor; (iii) justificativa
do preço; (iv) comunicação da dispensa ou inexigibilidade e
ratificação pela autoridade superior; e (iv) publicação da decisão de
ratificação.
Como será demonstrado ao longo do presente relatório técnico, a
contratação direta em questão não se subsume à nenhuma
hipótese prevista na lei. Embora haja uma suposta justificativa, esta
é claramente genérica e abstrata. Senão, vejamos:
Primus, não restou esclarecida a origem da doação de álcool feita
à SESPA, e sequer sabe-se qual a quantidade em tese recebida
pela Secretaria, embora seja sabido que seriam necessárias
doações que correspondessem ao total de 273.600 (duzentos e
setenta e três mil litros e 600 mililitros) de álcool para
contemplar o envasamento em 1.140.000 (um milhão e cento e
quarenta mil) unidades de garrafas PET de 240 ml.”

160. Em nenhum momento foi esclarecido, nem mesmo no termo de
referência, qual a utilidade prática de ser acondicionado álcool etílico 70% em garrafas
de 240 ml, que notoriamente são bem pequenas, considerando que essa escolha
incrementaria sobremaneira trabalho de envasamento, encarecendo o preço. Aliás,
álcool etílico 70% é um produto inflamável e, portanto, de manipulação perigosa, o que
se tornaria ainda mais complexo, com a escolha de recipientes de reduzido tamanho,
sem qualquer justificativa, até porque isso aumentaria o tempo necessário ao

justificar a contratação por dispensa de licitação. Nesse sentido, insta transcrever clara
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doutrina jurídica quanto a exigência legal da motivação adequada nas contratações
públicas, o que não ocorreu no caso em lume:
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envasamento, o que vai de encontro à urgência que se buscava demonstrar, para
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“A motivação, enquanto exigência legal (e constitucional) dos atos
administrativos, em geral deve — no caso do Termo de Referência —
indicar os elementos técnicos fundamentais que a ele dão suporte em
todas as suas dimensões. Não cremos que tais elementos técnicos se
circunscrevam a aspectos contidos no orçamento estimativo e no
cronograma de desembolso. A motivação vai muito além, para, inclusive,
alcançar o próprio objeto em si, em tom da necessária justificativa da
contratação pretendida. É importante, assim, esclarecer por que, para
que, para quem, como, para quando se adquire o objeto a ser
licitado.”49

161. Nesse sentido, também se manifestou o Tribunal de Contas da
União, em decisão publicada em seu Boletim de jurisprudência nº 312 50, relativa à
situação quase idêntica à presente, ocorrida, inclusive, no momento de pandemia,
conforme a seguir transcrito:
“Licitação. Dispensa de licitação. Emergência. Contratação emergencial.
Coronavírus. COVID-19. Princípio da motivação. Os processos de
contratação relacionados ao enfrentamento da crise do novo coronavírus
(covid-19) devem ser instruídos com a devida motivação dos atos, por
meio, no mínimo, de justificativas específicas acerca da necessidade da
contratação e da quantidade dos bens ou serviços a serem contratados,
com as respectivas memórias de cálculo e com a destinação a ser dada ao
objeto contratado (art. 4º-E, § 1º, da Lei 13.979/2020).”51

162. Além disso tudo, a correspondência interna (fl. 01 da Licitação),
oriunda e assinada pela denunciada CÍNTIA, que encaminhou o termo de referência,
menciona a antecipação da campanha nacional de vacinação contra a Influenza, como
forma de justificar a aquisição emergencial.
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51 TCU - Acórdão 1335/2020 Plenário - Relator Ministro Benjamin Zymler
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163. No entanto, a data desse documento é de 24/03/2020, sendo que
a referida campanha havia começado no dia 23/03/202052, de modo que tal fundamento
é mais um engodo, que faz referência à inverídica situação emergencial, a qual,
portanto, não poderia subsidiar uma contratação por dispensa de licitação. Além disso,
o Governo Federal anunciou a antecipação da campanha desde o dia 27/02/2020, ou
seja, praticamente um mês antes do início do processo de dispensa em comento53.
164. Voltando ao Relatório Técnico:
“Primus, não restou esclarecida a origem da doação de álcool feita
à SESPA, e sequer sabe-se qual a quantidade em tese recebida
pela Secretaria, embora seja sabido que seriam necessárias
doações que correspondessem ao total de 273.600 (duzentos e
setenta e três mil litros e 600 mililitros) de álcool para
contemplar o envasamento em 1.140.000 (um milhão e cento e
quarenta mil) unidades de garrafas PET de 240 ml.
A quantidade é tão grande que, a título comparativo, seriam
necessários 13.680 (treze mil seiscentos e oitenta) galões de água
de 20 litros para comportar a doação acima mencionada, o que
também deságua na necessidade de esclarecimento com relação
ao local de armazenamento dessa doação, considerando (nos
termos do exemplo dado) que cada galão de 20 litros possui, em
média, 50 centímetros de diâmetro. Ademais, também não há
informações quanto ao planejamento da destinação do
produto e tampouco quem seria(m) a(s) pessoa(s)
responsável(is) pelo envasamento em questão - sabe-se,
apenas, que a contratação de mão-de-obra para esse serviço não
foi contemplada por este processo.”

165. Frise-se que no procedimento de dispensa em análise, não foi
esclarecido quando foi recebida a doação, a quantidade e qual a exata destinação
que se pretendia dar ao álcool etílico 70%, pois isso permitiria com que,
possivelmente, se compreendesse a razão da estranha escolha de envasamento do
produto em pequenas garrafas ou a existência de alguma urgência na situação. Não foi

52

http://www.saude.pa.gov.br/2020/03/17/campanha-de-vacinacao-contra-a-gripe-iniciara-no-dia-23-em-todo-opara/
53 https://www.saude.gov.br/noticias/agencia-saude/46449-campanha-de-vacinacao-contra-a-gripe-sera-antecipada
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possível avaliar a urgência da contratação, inclusive, pelo fato de não ter sido
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esclarecido nem mesmo quem e, principalmente, quando iria ser feito o envasamento
do produto doado (essas informações só foram descobertas no final de 2020), já que
tal informação deveria ser o antecedente lógico da compra dos recipientes,
considerando que só se poderia falar em urgência na aquisição, se demonstrado,
claramente, que o envasamento seria feito de forma imediata, o que não ocorreu
na prática.
166. Ponto importante, nesse contexto, é que sem a informação prévia,
também, de quanto custaria para ser feito o envasamento do produto, não se sabe nem
ao menos se seria economicamente viável a compra das garrafas pet de 240 ml, pois
essa despesa, adicionada ao serviço, poderia corresponder a montante superior a
aquisição no mercado de consumo, de álcool etílico 70% no formato desejado.
167. A verdade, contudo, acabou vindo à tona, confirmando a total falta
de urgência dessa contratação, pois fotos e vídeos divulgados pela imprensa54, no dia
08 de junho de 2020, dão conta de que, passados mais de dois meses desde a data
da contratação por dispensa, nem mesmo havia, ainda, o envasamento nessas garrafas
pet adquiridas pela SESPA, do álcool etílico 70% supostamente doado. Há que se
ressaltar as condições de higiene do armazenamento – em depósito de prédio público
(conforme noticiado), livre de cuidados – não eram compatíveis com a ideia de
utilização destes recipientes para ações de saúde, no enfrentamento da pandemia do

54

https://blogamazonlive.blogspot.com/2020/06/garrafas-pet-estao-jogadas-no-quintal.html
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Coronavírus. Vide fotos ilustrativas:
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168. Ficou evidente, pois, que essa contratação direta foi realizada fora
de situação de urgência, a qual tornasse exigível a aquisição imediata dos recipientes.
169. Descobriu-se,

a

posteriori,

que

a

responsabilidade

pelo

armazenamento (em certo período) e envase de álcool nas garrafas pet de 240ml ficou
a cargo de empresa do GRUPO CIPOAL, com sede em Benevides/PA.
170. Conforme informado, em outubro de 2020, em documentos
entregues ao GAECO pelo GRUPO CIPOAL (fls. 266/431, Vol. II, do PIC), a doação
(de parte) de álcool líquido só ocorreu em 05.07.20 (vide Nota Fiscal de fl. 281, Vol.
II, do PIC). Por óbvio, o envase só começou a ocorrer após essa data.
Coincidentemente, logo após a divulgação da situação pela mídia55. Mais uma prova
de que o argumento da urgência foi fabricado para justificar o desvio de dinheiro
público.
171. Outro recorte interessante, nesse ponto, que merece registro, é que
a SESPA divulgou em sua rede social Instagram, em 07.06.20 (ALBERTO BELTRAME
ainda era o Secretário da Pasta), o texto abaixo transcrito, após ser noticiada na
imprensa nacional a ilegalidade da contratação das garrafas pet adquiridas e o
sobrepreço do produto:
55
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jornalismo, a questão de monopólios e oligopólios, e o impacto da revolução digital no jornalismo. “O celular
hoje é uma produtora multimídia. Ele desafia aquele conceito de propriedade cruzada que foi escrito e
aprovado na nossa constituição de 1988”. Para ela, “considerando uma janela que vem desde 2000, o jornalismo
brasileiro tem se fortalecido. A imprensa tem tido um papel decisivo, cobrindo, descobrindo ou reportando
sobre temas de interesse público, notadamente ligados à corrupção”. https://www.ethos.org.br/cedoc/o-papelda-midia-no-combate-corrupcao/. Acesso em 22/03/21.
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Com efeito, não se pode desconsiderar que os veículos de comunicação são um dos maiores formadores de
opinião da população brasileira. Por isso, têm um desafio triplo a ser cumprido: informar, denunciar e engajar.
Nesse sentido, conforme destacado por Angela Pimenta, ao abordar sobre a regulamentação da profissão do
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Fonte: https://www.instagram.com/p/CBJ9x8MjLbe/

172. Ora, tal informe é mais uma prova do dolo dos agentes públicos
envolvidos, pois altera COMPLETAMENTE o conteúdo do termo de referência que
subsidiou a contratação, inserindo serviços nele inexistentes, como “frete” e
“serviço de sopro” (que na proposta da MARCOPLAS descoberta nos documentos
apreendidos no cumprimento da cautelar de busca e apreensão constava como
“cortesia” – vide item 50), bem como palavras e frases rebuscadas, de impacto visual,
tais como, “preformas com roscas 15g cristal finish”, “tampas PCO28”, “clichê para
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a despesa, como “caixas de papelão e fita adesiva para fechar a caixa”.
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rótulo e para caixa de papelão”, e, por fim, até algumas informações para tentar compor
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173. Destarte, foi pesquisado informações de publicações oficiais do
Estado do Pará para identificar eventuais informações sobre essas doações, modo de
engarrafamento e distribuições do produto.
174. Neste sentido, foi identificado publicação na Agência Pará, de
29/06/2020 (após o ajuizamento da ação de improbidade administrativa), em que a
SEGUP e SESPA receberam doações de cerca de 35.000 litros de álcool líquido da
iniciativa privada que estariam sendo divididas em caixas com a especificação do
produto contratado: “caixas com 12 unidades de garrafas PET contendo 240 ml de
álcool 70 por frasco”56.
175. Esses produtos seriam divididos da seguinte forma: ao todo, a
Segup (175 caixas), as Polícias Civil (350 caixas) e Militar (1.334 caixas), o Centro de
Perícias Científicas "Renato Chaves" (175 caixas), o Corpo de Bombeiros Militar (350
caixas) e o Departamento de Trânsito do Estado do Pará (350 caixas) receberam cerca
de oito mil litros de álcool líquido, enquanto que a SESPA ficou com cerca de 23 mil
litros, divididos em pouco mais de 8 mil pacotes.
176. Contudo, chama atenção o fato de três meses após a aquisição
das garrafas Pet (e após o ajuizamento da ação de improbidade administrativa), o
Governo do Estado do Pará ter anunciado a distribuição de iníquos 35.000 litros de
álcool, quando foram contratadas e pagos garrafas com dinheiro público para 273.600
litros de álcool.
177. Ou seja, pelo informativo oficial do Governo, apenas em junho de
2020 é que estariam sendo utilizados 13% do álcool doado (há quase três meses do
término da dispensa), o que afasta, mais uma vez, a urgência alegada.
178. Ademais, foram encontradas outras publicações oficiais e
informações sobre doações de álcool, como a datada de 27/04/202057. Foi identificado
que a Cervejaria Paraense (CERPASA) teria doado seis mil litros de álcool 70.
179. Identificou-se, ademais, que a VALE teria doado a SESPA quatorze

56

Disponível em https://agenciapara.com.br/noticia/20449/
em <https://agenciapara.com.br/noticia/19182/>. Acessado em 06/07/2020.

57Disponível
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toneladas de álcool em gel transportado por meio da contratação da empresa
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TRANSPORTES DELLA VOLPE S/A no valor de R$20.114,22, conforme nota fiscal nº
335256 de 28/04/2020.
180. No mesmo sentido, foi identificado Nota Fiscal nº 124886 emitida
em 27/05/2020 pela VALE que seria doação de mais 19.500 kg de álcool etílico.
181. Contudo, todas essas doações teriam sido realizadas
posteriormente (pelo menos 1 mês depois) da aquisição das garrafas Pet,
demonstrando que a contratação nunca passou de mais uma oportunidade para
se fazer negócio em plena pandemia.
182. Nesse contexto, como meio de ulterior valoração da prova de
tudo quanto já foi exposto, a partir de simples regras de experiências, e tendo por
referência um mínimo de gestão com probidade como admitir e, com quais
razões de o Estado do Pará ter efetuado ao pagamento do montante integral do
contrato (R$1.710.000,00) na data de 27.03.20, quando poderia ter sido a
quantidade dividida à medida que as doações de álcool fossem confirmadas
evitando, destarte, o prejuízo ao erário?
183. Isso explica as razões das garrafas terem permanecido jogadas em
depósito58 e somente após a ação judicial, ter o Governo do Pará se movimentado para
SUButilizá-las. Ou melhor, para se fazer uma verdadeira “maquiagem” ou “capa”, que
não se harmoniza em nada com a responsabilidade pelo trato da coisa pública e a dor
de usuários que porventura necessitassem do produto.
184. Enfim, o fato inconteste e comprovado que se reitera é que essa
contratação por dispensa de licitação não passou de um artifício para viabilizar
pagamentos ilícitos para a empresa MARCOPLAS e aos denunciados, em que
houve a posterior montagem do procedimento, mediante fraude, com total
direcionamento, cujos produtos fornecidos estavam com evidente sobrepreço,
como logo adiante será demonstrado.

58

Disponível em < https://blogamazonlive.blogspot.com/2020/06/garrafas-pet-estao-jogadas-no-quintal.html>.
Acessado em 06/07/2020.
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“Secundus, não restou caracterizada urgência legal que
pudesse subsidiar a contratação direta, não havendo qualquer
informação que justifique a impossibilidade de se aguardar o tempo
de realização do pregão eletrônico para a contratação, que leva em
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185. Prossegue o Relatório Técnico:
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média 10 dias úteis59, mormente quando não há proposta nos
autos com o prazo de entrega fornecido pela empresa
contratada. Ademais, também não se sabe quando referida
entrega foi realmente realizada, sendo, entretanto, de
conhecimento público (por meio de diversas matérias divulgadas
pela imprensa paraense), que passados mais de dois meses da
data da aquisição do objeto contratado, a SESPA não teria
providenciado o seu envasamento e a sua destinação.”

186. Cabe ressaltar, nesse ponto, conforme restou descortinado e
provado durante a investigação, que a primeira entrega de parte das garrafas (vazias)
ocorreu quase dois meses de findada a licitação (vide Tópicos VIII e IX.1). No
decorrer dos meses seguintes, outras partes foram sendo entregues paulatinamente.
187. Aqui cabe se explicitar um detalhe/circunstância importante. A
MARCOPLAS emitiu, em 22.04.20, nota fiscal de “entrega de mercadorias” à SESPA,

59
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como se estivesse entregando parcialmente as garrafas pet ao Governo do Estado:

http://pge.pa.gov.br/sites/default/files/caderno_covid-19_2.pdf
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188.

Entretanto, essa nota fiscal de “entrega de mercadorias” é

materialmente falsa60, pois a MARCOPLAS não poderia ter entregue à SESPA a
quantidade descrita nessa data, porque em 22.04.20, quando essa NFE foi
emitida, a MARCOPLAS ainda não tinha garrafa alguma, já que somente em
23.04.20 é que começaram a ser emitidas NFEs pela empresa J N INDÚSTRIA E
COMERCIO DE BEBIDAS EIRELI (fls. 511/530, Vol. III, do PIC), responsável pelo
sopro (sem sopro não tem garrafa).
189.

Aliás,

desfaz-se

por

qualquer

viés

de

possível

interpretação defensiva, pois, de uma vez por todas, qualquer justificativa de
urgência para utilização das garrafas pets, e por via de consequência do manejo da
dispensa de licitação, ao se comprovar, conforme informado pelo GRUPO CIPOAL,
para onde foram mandadas as garrafas para armazenamento e envase, sua não
utilização e consequente pedido de devolução, em 07.10.20, de 363.000 (trezentos e
sessenta e três mil) unidades restantes de garrafas (Ofício à fl. 427, Vol. II, do PIC). O

60

Como se trata de crime-meio (falsidade ideológica) acaba sendo absorvido pelo crime-fim (em especial
o peculato), aplicando-se, nesse caso, o princípio da consunção.
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pedido foi reiterado em 17.11.20 (Ofício à fl. 431, Vol. II, do PIC) – grifos nosso:
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190. Continua o Relatório Técnico:
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Tertius, à época da contratação (e do empenho) em voga
(25/03/2020), haviam somente SETE CASOS confirmados de
Covid-19 em TODO O ESTADO DO PARÁ, conforme divulgado
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“Assim, qualquer justificativa atrelada ao tempo exíguo para
aquisição do produto em questão não se sustenta diante das
lacunas ao norte mencionadas. É dizer, não se pode defender
qualquer urgência apta a afastar o correto procedimento
licitatório previsto em lei, o que certamente cria um espaço de
manobra maior ao direcionamento da contratação, o que de fato
ocorreu nos autos.
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pela própria SESPA através de boletim informativo 61. Ainda,
passados exatos 10 (dez) dias úteis (06/04/2020) – prazo para
realização e ultimação do pregão eletrônico – este número (sete
casos) passou para DEZESSEIS (casos confirmados)62. É de
clareza indubitável, portanto, que a pandemia no Estado do Pará
ainda não havia se propagado, inexistindo, inclusive, óbito em
decorrência da COVID-19 àquela época, o que afasta por completo
qualquer justificativa embasada em pretensa urgência. Se, e
somente se, a aquisição dos produtos de mostrasse legítima,
certamente o Estado poderia ter aguardado pelo pregão eletrônico.
Ao que parece, o direito a um processo isonômico, impessoal,
público e vantajoso foi sacrificado no altar de interesses dos
envolvidos no direcionamento ilícito do contrato – aliás, contrato
este que sequer foi formalizado nos autos, em total afronta ao art.
60 da Lei 8.666/93, não se olvidando que a hipótese passa ao largo
da autorização (excepcional) para contratação verbal com a
Administração Pública.
O que se percebe é que o processo administrativo nº
2020/244009, referente à contratação da empresa MARCOPLAS
COMÉRCIO DE MÓVEIS LTDA, não observou, minimante, a
legislação de regência, estando permeado de incongruências que
apontam o direcionamento ilícito da contratação.
Destaca-se, ainda, as diversas irregularidades aventadas no
check-list realizado pelos representantes do controle externo
presentes na comissão instituída pelo Decreto Estadual nº
658/2020 (fls. 61/67) e devidamente encampadas pelo Douto
Ministério Público de Contas na Representação de fls. 1/18. Vejase:
1.
Ausência de autorização expressa do Gestor Máximo do
Órgão para abertura do processo;
2.

Ausência de numeração correta nos autos;

61

https://www.semas.pa.gov.br/2020/03/25/sespa-confirma-mais-dois-casos-de-covid-19-no-para/
https://g1.globo.com/pa/para/noticia/2020/04/06/sespa-confirma-mais-16-casos-da-covid-19-no-para-estado-tem102-pacientes-infectados.ghtml
62
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4.
Inexistência de manifestação da área técnica acerca da
pesquisa de preços realizada;
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3.
Ausência de elementos necessários no Termo Referencial:
fundamentação legal da contratação, estimativa de preços e
adequação orçamentária;

PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA

5.
Ausência de justificativa para o quantitativo dos bens ou
insumos objetos da dispensa de licitação ou indício de que se trata
de parcela necessária ao atedimento da situação de emergência
decorrente do novo Coronavírus – Covid–19;
6.
Ausência de prova quanto à:
a) regularidade fiscal;
b) regularidade com a Seguridade Social;
c) regularidade com o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço;
d) regularidade trabalhista;
e) declaração para os fins da Lei 9.854/1999; e
f) ausência de penalidade que vede a contratação com o órgão
(artigo 27 e seguintes da Lei 8.666/1993);
7.
Quanto a eventual dispensa de prova de regularidade fiscal
e trabalhista (salvo o de restrição de trabalho de menor) ou
requisito de habilitação, em face da restrição de fornecedores, essa
condição não foi demonstrada e justificada nos autos;
8.
Não houve análise jurídica no momento da contratação,
levando em consideração os seguintes requisitos:
a) o atendimento ao Parecer Referencial nº 002/2020-PGE/PA e
Check-list;
b) a aprovação da minuta contratual;
9.
Não foi utilizado o modelo de check-list para contratação
fornececido pela PGE/Pa no Parecer Referencial nº 002/2020;
10.
Não houve publicação no DOE do Termo de Dispensa, da
Ratificação da Dispensa e do Extrato Contratual, no prazo de 10
dias contados da assinatura do contrato (Art. 28, §5º da
Constituição Estadual);
11.

Não houve designação do fiscal do contrato;

12.

Não houve manifestação do Controle Interno;

Assinatura de Documentos por meios não autênticos.”
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191. Avança o Relatório Técnico:
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13.
Não houve divulgação da contratação nos moldes do §2º do
art. 4º da Lei nº 13.979/2020;

Telefones: 4006-3419 / 4006-3422
pgj@mppa.mp.br
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“Inicialmente, chama-se atenção para os seguintes pontos:
1) Praticamente toda a movimentação processual ocorreu em
um único dia: 24/03/2020, incluindo-se aqui a realização de
diversos atos complexos, que deambularam por mais de 10 (dez)
setores diferentes;
2) O Termo de Referência, datado de 23/03/2020, foi
confeccionado em data anterior à própria autuação do processo;
3) Quando da emissão da Nota de Empenho (25/03/2020) (fl. 59v), sequer havia expedição de Pedido de Realização de Despesa
(PRD nº 2381) - emitido somente em 11/05/2020 (fls. 58-v/59).
Inclusive, a juntada deste último documento aos autos (PRD) vai
de encontro à própria ordem cronológica dos atos, prejudicando a
transparência e idoneidade do processo.
Com efeito, segundo o Manual do Usuário de Sistema Integrado de
Materiais e Serviços - SIMAS63, o PRD é o documento por meio do
qual é realizada a reserva orçamentária para a despesa que se
pretende executar, comprometendo efetivamente a dotação
orçamentária, devendo anteceder, por óbvio, a realização da
despesa. É, pois, uma espécie de pré-empenho das compras de
materiais e contratações de serviços. Ademais, o PRD passa por
cinco fases, sendo a última delas o próprio empenho.
Assim, para cadastrar o empenho no sistema, ou seja, emitir a nota
de empenho para liquidação e posterior pagamento é necessário o
cadastro do PRD.

O SISTEMA DE MATERIAIS E SERVIÇOS – SIMAS é um sistema gerencial que permite uma visão geral dos
volumes, características e custos dos recursos materiais e dos serviços, subsidiando os gerentes com informações
que os auxiliem na tomada de decisão.
Disponível em: http://www.compraspara.pa.gov.br/sites/default/files/Manual%20SIMAS%20Revisado%202009.pdf
63
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4) Foi juntado aos autos o Parecer Normativo nº 003/2020 de lavra
da CONJUR/SESPA, exarado em 21/03/2020 com objetivo de
estabelecer orientações jurídicas gerais acerca dos processos
administrativos envolvendo aquisições diretas em caráter
emergencial para aquisição de insumos necessários ao
enfrentamento da pandemia causada pelo novo coronavírus. Ou
seja, no parecer acostado aos autos, que, inclusive, subsidiou a

100

Nessa toada, chama-se atenção para o fato de que o PRD (fls. 58v/59) é posterior ao empenho (fl. 59-v), quando lhe deveria
preceder. Há mais. Embora expedido apenas em 11/05/2020, o
PRD faz referência a Nota de Empenho prévia (2020NE01737), de
quase 02 (dois) meses antes (25/03/2020) daquela data.
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presente contratação, não consta qualquer análise referente à
aquisição in examine.
Ao que parece, toda a documentação juntada aos autos serviu
apenas para validar, confirmar e justificar contratação já
existente.”
192. Quanto ao último parágrafo, esse fato ficou cabalmente
comprovado no Tópico IV. A título de registro, a essa mesma conclusão chegou o
Ministério Público de Contas do Estado do Pará – MPC/PA, ao constatar em sua
representação acostada aos autos:
“Denota-se que mais se tratou de uma “compra de balcão”, com
escolha prévia e direcionada do vendedor, sem qualquer tipo de
procedimentalização anterior, pois nada foi exigido da contratada
para saber se esta tinha condições de contratar com o Poder
Público e se teria capacidade para fornecer o grande quantitativo
adquirido.”
193. Segue o Relatório Técnico do TCE/PA:
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Muito embora conste dos autos pesquisa realizada junto aos sítios
eletrônicos do Painel de Preços do Ministério da Economia e do
Comprasnet (Portal de Compras Governamentais) (fls. 44/52),
chama-se atenção, na linha desenvolvida pelo Douto Parquet de
Contas, que a pesquisa realizada em contratações semelhantes
buscou recipientes do tipo squeeze, de 300ml, ou seja, o
modelo pesquisado, além de possuir maior capacidade
volumétrica em relação àquele contratado, também possuía
qualidade superior.
Percebe-se, claramente, que houve manipulação de dados com
vistas a aproximar o valor médio da cotação ao valor pago pela
administração, tendo em vista que a inclusão de garrafa com
capacidade e qualidade maior do que a efetivamente contratada
elevou o preço médio dos resultados que permaneceram no
mapa apresentado pela SESPA.
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“Ainda, outro elemento que aponta a ocorrência de direcionamento
ilícito no presente processo, é que não houve a devida
observância ao princípio da economicidade, corolário do
princípio da eficiência, insculpido no art. 37, caput, da Constituição
Federal.
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Percebe-se, ainda, que das cinco propostas apresentadas pela
SESPA no Mapa de Preços (fl. 43-v), quatro eram oriundas de
procedimentos licitatórios, enquanto que apenas uma - a proposta
contratada -, decorreu de consulta direta. Contudo, não há nos
autos qualquer proposta formal da empresa Marcoplas
Comércio de Móveis LTDA que possa subsidiar aquele documento
(Mapa de Preços). É dizer, não há menção nos autos ao canal
utilizado (v.g., e-mail ou telefone) para que a SESPA tivesse
acesso à suposta proposta oferecida ou mesmo qual critério
mínimo justificou a sua escolha.
Nem mesmo há informações sobre prazo de entrega ou forma de
pagamento que a empresa supostamente consultada teria
oferecido, o que demonstra mais um forte indicativo de que o
caderno processual foi montado com objetivo de favorecer a
referida empresa. Ou seja, não há como justificar o
injustificável, restando demonstrado, pois, que a contratação em
tela é ilícita, fraudulenta e direcionada.
E da mesma forma como não se sabe como a SESPA teve acesso
a uma suposta proposta da empresa Marcoplas Comércio de
Móveis LTDA, não há qualquer solicitação de cotação de preços à
outras empresas, apesar de existirem diversas fabricantes e/ou
revendedoras de garrafas de plástico no mercado, que poderiam
fornecer produto mais barato ou, quando nada, de igual
qualidade/preço. Certamente, a existência de outras propostas nos
autos forneceria parâmetros objetivos para futura contratação.”

194. Como já visto no Tópico IV, itens 48 a 60, até se chegou a elaborar
proposta da MARCOPLAS à SESPA, embora antes da dispensa ocorrer formalmente.
Entretanto, tal documento jamais foi aportado aos autos da dispensa de licitação. De
outra banda, não há qualquer convite precedente (e-mail, carta, telefone, etc.) e dentro
da legalidade que possa justificar o surgimento de cotação de preço da MARCOPLAS
na dispensa. Essa trama criminosa, entretanto, já foi desvendada, apontada e
comprovada no Tópico IV.

diante das irregularidades supra relatadas, haja vista que os procedimentos de
compras deveriam ser encaminhados de forma pretérita ao referido setor.”
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consta qualquer parecer do Controle Interno da SESPA, que se manteve inerte
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195. Por fim, sobre essa temática, destaca o Relatório Técnico que “não
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IX. 2 – CONTRATAÇÃO DE EMPRESA INAPTA
196. Esse tópico guarda relação e deve ser analisado em conjugação
com os Tópicos V e VI.
197. Assim constou do Relatório Técnico do TCE/PA:
“O artigo 37 da Constituição Federal, no seu inciso XXI, estabelece
que as obras, serviços, compras e alienações serão contratadas
por meio de processo licitatório, devendo ser assegurada a
isonomia entre todos os participantes, com cláusulas que
estabeleçam obrigações de pagamento, mantidas as condições
efetivas da proposta, nos termos da lei, devendo ser exigidas a
qualificação técnica e econômica indispensáveis à garantia do
adimplemento das obrigações, ressalvados os casos previstos
na legislação.
Diante da relevância do dispositivo constitucional mencionado
acima, foi que o legislador Constituinte Estadual optou por
consignar em seu texto o artigo 24, in verbis:
Art. 24. Ressalvados os casos previstos na lei, as obras,
serviços, compras, concessões e alienações serão
contratadas mediante processo de licitação pública que
assegure igualdade de condições a todos os concorrentes,
com cláusulas que estabeleçam obrigações de
pagamento, mantidas as condições efetivas da proposta,
nos termos da lei, o qual somente permitirá as exigências
de qualificação técnica e econômica indispensáveis à
garantia do cumprimento das obrigações.

Rememora-se que a ressalva prevista tanto no artigo 37, inciso
XXI, da Constituição Federal, quanto no artigo 24, caput, da
Constituição do Estado do Pará são casos legais de dispensa e
inexigibilidade de licitação, dispostos na Lei nº 8.666/1993.

Norma de observância nacional, dispondo “sobre as medidas para enfrentamento da emergência de saúde pública
de importância internacional decorrente do coronavírus responsável pelo surto de 2019”.
64
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Com o advento da nova Lei nº 13.979, publicada no Diário Oficial
da União em 7 de fevereiro de 202064 houve uma flexibilização nas
contratações públicas relacionadas ao efetivo enfrentamento da
Covid-19, diante da necessidade de aquisição de bens e insumos
e realização de serviços.
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Referida flexibilização constitui uma nova hipótese de dispensa de
licitação nos casos em que o objeto contratado tiver como
finalidade o combate à nova pandemia.
É de amplo conhecimento que a Lei nº 8.666/1993 trata-se de
norma geral, aplicável às licitações e contratações na
Administração Pública. De igual modo, tem-se expressamente o
caráter temporário e específico da Lei nº 13.979/2020 (v. art. 4º, §
1º) 65. E, diante do silêncio da norma específica, deverá ser tomada
por parâmetro, sempre que necessário, a norma geral, no presente
caso, o Estatuto Licitatório.
Assim, a Lei nº 13.979/2020 estabeleceu um procedimento mais
simplificado para as contratações. Contudo, diante da urgência
causada por uma crise sanitária de proporções jamais vistas, os
procedimentos
administrativos
prévios,
mesmo
que
simplificados, tornam-se ainda mais indispensáveis, na medida
em que devem garantir o adimplemento das obrigações
contratuais para atingir o fim almejado. Acerca do tema, disserta
o exímio Prof. Marçal Justen Filho:
A dispensa dos requisitos de habilitação não autoriza contratações
com sujeitos destituídos da qualificação necessária à execução
satisfatória do contrato. Portanto, a Administração deve adotar
cautelas para avaliar a capacidade do sujeito, ainda que por vias
diversas do modelo da Lei 8.666. É evidente que, em situações de
efetiva urgência, essa verificação poderá fazer-se de modo muito
sumário. Mas essa hipótese somente será legítima em vista das
circunstâncias. Em outros casos, caberá a Administração adotar
algum procedimento para verificar a capacitação do sujeito a ser
contratado.
Depreende-se, portanto, que mesmo diante de situações de
urgência, necessário se faz a verificação técnica e econômica
do contratado para a execução satisfatória do objeto da
avença.

Art. 4º É dispensável a licitação para aquisição de bens, serviços, inclusive de engenharia, e insumos destinados
ao enfrentamento da emergência de saúde pública de importância internacional decorrente do coronavírus de que
trata esta Lei. § 1º A dispensa de licitação a que se refere o caput deste artigo é temporária e aplica-se apenas
enquanto perdurar a emergência de saúde pública de importância internacional decorrente do coronavírus.
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Como será demonstrado, o processo administrativo nº
2020/244009, referente à contratação da Marcoplas Comércio de
Móveis LTDA, está permeado de incongruências relacionadas à
ausência de justificativas para contratação da referida empresa,
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haja vista que não se perquiriu minimamente quanto à
habilitação, resultando na contratação de empresa inapta.
Não há nos autos qualquer informação quanto à regularidade
fiscal da contratada, cumprimento de obrigações da
seguridade social, ou mesmo seu registro na JUCEPA, que
indicassem qual o seu objeto social ou mesmo sua capacidade
econômica frente ao vultoso objeto contratado. Porém, a ausência
desses dados mínimos relativos a habilitação da empresa em
voga não foi empecilho para a ordem emanada pelo então
Secretário Adjunto da SESPA, Peter Cassol Silveira, que ainda
em 24/03/2020 (mesma data da autuação do processo)
determinou a expedição da Nota de Empenho nº 1737.
Importante salientar que o artigo 4º-F da Lei nº 13.979/2020
expressa que, diante da hipótese de restrição de fornecedores ou
prestadores de serviço, a autoridade competente poderá, de forma
excepcional e mediante justificativa, dispensar a apresentação de
documentação relativa à regularidade fiscal e trabalhista ou, ainda,
o cumprimento de um ou mais requisitos de habilitação, com
exceção da comprovação da regularidade relativa à Seguridade
Social e da não realização de trabalho noturno, perigoso ou
insalubre a menores de dezoito e de qualquer trabalho a menores
de dezesseis anos, exceto na condição de aprendiz, a partir de
quatorze anos, conforme estabelece o inciso XXXIII do caput do
artigo 7º da Constituição Federal.
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Em consulta ao Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica - CNPJ - da
empresa contratada MARCOPLAS LTDA, disponível no site da
Receita Federal do Brasil, e reproduzidos a seguir, verificou-se que
não há previsão do objeto contratado dentre a atividade
econômica principal registrada no respectivo cadastro,
contrariando a previsão expressa no art. 30, inciso II66, da Lei nº
8.666/1993:

Art. 30. A documentação relativa à qualificação técnica limitar-se-á a:
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Nesse sentido, por mais que fosse aceita a dispensa de alguns
documentos relativos a habilitação, com fundamento no artigo
4º-F da Lei nº 13.979/2020, verifica-se que o mesmo não foi
observado, já que não consta nos autos qualquer justificativa
acerca da restrição de fornecedores ou prestadores de
serviço, nem foi apresentada prova de regularidade perante à
Seguridade Social e do disposto no art. 7º, inciso XXXIII da
Constituição Federal.

Telefones: 4006-3419 / 4006-3422
pgj@mppa.mp.br
www.mppa.mp.br
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NOME EMPRESARIAL

MARCOPLAS LTDA

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE PRINCIPAL
31.02-1-00 - Fabricação de móveis com predominância de metal
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS
31.01-2-00 - Fabricação de móveis com predominância de madeira
41.20-4-00 - Construção de edifícios
43.30-4-04 - Serviços de pintura de edifícios em geral
46.19-2-00 - Representantes comerciais e agentes do comércio de
mercadorias em geral não especializado (Dispensada *)
46.41-9-03 - Comércio atacadista de artigos de armarinho (Dispensada *)
46.42-7-02 - Comércio atacadista de roupas e acessórios para uso
profissional e de segurança do trabalho (Dispensada *)
46.47-8-01 - Comércio atacadista de artigos de escritório e de papelaria
(Dispensada *)
46.49-4-01 - Comércio atacadista de equipamentos elétricos de uso pessoal
e doméstico
46.49-4-04 - Comércio atacadista de móveis e artigos de colchoaria
(Dispensada *)
46.49-4-08 - Comércio atacadista de produtos de higiene, limpeza e
conservação domiciliar
46.51-6-01 - Comércio atacadista de equipamentos de informática
(Dispensada *)
46.64-8-00 - Comércio atacadista de máquinas, aparelhos e equipamentos
para uso odonto-médico-hospitalar; partes e peças
46.85-1-00 - Comércio atacadista de produtos siderúrgicos e metalúrgicos,
exceto para construção
47.11-3-01 - Comércio varejista de mercadorias em geral, com
predominância de produtos alimentícios - hipermercados
47.53-9-00 - Comércio varejista especializado de eletrodomésticos e
equipamentos de áudio e vídeo (Dispensada *)
47.54-7-01 - Comércio varejista de móveis (Dispensada *)
47.55-5-03 - Comercio varejista de artigos de cama, mesa e banho
(Dispensada *)
47.59-8-99 - Comércio varejista de outros artigos de uso pessoal e
doméstico não especificados anteriormente (Dispensada *)
47.61-0-03 - Comércio varejista de artigos de papelaria (Dispensada *)
47.73-3-00 - Comércio varejista de artigos médicos e ortopédicos
(Dispensada *)

E embora a empresa em questão possua uma gama variada de
atividades econômicas secundárias, verifica-se que estas são
demasiadamente desconexas entre si, abrangendo setores da
economia por demais vastos, o que coloca em xeque a própria
legitimidade de sua constituição, já que o amplo plexo de atividades
econômicas possibilita a sua participação em diversos
procedimentos licitatórios, embora sua capacidade técnica não
tenha sido demonstrada a contento.”

II - comprovação de aptidão para desempenho de atividade pertinente e compatível em características, quantidades
e prazos com o objeto da licitação, e indicação das instalações e do aparelhamento e do pessoal técnico adequados
e disponíveis para a realização do objeto da licitação, bem como da qualificação de cada um dos membros da equipe
técnica que se responsabilizará pelos trabalhos;
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199. Continua o Relatório Técnico do TCE/PA:
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198. Nesse mesmo sentido, vide Tópico V.
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“Até poder-se-ia acreditar que a empresa em questão teria como
desenvolver tantas atividades de forma simultânea. Contudo, mais
um fato chama atenção desta Unidade Técnica: a MARCOPLAS
LTDA possui uma única funcionária registrada, conforme consulta
na Relação Anual de Informações Sociais – RAIS, via sistema
INFOSEG67, o que represente fortemente um indício de que se trata
de empresa fantasma ou, quando nada, idealizada para o
cometimento de fraudes e contratações ilícitas.
No ponto e pela importância, aliás, pede-se vênia para transcrever
excerto da representação do Douto Ministério Público de Contas,
in verbis:
[...] verifica-se que, aparentemente, a empresa MARCOPLAS
COMÉRCIO DE MOVEIS LTDA. não possui como objeto social
a comercialização do material comprado pela SESPA e tem
uma gama de atividades completamente aleatória e desconexas
entre si, envolvendo desde a fabricação de móveis até construção
civil, denotando, por mais esta razão, a aparente falta de
qualificação para a execução do objeto contratado. (g.n.)

67

Informação fornecida pelo Ministério Público do Estado nos autos da Ação Civil Pública de Improbidade
Administrativa.
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Ressalte-se que a consulta realizada pelo Douto MPC ocorreu em
10/07/2020, conforme se vislumbra à fl. 16 dos autos. Contudo, em
consulta realizada por esta Unidade, em 10/09/2020, a Senhora
MARILENE CASTRO DA SILVA já havia sido excluída do quadro
societário da empresa em questão, fato que também chama
atenção desta Unidade, pois a contradição entre seus rendimentos
e o capital social da empresa MARCOPLAS já havia sido levantada
em 23/06/2020, pelo Douto Ministério Público do Estado do Pará,
quando do manejo da Ação Civil Pública de Improbidade
Administrativa já mencionada nestes autos. Ao que tudo parece, a
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Ainda, verifica-se que a composição societária da empresa à época
da contratação é de todo suspeita. Conforme bem pontuado pelo
Douto MPC, uma das sócias da empresa em questão - MARILENE
CASTRO DA SILVA, foi servidora temporária do Município de
Capitão Poço-PA até meados de maio de 2020, na função de
serviços gerais, percebendo o rendimento líquido de R$731,06
(setecentos e trinta e um reais e seis centavos), de modo que não
teria qualquer condição de integralizar o capital social de R$
500.000,00 (quinhentos mil reais) constante no cadastro da
RFB.
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exclusão societária serviu para encobrir ou, quando nada, para
minimizar fato suspeito. Veja-se:

200. Segue o Relatório Técnico do TCE/PA:
“Cumpre salientar, ainda, que o Termo de Referência constante
no processo administrativo (fls. 24/25), não faz qualquer menção
a respeito da documentação técnica exigida, necessária para
garantir a capacidade técnica da fornecedora em entregar o objeto
avençado – medida de grande relevância no contexto atual de
pandemia.
Também não há no processo, conforme já mencionado, qualquer
documentação relativa à regularidade para com a Fazenda
Federal, Estadual e Municipal, nos termos do artigo 29, inciso III,
da Lei nº 8.666/1993. Além disso, não consta nos autos qualquer
justificativa para dispensar os referidos documentos, nos
termos do artigo 4º-F, da Lei nº 13.979/2020, in verbis:
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Ora, certamente não se pode alegar que o panorama atual da
pandemia seja motivo para se afastar a exigência de documentos
que comprovem a qualificação das possíveis contratadas, já que o
próprio diploma normativo foi editado justamente com a finalidade
de disciplinar as contratações decorrentes deste contexto,
excepcionando a dispensa da documentação apenas diante da
restrição de fornecedores.
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Art. 4º-F Na hipótese de haver restrição de fornecedores ou
prestadores de serviço, a autoridade competente,
excepcionalmente e mediante justificativa, poderá dispensar
a apresentação de documentação relativa à regularidade
fiscal e trabalhista ou, ainda, o cumprimento de um ou mais
requisitos de habilitação, ressalvados a exigência de
apresentação de prova de regularidade relativa à
Seguridade Social e o cumprimento do disposto no inciso
XXXIII do caput do art. 7º da Constituição.

PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA

Por todo exposto, resta clara a necessidade de observância de
requisitos mínimos, os quais não foram atendidos, a fim de que seja
possível a mitigação do risco de inadimplemento contratual.”

IX.
QUANTIDADE

3

–

AUSÊNCIA

INJUSTIFICADA

DE

ESTIMATIVAS

DE
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“Da análise aos autos do processo nº 2020/244009, constatou-se
que o processo para a compra das "garrafas pet de polietileno de
240 ml rotuladas com tampas perfil baixa", foi celebrado sem a
estimativa do quantitativo necessário para atender a demanda,
gerando dúvidas e incertezas quanto à real necessidade do
Executivo estadual, no que se refere ao montante do objeto
contratado.
Nesse sentido, não há nos autos nenhum elemento ou
informação capaz de indicar que a quantidade de garrafas pet
(um milhão, cento e quarenta mil unidades) foi estimada com
base em informações suficientes ao entendimento de uma
demanda específica. Ademais, não restou demonstrada a
viabilidade técnica de armazenamento e envasamento dos bens
adquiridos.
Muito embora o art. 4º-B, inciso IV, da Lei Federal nº 13.979/2020
estabeleça que “presumem-se atendidas as condições de limitação
da contratação à parcela necessária ao atendimento da situação
de emergência”, o procedimento prévio de estimação do
quantitativo a ser contratado não pode ser dispensado pelo Poder
Público, sobretudo porque a ausência dessas informações pode
resultar em um superdimensionamento de quantitativos,
implicando, pela via transversa, em prejuízo aos princípios da
vantajosidade e competitividade, considerando que apresenta
potencial de inibir eventuais interessados que não possuem a
capacidade de atender a demanda apresentada.
Conquanto a Lei Federal nº 13.979/2020 busque conferir à
Administração um procedimento administrativo célere, compatível
com o enfrentamento da emergência da COVID-19, a motivação
das quantidades demandadas por meio de algum parâmetro
de estimação não é faculdade que se coloca à disposição do
administrador
público,
não
havendo
aqui
qualquer
discricionariedade. Ao contrário, devem ser adotadas, ainda que de
forma flexibilizada, as técnicas exigidas nas contratações regidas
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201. Aduz o Relatório Técnico do TCE/PA:
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pela Lei nº 8.666/1993, respeitando-se, portanto, a tábua axiológica
legal que rege as contratações públicas. Mesmo porque, o
administrador, ao utilizar da sua flexibilidade como justificativa de
previsões quantitativas e orçamentárias inverídicas e/ou vultosas,
coloca em xeque o interesse público que deve resguardar toda e
qualquer contratação pública.
Aliás, sequer restou comprovada a existência da real necessidade
ou utilidade da extravagante quantidade adquirida (um milhão,
cento e quarenta mil unidades), mormente porque inexistentes
quaisquer informações com relação ao quantitativo de servidores
que a aquisição visava atender.
O Termo de Referência apresenta em sua fundamentação
incerteza
denotativa
ou
vagueza,
carecendo
de
fundamentação objetiva imprescindível, utilizando-se da
justificativa – se é que assim pode-se designá-la – de que a
aquisição seria “destinada a proporcionar medidas de proteção à
segurança e à saúde dos trabalhadores da Secretaria de Saúde
Pública”. O Termo, percebe-se, reduz ou mesmo amputa
garantias constitucionais, pois a decisão deveria ser efetiva e
concretamente fundamentada, à luz dos fatos da vida, da
concreta necessidade e da emergência pública declarada, não
lhe servindo, para tanto, considerações de ordem genérica.
Nesse sentido, veja-se o teor dos artigos 7º, §4º e 15, §7º, II, da Lei
nº 8.666/1993:

Ainda, conforme bem pontuou o Douto Parquet de Contas, ausente
justificativa para a escolha do produto na capacidade adquirida
(240 ml), carecendo os autos de informação acerca da
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Art. 15. As compras, sempre que possível, deverão:
[...]
§7º Nas compras deverão ser observadas, ainda:
II - A definição das unidades e das quantidades a serem
adquiridas em função do consumo e utilização prováveis, cuja
estimativa será obtida, sempre que possível, mediante
adequadas técnicas quantitativas de estimação;
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Art. 7º As licitações para a execução de obras e para a
prestação de serviços obedecerão ao disposto neste artigo e,
em particular, à seguinte sequência:
[...]
§4º É vedada, ainda, a inclusão, no objeto da licitação, de
fornecimento de materiais e serviços sem previsão de
quantidades ou cujos quantitativos não correspondam às
previsões reais do projeto básico ou executivo.
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vantajosidade da compra, ou seja, se essa era a solução mais
adequada para atender a Administração Pública e a sociedade.
Ademais, não há notícias de que restou celebrado contrato com a
empresa contratada, tampouco há previsão específica com relação
às unidades que receberiam as garrafas pet em voga.
Ressalte-se que não é pretensão deste Tribunal de Contas exigir a
definição das quantidades de forma rígida e precisa, sobretudo
tendo em vista a situação de anormalidade vivenciada pela
pandemia do novo coronavírus, porém, no caso em apreço não
há qualquer elemento que possa demonstrar, de forma mínima
que seja, a razoabilidade da compra realizada.”

IX. 4 – AUSÊNCIA INJUSTIFICADA DE ESTIMATIVAS DE PREÇO
“A contratação da empresa MARCOPLAS para o fornecimento de
"garrafas pet de polietileno de 240 ml rotuladas com tampas perfil
baixa", foi realizada injustificadamente, sem as estimativas de
preços.
Pois bem.
A teor do que preleciona o artigo 4º-E, inciso VI, da Lei Federal nº
13.979/20, para as contratações destinadas ao enfrentamento da
emergência de saúde pública decorrente da COVID-19, será
admitida a apresentação de termo de referência simplificado, o qual
deverá conter estimativas de preços. Referida estimativa deverá
ser obtida por meio de, no mínimo, um dentre cinco parâmetros
elencados pela Lei. Veja-se:

§ 2º Excepcionalmente, mediante justificativa da autoridade
competente, será dispensada a estimativa de preços de que
trata o inciso VI do caput. (g.n.)
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Por outro lado, o §2º do dispositivo em comento, elenca uma
exceção à hipótese normativa, in verbis:
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Art. 4º-E, §1º O termo de referência simplificado ou o projeto
básico simplificado a que se refere o caput conterá:
(...)
IV - Estimativas dos preços obtidos por meio de, no mínimo,
um dos seguintes parâmetros:
a) Portal de Compras do Governo Federal;
b) pesquisa publicada em mídia especializada;
c) sítios eletrônicos especializados ou de domínio amplo;
d) contratações similares de outros entes públicos;
e) pesquisa realizada com os potenciais fornecedores (g.n.)
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Pela leitura do dispositivo em questão, a estimativa de preços só
poderia ser dispensada em caso de justificativa da autoridade
competente, o que, repise-se, não é o caso dos autos, que inclusive
conta com um mapa comparativo de preços estéril, visto que
levou em consideração produto completamente diferente daquele
efetivamente contratado pelo Estado. É dizer, a pesquisa realizada
em contratações semelhantes buscou recipientes do tipo
squeeze, de 300ml, ou seja, o modelo pesquisado, além de
possuir maior capacidade volumétrica em relação àquele
contratado, também possuía qualidade superior.
202. Percebe-se, pois que todas as atas utilizadas para comparação
tinham capacidade maior (300ml), quando o termo de referência era para garrafas
de 240ml, eram de PVC (policloreto de vinila ou cloreto de vinila), quando o termo
de referência era para PET (tereftalato de polietileno) e eram do tipo squeeze
(sequer consta no termo de referência).
203. Ou seja, as atas comparadas eram de garrafas destinadas à bebida
humana por processo de sucção – squeeze, conforme Portaria Inmetro 344/2014 – e,
portanto, tinham especificações e até mesmo destinação totalmente diferentes do
objeto contratado.
204. Sequer

foi

tentado

cotações

de

preços

de

fabricantes

especializadas em Pet, sendo juntadas atas com produtos totalmente diferentes dos
adquiridos.
205. Isso ocorreu, como já provado, pois o Mapa de Preços foi
montado extemporaneamente, justamente para dar o mínimo de ar de legalidade à
escolha e ao preço da MARCOPLAS.
206. Portanto, as atas de registro de preços foram utilizadas de
forma dolosa apenas para elevar o preço médio e, destarte, justificar a
contratação da empresa MARCOPLAS.
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“Não é preciso muito esforço para perceber que a inclusão de
garrafa com capacidade e qualidade maior do que a efetivamente
contratada - garrafas PET de 240ml -, elevou o preço dos
resultados que permaneceram no mapa apresentado pela SESPA.
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207. À mesma conclusão chegou o Relatório Técnico do TCE/PA:
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Considerando o cálculo já realizado nestes autos, no sentido de
que seriam necessárias doações que correspondessem ao total de
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Inclusive, em pesquisa realizada no Painel de Preços, verificou-se
que uma garrafa do mesmo modelo - garrafa pet com tampa de
28mm (tampa perfil baixo) -, com capacidade maior (500ml) do
que aquela contratada (240ml), indicou preço menor, sendo este
de R$ 0,71 (setenta e um centavos). Veja-se:
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273.600 (duzentos e setenta e três mil litros e 600 mililitros) de
álcool para contemplar o envasamento em 1.140.000 (um milhão
e cento e quarenta mil) unidades de garrafas PET de 240 ml,
temos a seguinte situação:
Se o Estado adquirisse as garrafas com o menor preço apontado
na pesquisa ao norte mencionada, levando em consideração a sua
maior capacidade volumétrica (500ml), e considerando, ainda, a
legitimidade, em tese, da presente contratação, ter-se-ia como
necessária a aquisição de 547.200 (quinhentos e quarenta e sete
mil e duzentas) unidades ao custo de R$ 388.512,00 (trezentos e
oitenta e oito mil, quinhentos e doze reais). É dizer: o Estado
teria ECONOMIZADO R$1.321.488,00 (um milhão, trezentos e
vinte e um mil, quatrocentos e oitenta e oito reais). Veja-se:
Fornecedor

Quantidade/
Garrafas

Capacidade/
Garrafas
(ml)

Marcoplas

1.140.000,00

240,00

273.600.000,00

1,50

1.710.000,00

547.200,00

500,00

273.600.000,00

0,71

388.512,00

Painel de
Preços

Diferença

Total ml

Valor p/
garrafa

Valor Total

1.321.488,00
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Nem mesmo há informações sobre prazo de entrega ou forma de
pagamento que a empresa supostamente consultada teria
oferecido, o que demonstra mais um forte indicativo de que o
caderno processual foi montado com objetivo de favorecer a
referida empresa. Ou seja, não há como justificar o
injustificável, restando demonstrado, pois, que a contratação em
apreciação trazida ao Poder Judiciário é manifestamente
ilícita, fraudulenta e direcionada, além de ter gerado elevado
prejuízo aos cofres públicos.”
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Importante relembrar o que foi dito linhas atrás: não há nos autos
qualquer proposta formal da empresa Marcoplas Comércio de
Móveis LTDA que possa subsidiar aquele documento (Mapa de
Preços). É dizer, não há menção nos autos ao canal utilizado (v.g.,
e-mail ou telefone) para que a SESPA tivesse acesso à suposta
proposta oferecida ou mesmo qual critério mínimo justificou a sua
escolha.
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208. Em Ofício de fls. 235/236, Vol. II do PIC, expedido pela 4ª
Promotoria de Justiça de Defesa do Patrimônio e da Moralidade Administrativa de
Belém, datado de 09.07.20, endereçado ao Secretário da SESPA, tendo por
referência o Inquérito Civil n° 000116-150/2020-MPPA, foi questionado “de que
forma a Secretaria de Saúde teve acesso a eventual orçamento apresentado pela
empresa contratada, devendo ser esclarecida qual a via utilizada, com discriminação
do e-mail ou telefone, se esse for o caso, bem como deve ser indicado quem foi o
representante dessa pessoa jurídica que foi contactado pela SESPA e qual agente
público foi o responsável.”
209. A resposta oficial da SESPA veio com o Ofício n° 1302/2020GAB/SESPA, datado de 08.09.20, às fls. 237/238, Vol. II, do PIC, informando que “não
foi possível esclarecer quais as circunstâncias que deram origem às solicitações
referentes aos itens “e” e “g”. Nesse caso, o item questionado era o de letra “e”.
210. Ora, “não foi possível esclarecer” porque o esquema criminoso foi
feito às escondidas, de forma sorrateira, clandestina e ilegal, típico de ORCRIM, de
modo a não deixar rastro e para encobrir qualquer questionamento posterior. Dessa
forma, a resposta evasiva foi a melhor saída encontrada.
IX. 5 – SOBREPREÇO LATENTE, FRAUDE DA PESQUISA DE
MERCADO E MONTAGEM EXTEMPORÂNEA DA DISPENSA DE LICITAÇÃO
211. É de conhecimento público que o objeto aqui debatido, se
comprado direto em fábricas/distribuidoras e em grande quantidade, tem o valor
diminuído. Isso é o que se denomina: economia de escala68.
212. No caso em apreciação, a SESPA adquiriu mais de UM MILHÃO
de garrafas plásticas (garrafas pet de polietileno), o que daria uma economia de escala
fantástica, considerando esse enorme quantitativo. Contudo, o preço pago de R$ 1,50
(um real em cinquenta centavos), por unidade, não retratou essa situação, mas, ao

Ora, é sabido que garrafas pet (polietileno com tampa rasa e

rotuladas), já envasadas com 300 ml de água, custam centavos no mercado de
68

https://administradores.com.br/artigos/economia-de-escala-afinal-que-bicho-e-esse
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contrário, demonstrou um enorme sobrepreço do produto.
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consumo, o que, por si só, chama a atenção para o fato de que o valor de R$ 1,50
(um real e cinquenta) por garrafa pet menor, de 240 ml e sem estar com qualquer
produto envasado, JAMAIS poderia ser adequado, de modo que, certamente,
estaria com sobrepreço.
214.

Não foi, contudo, o que absurdamente ocorreu nesta dispensa de

licitação. A pesquisa de preços constante dos autos da contratação (fls. 32/49) mostrouse inútil para a finalidade a que se destinava, pois seguiu parâmetros diversos dos
fixados no Termo de Referência e considerou fonte de pesquisa no mercado local de
origem duvidosa, além da ausência de análise da adequação do preço médio obtido.
215. Consoante a jurisprudência do TCU sobre a matéria, ainda que não
ocorra licitação propriamente dita, a Administração deve comprovar a busca da
economicidade na escolha do fornecedor nas contratações diretas69. No mesmo
sentido, a E. Corte de Contas Federal assenta que, na instrução dos processos de
dispensa, não basta a simples inserção das cotações dos preços obtidas, sob o
argumento de

emergência,

é igualmente

necessário

que

haja

análise

fundamentada dos valores apresentados e contratados70. Neste sentido,
FERNANDES et. al. lecionam (2020, p.87)71:
“Para que seja aceitável a contratação, com valor acima do estimado, o
administrador terá que motivar adequadamente a sua escolha,
demonstrando que dadas as alternativas e circunstâncias do caso concreto,
aceitar aquelas condições é a decisão mais acertada. [...] Esses elementos
servirão para que os órgãos de controle tenham a certeza de que os recursos
públicos foram bem aplicados, apesar das diversidades enfrentadas durante
o referido estado de calamidade”.

216. Em simples pesquisas por aquisições públicas realizadas, até
mesmo pelos órgãos e secretarias do próprio Estado do Pará, bem como por
prefeituras, também localizadas nesta unidade da federação, tais como, BELÉM e
SANTARÉM (logística de entrega mais difícil), foram encontradas compras de CAIXAS

Acórdão TCU nº 7821/2010.
Acórdão TCU nº 4.442/2010.
71 FERNANDES, Jorge Ulisses Jacoby; FERNANDES, Murilo Jacoby; TEIXEIRA, Paulo Roberto;
TORRES, Ronny Charles L. Direito provisório e a emergência do Coronavírus: ESPIN – COVID-19: critérios e
fundamentos: Direito Administrativo, Financeiro (Responsabilidade Fiscal), Trabalhista e Tributário: um mundo
diferente após a COVID-19. Belo Horizonte: Fórum, 2020. p.87. ISBN 978-65-5518-016-9.
70
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COM 24 UNIDADES (produtos entregues em caixas de papelão) de garrafas pet, de
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300 ml, envasadas com água mineral (mais caras, portanto), por um valor médio
de R$ 0,59 (cinquenta e nove centavos), ou seja, a SESPA, por meio da dispensa de
licitação em comento, gerou um prejuízo de mais de UM MILHÃO DE REIAS aos cofres
públicos. Senão vejamos:
COTAÇÃO - CAIXA ÁGUA MINERAL 300 ML, COM 24 UNIDADES

Valor da Caixa Valor unitário

Valor
correspondente a
1.140.000 garrafas

SEAD/PA - ARP 01/2019
válida até 06/08/2020

R$
13,35

R$
0,56

R$

638.400,00

SEGEP/BELÉM Pregão
Eletrônico 61/2020

R$
12,01

R$
0,50

R$

570.000,00

Santa Casa/PA - ARP
52/2019 válida até 25/06/2020
- Publicada no DOE
R$
01/07/2019
10,00

R$
0,42

R$

478.800,00

Prefeitura de Santarém - PE
26/2019 - homologado
18/09/2019

R$
0,87

R$

991.800,00

Órgão Comprador

R$
20,99

217. Não se deve olvidar, inclusive, que esta pesquisa de preços,
relativa a contratações recentes, não se refere ao mesmo produto adquirido pela
SESPA, por meio da dispensa fraudulenta aqui descrita, pois trata-se de PRODUTO
SUPERIOR, tanto no tamanho (300 ml), quanto pelo fato de possuir um valor agregado
pela água já envasada, ou seja, é óbvio que garrafas vazias e de dimensões
inferiores (240 ml) custariam ainda mais barato, notadamente se considerada a
grande quantidade que foi adquirida, que geraria a mencionada economia de escala.
218.

Essa comparação óbvia, até para um leigo, não teria como ser

olvidada por técnicos do setor de preços da SESPA e por todos os agentes públicos
que atuaram nesse procedimento de contratação da empresa MARCOPLAS, o que

considerou o preço médio unitário de R$2,59 – apurado a partir de preços de garrafas
superiores das que se pretendia adquirir, repise-se – e efetivamente comprou por
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219. De acordo com os autos (fl. 32 da licitação), a cotação da SESPA
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deixa inconteste o dolo de todos os envolvidos.
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R$1,50, disfarçadamente demonstrando que houve vantagem na aquisição, pois
comprou por preço “menor”. Vejamos:

220. Releva frisar, ainda, que todos os preços inseridos na pesquisa
feita pela SESPA, exceto o da empresa MARCOPLAS (que formalmente surgiu do
nada), foram obtidos a partir de compras públicas, relacionadas a produtos diversos
do que se buscava contratar, quais sejam, garrafas do tipo SQUEEZE, que são bem
distintas de simples garrafas pet. Além disso, as pesquisas feitas também divergiam
quanto ao volume das garrafas cotadas, pois todas – exceto o produto oferecido pela
MARCOPLAS – eram de 300 ml, ou seja, maiores do que o que se buscava contratar
(que deveria ser de apenas 240 ml), com consequente preço mais baixo, em razão
disso. Segue ilustração de garrafas do tipo squeeze, comparadas com garrafas pet
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(inclusive, exatamente as que foram adquiridas):

Garrafas SQUEEZE
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Garrafas PET

221. Aliás, importante reiterar que somente a cotação da empresa
MARCOPLAS correspondia ao real objeto da contratação, que, por ser mais
simples, obviamente era de preço bem inferior a garrafas do tipo SQUEEZE, as quais,
conforme ilustração acima, não se tratam de produtos descartáveis, mas sim, de
recipientes de uso contínuo e duradouro, notadamente entre esportistas que
frequentam academias e praticam outras atividades físicas.
222. Aduz-se, ainda, que existem diversas pessoas jurídicas, que
efetivamente trabalham tanto no comércio quanto na fabricação de garrafas pet. De
fato, uma rápida busca no Google demonstra que o valor pago poderia ter sido bem
inferior, até mesmo se consultado o produto em pequena quantidade, no comércio
varejista, ou seja, ainda que a contratação não fosse feita em volume grande e
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diretamente com a fábrica, tal como seria o ideal. Senão vejamos:
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PESQUISA 1: http://www.embalanet.com.br/bs/?id=850
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PESQUISA 2: https://www.lojadosplasticos.com/garrafa-transparente-300ml-para-bebidas-eoutros-fardo-com-250-pecas-garrafa-e-tampa-plastec
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PESQUISA 3:https://www.mfrural.com.br/detalhe/196402/embalagens-e-garrafas-em-pet

223. Nesta última cotação, uma garrafa pet de 300 ml, rosca 38 mm,
custaria R$0,46 (quarenta e seis centavos). E a mesma garrafa, mas com rosca de 28
mm, custaria ainda mais barata: R$0,36 (trinta e seis centavos) a unidade!
224. Mas o Estado optou por adquirir o mesmo produto com preço 3
vezes maior que o praticado no mercado (316% mais caro) – tomando por base a última
cotação acima, já que a tônica seria adquirir pelo menor preço.
225. Como visto no Tópico anterior (IX. 4), em pesquisa no Painel de
Preços apresentado pela auditora do TCE/PA, o prejuízo causado aos cofres
públicos, pelas garrafas pets adquiridas pela SESPA com sobrepreço, foi de
R$1.321.488,00 (um milhão, trezentos e vinte e um mil, quatrocentos e oitenta e
oito reais).
226. Desta feita, a pesquisa de preços realizada neste processo jamais
serviria para comprovar que o produto adquirido pela SESPA estava com o valor
condizente com o de mercado, mas, ao contrário, buscava ludibriar quem viesse a

227. Não bastassem todas as análises técnicas e documentos
apresentados, as conversas e diálogos a seguir exibidas entre denunciados citados
(algumas pessoas aparecem com interlocutores que não tiveram ou não ficaram
Procuradoria-Geral de Justiça
Rua João Diogo, nº. 100, 3º Andar - Cidade Velha
CEP nº. 66015-165

Telefones: 4006-3419 / 4006-3422
pgj@mppa.mp.br
www.mppa.mp.br

Página

latente, aqui demonstrado.

121

fiscalizar o procedimento de compra posteriormente, de modo a ocultar o sobrepreço
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comprovadas suas participações no esquema criminoso), a partir de buscas e
apreensões autorizadas judicialmente, comprovam, para além de dúvida razoável, o
direcionamento, a fraude e a montagem extemporânea da dispensa de licitação para
beneficiar a MARCOPLAS e alguns denunciados a desviar dinheiro público.
228. A prova mais contundente de todas, e que comprova não só a
manipulação na montagem dos preços constantes no Mapa de fl. 32 da licitação,
para adequar ao valor licitado e ganho pela MARCOPLAS (R$1.710.000,00), bem
como a extemporaneidade da montagem da licitação, foi revelada com a descoberta
do diálogo entre os denunciados CÍNTIA e ADRIANO, em conversa ocorrida em
16.05.20.
229. Recordando: a dispensa de licitação teve início em 24.03.20. O
mapa de produção (cotação de preços) foi montado em data muito posterior à dispensa:
16.05.20.
230. Na conversa, CINTIA pergunta a ADRIANO sobre o Mapa das
garrafinhas Pet. Na sequência, orienta-o para que seja colocado o valor unitário.
ADRIANO chega a questionar CÍNTIA sobre o que fazer, pois não estava encontrando
cotação de garrafas de 240ml, só de 300ml. Em seguida, envia-lhe o documento de
cotação (Mapa) de preço, no qual destaca-se a ausência de data, conforme
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apresentado abaixo:
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Conversa objeto de análise laborada pelo GAECO MPPA (extraída do celular de CÍNTIA), a partir do
acervo constante do HD n° de série E2FWJJHF603C15, marca Samsung, com registro de patrimônio do
MPPA tombado sob o n° 48708.
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231. Em consulta ao processo (fl. 32 da Dispensa), é possível visualizar
uma discrepância em relação a data em que foi montado (a fim de dar o aspecto de
legalidade), em 16/05/20 e a data em que o Mapa foi assinado por ANA LÚCIA, com
data retroativa a 24.03.20 (data colocada à mão - caneta azul – grifo nosso):

232. Além disso, CINTIA pede a ADRIANO todos os documentos
consultados para a confecção do MAPA:
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Conversa objeto de análise laborada pelo GAECO MPPA (extraída do celular de CÍNTIA), a partir do acervo
constante do HD n° de série E2FWJJHF603C15, marca Samsung, com registro de patrimônio do MPPA
tombado sob o n° 48708.
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233. Outro detalhe que chama atenção é que os documentos a que se
referiu CÍNTIA no diálogo acima (“quero print de tudo que consultaste”), e que foram
enviados, de fato, por ADRIANO (num total de 8 documentos), constam com a data da
consulta o mesmo dia da conversa, 16.05.20. A título de exemplo, colaciona-se, para
cotejo, o mesmo documento enviado por ADRIANO (com data de 16.05.20) e o
constante da licitação, fraudado e manipulado (com data de 24.03.20). Perceba-se
que até o horário é igual, só muda a data:
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Constante do celular de CÍNTIA
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234. Quando o caso das garrafinhas estourou na mídia (em junho de
2020), dentre muitos comentários entre os servidores da SESPA, vale a pena a
transcrição do áudio enviado por CÍNTIA à MONIQUE72 (07.06.20), pois demonstra a
certeza da impunidade. CÍNTIA diz estar tranquila com a situação e que: “o tiro vai sair
pela culatra, porque frente aos órgãos de controle a gente não vai ter problema”.

Conversa objeto de análise laborada pelo GAECO MPPA (extraída do celular de CÍNTIA), a partir do acervo
constante do HD n° de série NA8KQBTL, marca Seagate, com registro de patrimônio do MPPA tombado sob
o n° 67320, e do Pen drive n° de série SDCZ50-016G-BL160725259B, marca Cruzer Blade 16GB.

235. Não foi a essa conclusão, entretanto, que chegaram o MPC/PA e
TCE/PA.
236. Nesse episódio da montagem do Mapa de Preços, e que serviu
para validar pseudo pesquisa (fraudada), e como corolário, o sobrepreço, tiveram
atuação sobremaneira importante os denunciados ANA LÚCIA e ADRIANO, aquela
como chefe da Gerência de Compras e que assinou referido mapa (fato confessado),
e este como sendo a pessoa responsável por confeccionar tal documento, ambos
sabedores da ilegalidade que estavam cometendo, a final de contas já eram servidores
do setor de compras há bastante tempo, e não podem alegar desconhecimento do

72

Não há, até o presente momento, indícios de participação dessa servidora no esquema criminoso ora denunciado.
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procedimento correto e menos ainda quanto a aplicação da lei.
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IX. 6 – AUSÊNCIA DE INSTRUMENTO DE CONTRATO E AUSÊNCIA
DE DESIGNAÇÃO DO FISCAL DO CONTRATO
237. Segundo o Relatório Técnico do TCE/PA:
“Dentre as características dos contratos administrativos aponta-se
a obediência à forma prescrita em lei (princípio do formalismo),
significando que sua validade e eficácia dependem da observância
de diversas solenidades legalmente estabelecidas, dentre as
quais se destaca a forma escrita. É dizer: contratos verbais
celebrados com a Administração Pública são NULOS, ressalvadas
as compras de pronto pagamento, entendidas como aquelas de
valor não superior a R$ 8.800,00 (art. 60, parágrafo único da Lei nº
8.666/93).
A formalização do contrato administrativo deve, via de regra,
ocorrer com a assinatura de um instrumento de contrato, no qual
devem constar os nomes das partes e os de seus representantes,
a finalidade, o ato que autorizou a sua lavratura, o número do
processo da licitação, da dispensa ou da inexigibilidade, a sujeição
dos contratantes às normas da Lei de Licitações e às cláusulas
contratuais.
À luz do art. 62 da Lei nº 8.666/93, tem-se que o instrumento de
contrato é obrigatório nos casos de concorrência, bem como nas
dispensas cujos preços estejam compreendidos nos limites desta
modalidade de licitação, isto é, acima de R$ 1.430.000,00 (um
milhão, quatrocentos e trinta mil reais).
Embora não haja qualquer margem para juízos de
discricionariedade por parte do Administrador, verifica-se, in casu,
que não há instrumento de contrato nos autos. A consequência
desta ausência é de uma obviedade ululante – a contratação
realizada com a empresa MARCOPLAS é NULA de pleno direito,
sendo esta a interpretação que conduz a lei ao leito da
constituição.”
238.

Nesse sentido, da ausência de instrumento de contrato,

a própria SESPA confirmou, à fl. 255, Vol. II, do PIC: “Retomamos os autos informando

239.

Prossegue o Relatório Técnico:
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e SKN DO BRASIL IMP. DE ELETRO LTDA. Belém, 24/08/2020” (grifo do original).
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que não há contrato com as empresas MARCOPLAS COMERCIO DE MOVEIS LTDA
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“Quando se trata de operação em que há dinheiro público, a
observância do princípio da legalidade deve ser nota
característica dessa operação. Busca-se com isso a proteção do
processo - e, consequentemente, do interesse público -, cuja lisura
e tranquilidade são essenciais à construção da democracia, já
tão vitimizada pelos frequentes abusos do poder econômico e
político.
Há mais.
Não há parecer da assessoria jurídica quanto à contratação em
exame. Há, ao revés, parecer genérico, abstrato e apócrifo, datado,
inclusive, em momento anterior à própria autuação do presente
processo (fls. 23/41-v). Ressalte-se, inclusive, que o parecer em
questão subsidiou todas as contratações relacionadas à COVID-19
que já foram objeto de análise por esta Unidade. É dizer: o vício
que inquina o presente processo se perfectibilizou em diversos
outros, desencadeados sob a rubrica da emergência pública
ocasionada pela COVID-19.
Ainda, verifica-se que não houve designação de fiscal do
contrato, demonstrando inobservância ao art. 67 da Lei nº
8.666/1993, bem como a ausência das cautelas devidas no trato
com a res publica. Também não consta a indicação de
comissão, de no mínimo 3 (três) membros, responsável pelo
recebimento de material, haja vista o valor da contratação,
conforme prevê o art. 15, §8º da Lei nº 8.666/1993.
Aliás, a fim de dar cumprimento a este normativo, foi publicado o
Decreto Estadual nº 870/2013, que dispõe sobre a supervisão,
fiscalização e acompanhamento da execução dos contratos,
convênios e termo de cooperação firmados pelos Órgãos e
Entidades do Poder Executivo do Estado do Pará, que assim
determina:

III - a designação do fiscal de contrato, de convênio ou de
termo de cooperação somente produzirá efeitos após a
formalização do ato de designação, da ciência expressa do
Procuradoria-Geral de Justiça
Rua João Diogo, nº. 100, 3º Andar - Cidade Velha
CEP nº. 66015-165
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Art. 1º Nos contratos, convênios e termo de cooperação
firmados pelos Órgãos e Entidades do Poder Executivo
Estadual deverá ser designado um fiscal de contrato,
convênio ou termo de cooperação a quem caberá
supervisionar, fiscalizar e acompanhar a sua execução,
bem como apresentar relatórios quando do término de cada
etapa ou sempre que solicitado pela Administração
contratante, concedente ou partícipe.

PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA

servidor ou dos servidores da comissão e da publicação
do extrato do contrato ou do convênio no Diário Oficial do
Estado. (g.n.)
Art. 2° O fiscal de contrato, de convênio ou de termo de
cooperação representará a Administração na supervisão,
fiscalização e acompanhamento da execução do contrato, do
convênio ou do termo de cooperação, devendo tal indicação
recair sobre agente público ou comissão especialmente
designada para tal atividade, que possuam qualificação
técnica condizente com a complexidade e especificidade
do objeto do instrumento firmado. (g.n.)

Ainda quanto a este normativo, é de competência do fiscal do
contrato:
Art. 6° É da competência e responsabilidade do fiscal de
contrato, de convênio ou de termo de cooperação, no que
couber:
[...]
IX - certificar a execução de etapa de obras ou serviços e o
recebimento de aquisições e equipamentos, mediante
emissão de Atestado de Execução e de termo
circunstanciado, conforme o disposto no art. 73, da Lei n°
8.666, de 1993; (g.n.)

Consta no Termo de Referência (fls. 13/15) o seguinte:
7 – PROCEDIMENTOS DE FISCALIZAÇÃO
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Contudo, embora conste no Termo de Referência a obrigação de
designar servidor com qualificação técnica condizente com a
complexidade do objeto, apto, portanto, para fiscalizar o
cumprimento do contrato e anotar, em registro próprio, possíveis
falhas que serão as razões de fato da motivação para eventual
aplicação de penalidade ou rescisão unilateral do contrato, não foi
observado, nos autos do processo, a formalização da nomeação
do fiscal do contrato, em grave infração à norma legal pertinente.
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7.1 - Caberá ao servidor designado rejeitar totalmente ou em
parte, qualquer produto que não seja de acordo com as
especificações ou que apresente qualquer defeito, bem
como solicitar a sua substituição eventualmente fora das
especificações ou com defeito de fabricação, no prazo
máximo de 02 (dois) dias úteis, devendo o fornecedor efetuar
a substituição do material também em 02 (dois) dias após a
comunicação do servidor. (g.n.)
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Com efeito, tem-se que a fiscalização do contrato administrativo
não é uma mera opção discricionária da autoridade administrativa.
Trata-se de um poder-dever.”

240. A ausência de fiscalização permitiu, exatamente, que as garrafas,
inicialmente tidas como essenciais e de utilização urgentes, ficassem abandonadas
em galpões, tal como confirmado e comprovado pelo GRUPO CIPOAL (fls. 427/431,
Vol. II, do PIC) e pelas fotos já mostradas.
241. Continua o Relatório Técnico:
“Ademais, para determinados objetos contratuais, mormente
aqueles cuja execução envolva alta complexidade e grande vulto
financeiro, a designação de um único servidor pode ser prejudicial
à plena realização da fiscalização da avença. É por essa razão que
o Art. 15, §8º, da Lei nº 8.666/1993 impõe a obrigação de
acompanhamento e fiscalização da execução do ajuste por uma
comissão especialmente de, no mínimo, 3 (três) membros. E é
natural que seja assim, pois essa atividade é da mais alta
relevância. Veja-se:
Art. 15. As compras, sempre que possível, deverão:
§ 8º O recebimento de material de valor superior ao limite
estabelecido no art. 23 desta Lei, para a modalidade de
convite, deverá ser confiado a uma comissão de, no mínimo, 3
(três) membros.

Essa composição favorece a eficiência do processo de fiscalização,
tendo em vista que conta com servidores que, em tese, detêm
maior conhecimento em relação ao objeto do contrato.
Destarte, obras, serviços e compras não fiscalizados ou
fiscalizados de modo deficiente representam um enorme espaço
para prejuízo aos cofres públicos.
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“O regime de Direito Administrativo atribui à Administração o
poder-dever de fiscalizar a execução do contrato (art. 58, III).
Compete à Administração designar um agente seu para
acompanhar diretamente a atividade de outro contratante.
O dispositivo deve ser interpretado no sentido de que a
fiscalização pela Administração não é mera faculdade
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A respeito da fiscalização do contrato, Marçal Justen Filho leciona
que:
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assegurada a ela. Trata-se de um dever, a ser exercitado
para melhor realizar os interesses fundamentais. Parte-se do
pressuposto, inclusive, de que a fiscalização induz o contratado
a executar de modo mais perfeito os deveres a ele impostos.”
73
(g.n.)

O atesto da realização de serviços é fase importante da ordenação
de despesa, na qual é efetuada a correspondente liquidação,
significando para a Administração que o objeto contratado
encontra-se em condições de ser pago.”

242. Como síntese conclusiva, o Relatório Técnico do TCE/PA é
contundente ao cravar que:
“O conjunto das irregularidades apuradas e explicitadas no
presente relatório revela que os responsáveis pelos procedimentos
que subsidiaram a contratação direta da empresa MARCOPLAS
COMÉRCIO DE MÓVEIS LTDA para aquisição de 1.140.000 (um
milhão e cento e quarenta mil) unidades de "garrafas pet de
polietileno de 240 ml rotuladas com tampas perfil baixa", no valor
de R$1.710.000,00 (um milhão, setecentos e dez mil reais),
direcionaram deliberadamente a contratação, reduzindo ou
mesmo amputando as garantias constitucionais que cercam as
contratações públicas, sobretudo no que toca ao direito a um
processo isonômico, impessoal, público e vantajoso.
Diante dos vícios descritos no presente relatório, os fatos, de
latente gravidade, devem ser avaliados à luz da
conduta/responsabilidade de todos os envolvidos, rompendo o véu
da incerteza e obscuridade que permeiam a presente contratação.

73

JUSTEN FILHO, Marçal. Comentários à Lei de Licitações e Contratos Administrativos. 11ª ed. São Paulo: Dialética.
P. 560
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Em tempo, esta Unidade aponta a ocorrência de um prejuízo
global de R$1.321.488,00 (um milhão, trezentos e vinte e um
mil, quatrocentos e oitenta e oito reais). aos cofres públicos
paraenses, nos termos do item ‘D’ do presente relatório.”
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X – DO EFETIVO DESVIO / PREJUÍZO AOS COFRES PÚBLICOS –
FLAGRANTE DESVIO DE DINHEIRO PÚBLICO – COMPROVAÇÃO DO PECULATO

243. O empenho74 em favor da empresa MARCOPLAS foi emitido em
25.03.20, ou seja, um dia após o início da licitação. Como ordenador de despesa
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“Quando da emissão da Nota de Empenho (25/03/2020) (fl. 59-v), sequer havia expedição de Pedido de
Realização de Despesa (PRD nº 2381) - emitido somente em 11/05/2020 (fls. 58-v/59). Inclusive, a juntada deste
último documento aos autos (PRD) vai de encontro à própria ordem cronológica dos atos, prejudicando a
transparência e idoneidade do processo.” Trecho do Relatório Técnico da Auditora do TCE/PA.
74
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constou o denunciado PETER CASSOL (fl. 69 da Dispensa de Licitação):
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244. O efetivo pagamento, no valor integral, foi concretizado com
transferência bancária da SESPA à MARCOPLAS e ocorreu no dia 27.03.20, conforme
comprovante abaixo:

Documento objeto de análise laborado pelo GAECO MPPA (extraído do celular
de Parsifal Pontes75), a partir do acervo constante do HD n° de série
E2FWJJHF603C15, marca Samsung, com registro de patrimônio do MPPA
tombado sob o n° 48708.

245. Entretanto, esse pagamento antecipado estava vedado na
dispensa emergencial, que condicionou, no Termo de Referência (item 6.1.3, fl. 3 da
Licitação), expressamente o pagamento somente após o recebimento efetivo dos

75

Prova compartilhada pelo STJ. Em que pese ter sido encontrado no celular de Parsifal Pontes, não há indicativo,
até o presente momento, de que tenha participado do esquema criminoso. Caso surjam provas, o Ministério Público
poderá aditar a denúncia em tempo processual oportuno.
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produtos:
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246. Como já restou provado (Tópico VIII), as garrafas pet só
começaram a ser entregues final de maio de 2020, e ainda que materialmente falsa, a
própria MARCOPLAS emitiu nota fiscal em 22.04.20, simulando que já havia entregue
parcialmente as garrafas (vide item 87).
247. Ou seja, o pagamento integral não poderia ter sido realizado.
248. Esse pagamento antecipado serviu para concretização do plano
criminoso tramado pela ORCRIM antes mesmo de iniciada a licitação, com as
tratativas prévias de escolha da MARCOPLAS como a empresa vencedora da
dispensa e beneficiária do desvio de dinheiro público.
249. Ora, qual seria a lógica em fraudar uma licitação pública, com
sobrepreço comprovado dos produtos e direcionamento para uma única empresa? A
resposta é clara: desviar dinheiro público, aliás, uma tônica presente conforme se
avança nos trabalhos dos objetos dos procedimentos de investigações criminais
decorrentes da chamada “Operação Transparência”.
250. E o efetivo prejuízo aos cofres públicos, e consequente
caracterização do crime de peculato, pelo desvio de dinheiro público, restou
plenamente provado, para além de dúvida razoável, por todo o contexto de provas
apresentadas no corpo da presente denúncia, e em especial pela conclusão da
auditora do Tribunal de Contas do Estado do Pará (Relatório Técnico de juntado à
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“Se o Estado adquirisse as garrafas com o menor preço
apontado na pesquisa ao norte mencionada, levando em
consideração a sua maior capacidade volumétrica (500ml), e
considerando, ainda, a legitimidade, em tese, da presente
contratação, ter-se-ia como necessária a aquisição de 547.200
(quinhentos e quarenta e sete mil e duzentas) unidades ao custo
de R$ 388.512,00 (trezentos e oitenta e oito mil, quinhentos
e doze reais). É dizer: o Estado teria ECONOMIZADO
R$1.321.488,00 (um milhão, trezentos e vinte e um mil,
quatrocentos e oitenta e oito reais).”
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mídia de fl. 970), ao constatar que:

PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA

251. E arremata: “a contratação em tela é ilícita, fraudulenta e
direcionada, além de ter gerado elevado prejuízo aos cofres públicos.” O prejuízo
global foi de R$1.321.488,00 (um milhão, trezentos e vinte e um mil, quatrocentos
e oitenta e oito reais) aos cofres públicos paraenses.
252. As individualizações das condutas serão feitas no decorrer da
denúncia. Adianta-se, desde logo, que estão incursos no crime de peculato,
capitulado no art. 312, caput, parte final, do CP76, os denunciados BELTRAME,
PETER CASSOL, CÍNTIA, COSTA JÚNIOR, MARCOS CASTRO, LUZIA, MAURO e
PAULO.
253. Entretanto, alguns fatos e circunstâncias são importantes de
pontuação imediata.
254. À medida que as investigações e processos77 surgem e avançam,
a ORCRIM ora denunciada com atuação na SESPA é desvendada e mais detalhes
vêm à tona. Daí a importância de se ter uma visão global dos casos, que embora
tratem de licitações diferentes, trazem um núcleo duro (em especial o político) de
permanente atuação.
255. Nesse sentido, cabe lembrar que por ocasião da operação
realizada pela Polícia Federal, nominada “Pará Bellum”, no âmbito da SESPA, em
junho de 2020, autorizada pelo STJ (por ter investigado com foro por prerrogativa de
função), no contexto da pandemia, um dos representados foi o ora denunciado PETER
CASSOL78, então Secretário Adjunto de Gestão Administrativa da SESPA, com o qual
foi encontrado e apreendido, em sua residência, dentro de um recipiente térmico
(cooler), a quantia de R$748.450,00, em espécie, conforme auto de apreensão de fl.

Art. 312 - Apropriar-se o funcionário público de dinheiro, valor ou qualquer outro bem móvel, público ou particular,
de que tem a posse em razão do cargo, ou desviá-lo, em proveito próprio ou alheio:
Pena - reclusão, de dois a doze anos, e multa.
77 Ação penal n° 0013216-27.2020.8.14.0401 (frascos de álcool em gel), e Ações Civis Públicas n°s 083603616.2020.8.14.0301 (garrafa pet) e 0876098-69.2018.8.14.0301 (frascos de álcool em gel).
78 A investigação teve por objetivo apurar a existência de fraude na compra de respiradores pulmonares pelo
Governo do Estado do Pará, no âmbito da Secretaria de Saúde Público do Estado do Pará – SESPA, mediante
contrato com empresa particular, que se deu por dispensa de licitação. A compra dos respiradores custou ao Estado
do Pará o valor de R$ 50,4 milhões.
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76
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297 dos autos do Inquérito n° 1.362-DF79, fato amplamente noticiado na imprensa
nacional, conforme fotos divulgadas, de domínio público:

https://www.oantagonista.com/brasil/covidao-no-para-pf-apreende-mais-de-700-mil-com-assessor-de-beltrame/

https://www.oantagonista.com/videos/video-dinheiro-frio/?fbclid=IwAR2PAEj_xb1xw87mcQNOwwmAO5merkUTmov75E_L25S-

79
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Compartilhamento de prova com o MPPA deferido pelo STJ.
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XI – CORRUPÇÃO PASSIVA DE OSMAR VIEIRA DA COSTA JÚNIOR
E CORRUPÇÃO ATIVA DE LUZIA ROSANE RIBEIRO PONTES
256. Como ficou comprovado, o denunciado COSTA JÚNIOR teve
papel relevante na ORCRIM, pois atuou desde o início, antes mesmo de a dispensa
de licitação ser formalizada, nas tratativas com os representantes formais e informais
da MARCOPLAS (vide Tópico IV), e durante a execução contratual, nas entregas e
destinações dos locais das garrafas.
257. Embora seja, atualmente e à época dos fatos, Chefe da Casa
Militar do Governo do Estado do Pará, atuou fora de suas funções e “representando”
a SESPA80.
258. Em quase tudo era consultado (como fazer ofício, para quem
endereçar, planilhas, participava de reuniões, etc.), até nas tarefas mais simples, como
na escolha do rótulo das garrafas (foi criado até um grupo de Whatsapp, denominado
“rótulos álcool líquido” – vide itens 78 a 85).
259. Por todo esse esforço, interesse e empenho, descobriu-se que
COSTA JÚNIOR foi compensado, recebendo, entretanto, vantagem indevida.
260. Na sede da empresa MARCOPLAS foi apreendido um boleto, no
valor de R$5.264,20, com data de vencimento em 13.04.20, tendo como destinatário
Amazon Serviços de Varejo do Brasil Ltda, e como pagador Luzia Rosane Ribeiro
Pontes, constando a inscrição à caneta “PG SANTANDER CELULAR”:
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A Secretaria de Estado da Saúde do Pará (SESPA) executa a Política Estadual de Saúde a partir dos princípios,
diretrizes e competências designadas pelo Sistema Único de Saúde (SUS). Sendo assim, em nível estadual, atua
na orientação às Secretarias Municipais de Saúde quanto ao planejamento, acompanhamento e avaliação das ações
de saúde, no sentido de assegurar a prevenção, recuperação e promoção da saúde pública. Para isso, conta com
as Diretorias Administrativa e Financeira, Vigilância em Saúde, Políticas de Atenção Integral à Saúde, Gestão do
Trabalho e Educação na Saúde e Desenvolvimento e Auditoria dos Serviços de Saúde.
http://www.saude.pa.gov.br/institucional/. Acesso em 22/03/2021.
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80
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261. Em um dos computadores apreendidos também na sede da
MARCOPLAS foi encontrado o comprovante de pagamento/transferência desse
boleto da Amazon, cuja transferência bancária ocorreu em 09.04.20, abaixo
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colacionado:
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262. Coincidentemente, esse assunto já tinha sido objeto de suspeita
por parte dos denunciados MAURO e PAULO, ainda na época das tratativas iniciais,
antes de a licitação ocorrer (a Dispensa ocorreu em 24.03.20), pois tais tratativas
estavam sendo ajustadas com COSTA JÚNIOR.

esquema criminoso desse certo, que PAULO questiona MAURO, em 21.03.20, qual

Página

seria a “parte” do “coronel” (COSTA JÚNIOR):
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263. Tamanho era o engajamento de COSTA JÚNIOR para que o
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Conversa objeto de análise laborada pelo GAECO MPPA (extraída do celular de MAURO), a partir do
acervo constante do HD modelo HX-M101TCB/G, marca Seagate, com registro de patrimônio do MPPA
tombado sob o n° 51.443

264. A prova do recebimento da vantagem indevida veio com a
apreensão de computadores na sede da MARCOPLAS, e em um deles foi encontrada
a planilha já mencionada nos itens 116 e 117, com a descrição de todos os gastos e
despesas, e um item chama atenção: “CELULAR COSTA JR”, e ao lado da planilha
o valor: “5.264,20”. Ou seja, o destinatário do celular foi o denunciado COSTA
JÚNIOR:

265. Nesse contexto, a denunciada LUZIA deve responder pelo crime
de corrupção ativa81 (art. 333, caput, do CP82), pois foi quem ofereceu (ato
materializado com a entrega, embora o crime seja formal) a vantagem indevida a
COSTA JÚNIOR, tendo sido este fundamental para que o esquema criminoso tivesse
êxito, como já detalhado em especial nos tópicos IV, VIII e X.
“A corrupção passiva, nas modalidades receber e aceitar, estará ligada, necessariamente, ao crime de corrupção
ativa do art. 333 do CP, que envolve a oferta ou promessa de vantagem indevida, por particular a funcionário público,
para determiná-lo a praticar, omitir ou retardar ato de ofício. Diz PRADO: "Receber denota a ideia de obter a
vantagem oferecida, havendo aqui uma conduta passiva do funcionário, em contrapartida à ação de oferecer
praticada pelo corruptor (art. 333, CP)" (PRADO, Luiz Regis. Comentários ao Código Penal. 10. ed. São Paulo:
Revista dos Tribunais, 2015, p. 1074).
Art. 333 - Oferecer ou prometer vantagem indevida a funcionário público, para determiná-lo a praticar, omitir ou
retardar ato de ofício:
Pena – reclusão, de 2 (dois) a 12 (doze) anos, e multa.
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266. Comprovado, pois, o recebimento da vantagem indevida, por tal
conduta ilícita responderá o denunciado COSTA JÚNIOR pelo crime de corrupção
passiva, previsto no art. 317, caput, do CP83 (vide Tópico XIV. 3).

XII – DA LAVAGEM DE CAPITAIS
267. A lavagem de capitais imputada aos denunciados MARCOS
CASTRO, LUZIA, ANA CAROLINA e MARCOS EMANOEL está escorada em crimes
antecedentes, notadamente os crimes de fraude a licitações, peculato, corrupção
passiva e ativa, e organização criminosa, amplamente comprovados no teor da
presente denúncia e praticados no contexto de contratações celebradas com a SESPA.
268. Não só os crimes antecedentes foram praticados por intermédio de
ORCRIM, mas também os próprios atos de lavagem, mediante divisão de tarefas
ocorrida no âmbito da própria ORCRIM que praticou os crimes antecedentes.
269. Em

decorrência

destes

crimes

antecedentes,

a

empresa

MARCOPLAS obteve valores ilícitos em dispensa de licitação celebrada com a SESPA
(2020/244009), que ensejou o pagamento de vantagens indevidas, com prejuízo
aos cofres públicos já apontados.
270. A planilha apreendida no computador da denunciada LUZIA (item
117) revela os gastos despendidos e lucros obtidos no esquema criminoso, extraindose abaixo a parte que interessa à lavagem:

271. Por esse documento, descobriu-se que a parte que coube à LUZIA
foi no montante de R$200.000,00 (duzentos mil reais). Desse dinheiro, e como
exaurimento do crime de peculato, LUZIA adquiriu um automóvel JEEP COMPASS84,

Art. 317 - Solicitar ou receber, para si ou para outrem, direta ou indiretamente, ainda que fora da função ou antes
de assumi-la, mas em razão dela, vantagem indevida, ou aceitar promessa de tal vantagem:
Pena – reclusão, de 2 (dois) a 12 (doze) anos, e multa.
84 No mesmo dia em que recebeu dinheiro da SESPA, LUZIA já iniciou as tratativas para adquirir o veículo acima,
em negociação que foi fechada em 30.03.20, com a emissão da respectiva NFE (fls. 483/504, Vol. III, do PIC). Tratase, entretanto, de exaurimento do crime de peculato (art. 317, caput, do CP).
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placa QVH9J12, pelo valor de R$123.990,00 (nota fiscal à fl. 491, Vol. III, do PIC), sendo
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que a entrada, no valor de R$61.995,00, foi paga pela empresa MARCOPLAS (fl. 497,
Vol. III, do PIC, e Apenso 01).
272. Embora esse fato não seja típico de lavagem, pontua-se para
compreensão do contexto da pulverização e utilização do dinheiro recebido,
ilicitamente, da SESPA, pois tudo foi movimentado num curto espaço de dois meses,
através de transferências bancárias, algumas com valores altos, o que levantou
suspeita, inclusive, do COAF (Apenso 01).
273. Coube ao denunciado MARCOS CASTRO, sócio oculto da
MARCOPLAS, a maior quantia do dinheiro desviado, conforme planilha apresentada,
no total de R$601.983,00 (seiscentos e um mil, novecentos e oitenta e três reais).
274. Aqui cabe uma ressalva. O rastro patrimonial de todo esse dinheiro
permanece em aberto, estando o Ministério Público no aguardo de medidas de
investigação (algumas objeto de compartilhamento de provas) ainda não finalizadas.
275. Entretanto, sem maiores prejuízos aos fins de imputação, e em
consequência para se viabilizar exercício de ulterior direito de defesa, foi possível
mapear, desde logo, o caminho de parte desse dinheiro, em típicos atos de lavagem de
capital.
276. Com as investigações, descobriu-se que MARCOS CASTRO
ocultou e dissimulou a natureza, origem, localização, disposição, movimentação e
propriedade de bens e valores provenientes de infrações penais já citadas,
aproveitando-se da condição de sócio oculto da MARCOPLAS.
277. Para tanto, adquiriu veículo para si com dinheiro pago pela
MARCOPLAS, e utilizou empresas interpostas (MC EMPREENDIMENTOS, GESTÃO
E ADMINISTRAÇÃO DA PROPRIEDADE IMOBILIÁRIA EIRELI e REVERSA
AMBIENTAL SERVIÇOS E COLETORA DE RESÍDUOS EIRELI), de seu grupo
empresarial, onde figura também como sócio oculto, para também receber
transferências monetárias da MARCOPLAS como decorrência do pagamento feito pela

278. Objetivando pormenorizar os fatos objeto desta parte da
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Procuradoria-Geral de Justiça
Rua João Diogo, nº. 100, 3º Andar - Cidade Velha
CEP nº. 66015-165

143

SESPA.

Telefones: 4006-3419 / 4006-3422
pgj@mppa.mp.br
www.mppa.mp.br

PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA

XII. 1 – AQUISIÇÃO DE VEÍCULO PAGO PELA MARCOPLAS
(OCULTAÇÃO DE PROPRIEDADE).
279. Com as informações do COAF (Apenso 01) de que a
MARCOPLAS transferiu a quantia de R$150.000,00, no dia 02.04.20, para a empresa
MALTTA MULTIMARCAS EIRELLI (CNPJ n° 13.760.297/0001-35), revendedora de
carros, foi oficiado a essa empresa para saber que veículo havia sido adquirido, em
nome de quem, forma de pagamento, etc (fl. 432/433, Vol. II, do PIC).
280. Em resposta (fls. 434/439, Vol. II, do PIC), a empresa confirmou
que vendeu o veículo CHEVROLET/S10 MID DD4A 2018/2019, placa PHV3H18, pelo
valor de R$150.000,00, pago pela empresa MARCOPLAS, conforme Extrato Bancário
e Nota Fiscal do dia 02.04.20, e que quem compareceu na loja e negociou o veículo, e
para quem toda documentação foi entregue, trata-se do denunciado MARCOS
ROBERTO CASTRO DA SILVA, “o qual é responsável por sua transferência”.
281. Esse último detalhe é importante porque o veículo, ao que tudo
indica, nunca foi registrado em nome de MARCOS CASTRO, e atualmente já foi
transferido para terceira pessoa, de nome Max Baia e Baia, em 04.09.20 (fl. 467, Vol.
III, do PIC – informações do DETRAN/PA).
282. O crime de lavagem, entretanto, restou configurado na primeira
transação, na ocultação de propriedade de bem proveniente de infração penal.

XII.

2

–

RECEBIMENTO

DE

DINHEIRO,

ATRAVÉS

DE

TRANSFERÊNCIAS BANCÁRIAS, POR INTERPOSTAS EMPRESAS (OCULTAÇÃO
E DISSIMULAÇÃO DE VALORES).

283. Como registrado no Tópico VII, inclusive com demonstração
gráfica, restou provado que MARCOS CASTRO é, além de “gestor/presidente” de seu

de transferências bancárias da MARCOPLAS, após ter recebido dinheiro da SESPA.
São as empresas: a) MC EMPREENDIMENTOS, GESTÃO E ADMINISTRAÇÃO DA
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Grupo Empresarial, “sócio oculto” de algumas empresas das quais já foi sócio formal.
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PROPRIEDADE IMOBILIÁRIA EIRELI (CNPJ n° 21.189.565/0001-39); e b) REVERSA
AMBIENTAL SERVIÇOS E COLETORA DE RESÍDUOS EIRELI (CNPJ n°
27.208.498/0001-39).
285. A empresa MC EMPREENDIMENTOS, cujo nome fantasia é
“REVERSA”, com capital social integralizado de R$ 1.000.000,00, está instalada
fisicamente no complexo do “Grupo Reversa”, mesmo local das demais empresas de
MARCOS CASTRO, e tem como atividade econômica principal a gestão e
administração da propriedade imobiliária:

Fonte: https://www.facebook.com/mcempreendimentoss

286. Na rede social Instagram, o próprio MARCOS CASTRO associa
seu nome a MC EMPREENDIMENTOS:

Fonte: https://www.instagram.com/mcempreendimentos/

287. E no cartão de apresentação, MARCOS CASTRO se apresenta
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como “Presidente” da empresa:
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288. Formalmente, entretanto, a empresa está só no nome de sua
cunhada, a denunciada ANA CAROLINA (casada/companheira de Antônio Marcos
Castro da Silva, que é sócio da empresa Impacto Construtora Eirelli – “Plasfino”, outra
empresa do Grupo):

Fonte: Receita Federal do Brasil

289. ANA CAROLINA foi empregada de carteira assinada da PLAMAX
SERVICOS E COLETORA DE RESIDUOS LTDA (CNPJ n° 04.282.145/0001-83), de
2012 a 2017, com média salarial de pouco mais de mil reais. Essa empresa tem como
sócio administrador MARCOS CASTRO.
290. ANA CAROLINA já foi também sócia da empresa: IMPACTO
CONSTRUTORA EIRELI (CNPJ n° 16.776.511/0001-30), de 16/12/2016 a 06/07/2018.
Essa empresa já teve MARCOS CASTRO como sócio formal.
291. Em consulta à JUCEPA, descobriu-se que MARCOS CASTRO foi
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sócio formal da MC EMPREENDIMENTOS de 08/10/2014 a 28/05/2018:
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Fonte: JUCEPA/REGIN

292. As

transferências

da

MARCOPLAS

para

a

MC

EMPREENDIMENTOS, detectadas pelo COAF como operações suspeitas (Apenso
01), ocorreram nas seguintes datas e valores: a) 31/03/2020 R$ 49.000,00; b)
02/04/2020 R$ 150.000,00; c) 08/04/2020 R$49.000,00; d) 09/04/2020 R$ 49.000,00;
e) 13/04/2020 R$ 17.413,00; f) 13/04/2020 R$ 49.000,00, totalizando: R$ 363.413,00.
293. Em oitiva (mídia à fl. 610), ANA CAROLINA justificou tais
transferências como decorrentes de um contrato de aluguel entre a MARCOPLAS e
a MC EMPREENDIMENTOS. O objeto do contrato seria a sede onde funciona a
MARCOPLAS, no galpão onde estão todas as empresas de MARCOS CASTRO (vide
figura no item 107).
294. Segundo ANA CAROLINA, o aluguel teria iniciado em 2016 (ano
de abertura da empresa MARCOPLAS), e em 2020 estava no valor de R$10.000,00
(dez mil reais), mas nunca foi pago. Com o dinheiro recebido da SESPA pela
MARCOPLAS, houve a quitação da dívida.
295. Afora o fato de MARCOS CASTRO alugar para si próprio um
imóvel do qual já é proprietário (vide certidão do registro de imóveis às fls. 655/657, Vol.
III, do PIC), pois é dono tanto da MARCOPLAS e da MC EMPREENDIMENTOS,
embora como sócio oculto, descobriu-se na análise dos computadores apreendidos na
busca e apreensão na sede da MARCOPLAS que referido contrato foi
fraudulentamente montado, exatamente para justificar as transações acima
mencionadas.
296. Na data de 15.06.20 foi criado um arquivo denominado “Contrato
de

Locação

Comercial

EMPREENDIMENTOS,

–

GESTÃO

Galpão”,
E

tendo

como

ADMINISTRAÇÃO

DA

LOCADOR:

MC

PROPRIEDADE
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IMOBILIARIA EIRELI, e LOCATÁRIO: MARILENE C DA SILVA.
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297. A seguir, metadados do arquivo “contrato de aluguel.doc”:

298. Esse documento também foi fisicamente apreendido na sede da
empresa MARCOPLAS (fls. 688/691, Vol. III, do PIC).
299. Além de só estar assinado por MARILENE CASTRO DA SILVA,
representando a MARCOPLAS, tal documento foi datado como de “22 de janeiro de
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2016”:
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300. Várias falsidades ideológicas foram detectadas: 1) o documento foi
criado em 15.06.20, e não em 22.01.16, como está datado; 2) ANA CAROLINA, em
oitiva, disse que o aluguel era de R$10.000,00, sendo que no contrato colocaram
R$5.000,00; 3) a época em que consta datado o contrato parcialmente assinado
(22.01.16), quem representa a empresa MC EMPREENDIMENTOS é a denunciada
ANA CAROLINA, como provado no item 296. Entretanto, ANA CAROLINA só
ingressou como sócia da MC EMPREENDIMENTOS em 22.05.18, como prova
informação da JUCEPA abaixo colacionada:

Fonte: JECEPA/REGIN

301. Por fim, a MARCOPLAS só foi aberta em 16.02.16, sendo que o

302. Ou

seja,

fizeram

um

documento

com

data

retroativa,

idelogicamente falso, para dar aparência de licitude às transferências da
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fraudulento contrato de aluguel foi assinado em 22.01.16:
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MARCOPLAS para a empresa MC EMPREENDIMENTOS, dissimulando e ocultando
o verdadeiro beneficiário: MARCOS CASTRO.
303. Para além de dúvida razoável, resta muito claro, contundente e
provado que tais transferências tinham como beneficiário certo e determinado, o
denunciado MARCOS CASTRO, que se utilizou de duas empresas suas, das quais é
sócio oculto, para concretizar essas operações financeiras, ocultando e dissimulando
a utilização de valores ilicitamente recebidos da SESPA. Nesse caso, foram 06 atos
de lavagem de dinheiro, correspondentes às 06 transferências bancárias acima
apontadas.
304. O mesmo modus operandi foi copiado para a empresa REVERSA
AMBIENTAL SERVIÇOS E COLETORA DE RESÍDUOS EIRELI (CNPJ n°
27.208.498/0001-39)
305. A empresa REVERSA AMBIENTAL (mesmo nome fantasia), com
capital social integralizado de R$ 5.000.000,00, está também instalada fisicamente no
complexo do “Grupo Reversa”, mesmo local das demais empresas de MARCOS
CASTRO, e tem como atividade econômica principal o transporte rodoviário de
produtos perigosos:

Fonte: https://www.facebook.com/Reversa-ambiental-servi%C3%A7os-e-coletora-de-residuos-eirieli2123932281190114/?ref=page_internal

306. Formalmente, a empresa está só no nome MARCOS EMANOEL
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(nascido em 05.10.2000), filho de MARCOS CASTRO:
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Fonte: Receita Federal do Brasil

307. MARCOS
EMPREENDIMENTOS,

EMANOEL

GESTAO

E

já

foi

sócio

das

empresas:

MC

ADMINISTRACAO

DA

PROPRIEDADE

IMOBILIARIA EIRELI, de 08/10/2014 a 04/04/2016; e CLINICA BEM ESTAR EIRELI
(CNPJ n° 21138032000128), de 30/09/2014 a 10/03/2015. Ambas empresas já tiveram
MARCOS CASTRO como sócio formal.
308. Em consulta à JUCEPA, descobriu-se que MARCOS CASTRO
também foi sócio formal da REVERSA AMBIENTAL de 01/03/2017 a 24/01/2018:

Fonte: JUCEPA/REGIN

309. As

transferências

da

MARCOPLAS

para

a

REVERSA

AMBIENTAL, detectadas pelo COAF como operações suspeitas (Apenso 01),
ocorreram nas seguintes datas e valores: a) 31/03/2020 R$ 49.000,00; b) 03/04/2020

provado que tais transferências tinham como beneficiário certo e determinado, o
denunciado MARCOS CASTRO, que se utilizou de duas empresas suas, das quais é
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R$ 49.000,00, totalizando: R$ 98.000,00.
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sócio oculto, para concretizar essas operações financeiras, ocultando e dissimulando a
utilização de valores ilicitamente recebidos da SESPA. Nesse caso, foram 02 atos de
lavagem de dinheiro, correspondentes às 02 transferências bancárias acima
apontadas.
311. Dessa forma, a somatória dessas transferências bancárias
(R$461.413,00) foi realizada para fins de dar aparência de legalidade ao seu real
destinatário e foram submetidas a atos de lavagem para ocultação e dissimulação
de valores provenientes de origem e natureza criminosa.
312. Consumados85 os delitos antecedentes especificados nos tópicos
IV, IX, X, XI e XIII, os denunciados MARCOS CASTRO, LUZIA, ANA CAROLINA e
MARCOS EMANOEL, de modo consciente e voluntário, em concurso e unidade de
desígnios, ocultaram e dissimularam a origem, a natureza, localização, disposição,
movimentação e a propriedade de valores ilícitos, depositados nas contas correntes
das empresas MC EMPREENDIMENTOS e REVERSA AMBIENTAL, incorrendo na
prática do delito de lavagem de capitais, previsto no artigo 1º, caput, e §§ 1°, II, e 4º,
da Lei 9.613/98, em concurso material.
313. A representação gráfica dos atos de lavagem de capitais ficou

Bastam indícios suficientes da existência da infração penal antecedente. Nesse sentido, o art. 2°, § 1º, da Lei
n° 9.613/98: “§ 1º A denúncia será instruída com indícios suficientes da existência da infração penal antecedente,
sendo puníveis os fatos previstos nesta Lei, ainda que desconhecido ou isento de pena o autor, ou extinta a
punibilidade da infração penal antecedente.” (Redação dada pela Lei nº 12.683, de 2012)
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assim representada no diagrama abaixo:
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XIII – DA ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA
314. Os fatos ora denunciados apontaram, de forma contundente, para
além de dúvida razoável, a existência de Organização Criminosa - ORCRIM que atua
na SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE PÚBLICA (SESPA)86, aproveitando-se do
momento de pandemia vivenciado pela população mundial (COVID-19), justificado pela

Mesmo núcleo político de servidores da SESPA está sendo investigado em outras licitações, a exemplo da
Dispensa de Licitação n° 2020/246616 (aquisição de EPI’s), e já denunciado, como ORCRIM, pelos fatos
relacionados à Dispensa de Licitação n° 2020/244009 (aquisição de 1.140.000 garrafas pet) – Ação Penal n°
0013216-27.2020.8.14.0401, tudo no contexto das dispensas de licitações por decorrência da pandemia de COVID19 (modus operandi idêntico), demonstrando a estabilidade da ORCRIM.
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DISPENSA (ilegal) de licitação, para venda ao Estado do Pará de 1.140.000 (um
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milhão, cento e quarenta mil) garrafas pet, sendo pago à empresa MARCOPLAS a
vultosa quantia de R$ 1.710.000,00 (um milhão, setecentos e dez mil reais).
315. Como já destacado exaustivamente, as investigações que
resultaram na presente denúncia se desenvolveram (e para fins de outros objetos de
PICs conexos, se desenvolvem em camadas), sendo que até o presente foi possível
mapear alguns dos integrantes da ORCRIM87, através de sua estrutura ordenada e com
divisão de tarefas, em especial entre servidores da SESPA (alguns foram exonerados
após a descoberta do esquema, o que não desnatura a ORCRIM) e os núcleos de
investidores e empresarial.
316. É sabido que existem variadas formas de manifestação da
criminalidade organizada, cada qual com características bem peculiares, amoldadas
às suas próprias necessidades e facilidades que encontram em seu respectivo nicho
de atuação.
317. Nessa perspectiva, CLEBER MASSON e VINÍCIUS MARÇAL, in
Crime Organizado, 4ª edição revista, atualizada e ampliada, editora Método (edição
eletrônica) argumentam:
“não há como negar o entendimento de que existem formas diferentes
de organizações criminosas. É equivocado, pois, “o entendimento de
que apenas aquelas formas de criminalidade violenta ou ‘da rua’ se
configuram ‘crimes praticados por organizações criminosas’. Estas
são as atividades criminosas ‘clássicas’ das organizações mais
tradicionais, de tipo mafioso”. Entretanto, não raro, os “crimes
praticados no âmbito de empresas legal e licitamente constituídas e
crimes praticados no ambiente político também são, e devem ser
considerados, conforme as características, praticados por
organizações criminosas.” (grifo nosso)

318. No mesmo sentido, sobre as organizações criminosas, Marcelo
Batlouni MENDRONI (in Crime Organizado: aspectos gerais e mecanismos legais. 6ª

Por serem organizações fechadas, e na maioria das vezes prevalecer a lei do silêncio (omertá), os detalhes
internos e seus membros dificilmente são revelados. Nessa perspectiva, cabe ressaltar que a formatação ora
denunciada não esgota a participação de outros integrantes, eventualmente existentes, o que ensejará
aditamento(s).
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“é preciso destacar que elas evoluem em velocidade muito maior do que a
capacidade da Justiça de percebê-las, analisá-las e principalmente
combatê-las. Assim como a vacina sempre persegue a doença, os meios
de combate à criminalidade organizada sempre correm atrás dos estragos
causados pela sua atividade. Amanhã e depois seguramente surgirão
outras formas novas, que, pela simples verificação de atividades
organizadas para a prática de crimes, serão consideradas também
organizações criminosas.” (grifo nosso)

319. Embora as investigações tenham se concentrado, inicialmente,
restrito ao período de pandemia88, pois foi quando as contratações por dispensa
de licitação se proliferaram89 como regra geral pela atual gestão do governo do
Estado do Pará, embora boa parte não tenha tido justificativa plausível para o
objeto licitado e compatível com o contexto de pandemia, a atuação da ORCRIM,
ao que tudo indica, não ficou limitada a esse período.
320. Entretanto, esse lapso temporal, a princípio acobertado pela
pandemia, que tem prazo indeterminado para perdurar, demonstra, de forma clara
e contundente, o animus associativo de caráter estável e permanente do grupo
criminoso. Ou seja, não se está tratando de fato ou evento único, isolado,
ocorrido em uma determinada e específica ocasião, pelo contrário. Prima facie,
tem-se por evidente que a busca pelo lucro transcendeu mera associação para
se caracterizar, inclusive, pela especialização de divisões de tarefas, em
inconteste organização criminosa. Ademais, houve a participação e recorrência
dos crimes em outras dispensas de licitação, ainda no âmbito da pandemia.
321. As condutas criminosas descritas ao longo da presente peça
retratam bem o aspecto da divisão de tarefas (vide tópicos IV, VI, VIII, IX e X). Quanto
à divisão de tarefas, acompanhamos os argumentos precisos de CLEBER MASSON
e VINÍCIUS MARÇAL (ob. citada):

89

Consultando o site da Secretaria de Saúde do Estado do Pará (https://transparenciacovid19.pa.gov.br/), e levandose em consideração apenas as contratações realizadas pela SESPA, até o dia 29.01.21 foram contabilizadas quase
50 dispensas de licitações.
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“As atividades da organização devem ser marcadas pela divisão de tarefas,
característica fundamental da teoria do domínio funcional do fato. Por meio
desta, basta que haja “a reunião dos autores, cada um com o domínio das
funções que lhes foram previamente atribuídas para a prática do delito”,
sendo desnecessário que todos venham a executar propriamente os
delitos para os quais a organização criminosa foi formada.” (grifo nosso)

322. Além disso, importa destacar, inclusive lembrando velha máxima
exegética que não existem palavras inúteis no plano do texto legal, que a Lei n°
12.850/13 (art. 1°, § 1°), quando fala em divisão de tarefas, menciona “ainda que
informalmente”.
323. Nesse ponto, colhemos da doutrina abalizada:
“a locução “ainda que informalmente” está a indicar a notória dispensabilidade
de constituição formal do grupo. Não se exige, porém, que a organização
criminosa possua regras escritas disciplinando a conduta de seus
membros ou mesmo estatutos informais, tal como os possuem o PCC
(Primeiro Comando da Capital) e a japonesa Yakuza. A informalidade não
significa a dispensa de um nível mínimo de organização. Em verdade, a
expressão ainda que informalmente deve ser compreendida em conjunto com
aquela que lhe é anterior, qual seja estruturalmente ordenada e caracterizada
pela divisão de tarefas. Portanto, a informalidade “diz respeito à não
necessidade de se dividir tarefas e ordenar estruturalmente a organização de
modo formal, por meio de instrumentos burocráticos e legais que geralmente
compõem as estruturas empresariais ilícitas”. (CLEBER MASSON e
VINÍCIUS MARÇAL - ob. citada) – grifos nosso

324. Seguindo

essa

linha

de

raciocínio,

GUILHERME

NUCCI

(Organização Criminosa, 4ª ed. Editora Forense, 2019, ed. eletrônica) conclui:
“a decorrência natural de uma organização é a partição de trabalho, de modo que
cada um possua uma atribuição particular, respondendo pelo seu posto. A referida
divisão não precisa ser formal, ou seja, constante em registros, anais,
documentos ou prova similar. O aspecto informal, nesse campo, prevalece,
justamente por se tratar de atividade criminosa, logo, clandestina.” (grifo nosso)

90
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• NÚCLEO POLÍTICO91:

326. ALBERTO BELTRAME92: ex-Secretário Estadual de Saúde do
Estado do Pará93. Como secretário da pasta94, autorizou e ratificou todas as
ilegalidades praticadas pelos demais agentes públicos. Inclusive, foi categórico em
afirmar, falsamente, que houve “descritivo detalhado do objeto a ser adquirido” e que
restou “cristalino o cumprimento de todas as formalidades legais”, autorizando a
aquisição absurda das garrafas pet, em comento, fundamentando suas conclusões até
mesmo “nos princípios da vantajosidade e economicidade”. Permitiu o pagamento

91

Todas as fotos foram extraídas de fontes abertas, de domínio e acesso público.
Isso porque, emerge do conjunto fático acima evidenciado que era, em regra, o Senhor Secretário, justamente a
pessoa que detinha o domínio sobre a prática da conduta investigada como sendo delituosa, ou seja, se encampando
a aplicação da teoria do domínio da organização, como espécie da teoria do domínio do fato, desenvolvida por Claus
Roxin, a explicar a autoria mediata, em que o integrante da organização, com poder de mando, determinara a prática
delitiva a subordinados, o que lhe autoriza a responsabilização por esta.
93 Exonerado em 31.07.20, conforme Decreto publicado no Diário Oficial do Estado, n° 34.298, em 31.07.20
94
Também já se encontra na qualidade jurídica de réu na Ação Penal n° 0013216-27.2020.8.14.0401, em trâmite
na Vara de Combate ao Crime Organizado de Belém, como decorrência de investigação procedida pelo GAECO
nos autos do Procedimento Investigatório Criminal - PIC n° 000026-130/2020, tendo por referência a Dispensa de
Licitação n° 2020/229598.
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integral do valor milionário de R$ 1.710.000,00, para empresa que nem mesmo chegou
a celebrar contrato com a SESPA.
327. Além disso, após os escândalos que envolveram essa contratação
terem sido noticiados pela imprensa local e nacional, emitiu nota pública95, na condição
de representante da SESPA, reafirmando, falsamente, que a “aquisição de garrafas pet
está regular”, chegando ao absurdo de, deliberadamente, inserir informações também
inverídicas sobre o objeto da contratação, pela inserção de diversos itens que nem
mesmo estavam descritos no termo de referência, para tentar ocultar da opinião pública
a existência de preços superfaturados.
328. Como visto, atuou diretamente na formalização fraudulenta do
processo de dispensa de licitação (Processo n° 2020/244009), ratificando, por fim, os
atos praticados, mesmo diante de irregularidades patentes, por meio de uma sequência
de atos destinados à montagem fraudulenta de procedimento de dispensa de licitação.

operacionalizar o esquema criminoso, mas, também, como forma de buscar um

95

https://ver-o-fato.com.br/sespa-diz-que-valor-de-garrafas-pet-e-abaixo-do-cotado-por-ministerio-da-economia/
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329. Outrossim, o que se vislumbrou até então, e dentro da hierarquia
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distanciamento da sua imagem de eventuais problemas decorrentes das fraudes e
desvios praticados.
330. Aderiu, pois, de forma consciente, voluntária e estável às condutas
criminosas perpetradas pela ORCRIM, restando claro e contundente que as ilicitudes
em questão passavam visivelmente por seu crivo.
331. Cumpre destacar o elevado patrimônio (obras de artes96)
encontrado pela Polícia Federal em uma das residências de BELTRAME, localizada no
Estado do Rio Grande do Sul, durante o cumprimento de buscas na “Operação Matinta
Perera”97, na data de 23.06.20 (ainda estava ativo no cargo de Secretário):

Parte do gigantesco acervo de obras de arte encontrado na posse de Beltrame

332. OSMAR VIEIRA DA COSTA JÚNIOR: Chefe da Casa Militar da
Governadoria do Estado do Pará, teve papel de destaque na ORCRIM e no esquema
criminoso, sendo o grande articulador das ilicitudes, aparecendo desde as tratativas

Muito comum na utilização de lavagem de capitais.
Segunda fase da operação “Para Bellum”, que investiga fraudes na compra de respiradores pelo Governo do
Estado do Pará, na pandemia. Link: https://www.cnnbrasil.com.br/politica/2020/06/23/secretario-de-saude-do-paravolta-a-ser-alvo-de-operacao-da-pf.
97
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iniciais, quando a dispensa de licitação ainda nem tinha sido formalizada e iniciada,
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mas já trabalhando para que a empresa MARCOPLAS fosse a escolhida para desviar
dinheiro público, o que de fato aconteceu, até às entregas das garrafas aos
destinatários finais (ao que tudo indica não foi finalizado).
333. As provas apontaram no sentido de que praticamente tudo
passava por ele (aprovação planilhas, valores, quantidades, entregas e locais de
entregas, etc.).
334. Embora ocupe o cargo de Chefe da Casa Militar, suas condutas ora
denunciadas não guardam relação com essa atividade, até porque a dispensa de
licitação contestada (ocorrida na SESPA) não tem a ver com a Casa Militar.
335. Durante a investigação, restou provado que COSTA JÚNIOR
recebeu vantagem indevida do núcleo empresarial, pelos “serviços prestados”,
materializado em um aparelho celular no valor de R$5.264,20 (vide Tópico XII),
incorrendo no crime de corrupção passiva (art. 317, caput, do CP).
336. PETER CASSOL SILVEIRA98: ex-Secretário Adjunto de Gestão
Administrativa99, braço direito do titular da pasta da saúde, atuou massivamente na
montagem do procedimento de contratação, centralizando a maioria dos movimentos
de tramitação processual entre os demais agentes públicos envolvidos, quase todos
apenas no dia 24.03.2020.
337. Ignorou o conteúdo do parecer jurídico juntado aos autos, porém,
se valeu apenas do aspecto da existência do documento – que nem possuía assinatura
e era datado de antes do início da contratação – para fundamentar sua manifestação
favorável à adoção das providências cabíveis à continuidade da aquisição pública, o
que foi feito, ainda, sem a apresentação de quaisquer justificativas mínimas para o
quantitativo enorme do produto que seria comprado ou quanto a real necessidade da
contratação.
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Já se encontra na qualidade jurídica de réu, conforme teor dos autos da Ação Penal n° 001321627.2020.8.14.0401, em trâmite na Vara de Combate ao Crime Organizado de Belém, como decorrência de
investigação procedida pelo GAECO nos autos do Procedimento Investigatório Criminal - PIC n° 000026-130/2020,
tendo por referência a Dispensa de Licitação n° 2020/229598.
99 Exonerado, conforme Decreto publicado no Diário Oficial do Estado, n° 34.251, em 10.06.20 (logo após a
deflagração, pela Polícia Federal, autorizada pelo STJ, da operação “Para Bellum”, ocorrida no âmbito da SESPA
em 10.06.20).
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338. Ressalte-se que este investigado, além de ocupar cargo de cúpula
na SESPA, também tinha trabalhado como pregoeiro de Instituto do Rui Grande do Sul,
de modo que tinha conhecimento e experiência para visualizar as absurdas
ilegalidades já descritas.
339. Coube a PETER CASSOL firmar o Ato Declaratório de Dispensa
de Licitação para contratação da empresa MARCOPLAS:

340. PETER CASSOL também determinou e assinou a emissão de nota

341. Os elementos de prova obtidos indicam que PETER CASSOL tinha
função importante dentro da estrutura organizacional do grupo criminoso, sendo um
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de empenho em favor da empresa MARCOPLAS, mesmo antes de finda a
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dos principais responsáveis por operacionalizar as fraudes em procedimentos
licitatórios no âmbito da SESPA.
342. PETER CASSOL afirmou, em uma das suas manifestações, que
os autos estariam “devidamente instruídos”, com “justificativa técnica fundamentada
para aquisição por sua necessidade” (fl. 53 da dispensa), já preparando o terreno para
que o Secretário de Estado de Saúde, ALBERTO BELTRAME, ratificasse os atos
ilícitos e autorizasse a absurda contratação denunciada.
343. Para corroborar a existência da divisão de tarefas e hierarquia na
ORCRIM, dentre outras provas já apontadas, vale colacionar a transcrição abaixo,
retirada do celular de CÍNTIA100, embora esteja relacionada à licitação envolvendo outra
empresa, mas no contexto da pandemia e no âmbito da SESPA.
344. Em diálogo travado entre CÍNTIA x PETER CASSOL, em 22.05.20,
PETER CASSOL exige de CÍNTIA para que seja efetuado o empenho da compra de
álcool, tendo como beneficiária a empresa LORENZETTI QUIMICA LTDA, mesmo
CÍNTIA informando que não há necessidade, pois consta o produto em grande
quantidade em estoque, sendo que PETER CASSOL insiste que irá efetuar a
contratação, ao passo que CÍNTIA informa (dando uma solução) que vai dividir entre
os centros regionais, demonstrando conhecimento e conluio no processo de compras

100

Apreendido e objeto de compartilhamento, por ordem do STJ, com o MPPA.
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Conversa objeto de análise laborada pelo GAECO MPPA, a partir do acervo constante do HD n° de série
E2FWJJHF603C15, marca Samsung, com registro de patrimônio do MPPA tombado sob o n° 48708.

ainda que a compra tenha sido feita sem qualquer necessidade:
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345. Obedecendo à ordem de comando, CÍNTIA envia para PETER

PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA

Conversa objeto de análise laborada pelo GAECO MPPA, a partir do acervo constante do HD n° de série
E2FWJJHF603C15, marca Samsung, com registro de patrimônio do MPPA tombado sob o n° 48708.

346. Recorde-se, mais uma vez, que por ocasião da operação realizada

Insta rememorar para fins de contextualização que a investigação teve por objetivo apurar a existência de fraude
na compra de respiradores pulmonares pelo Governo do Estado do Pará, no âmbito da Secretaria de Saúde Público
do Estado do Pará – SESPA, mediante contrato com empresa particular, que se deu por dispensa de licitação. A
compra dos respiradores custou ao Estado do Pará o valor de R$ 50,4 milhões.

Procuradoria-Geral de Justiça
Rua João Diogo, nº. 100, 3º Andar - Cidade Velha
CEP nº. 66015-165

Telefones: 4006-3419 / 4006-3422
pgj@mppa.mp.br
www.mppa.mp.br

Página

101

165

pela Polícia Federal, nominada “Pará Bellum” 101, no âmbito da SESPA, em junho de
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2020, autorizada pelo STJ (por ter investigado com foro por prerrogativa de função), no
contexto da pandemia, um dos investigados foi PETER CASSOL (ainda no cargo de
Secretário Adjunto), com o qual foi encontrado e apreendido, em sua residência, dentro
de um recipiente térmico (cooler), a quantia R$748.450,00.
347. Ressalte-se que a relação entre PETER CASSOL e BELTRAME
era de total cumplicidade e parceria, pois ambos se conheciam de longa data, até
porque já desenvolveram funções no Instituto de Cardiologia do Rio Grande do Sul e
são naturais daquele Estado. BELTRAME foi quem o trouxe daquele Estado e o indicou
para ocupar relevante cargo de confiança na cúpula da Secretaria de Estado de Saúde
do Pará. Assim é que, de forma estratégica, ambos figuraram e ocuparam poder de
mando dentro do comando de estrutura da pasta da saúde.
348. Essa escolha, certamente, visava usar do conhecimento de PETER
CASSOL em contratações públicas – por ter sido pregoeiro do Instituto de Cardiologia,
onde BELTRAME era Diretor Administrativo – de modo a melhor subsidiar os
esquemas ilícitos que seriam desenvolvidos no Estado do Pará, tal como o da presente
denúncia. Corroborando as informações aqui descritas, sobre as relações entre PETER
CASSOL e BELTRAME, colacionamos os seguintes documentos, extraídos de fontes

Documento de PETER CASSOL SILVEIRA: http://www.cardiologia.org.br/painel/resources/files/licitacao35nor.pdf
Documento de ALBERTO BELTRAME:
http://lproweb.procempa.com.br/pmpa/prefpoa/sms/usu_doc/5ta_doc_descritico_icfuc.pdf,
Acessados em 15.06.2020.
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abertas102:
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349. CÍNTIA DE SANTANA ANDRADE TEIXEIRA: ocupava cargo em
comissão na Secretaria de Estado de Saúde Pública do Pará – SESPA, exercendo a
função de Diretora do Departamento de Administração e Serviços (DAS), sendo
nomeada no dia 27/08/19 e exonerada no dia 10/06/2020, no mesmo dia em que foi
deflagrada a Operação “Para Bellum”.
350. Teve papel sobremaneira relevante, não só nessa licitação como
em outras (que ainda estão em curso103), pois foi a pessoa que apresentou o pedido de
contratação, com suas justificativas fraudulentas, juntou parecer jurídico datado de
antes do início da contratação e sem assinatura, assinou e juntou ao processo o termo

Também já se encontra na qualidade jurídica de réu na Ação Penal n° 0013216-27.2020.8.14.0401, em trâmite
na Vara de Combate ao Crime Organizado de Belém, como decorrência de investigação procedida pelo GAECO
nos autos do Procedimento Investigatório Criminal - PIC n° 000026-130/2020, tendo por referência a Dispensa de
Licitação n° 2020/229598.
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de referência direcionado e totalmente em desacordo com a lei, e centralizou e assinou
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boa parte das movimentações processuais, que ocorreram durante a dispensa
montada, todas unicamente no dia 24.03.2020, mesmo havendo visíveis e manifestos
elementos de ilicitude, tais como a ausência de documentos da empresa contratada e
mapa de preços montado e fraudulento, com data retroativa.
351. Dentro da estrutura da ORCRIM, restou demonstrado que CÍNTIA
tinha a função de organizar a montagem dos processos licitatórios, tal como fez no
presente caso denunciado.
352. Ressalte-se que CÍNTIA, à época em que era Diretora do
Departamento de Administração e Serviços, estava cadastrada na Ordem dos
Advogados do Brasil (advogada regular), de modo que possuía conhecimento e
formação jurídica para entender as graves ilicitudes que estavam sendo praticadas.
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• NÚCLEO EMPRESARIAL104

353. MARCOS ROBERTO CASTRO DA SILVA: Sócio oculto105 da
empresa MARCOPLAS (vide Tópico VII), também teve papel de destaque na
ORCRIM, pois restou provado que tinha poder de mando sobre o núcleo
empresarial. Atuou desde as tratativas iniciais, antes mesmo de formalizada a licitação
(Tópico IV), até a finalização (se é que ocorreu) das entregas das garrafas (Tópico

104

Todas as fotos foram extraídas de fontes abertas, de domínio e acesso público.
Insista-se que, embora o crime de falsidade ideológica se configure com a omissão ou inserção de declaração
falsa ou diversa da que devia ser escrita com o fim de prejudicar direito, criar obrigação ou alterar verdade sobre
fato juridicamente relevante, bem como, que não se pode desconsiderar que, o controle laborado por juntas
comerciais é formal e para conformar os atos constitutivos com as exigências legais, não abrangendo o conteúdo
do documento, no caso o contrato social e suas alterações (RHC 24.674/PR, Rel. Ministro CELSO LIMONGI
(DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJ/SP), SEXTA TURMA, julgado em 19/02/2009, DJe 16/03/2009. HC
168.630/PB, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, QUINTA TURMA, julgado em 05/08/2010, DJe
20/09/2010), tem-se por inconteste, como se trata de crime-meio (falsidade ideológica) acaba sendo absorvido pelo
crime-fim (em especial o peculato), aplicando-se, nesse caso, o princípio da consunção, vez que a falsidade foi
apenas um meio para que o denunciado conseguisse atuar em tal atividade comercial conforme sobejamente
demonstrado pelo teor de farta prova nesse sentido.
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IX.1), beneficiando-se do desvio de dinheiro público (Tópico X) – pró-labore de
R$601.983,00 –, e posteriormente praticando atos de lavagem de capitais (Tópico
XII), utilizando-se de empresas interpostas, da quais também era sócio oculto, para
ocultar e dissimular a natureza, origem, localização, disposição, movimentação ou
propriedade de valores provenientes, direta ou indiretamente, das infrações penais ora
denunciadas.

354. LUZIA ROSANE RIBEIRO PONTES: Tem relação de confiança
com MARCOS CASTRO. Ex-empregada de uma das empresas de MARCOS CASTRO
(PLAMAX), assumiu a gestão da MARCOPLAS em 2020 (Tópico V), mas sempre
subordinada a MARCOS CASTRO, verdadeiro dono da MARCOPLAS (Tópico VII).
355. Coube a LUZIA o papel de uma das intermediárias com a SESPA,
pois tratava diretamente com o denunciado COSTA JÚNIOR, cumprindo diversas
determinações, antes e depois da dispensa de licitação (Tópico VIII).
356. Mesmo sendo sócia formal e administradora da MARCOPLAS, e
após recebimento do dinheiro pela SESPA (R$1.710.000,00) teve em seu favor um prólabore de apenas R$200.000,00, muito abaixo do pró-labore de MARCOS CASTRO
(R$601.983,00). Ou seja, a sócia formal recebendo menos que um estranho à
negociação (sócio oculto).
357. Com esse valor, tratou de adquirir, imediatamente, um veículo de
R$123.990,00, pago com dinheiro ilicitamente recebido da SESPA.

358. MAURO

SÉRGIO FERREIRA DO CARMO:

representante

comercial como profissão principal106, no caso ora denunciado foi além disso,
desempenhando papel fundamental nas tratativas iniciais do esquema criminoso
(Tópico IV), já que também foi um dos interlocutores com o Governo do Estado do
Pará, concentrado na figura de COSTA JÚNIOR.

seriam necessários para fabricação das garrafas pet.

106

Já foi servidor comissionado da Assembleia Legislativa do Estado do Pará, de 2013 a 2019.
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359. Foi indicado pelo denunciado PAULO, também intermediador
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360. MAURO, sabedor de que a MARCOPLAS seria a escolhida no
fornecimento das garrafas pet à SESPA, antecipou-se e começou a planejar, junto com
PAULO, todos os custos (com sobrepreço, o que permitiu o desvio de dinheiro público),
colhendo propostas de empresas antes mesmo de a licitação ter iniciado.
361. Esteve conforme se denota de forma inconteste algumas vezes na
Casa Civil do Governo do Estado do Pará no transcurso da atual gestão, junto com
LUZIA, ambos representando a MARCOPLAS, para tratar da licitação das garrafas pet,
fato comprovado com as mensagens extraídas de seu celular apreendido judicialmente.
362. Depois da licitação, montou o Grupo de Whatsapp “MC NEW
BUSINESS” (Tópico VIII), junto com MARCOS CASTRO, LUZIA e PAULO, para tratar
das entregas das garrafas e outros assuntos relacionados à licitação, além de
oportunidades de negócios com o Governo do Estado do Pará e particulares.
363. A título de “comissão”, recebeu a quantia de R$100.000,00 (cem
mil reais).
364. PAULO

CESAR

CHARCHAR

DE

OLIVEIRA:

Segundo

depoimento prestado ao GAECO acostado aos autos, foi procurado por MARCOS
CASTRO para auxiliar na contratação de terceiras empresas que fizessem as garrafas
pet. Indicou o amigo MAURO, também representante comercial, pela experiência com
fornecedores para esse tipo de produto.
365. Em mensagens trocadas com MAURO, fica patente que sabia do
esquema, inclusive chega a perguntar qual seria a parte “coronel” (COSTA JÚNIOR)
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Conversa objeto de análise laborada pelo GAECO MPPA (extraída do celular de MAURO), a partir do
acervo constante do HD modelo HX-M101TCB/G, marca Seagate, com registro de patrimônio do MPPA
tombado sob o n° 51.443
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iria ganhar. Isso antes de a licitação sequer ter iniciado:
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366. Acompanhou todas as tratativas de perto, com voz ativa, algumas
participando pessoalmente, em especial nas reuniões que ocorreram na sede da
MARCOPLAS, fato confessado extrajudicialmente por PAULO em depoimento que se
faz acostado aos autos.
367. Depois da licitação, se juntou aos denunciados MAURO, MARCOS
CASTRO e LUZIA no Grupo de Whatsapp “MC NEW BUSINESS” (Tópico VIII), para
tratar das entregas das garrafas e outros assuntos relacionados à licitação, além de
oportunidades de negócios com o Governo do Estado do Pará e particulares.
368. A título de “comissão”, recebeu a quantia de R$100.000,00 (cem
mil reais).
369. Com os elementos de informação apurados e apresentados na

107
108

Todas as fotos foram extraídas de fontes abertas, de domínio e acesso público.
Que não tem caráter exaustivo, como já explicitado.
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presente denúncia, podemos traçar um ORGANOGRAMA107 da ORCRIM108:
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XIV – IMPUTAÇÕES TÍPICAS
XIV. 1 – DOS CRIMES DA LEI DE LICITAÇÕES (Lei n° 8.666/93)
“Art. 89. Dispensar ou inexigir licitação fora das hipóteses
previstas em lei, ou deixar de observar as formalidades
pertinentes à dispensa ou à inexigibilidade:
Pena - detenção, de 3 (três) a 5 (cinco) anos, e multa.
Parágrafo único. Na mesma pena incorre aquele que, tendo
comprovadamente concorrido para a consumação da ilegalidade,
beneficiou-se da dispensa ou inexigibilidade ilegal, para celebrar
contrato com o Poder Público.”
“Art. 96. Fraudar, em prejuízo da Fazenda Pública, licitação
instaurada para aquisição ou venda de bens ou mercadorias, ou
contrato dela decorrente:
I - elevando arbitrariamente os preços;
Pena - detenção, de 3 (três) a 6 (seis) anos, e multa.”

370. Conforme amplamente explorado e descrito nos Tópicos IV, IX e
X da presente denúncia, a dispensa de licitação n° 2020/244009 foi fraudulenta do
início ao fim (desde as tratativas até a execução), sendo que várias formalidades,
já apontadas, não foram observadas, infringindo o art. 89, caput, parte final, e por
consequência o art. 26109, ambos da Lei n° 8.666/93, sendo que este último artigo
trata das formalidades exigidas em caso de dispensa.
371. Conforme comprovado, a razão da escolha110 da empresa
MARCOPLAS foi viciada e fraudulenta111, à medida que já era previamente sabido o
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Art. 26. As dispensas previstas nos §§ 2º e 4º do art. 17 e no inciso III e seguintes do art. 24, as situações de
inexigibilidade referidas no art. 25, necessariamente justificadas, e o retardamento previsto no final do parágrafo
único do art. 8o desta Lei deverão ser comunicados, dentro de 3 (três) dias, à autoridade superior, para ratificação
e publicação na imprensa oficial, no prazo de 5 (cinco) dias, como condição para a eficácia dos atos.
Parágrafo único. O processo de dispensa, de inexigibilidade ou de retardamento, previsto neste artigo, será
instruído, no que couber, com os seguintes elementos:
(...)
II - razão da escolha do fornecedor ou executante;
III - justificativa do preço.
110 Segundo Marçal Justen Filho, “Devem ser observados os princípios fundamentais da atividade administrativa,
buscando selecionar a melhor contratação possível, segundo os princípios da licitação”. (Comentários à lei
de licitações e contratos administrativos, Ed. Dialética, 14ª ed., pag. 387). Em outra passagem da mesma obra,
leciona sobre o art. 89: “A punição penal incide não apenas quando o agente ignorar as hipóteses previstas para a
contratação direta, mas também quando, de modo fraudulento, simular a presença de tais requisitos.” (pag.
903)
111 Ainda segundo Marçal Justen Filho, “A Administração tem o dever de escolher um contratante qualificado e a
proposta mais vantajosa possível. Uma contratação desvantajosa não pode ser justificada sob a alegação de
urgência. Se a Administração tinha acesso a diversas propostas e escolheu aquela que não era a mais vantajosa,
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resultado (direcionamento) e a licitação foi toda ajustada para favorecê-la, deixando de
observar várias formalidades e legalidades, e com montagem extemporânea.
372. O próprio TCE/PA consignou em Relatório Técnico que é parte
integrante dos autos e desta denúncia para todos as notas e excertos já destacados,
que o presente caso não comportava dispensa e que caberia pregão eletrônico:
“não restou caracterizada urgência legal que pudesse subsidiar a contratação
direta, não havendo qualquer informação que justifique a impossibilidade de se
aguardar o tempo de realização do pregão eletrônico para a contratação, que
leva em média 10 dias úteis (...)”

373. Aliás, as dezenas de formalidades deixadas de se observar,
pertinentes à dispensa, já constam exaustivamente do Tópico IX, detectadas pelo
GAECO, NCIC, MPC/PA e TCE (Relatório Técnico acostado aos autos) e são
comprobatórias da caracterização do crime do art. 89 da Lei de Licitações.
374. No crime do art. 89 da Lei n° 8.666/93, concorreram os
denunciados BELTRAME, PETER CASSOL, CÍNTIA, COSTA JÚNIOR, MARCOS
CASTRO, LUZIA, MAURO e PAULO (os quatro últimos tendo por referência o
parágrafo único do art. 89 da Lei n° 8.666/93).
375. Destaque-se que todos os denunciados citados eram conscientes
das ilicitudes praticadas e concorreram de forma voluntária, em unidade de desígnios
e com o fim especial (dolo) de causar dano/prejuízo ao erário112, o que de fato se
consumou113, com o desvio de dinheiro público já provado a apontado (corroborado por
auditoria do TCE/PA – Tópico X).
376. Em relação ao delito do art. 96, I, da Lei de Licitações, tal crime
restou consumado na medida em que as 1.140.000 (um milhão, cento e quarenta mil)
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sua atuação foi inválida. Se a Administração poderia ter obtido contratação melhor atuando com maior diligência,
houve vício.” (ob. cit., pag. 389)
112 Aduz Cezar Bitencourt: “Enfim, bem jurídico tutelado, especificamente, no art. 89, é assegurar a estrita
excepcionalidade das hipóteses de dispensa e inexigibilidade de licitação pública, garantindo a respeitabilidade,
probidade, integridade e moralidade das contratações públicas, que são ofendidas com as condutas
descritas no art. 89. O dispositivo ora examinado visa, acima de tudo, proteger a lisura e transparência na
contração pública, exigindo retidão no processo licitatório para permitir ampla competição observando a
regra da isonomia concorrencial”. (Direito Penal das Licitações, Ed. Saraiva, 2012, pag. 132) – grifos nosso
113 Embora desnecessário o efetivo prejuízo patrimonial à Administração Pública, conforme precedente do STF
(AP 580, Rel. Min. Rosa Weber, 12/12/2016).
114 O Relatório Técnico do TCE/PA foi categórico: “Se o Estado adquirisse as garrafas com o menor preço apontado
na pesquisa ao norte mencionada, levando em consideração a sua maior capacidade volumétrica (500ml), e
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garrafas pet tiveram seus preços elevados arbitrariamente114, pois foram
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previamente combinados (utilizando-se como parâmetro algumas cotações que não
guardavam

correlação

com

o objeto

licitado

(qualidade e capacidade

de

armazenamento diferentes), além de mapa de preço fraudado e montado de forma
extemporânea, mas assinado com data retroativa, justamente para possibilitar, com o
doloso sobrepreço, maior lucro da ORCRIM e consequente desvio de dinheiro
público, fatos exaustivamente demonstrados nos Tópicos IV, VI, IX, X e XII, tendo
ocorrido efetivo prejuízo à Administração Pública na consumação do delito, como
já provado.
377. No crime do art. 96, I, da Lei n° 8.666/93, concorreram os
denunciados BELTRAME, PETER CASSOL, CÍNTIA, COSTA JÚNIOR, ANA LÚCIA,
ADRIANO, MARCOS CASTRO, LUZIA, MAURO e PAULO.
378. Destaque-se que todos os denunciados mencionados eram
conscientes das ilicitudes praticadas e concorreram de forma voluntária, em unidade
de desígnios.
379. Quanto aos denunciados ANA LÚCIA e ADRIANO, frise-se que
suas condutas foram imprescindíveis para a concretização desse crime do art. 96 da
Lei de Licitação, pois justamente em decorrência do desenvolvimento ativo no Mapa de
Preços (cotação) fraudado e, mais ainda, juntado extemporaneamente aos autos da
dispensa (confeccionado por ADRIANO e assinado por ANA LÚCIA), a empresa
MARCOPLAS conseguiu lucrar, em evidente prejuízo ao erário, quase um milhão e
meio de reais, prejuízo apontado pelo TCE/PA.
380. Nem desconhecimento da lei podem alegar, pois já eram
servidores do setor de compras há bastante tempo, e sabiam do procedimento correto,
fato ou circunstância que pode se inferir inclusive pelo teor de suas declarações, onde
se destaca, por exemplo, a capacidade da servidora ANA LÚCIA ao explicar de forma
detalhada todo o fluxo do que deveria ter sido o procedimento escorreito, e a partir de
atividade colaborativa com os trabalhos de investigação, de forma extremamente
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considerando, ainda, a legitimidade, em tese, da presente contratação, ter-se-ia como necessária a aquisição de
547.200 (quinhentos e quarenta e sete mil e duzentas) unidades ao custo de R$ 388.512,00 (trezentos e oitenta e
oito mil, quinhentos e doze reais). É dizer: o Estado teria ECONOMIZADO R$1.321.488,00 (um milhão,
trezentos e vinte e um mil, quatrocentos e oitenta e oito reais)”

175

minudente, todos os detalhes de como e em quais circunstâncias tudo restou violado
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em termos de procedimentos e boas práticas segundo mecanismos de controle de atos
administrativos, declarações que deverão ser sopesadas quando da prolação da
sentença, em caso de entendimento do Juízo pela condenação dessa denunciada.
381. Para os denunciados BELTRAME (Secretário de Saúde), PETER
CASSOL (Secretário Adjunto e ordenador de despesas), CÍNTIA (Diretora do
Departamento de Administração e Serviços), COSTA JÚNIOR (Chefe da Casa Militar)
e ANA LÚCIA (gerente de compras), incide, ainda, a causa de aumento de pena
prevista no art. 84, § 2°, da Lei n° 8.666/93115, pois ocupavam, à época dos delitos,
cargo em comissão ou de função de confiança na Administração Pública estadual.
XIV. 2 – DO PECULATO
Art. 312 - Apropriar-se o funcionário público de dinheiro, valor ou
qualquer outro bem móvel, público ou particular, de que tem a
posse em razão do cargo, ou desviá-lo, em proveito próprio ou
alheio:
Pena - reclusão, de dois a doze anos, e multa.

382. O peculato encontra-se disposto no artigo 312 do Código Penal
Brasileiro, sendo um dos tipos penais próprios de funcionários públicos contra a
Administração em geral, o qual, via de regra, só pode ser praticado por servidor público.
383. De acordo com Cléber Masson (Código Penal Comentado, Ed.
Gen, 2ª ed., 2014, pag. 1964): “tutela-se a Administração Pública, tanto em seu aspecto
patrimonial, consistente na preservação do erário, como também em sua face moral,
representada pela lealdade e probidade dos agentes públicos.”
384. Na modalidade ora constatada – peculato-desvio (art. 312,
segunda parte do caput) –, segundo o citado autor (pag. 1967):
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“Art. 84. Considera-se servidor público, para os fins desta Lei, aquele que exerce, mesmo que transitoriamente
ou sem remuneração, cargo, função ou emprego público.
§ 2º A pena imposta será acrescida da terça parte, quando os autores dos crimes previstos nesta Lei forem
ocupantes de cargo em comissão ou de função de confiança em órgão da Administração direta, autarquia,
empresa pública, sociedade de economia mista, fundação pública, ou outra entidade controlada direta ou
indiretamente pelo Poder Público.” (grifo nosso)
115
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“o núcleo do tipo é “desviar”, equivalente a distrair ou desencaminhar. O
sujeito confere à coisa destinação diversa da inicialmente prevista: ao
contrário do destino certo e determinado do bem de que tem a posse, o
funcionário público lhe dá outro, em proveito próprio ou de terceiro. Este
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proveito pode ser material ou moral. O desvio há de ser em proveito do
funcionário público ou de terceiro.”

385. As condutas descritas e narradas no corpo da presente denúncia,
em especial no tópico X, comprovam, de forma clara e contundente, para além de
dúvida razoável, o desvio de dinheiro público, amoldando-se ao núcleo do verbo do
artigo 312 do Código Penal.
386. Os denunciados BELTRAME, PETER CASSOL, COSTA JÚNIOR
e CÍNTIA, em coautoria e unidade de desígnios com os denunciados MARCOS
CASTRO e LUZIA (sócios oculto e formal da MARCOPLAS, respectivamente),
MAURO e PAULO, atuaram, direta e indiretamente, todos com o mesmo propósito,
para que o esquema criminoso tivesse êxito (+ sobrepreço + lucros = + desvio de
dinheiro), como de fato teve, fraudando e montando licitação para que a empresa
MARCOPLAS fosse vencedora da dispensa n° 2020/244009, recebendo, indevida e
ilegalmente, a quantia de R$1.710.000,00, dos quais grande parte foi desviada em favor
dos denunciados e integrantes da ORCRIM, e posteriormente lavados (parte), conforme
explicitado no Tópicos XII.
387. Os atos realizados pelos então servidores BELTRAME, PETER
CASSOL e CÍNTIA se relacionam com o exercício das funções públicas que
desempenhavam na SESPA, mediante atos de ofício dos mesmos, em cada uma das
suas atribuições.
388. Em relação ao denunciado COSTA JÚNIOR, embora não fosse
servidor público da SESPA, exercia/exerce função pública dentro do Governo do
Estado do Pará, como Chefe da Casa Militar. Sua atuação de intermediador do
esquema criminoso na ORCRIM ocorreu em razão das facilidades proporcionadas pelo
seu cargo dentro do Governo, como já amplamente explanado.
389. Quanto aos denunciados particulares, todos aderiram, voluntária e
dolosamente, ao esquema criminoso, cada qual exercendo uma tarefa específica na

390. A escolha da empresa MARCOPLAS resultou no desvio de grande
parte do dinheiro auferido ilegalmente com a contratação, em prejuízo do erário
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denunciado foi explorada no corpo da presente denúncia, em especial no tópico XIII.
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ORCRIM, para que o planejamento inicial fosse efetivado na prática. A conduta de cada
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(apontado pelo TCE/PA no valor de R$1.321.488,00 (um milhão, trezentos e vinte e um
mil, quatrocentos e oitenta e oito reais).
391. Em se tratando de concurso de agentes – configurado no caso da
presente denúncia –, em razão do art. 30 do CP, o coautor ou partícipe não revestido
dessa qualidade - funcionário público - também responderá pelo crime em questão,
desde que, ao praticá-lo, tivesse ciência da condição de funcionário público do
agente.
392. In casu, tem-se que o peculato praticado pelo núcleo político da
ORCRIM (então servidores públicos BELTRAME, PETER CASSOL, CÍNTIA e COSTA
JÚNIOR) comunica-se aos denunciados MARCOS CASTRO, LUZIA, MAURO e
PAULO, embora, à época, particulares, porém, sabedores da condição de funcionários
públicos dos demais envolvidos, razão pela qual também respondem como coautores
do peculato116.
393. Nesse sentido, o STJ já pacificou a questão, ao consignar em
vários Acórdãos e Decisões Monocráticas (precedentes), que “A elementar do crime
de peculato se comunica aos coautores e partícipes estranhos ao serviço
público.”117

116

PENAL. PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. CRIME DE PECULATO DESVIO. CONCURSO DE
AGENTES. ARTS. 29 E 30 DO CÓDIGO PENAL. ALEGAÇÃO DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL POR
AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA PARA A INSTAURAÇÃO DA AÇÃO PENAL. NÃO CONFIGURAÇÃO. ORDEM
DENEGADA. 1. Possibilidade de co-autoria ou participação do particular, na prática do crime de peculato,
pela aplicação da norma inserta no art. 30 do Código Penal, quanto à comunicação da elementar do tipo
"funcionário público", prevista no art. 312 do mesmo diploma legal, respondendo, assim, todos os agentes
pelo mesmo crime, nos termos do art. 29, também do Código Penal. 2. No que se refere ao argumento de
cerceamento de defesa em razão de não constar na denúncia, de forma expressa, o pedido de aplicação da regra
estabelecida no art. 29 do Código Penal - concurso de agentes - igualmente não merece prosperar, visto que é
pacífico tanto na doutrina como na jurisprudência que o réu se defende é dos fatos e não da capitulação constante
da denúncia. 3. O trancamento de ação penal em sede de habeas corpus pressupõe prova cristalina e escorreita
da abusividade e ilegalidade do processamento. 4. Atendendo às exigências do art. 41 do Código de Processo
Penal, não se demonstra tivesse incorrido a denúncia nas causas de rejeição elencadas no art. 395 do mesmo
diploma legal. 5. Ordem denegada. (TRF-1 - HC: 78243 PI 2009.01.00.078243-7, Relator: DESEMBARGADOR
FEDERAL HILTON QUEIROZ, Data de Julgamento: 23/02/2010, QUARTA TURMA, Data de Publicação:
09/03/2010 e-DJF1 p.244) - grifo nosso
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Acórdãos
AgRg no REsp 1459388/DF, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, SEXTA TURMA, Julgado em
17/12/2015,DJE 02/02/2016; AgRg no REsp 1262099/RR, Rel. Ministra LAURITA VAZ, QUINTA TURMA, Julgado
em 18/03/2014,DJE 28/03/2014; APn 000536/BA, Rel. Ministra ELIANA CALMON, CORTE ESPECIAL, Julgado em
15/03/2013,DJE 04/04/2013; HC 201273/RJ, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, QUINTA TURMA,
Julgado em 28/06/2011, DJE 01/08/2011; REsp 819168/PE, Rel. Ministro GILSON DIPP, QUINTA TURMA, Julgado
em 12/12/2006,DJ 05/02/2007
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394. Resta devidamente delineado o dolo específico dos denunciados,
que em concurso de pessoas e unidade de desígnios participaram ativamente para
desviar dinheiro dos cofres públicos, fraudando e posteriormente montando dispensa
de licitação, com patente e comprovado sobrepreço, obtendo vantagem indevida
decorrente da escolha e pagamento pela SESPA, dinheiro público esse desviado em
proveito próprio e alheio.
395. Por consequência, comprovadas a materialidade118 e a autoria
delitiva, incorreram os denunciados BELTRAME, PETER CASSOL, CÍNTIA, COSTA
JÚNIOR, MARCOS CASTRO, LUZIA, MAURO e PAULO na prática do crime descrito
no art. 312, caput, do Código Penal.
396. Para os denunciados BELTRAME (Secretário de Saúde), PETER
CASSOL (Secretário Adjunto e ordenador de despesas), CÍNTIA (Diretora do
Departamento de Administração e Serviços) e COSTA JÚNIOR (Chefe da Casa Militar),
incide a causa de aumento de pena prevista no art. 327, § 2°, do CP119, pois à época
do cometimento dos crimes eram ocupantes de cargo em comissão.
XIV. 3 – DA CORRUPÇÃO PASSIVA E ATIVA120
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AREsp 339737/RO, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, Julgado em 03/03/2016,Publicado em 07/03/2016;
AREsp 560835/RS, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, Julgado em 14/09/2015,Publicado em 17/09/2015;
REsp 1208516/RJ, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, Julgado em 01/02/2013,Publicado em
07/02/2013
118 Em relação à consumação do crime de peculato-desvio, o STJ decidiu no sentido de que “A consumação do
crime de peculato-desvio (art. 312, caput, 2ª parte, do CP) ocorre no momento em que o funcionário efetivamente
desvia o dinheiro, valor ou outro bem móvel, em proveito próprio ou de terceiro, ainda que não obtenha a vantagem
indevida” (Confira-se os Acórdãos RHC 036755/AP, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, Julgado em
16/12/2014, DJE 03/02/2015; CC 119819/DF, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA SEÇÃO,
Julgado em 14/08/2013, DJE 20/08/2013; AgRg no Ag 905635/SC, Rel. Ministro NILSON NAVES, SEXTA TURMA,
Julgado em 16/09/2008, DJE 24/11/2008).
119 “Art. 327. Considera-se funcionário público, para os efeitos penais, quem, embora transitoriamente ou sem
remuneração, exerce cargo, emprego ou função pública.
§ 2º A pena será aumentada da terça parte quando os autores dos crimes previstos neste Capítulo forem
ocupantes de cargos em comissão ou de função de direção ou assessoramento de órgão da administração
direta, sociedade de economia mista, empresa pública ou fundação instituída pelo poder público.” (grifo nosso)
120 Segundo a disciplina do nosso Código Penal de 1940, a corrupção nem sempre é crime bilateral, ou seja, nem
sempre pressupõe a existência de um pactum sceleris entre corruptor e corrupto, pois, qualquer das duas
modalidades — ativa ou passiva — consideram-se consumadas, independentemente da aceitação recíproca:
consuma-se — a passiva — com a simples solicitação da vantagem indevida pelo funcionário corrupto, mesmo que
não seja aceita pelo extraneus; a ativa, com a simples oferta ou promessa de dita vantagem pelo extraneus corruptor,
sendo irrelevante que o funcionário público a recuse.” (CEZAR ROBERTO BITENCOURT. CÓDIGO PENAL
COMENTADO (Locais do Kindle 54265-54270). Saraiva. Edição do Kindle.
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“Art. 317 - Solicitar ou receber, para si ou para outrem, direta
ou indiretamente, ainda que fora da função ou antes de
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assumi-la, mas em razão dela, vantagem indevida, ou
aceitar promessa de tal vantagem:
Pena – reclusão, de 2 (dois) a 12 (doze) anos, e multa.
Art. 333 - Oferecer ou prometer vantagem indevida a
funcionário público, para determiná-lo a praticar, omitir ou
retardar ato de ofício:
Pena – reclusão, de 2 (dois) a 12 (doze) anos, e multa.”

397. No crime de corrupção passiva incide o denunciado COSTA
JÚNIOR, por ter recebido vantagem indevida, como recompensa pelo trabalho
realizado, consistente em um aparelho celular no valor de R$5.264,20, pago pela
denunciada LUZIA, conforme provado no tópico XI.
398. LUZIA, por sua vez, incidiu na pena do crime de corrupção ativa,
pois foi quem ofereceu (ato materializado com a entrega, embora o crime seja formal)
a vantagem indevida a COSTA JÚNIOR, tendo sido este fundamental para que o
esquema criminoso tivesse êxito.
XIV. 4 – DA LAVAGEM DE CAPITAIS
“Art. 1º Ocultar ou dissimular a natureza, origem,
localização, disposição, movimentação ou propriedade de
bens, direitos ou valores provenientes, direta ou
indiretamente, de infração penal. (Redação dada pela Lei nº
12.683, de 2012)
§ 1º Incorre na mesma pena quem, para ocultar ou
dissimular a utilização de bens, direitos ou valores
provenientes de infração penal: (Redação dada pela Lei nº
12.683, de 2012)
II - os adquire, recebe, troca, negocia, dá ou recebe em
garantia, guarda, tem em depósito, movimenta ou transfere;

Página

180

§ 4o A pena será aumentada de um a dois terços, se os
crimes definidos nesta Lei forem cometidos de forma
reiterada
ou
por
intermédio
de
organização
criminosa. (Redação dada pela Lei nº 12.683, de 2012)
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399. A lavagem de capitais imputada aos denunciados MARCOS
CASTRO, LUZIA, ANA CAROLINA e MARCOS EMANOEL,121 restou devidamente
demonstrada no Tópico XII, e está ancorada em crimes antecedentes, notadamente
os crimes de fraude a licitações, peculato, corrupção passiva e organização criminosa,
amplamente comprovados no teor da presente denúncia e praticados no contexto de
contratação celebrada com a SESPA.
400. De forma resumida e objetiva, após a obtenção de valores ilícitos
da SESPA (decorrentes de dispensa de licitação ilegal e fraudulenta) e desvio de
dinheiro público (peculato) e corrupção passiva, a ORCRIM, por intermédio da empresa
MARCOPLAS (ganhadora da licitação), imediatamente fez transferências dos valores
desviados,

através

de

09

(nove)

movimentações

bancárias

fragmentadas

(pulverização), uma para a compra de um veículo automotor e as demais para
contas correntes de empresas previamente escolhidas e ligadas ao denunciado
MARCOS CASTRO (sócio oculto), real beneficiário.
401. O 1° ato de lavagem (ocultação de propriedade de bem proveniente
de infração penal) se materializou na aquisição do veículo CHEVROLET/S10 MID
DD4A 2018/2019, placa PHV3H18, pelo valor de R$150.000,00, pago pela empresa
MARCOPLAS, mas destinado ao denunciado MARCOS CASTRO.
402.

Outros 06 atos de lavagem (ocultação e dissimulação de valores

provenientes de origem e natureza criminosa) se concretizaram nas 06 transferências
bancárias da MARCOPLAS para a empresa MC EMPREENDIMENTOS, GESTÃO E
ADMINISTRAÇÃO

DA

PROPRIEDADE

IMOBILIÁRIA

EIRELI

(CNPJ

n°

21.189.565/0001-39), cujo sócio oculto é MARCOS CASTRO, totalizando a quantia de
R$363.413,00.
403. Outros 02 atos de lavagem (ocultação e dissimulação de valores
provenientes de origem e natureza criminosa) se concretizaram em 02 transferências
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Em relação aos denunciados ANA CAROLINA e MARCOS EMANOEL, o fato de não terem sido denunciados
pelos crimes antecedentes é irrelevante para a responsabilização por lavagem de dinheiro. Conforme orientação do
Superior Tribunal de Justiça - STJ, a participação no crime antecedente não é indispensável à adequação da
conduta de quem oculta ou dissimula a natureza, origem, localização, disposição, movimentação ou
propriedade de bens, direitos ou valores provenientes direta ou indiretamente, de crime, ao tipo do art. 1º,
da Lei 9.613/98. Precedentes: STJ, AP nº 458 - SP (2001/0060030-7), Rel. Min. Fernando Gonçalves, publicado no
DJe em 18/12/2009; STJ, ROMS 16.813/SP, Rel. Gilson Dipp, 5ª T., u., 23.6.04); STJ, HC 49470/PB, Félix Fischer,
5ª T., u., 15.8.06. No mesmo sentido: STF, HC 84.869-9/SP, Sepúlveda Pertence, 1ª T., u., 21.6.05.
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bancárias da MARCOPLÁS para a empresa REVERSA AMBIENTAL SERVIÇOS E
COLETORA DE RESÍDUOS EIRELI (CNPJ n° 27.208.498/0001-39), cujo sócio oculto
é MARCOS CASTRO, totalizando a quantia de R$98.000,00.
404. Os atos de lavagem totalizaram em número de 09 (nove).
405. A denunciada LUZIA foi fundamental para a concretização de tais
delitos, pois como sócia administradora da MARCOPLAS era quem detinha o poder de
autorizar ou até fazer pessoalmente as transferências bancárias informadas. Além do
mais, como já comprovado, LUZIA tinha relação de confiança com MARCOS CASTRO,
já tendo sido sua empregada (na empresa PLAMAX) e participou ativamente de todo o
esquema criminoso.
406. Era plenamente conhecedora do que estava fazendo e das
ilegalidades praticadas, tendo inclusive comprado, como propina (vantagem indevida),
um aparelho celular para o denunciado COSTA JÚNIOR. Em seu favor, com o dinheiro
ilícito recebido da SESPA, comprou para si um veículo automotor no valor R$
R$123.990,00 (exaurimento do peculato).
407. Portanto, seu dolo nas condutas de lavagem de capitais, como
sócia administradora da MARCOPLAS, é indiscutível.
408. A denunciada ANA CAROLINA, cunhada de MARCOS CASTRO,
e única proprietária da empresa MC EMPREENDIMENTOS (sócio oculto MARCOS
CASTRO), também deve responder, em coautoria, pelos atos de lavagem praticados
por MARCOS CASTRO e LUZIA, pois “sua” empresa recebeu R$363.413,00 (dinheiro
proveniente de infrações penais) da MARCOPLAS, em 06 (seis) transações atípicas
(tanto que chamou atenção do COAF), tendo como real beneficiário MARCOS
CASTRO, também sócio oculto da MARCOPLAS.
409. ANA CAROLINA, até pela proximidade familiar e de trabalho, sabia
da condição de sócio oculto de MARCOS CASTRO tanto na MARCOPLAS quanto na
MC EMPREENDIMENTOS, assim como sabia da proveniência ilícita do dinheiro que

410. Já o denunciado MARCOS EMANOEL é filho de MARCOS
CASTRO e único proprietário da empresa REVERSA AMBIENTAL (sócio oculto
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estava recebendo em sua empresa, sem nada questionar da origem, restando
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MARCOS CASTRO), também deve responder, em coautoria, pelos atos de lavagem
praticados por MARCOS CASTRO e LUZIA, pois “sua” empresa recebeu R$98.000,00
(dinheiro proveniente de infrações penais) da MARCOPLAS, em 02 (duas) transações
atípicas (tanto que chamou atenção do COAF), tendo como real beneficiário MARCOS
CASTRO, seu pai e também sócio oculto da MARCOPLAS.
411. MARCOS EMANOEL, pela proximidade familiar e de trabalho,
sabia da condição de sócio oculto de MARCOS CASTRO tanto na MARCOPLAS
quanto na REVERSA AMBIENTAL, assim como sabia da proveniência ilícita do
dinheiro que estava recebendo em sua empresa, sem nada questionar da origem,
restando configurado seu dolo nos atos de lavagem apontados.
412. Dessa forma, os denunciados MARCOS CASTRO, LUZIA, ANA
CAROLINA e MARCOS EMANOEL, de modo consciente e voluntário, em concurso e
unidade de desígnios, ocultaram e dissimularam a origem, a natureza, localização,
disposição, movimentação e a propriedade de valores provenientes de infrações
penais, incorrendo na prática do delito do artigo 1º, §§ 1°, II, e 4º, da Lei 9.613/98,
MARCOS CASTRO e LUZIA por 09 (NOVE) vezes, ANA CAROLINA por 06 (SEIS)
vezes, e MARCOS EMANOEL por 02 (DUAS) vezes.
XIV. 5 – DA ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA
“Art. 1º Esta Lei define organização criminosa e dispõe sobre a
investigação criminal, os meios de obtenção da prova, infrações
penais correlatas e o procedimento criminal a ser aplicado.
§ 1º Considera-se organização criminosa a associação de 4
(quatro) ou mais pessoas estruturalmente ordenada e
caracterizada pela divisão de tarefas, ainda que informalmente,
com objetivo de obter, direta ou indiretamente, vantagem de
qualquer natureza, mediante a prática de infrações penais cujas
penas máximas sejam superiores a 4 (quatro) anos, ou que sejam
de caráter transnacional.
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Pena - reclusão, de 3 (três) a 8 (oito) anos, e multa, sem prejuízo das
penas correspondentes às demais infrações penais praticadas.”
(grifo nosso)
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Art. 2º Promover, constituir, financiar ou integrar, pessoalmente ou
por interposta pessoa, organização criminosa:
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413. Os denunciados BELTRAME, PETER CASSOL, CÍNTIA, COSTA
JÚNIOR, MARCOS CASTRO, LUZIA, MAURO e PAULO se associaram de forma
estável, permanente, estruturalmente ordenada e caracterizada pela divisão de
tarefas, com objetivo de obter, direta ou indiretamente, vantagem econômica,
praticando, para tanto, os crimes de peculato (art. 312, caput, do CP), corrupção
passiva (art. 317, caput, do CP), contra a Lei de Licitações, arts. 89 e 96, I, da Lei n°
8.666/93, e lavagem de capitais (Lei n° 9.613/98).
414. A ORCRIM foi desnudada no tópico XIII, sendo demonstrado o
papel de cada integrante, fundamental para que a engrenagem criminosa funcionasse
e permanecesse ativa, contribuindo, direta e indiretamente, para o efetivo êxito, sempre
com a finalidade de desviar recurso público.
415. Dessa forma, por integrar organização criminosa, os denunciados
estão incursos no art. 2º, c/c art. 1°, § 1°, da Lei n° 12.850/13.
416. Por fim, incide a causa de aumento de pena prevista no art. 2º, §
4°, II, da Lei n° 12.850/13122, pois houve concurso de funcionário público (núcleo
político), valendo-se a ORCRIM dessa condição para a prática de infração penal.
XV. CAPITULAÇÕES
417. Ante o exposto, em virtude dos crimes praticados em desfavor da
Secretaria de Estado de Saúde Pública (SESPA), o Ministério Público Estadual
denuncia:
417.1

OSMAR VIEIRA DA COSTA JÚNIOR, pela prática

dos crimes previstos no art. 312, caput, segunda parte
(peculato), e art. 317, caput (corrupção passiva), c/c art. art.
327, § 2°, todos do Código Penal Brasileiro; arts. 89, caput,
e 96, I, c/c art. 84, § 2°, todos da Lei nº 8.666/93 (fraude à
licitações); art. 2º, c/c art. 1°, § 1°, e art. 2º, § 4°, II, todos

122

§ 4º A pena é aumentada de 1/6 (um sexto) a 2/3 (dois terços):
II - se há concurso de funcionário público, valendo-se a organização criminosa dessa condição para a prática de
infração penal;
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Código Penal Brasileiro (concurso de crimes);
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da Lei n° 12.850/13 (organização criminosa); e art. 69 do
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417.2

ALBERTO BELTRAME, pela prática dos crimes

previstos no art. 312, caput, segunda parte (peculato), c/c
a causa de aumento de pena prevista no art. 327, § 2°,
todos do Código Penal Brasileiro; arts. 89, caput, e 96, I,
c/c art. 84, § 2°, todos da Lei nº 8.666/93 (fraude à
licitações); art. 2º, c/c art. 1°, § 1°, e art. 2º, § 4°, II, todos
da Lei n° 12.850/13 (organização criminosa); e art. 69 do
Código Penal Brasileiro (concurso de crimes).

417.3

PETER CASSOL SILVEIRA, pela prática dos crimes

previstos no art. 312, caput, segunda parte (peculato), c/c
a causa de aumento de pena prevista no art. 327, § 2°,
todos do Código Penal Brasileiro; arts. 89, caput, e 96, I,
c/c art. 84, § 2°, todos da Lei nº 8.666/93 (fraude à
licitações); art. 2º, c/c art. 1°, § 1°, e art. 2º, § 4°, II, todos
da Lei n° 12.850/13 (organização criminosa); e art. 69 do
Código Penal Brasileiro (concurso de crimes);
417.4

CÍNTIA DE SANTANA ANDRADE TEIXEIRA, pela

prática dos crimes previstos no art. 312, caput, segunda
parte (peculato), c/c a causa de aumento de pena prevista
no art. 327, § 2°, todos do Código Penal Brasileiro; arts. 89,
caput, e 96, I, c/c art. 84, § 2°, todos da Lei nº 8.666/93
(fraude à licitações); art. 2º, c/c art. 1°, § 1°, e art. 2º, § 4°,
II, todos da Lei n° 12.850/13 (organização criminosa); e art.
69 do Código Penal Brasileiro (concurso de crimes);

417.5

ANA LÚCIA LIMA ALVES, pela prática dos crimes
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previstos no art. 96, I, da Lei nº 8.666/93; e art. 29 do
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417.6

ADRIANO NAHON SOUZA MORAES, pela prática

dos crimes previstos no art. 96, I, da Lei nº 8.666/93; e art.
29 do Código Penal Brasileiro (concurso de agentes);
417.7

MARCOS ROBERTO CASTRO DA SILVA, pela

prática dos crimes previstos no art. 312, caput, segunda
parte (peculato), c/c art. 30, ambos do Código Penal
Brasileiro; arts. 89 e 96, I, ambos da Lei nº 8.666/93 (fraude
à licitações); art. 1º, caput, e §§ 1°, II, e 4º, da Lei 9.613/98,
por 09 (nove) vezes (lavagem de capitais); art. 2º, c/c art.
1°, § 1°, e art. 2º, § 4°, II, todos da Lei n° 12.850/13; e art.
69 do Código Penal Brasileiro (concurso de crimes);
417.8

LUZIA ROSANE RIBEIRO PONTES, pela prática

dos crimes previstos no art. 312, caput, segunda parte
(peculato), c/c art. 30, ambos do Código Penal Brasileiro, e
art. 333, caput (corrupção ativa), do Código Penal
Brasileiro; arts. 89, parágrafo único, e 96, I, ambos da Lei
nº 8.666/93 (fraude à licitações); art. 1º, caput, e §§ 1°, II, e
4º, da Lei 9.613/98, por 09 (nove) vezes (lavagem de
capitais); art. 2º, c/c art. 1°, § 1°, e art. 2º, § 4°, II, todos da
Lei n° 12.850/13; e art. 69 do Código Penal Brasileiro
(concurso de crimes);
417.9

MAURO SÉRGIO FERREIRA DO CARMO, pela

prática do crime previsto art. 312, caput, segunda parte
(peculato), c/c art. 30, ambos do Código Penal Brasileiro;
arts. 89 e 96, I, ambos da Lei nº 8.666/93 (fraude à

da Lei n° 12.850/13; e art. 69 do Código Penal Brasileiro
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licitações); art. 2º, c/c art. 1°, § 1°, e art. 2º, § 4°, II, todos
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417.10

PAULO CESAR CHARCHAR DE OLIVEIRA, pela

prática do crime previsto art. 312, caput, segunda parte
(peculato), c/c art. 30, ambos do Código Penal Brasileiro;
arts. 89 e 96, I, ambos da Lei nº 8.666/93 (fraude à
licitações); art. 2º, c/c art. 1°, § 1°, e art. 2º, § 4°, II, todos
da Lei n° 12.850/13; e art. 69 do Código Penal Brasileiro
(concurso de crimes);
417.11

ANA CAROLINA DIAS RODRIGUES, pela prática

do crime previsto art. 1º, caput, e §§ 1°, II, e 4º, da Lei
9.613/98, por 06 (seis) vezes (lavagem de capitais); e art.
69 do Código Penal Brasileiro (concurso de crimes);
417.12

MARCOS EMANOEL AQUINO CASTRO, pela

prática do crime previsto art. 1º, caput, e §§ 1°, II, e 4º, da
Lei 9.613/98, por 02 (duas) vezes (lavagem de capitais); e
art. 69 do Código Penal Brasileiro (concurso de crimes);

XVI – REQUERIMENTOS FINAIS
418. Desse modo, requer o Ministério Público Estadual:
a) O recebimento desta Denúncia, a citação dos denunciados para
responderem à acusação e sua posterior intimação para audiência, de modo a serem
processados no rito comum ordinário (art. 394, § 1º, I, do CPP), até final condenação,
na hipótese de ser confirmada a imputação, nas penas das capitulações;
b) A oitiva das testemunhas arroladas ao fim desta peça;

CONSIDERANDOS da Recomendação nº 78/CNJ, de 15 de setembro de 2020, “(...)
o Estado brasileiro não pode retroceder no combate à criminalidade organizada e no
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por versar sobre fatos que envolvem atos de corrupção, e segundo, um dos

187

c) Em que pese as adversidades decorrentes do período de pandemia,
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enfretamento à corrupção (....)”, como importante desafio ao Poder Judiciário, seja
conferida prioridade a esta Ação Penal;
d) Seja decretado o perdimento do produto e proveito dos crimes,
ou do seu equivalente, incluindo aí os numerários bloqueados em contas e
investimentos bancários, no montante de R$1.321.488,00 (um milhão, trezentos e
vinte e um mil, quatrocentos e oitenta e oito reais), com a devida atualização
monetária, valor do prejuízo aos cofres públicos, inclusive apontado em Relatório
Técnico do TCE/PA;
e) Sem prejuízo do disposto nas alíneas anteriores, também se requer o
arbitramento cumulativo do dano mínimo, a ser revertido em favor do Estado do
Pará, em conta judicial a ser especificada posteriormente para esse fim, com base no
art. 387, caput e IV, do CPP, no montante de R$1.321.488,00 (um milhão, trezentos
e vinte e um mil, quatrocentos e oitenta e oito reais), correspondentes ao prejuízo
ao erário público estadual, apontado em Relatório Técnico do TCE/PA;
f) Requer, ainda, a condenação dos denunciados à reparação dos danos
morais coletivos, decorrentes do peculato e demais crimes, cujos prejuízos revelamse difusos (lesões à ordem econômica e à Administração Pública), estimando-se o
valor equivalente a R$1.321.488,00 (um milhão, trezentos e vinte e um mil,
quatrocentos e oitenta e oito reais), correspondentes ao prejuízo ao erário público
estadual, apontado em Relatório Técnico do TCE/PA;
g) Em caso de condenação, a decretação da perda da função pública
para os condenados que ocupem cargo ou emprego público ou mandato eletivo, nos
termos do art. 92 do Código Penal;
h) Sejam juntadas as Folhas de Antecedentes Criminais de todos os

denúncia, caso surjam novos elementos de informações e/ou provas no decorrer da
instrução processual até a sentença.
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i) Reserva-se o Ministério Público a possibilidade de aditar a presente
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denunciados constantes dos bancos de dados a que tem acesso à Justiça Estadual;
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Belém, 24 de março de 2021.

GILBERTO VALENTE MARTINS
Procurador-Geral de Justiça
Ministério Público do Estado do Pará

JOSE AUGUSTO NOGUEIRA SARMENTO
Promotor de Justiça – GAECO

RODRIGO AQUINO SILVA
Promotor de Justiça – GAECO

PEDRO PAULO BASSALO CRISPINO
Promotor de Justiça – GAECO

ANDRÉ CAVALCANTI DE OLIVEIRA
Promotor de Justiça – GAECO

ALEXANDRE BATISTA DOS SANTOS COUTO NETO
Promotor de Justiça
Coordenador CAODPP-NCIC

ROL DE TESTEMUNHAS123
1)

MARILENE CASTRO DA SILVA, podendo ser localizada nos seguintes

endereços: a) Travessa Virgilio Aguiar, Nº 248, próximo à Igreja, Bairro Tatajuba,
CAPITÃO POÇO-PA; b) Loteamento Girassol, Alameda dos Cravos, KIT NET Nº 3,
bairro Aguas Brancas, ANANINDEUA-PA; c) Travessa H (CJ AMAZONIA) 440, Quadra
25, Aguas Brancas, ANANINDEUA-PA; Celular: (91) 98405-2030
SANDRO LUIS GOMES, qualificado à fl. 263, Vol. II, do PIC

3)

LUIS FERNANDO BARBOSA E SILVA, qualificado à fl. 261, Vol. II, do PIC.

123
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2)

Os endereços serão fornecidos posteriormente.
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COTA MINISTERIAL

PROCEDIMENTO INVESTIGATÓRIO CRIMINAL SIMP Nº 000028-130/2020

Exmo. Sr. Dr. Desembargador Relator LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR:

1.

Oferece o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

denúncia separado em desfavor de OSMAR VIEIRA DA COSTA JÚNIOR, ALBERTO
BELTRAME, PETER CASSOL SILVEIRA, CÍNTIA DE SANTANA ANDRADE
TEIXEIRA, ANA LÚCIA LIMA ALVES, ADRIANO NAHON SOUZA MORAES,
MARCOS ROBERTO CASTRO DA SILVA, LUZIA ROSANE RIBEIRO PONTES,
MAURO SÉRGIO FERREIRA DO CARMO, PAULO CESAR CHARCHAR DE
OLIVEIRA, ANA CAROLINA DIAS RODRIGUES e MARCOS EMANOEL AQUINO
CASTRO em 189 laudas;

2.

Requer a juntada aos autos de folha de antecedentes e de
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certidões complementares do que constar em nome dos denunciados;
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3.

MEDIDA CAUTELAR DE SUSPENSÃO DA FUNÇÃO PÚBLICA

DO DENUNCIADO OSMAR VIEIRA COSTA JÚNIOR (Chefe da Casa Militar da
Governadoria do Estado do Pará124):
Por oportuno, o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ, por
seus membros signatários, usando das atribuições conferidas pelo artigo 129, incisos
I, VI e VIII, da Constituição Federal, vem, respeitosamente, à presença de Vossa
Excelência, em caráter de urgência, REQUERER MEDIDA CAUTELAR DE
SUSPENSÃO DA FUNÇÃO PÚBLICA DO DENUNCIADO OSMAR VIEIRA COSTA
JÚNIOR (Chefe da Casa Militar da Governadoria do Estado do Pará125) pelos fatos
e fundamentos adiante descritos:

124

Diante da existência de prova inequívoca de atos perpetrados pelo agente denunciado, capaz de convencer o
julgador não somente da existência de ocorrência de crime, mas também de efetivo prejuízo aos cofres públicos
mediante ações comissivas e conscientes com dolo manifesto e inconteste que denotam como impossível a
mantença de tal agente no comando da coisa pública, segundo aplicação que se extrai dos autos que emanam
fortes indícios do uso da função pública para a prática de infrações penais, configurando de forma inegável fumus
comissi delicti, mencionado no art. 319 , VI do CPP, além de buscar-se assegurar harmonia com reiteradas decisões
dos Tribunais Superiores exsurge melhor solução, o afastamento cautelar imediato que eventual decisão de cisão
para se fixar competência exclusivamente perante este E. TJE/PA do agente detentor de foro por prerrogativa que:
(....) A teor da Súmula n. 704 do STF, não viola as garantias do juiz natural, da ampla defesa e do devido processo
legal a atração por continência ou conexão do processo do corréu ao foro por prerrogativa de função de um dos
denunciados.8. Não há ilegalidade na decisão que deixou de desmembrar a ação penal originária, pois os fatos
imputados ao corréu com foro privilegiado estão de tal forma relacionados com aqueles imputados ao
paciente, que a separação dos processos poderia gerar prejuízo à prestação jurisdicional e risco de
decisões colidentes.9. Ordem denegada. (....) Habeas Corpus nº 334.918-RJ (2015/0217501), Relator
Ministro Rogerio Schietti Cruz. Impetrante: Allan do Amaral Santos. Advogado: Allan do Amaral Santos.
Impetrado: Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro. Paciente: Sidney Jose Ferreira Da Silveira
(Preso).
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Prevê o artigo 319, inciso VI, do Código de Processo Penal, como uma
das medidas cautelares diversas da prisão, a “suspensão do exercício de função
pública ou de atividade de natureza econômica ou financeira quando houver justo
receio de sua utilização para a prática de infrações penais”.
O Professor, escritor e Promotor de Justiça Militar da União RENATO
BRASILEIRO LIMA (Código de Processo Penal Comentado, 1ª edição, Editora
JusPodiv, 2016, pág. 914) comenta no que consiste a suspensão do exercício de
função pública:
“Trata-se de medida cautelar específica, cuja utilização está
voltada, precipuamente, a crimes contra a administração pública
(v.g. peculato, concussão, corrupção passiva, etc), e crimes contra
a ordem econômico-financeira (v.g. lavagem de capitais, gestão
temerária ou fraudulenta de instituição financeira). Tal medida
somente poderá recair sobre o agente que tiver se aproveitado de
suas funções públicas ou de sua atividade de natureza econômica
ou financeira para a prática do delito, ou seja, deve haver um nexo
funcional entre a prática do delito e a atividade funcional
desenvolvida pelo agente.

10.1.
FUNÇÃO
PÚBLICA:
compreende
toda
atividade
desempenhada com o objetivo de consecução de finalidades
próprias do Estado, por meio daquele que exerce cargo, emprego
ou função pública, nos termos do art. 327 do Código Penal.
Exercem função pública todos aqueles que prestam serviços ao
Estado e às pessoas jurídicas da Administração indireta, aí
incluídos os agentes públicos, assim como os particulares em
colaboração com o Poder Público.”

Neste sentido, o Superior Tribunal de Justiça – STJ já decidiu,
inclusive, quanto à possibilidade de afastamento cautelar de agente público durante a

Procuradoria-Geral de Justiça
Rua João Diogo, nº. 100, 3º Andar - Cidade Velha
CEP nº. 66015-165

Telefones: 4006-3419 / 4006-3422
pgj@mppa.mp.br
www.mppa.mp.br

Página

“PROCESSO PENAL. INQUÉRITO. CONSELHEIRO DE TRIBUNAL
DE CONTAS DO ESTADO. INDÍCIOS DE DESVIO DE VERBAS
PÚBLICAS. QUEBRA DO SIGILO BANCÁRIO E FISCAL.
AFASTAMENTO CAUTELAR DO CARGO. POSSIBILIDADE.
1. A quebra do sigilo bancário e fiscal afigura-se legítima quando
indispensável à apuração de delito funcional com envolvimento de
valores públicos. Precedentes.
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fase de investigação. Vejamos:
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2. Em circunstâncias excepcionais, admite-se o afastamento
cautelar de agentes públicos do exercício do seu cargo ou função,
mesmo durante a fase de inquérito, desde que presentes
elementos indiciários e probatórios da conduta delituosa, a
incompatibilidade com o exercício do cargo ou função e o risco
para o regular desenvolvimento das investigações.
3. Pedidos parcialmente deferidos.
(Inq 780/CE, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, CORTE ESPECIAL,
julgado em 06/06/2012, DJe 27/08/2012) (grifamos)

Como ficou comprovado nos autos, o denunciado COSTA JÚNIOR, Chefe
da Casa Militar da Governadoria do Estado do Pará em exercício na atual gestão, teve
papel de destaque na ORCRIM e no esquema criminoso, sendo o grande articulador
das ilicitudes, aparecendo desde as tratativas iniciais, quando a dispensa de licitação
ainda nem tinha sido formalizada e iniciada, mas já trabalhando, junto com os demais
denunciados, para que a empresa MARCOPLAS fosse a escolhida (vide Tópico IV), o
que de fato aconteceu, garantindo o comprovado desvio de dinheiro público e
milionário prejuízo aos cofres públicos (vide Tópico X).
Embora ocupe o cargo de Chefe da Casa Militar, suas condutas
criminosas foram praticadas na dispensa de licitação ocorrida na SESPA, sendo
patente que o status de seu cargo e sua posição de destaque no governo tiveram peso
suficiente para assumir a posição de intermediador principal com o núcleo empresarial
da ORCRIM, e sempre atuando com poder de mando em nome do Estado do Pará.
Tanto é assim que as provas apontaram que praticamente tudo passava
por ele (aprovação planilhas, valores, quantidades, entregas e locais de entregas, etc.).
Ou

seja,

aos

olhos

do

núcleo

empresarial,

COSTA

JÚNIOR

estava

“representando” a SESPA.
Como contrapartida, além de contribuir para o efetivo desvio de dinheiro

no valor de R$5.264,20 (vide Tópico XII), incorrendo, dentre outros crimes narrados na
denúncia, no de corrupção passiva (art. 317, caput, do CP).
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do núcleo empresarial (LUZIA), comprovada e materializada em um aparelho celular
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público, por intermédio de ORCRIM, recebeu vantagem indevida de um dos membros
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Contextualmente, os fatos narrados na exordial acusatória demonstraram,
para além de dúvida razoável, e de forma categórica, que COSTA JÚNIOR não possui
condições éticas para servir a res publica, e por consequência, de exercer o
cargo/função pública que ocupa, violando, dentre outros princípios constitucionais
que norteiam a Administração Pública, o da moralidade.
Não há como justificar sua permanência em cargo público, seja ele
qual for, para a sociedade, a quem o denunciado COSTA JÚNIOR jurou servir (em
especial na época de pandemia, quando mais se necessitava do apoio e
retaguarda do Poder Público, em meio às milhares de morte por Covid-19
ocorridas, sendo que justamente nesse período COSTA JÚNIOR estava
praticando comprovadas condutas criminosas em detrimento da Secretaria de
Saúde do Estado do Pará).

Assim, deve ser ponderado que neste exato momento, o Estado do Pará
encontra-se novamente com grande pico de contaminação, hospitalização e óbitos,
sendo aplicadas diversas medidas restritivas de circulação de pessoas, no afã de evitar
o aumento descontrolado da doença. Isso tudo, com os bastidores do poder público
exalando inconteste violação ao princípio de respeito da moralidade e do patrimônio
públicos.
Em razão deste aumento no contágio da doença, surge a necessidade de
novas compras e aquisições de bens e insumos para atender a alta demanda de
serviços de saúde. Foi justamente nesta ocasião, que a ORCRIM atuou no ano
passado.
A permanência do requerido no cargo, único integrante da ORCRIM ainda
detentor de cargo estratégico na Administração Pública Estadual, poderá dar ensejo à

obtenção de vantagens ilícitas), pois, patente, que a ORCRIM ainda não foi totalmente
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repetição dos atos criminosos (influenciar na contratação ilícita de bens, mediante
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O Poder Judiciário não pode nem deve compactuar com tamanho
absurdo. É o mínimo que se espera com o deferimento da cautelar ora pleiteada.
Vale destacar que, embora ainda não submetidas aos contraditório, as
provas trazidas nessa oportunidade à análise do Egrégio Tribunal de Justiça são
contundentes e determinantes dos delitos praticados pela ORCRIM, aptas a
justificar a medida de urgência.
Também deve ser ressaltado que as condutas criminosas praticadas por
COSTA JÚNIOR e demais denunciados são gravíssimas, e demonstram absoluto
descaso com a lei, com a sociedade, e total crença na impunidade, além de transformar
a res publica em res privada.
Frise-se que a presente cautelar de afastamento/suspensão do
cargo/função é medida a ser imposta como alternativa à prisão preventiva do
denunciado COSTA JÚNIOR, como forma de acautelar a ordem pública e para evitar
a reiteração criminosa e a interferência na instrução processual, dada a importância de
seu cargo no Governo do Estado do Pará, e que se, necessário, sem prejuízo de
manejo de recursos para instâncias superiores, pode inclusive ser apreciada como
medida até mais drástica de constrição de liberdade como forma de se fazer prosperar
e materializar justiça.
Nesse sentido, colaciona-se precedente do STJ aplicável, por analogia,
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“PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA.
CORRUPÇÃO ATIVA. CORRUPÇÃO PASSIVA. DISPENSA INDEVIDA DE
LICITAÇÃO. FRAUDE À LICITAÇÃO. ADVOCACIA ADMINISTRATIVA. PREFEITO.
AFASTAMENTO DO EXERCÍCIO DO CARGO. MEDIDA CAUTELAR DIVERSA DA
PRISÃO. APRECIAÇÃO EM SEDE DE HABEAS CORPUS. POSSIBILIDADE.
RISCO DE REITERAÇÃO. DECISÃO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA. ORDEM
NÃO CONCEDIDA.
I - "A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça tem admitido a impetração de
habeas corpus para que seja apreciada a legalidade de decisão que determina o
afastamento de cargo de prefeito, quando imposto conjuntamente com a prisão do
ocupante do cargo (nessa linha, merece destaque o HC 245.466/CE, Rel. Ministro
Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, DJe 18/12/2012)" (AgRg no HC 316.286/SP,
Primeira Turma, Rel. Min. Sérigo Kukina, DJe de 14/4/2015).
II - O afastamento do cargo público, no caso de prefeito municipal, impõe
fundamentação concreta apta a evidenciar a necessidade de utilização da
medida extrema.
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ao presente caso concreto:
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III - In casu, a r. decisão que determinou o afastamento encontra-se devidamente
fundamentada no risco de reiteração da conduta delitiva verbis: o "alegado
envolvimento dos denunciados em tratativas e fraudes licitatórias que
beneficiariam a empresa Viaplan Engenhria Ltda, em troca de vantagens
indevidas, revela a impossibilidade de permanência nos cargos, de forma a
acautelar a ordem pública.
Verificada a necessidade de apuração de delitos supostamente cometidos pelos
denunciados, sua permanência nos cargos possibilitaria a reiteração das
condutas e a indevida interferência na instrução criminal, devendo-se
resguardar nesse momento o interesse público".
Ordem denegada.
(HC 312.016/SC, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em
16/04/2015, DJe 05/05/2015)” (grifos nosso)

Por sua vez, o Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará – TJE/PA
já decidiu pelo afastamento cautelar de chefe de executivo municipal, quando do
recebimento de ação penal, justamente pela prática de crimes licitatórios, como se deu
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“AÇÃO PENAL ORIGINÁRIA ? denúncia oferecida contra prefeito municipal
e outros acusados não detentores de foro especial por prerrogativa de função
- QUEST?O DE ORDEM: 1) DESMEMBRAMENTO DA AÇ?O PENAL E
PROSSEGUIMENTO DO FEITO T?O SOMENTE QUANTO AO
DENUNCIADO ADONEI SOUSA AGUIAR (PREFEITO MUNICIPAL DE
CURIONÓPOLIS/PA) ? POSSIBILIDADE - consonância com entendimento
atual dos Tribunais Superiores e desta E. Corte ? MÉRITO: 2) IMPUTAÇÃO
DE PRÁTICA DOS DELITOS TIPIFICADOS NO ART. 90 DA LEI Nº 8.666/93,
ART. 299, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CP E ART. 1º, INC. I, DO DECRETOLEI 201/65 ? argumentos em defesa preliminar de não consumação do delito,
legitimidade do processo licitatório, regularidade dos pagamentos realizados,
presunção de legalidade da contratação e ausência de requisitos para o
deferimento das medidas cautelares - teses que dependem de pormenorizada
análise de fatos e provas e, por essa razão, serão enfrentadas depois da
instrução criminal, pois se referem à convicção quanto à procedência ou não
da própria demanda, não impedindo a instauração da ação penal ?
DENÚNCIA RECEBIDA ? exordial que atende os requisitos do art. 41 do CPP,
bem como apresenta indícios suficientes de autoria e materialidade delitiva
para recebimento da inicial acusatória ? 3) PEDIDO DE DECRETAÇÃO DE
MEDIDAS CAUTELARES DE PRIS?O PREVENTIVA, AFASTAMENTO DO
CARGO E INDISPONIBILIDADE DE BENS ? DEFERIMENTO PARCIAL ?
não demonstrada a necessidade da medida extrema de restrição de
liberdade, mostrando-se suficiente, necessária e adequada para impedir
a continuidade da prática delituosa e preservação da instrução
processual o afastamento da função pública, com fulcro no art. 319, IV,
do CPP, mormente ante a notícia trazida no procedimento investigatório
ministerial de que a possível fraude licitatória apurada nos presentes
autos insere-se em um panorama mais amplo de irregularidades em
diversas contratações feitas pelo Município de Curionópolis na gestão
do ora denunciado, apuradas pelo Ministério Público no bojo da
operação ?Alçapão?, mostrando-se ainda necessário o afastamento
para garantir a manutenção das provas a serem apreciadas durante a
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no caso em cotejo:
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instrução do feito, ante o fundado receio de que a higidez destas venha
a ser comprometida pela atuação do denunciado na alteração dos dados
acerca de contratos firmados pela municipalidade, em razão da
existência de indícios de ?montagem? dos procedimentos licitatórios,
conforme consta na Nota Técnica Preliminar nº 006/2017-MP/NCIC, às
fls. 71/98 do PIC, e informações prestadas pelo Tribunal de Contas dos
Municípios no Ofício nº 25/2017-DIJUR/TCM-PA, constante às fls.207/243
do PIC, ambos denotando a indícios de ?montagem? dos procedimentos
licitatórios, com a finalidade de dar aspecto de legalidade às referidas
contratações, com produção extemporânea de documentos para serem
juntados aos procedimentos licitatórios após o início das investigações
procedidas pelo Parquet, assim como a juntada posteriormente à
contratação de documentos que deveriam instruir previamente o
certame licitatório ? DETERMINADO O AFASTAMENTO DO
DENUNCIADO ADONEI SOUSA AGUIAR DO CARGO DE PREFEITO
MUNICIPAL DE CURIONÓPOLIS/PA, SEM PREJUÍZO DE SUA
REMUNERAÇÃO, PELO PRAZO DE 180 (CENTO E OITENTA) DIAS ?
DEFERIMENTO DA MEDIDA DE DECRETAÇÃO DE INDISPONIBILIDADE
DE BENS - POSSIBILIDADE - aplicação do art. 3º e seguintes do DecretoLei nº 3.240/1941 - bloqueio de bens do denunciado ADONEI SOUSA
AGUIAR (prefeito municipal de Curionópolis), tantos quantos forem
suficientes para garantir à reparação do dano, no limite de R$262.875,90
(duzentos e sessenta e dois mil, oitocentos e setenta e cinco reais e noventa
centavos), devendo se efetivar a constrição dos bens por meio dos sistemas
CNBI, BACENJUD e RENAJUD, bloqueando-se eventuais bens imóveis,
veículos e valores e/ou aplicações financeiras em nome do denunciado precedentes do STJ e desta E. Corte de Justiça ? DECIS?O UNÂNIME.
(2020.00927809-46, 212.747, Rel. VANIA VALENTE DO COUTO FORTES
BITAR CUNHA, Órgão Julgador SEÇÃO DE DIREITO PENAL, Julgado em
2020-03-16, Publicado em 2020-03-18)” (grifo nosso. Os pontos de
interrogação vieram da ementa extraída do sítio do TJE/PA)

No precedente acima, cujo decisão foi unânime, definiu-se pelo
afastamento cautelar de agente político (chefe do Poder Executivo Municipal),
considerando o panorama maior de fraudes licitatórias, mediante montagem de
diversos procedimentos em prejuízo ao patrimônio público.
A decisão aplica-se como paradigma do presente requerimento,
considerando não só o cargo e a função do representado a frente de uma instituição de

Por fim, colacionamos outros precedentes aplicáveis ao caso ora
denunciado, todos do TJE/PA:
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testemunhas ou demais denunciados.
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caráter militar, podendo influenciar na coleta das provas, ou de algum modo intimidar
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“HABEAS CORPUS PREVENTIVO COM PEDIDO DE LIMINAR – ARTS. 317
E 288 DO CPB – CORRUPÇÃO PASSIVA E ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA –
MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO – PEDIDO DE
REVOGAÇÃO DA DECISÃO QUE AFASTOU CAUTELARMENTE O
PACIENTE DO CARGO DE VEREADOR – CONSTRANGIMENTO ILEGAL
NÃO EVIDENCIADO – CONSTATAÇÃO DE MERO ERRO MATERIAL NA
FUNDAMENTAÇÃO QUE NÃO ENSEJA QUAQUER PREJUÍZO NA
DECISÃO – PRESENÇA DOS REQUISITOS FÁTICOS E LEGAIS, TAIS
COMO GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA E CONVENIÊNCIA DA
INSTRUÇÃO
CRIMINAL
–
DECISÃO
SUFICIENTEMENTE
FUNDAMENTADA – (...). - PRINCÍPIO DA CONFIANÇA DO JUIZ DA CAUSA
– ORDEM DENEGADA – UNANIMIDADE.” (TJ/PA, Acórdão Nº 168.135,
Des. Rel. Mairton Marques Carneiro, DJ: 29/11/16). (GRIFO NOSSO)
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“HABEAS CORPUS PARA REVOGAÇÃO PARCIAL DE MEDIDAS
CAUTELARES. ALEGAÇÃO DE QUE AS MEDIDAS CAUTELARES
DIVERSAS DA PRISÃO IMPOSTAS AO PACIENTE O FORAM DE FORMA
IRRAZOÁVEL E DESPROPORCIONAL. IMPROCEDÊNCIA. DECRETO
CAUTELAR QUE SEGUIU ANTERIOR ORIENTAÇÃO DESTA CORTE E
DEVIDAMENTE FUNDAMENTADO NO FATO DE QUE QUE A PRESENÇA
DO PACIENTE NA CASA LEGISLATIVA PODE VIR A INFLUENCIAR NA
COLETA DE PROVAS E PERMITIR ALTERAÇÃO NO ESTADO DE COISAS,
COMO DOCUMENTOS OU VOTAÇÕES QUE ALTEREM OS CONTRATOS
EM DISCUSSÃO NO PROCESSO, DE MODO QUE TAIS MEDIDAS SE
MOSTRAM NECESSÁRIAS, MORMENTE SE CONSIDERADA A
GRAVIDADE DA IMPUTAÇÃO E AS SUAS CIRCUNSTÂNCIAS
FÁTICAS. EVIDENCIADA A NECESSIDADE DE SE MANTER A
COERÊNCIA NO ENTENDIMENTO DOS JULGADOS PROFERIDOS POR
ESSA EGRÉGIA CORTE DE JUSTIÇA, ACOMPANHANDO O
ENTENDIMENTO EXARADO PELA DESª VÂNIA FORTES BITAR NO
ACÓRDÃO DE Nº. 153.208. (...). (TJ/PA, Acórdão 153.801, Desa. Rela.
Vera Araújo de Souza, DJ: 25/11/15). (GRIFO NOSSO)
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“Habeas corpus declaratório com pedido de liminar – (...) – Medidas
cautelares diversas da prisão impostas ao paciente de forma irrazoável e
desproporcional, sobretudo o seu afastamento do cargo de vereador –
Improcedência - Da leitura do decisum vergastado, vê-se ter o Juízo a quo
justificado as supratranscritas medidas cautelares no fato de que a presença
do paciente e dos seus comparsas, também vereadores, no local dos fatos,
isto é, na Casa Legislativa, influenciaria provas e pode, inclusive, permitir
alteração no estado de coisas, como documentos ou votações que alterem os
contratos em discussão no processo (revogando-se atos, por exemplo), de
modo que tais medidas se mostra necessárias, mormente se levadas em
consideração a gravidade da imputação e as suas circunstâncias fáticas.
Aliás, também salientou o magistrado de piso em seu decisum, a necessidade
de se observar o aspecto da isonomia processual, pois corréus na mesma
ação penal foram beneficiados por decisão desta Corte, que determinou a
substituição de suas prisões preventivas por medidas cautelares diversas,
especialmente o afastamento cautelar do cargo de vereador – Writ
denegado.” (TJ/PA, Acórdão Nº 153.208, Desa. Rela. Vânia Bitar, DJ:
11/11/15). (GRIFO NOSSO)
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sugerindo o prazo mínimo de 180 (cento e oitenta) dias, bem como proibição de
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Entendemos razoável que seja aplicado prazo para o afastamento,
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EMENTA. HABEAS CORPUS COM PEDIDO DE LIMINAR PARA
REVOGAÇÃO DE MEDIDA CAUTELAR DE AFASTAMENTO DO
CARGO DE VEREADOR. ART. 312, §1º (PECULATO FURTO) C/C ART.
313-A CAPUT (INSERÇÃO DE DADOS FALSOS EM SISTEMA DE
INFORMAÇÕES) E ART. 288, CAPUT (ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA),
TODOS DO CP EM CONCURSO MATERIAL. 1.PEDIDO DE REVOGAÇÃO
DA DECISÃO QUE AFASTOU CAUTELARMENTE O ORA PACIENTE DO
CARGO DE VEREADOR. NÃO ACOLHIMENTO. CONSTRANGIMENTO
ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. PRESENÇA DOS REQUISITOS FÁTICOS E
LEGAIS, TAIS COMO CONVENIÊNCIA DA INSTRUÇÃO CRIMINAL E
APLICAÇÃO DA LEI PENAL, DADA A GRAVIDADE CONCRETA DOS
CRIMES SUPOSTAMENTE COMETIDOS E A NECESSIDADE DE SE
RESGUARDAR A HIGIDEZ DA INSTRUÇÃO PROCESSUAL, BEM COMO
PARA EVITAR A POSSIBILIDADE DE REITERAÇÃO CRIMINOSA. DE
ACORDO COM O RELATO DA REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO
PÚBLICO, BEM COMO COM FULCRO NAS INFORMAÇÕES PRESTADAS
PELO JUÍZO INQUINADO COATOR, O ORA PACIENTE SUPOSTAMENTE
ESTARIA AMEAÇANDO TESTEMUNHAS. NESSA SENDA, FORÇOSO
RECONHECER QUE O AFASTAMENTO CAUTELAR DO PACIENTE DO
SEU CARGO DE VEREADOR É A MEDIDA QUE SE IMPÕE NO CASO EM
TELA. 2.ALEGAÇÃO DE NULIDADE NA DESIGNAÇÃO DA AUDIÊNCIA
ANTES DA RESPOSTA À ACUSAÇÃO. NÃO ACOLHIMENTO.
CONFORME TERMO DE AUDIÊNCIA ACOSTADO AOS AUTOS, O
MAGISTRADO SINGULAR JÁ SE POSICIONOU SOBRE O TEMA AO
PERCEBER NÃO TER DECORRIDO O PRAZO DE 10 DIAS PARA O
OFERECIMENTO DE RESPOSTA À ACUSAÇÃO, REDESIGNANDO
NAQUELE MOMENTO O ATO EM QUESTÃO PARA O DIA
15/03/18, EVITANDO-SE, POR CONSEGUINTE, QUALQUER EVENTUAL
ALEGAÇÃO DE CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO HÁ SE FALAR EM
ILEGALIDADE NA APLICAÇÃO DAS MEDIDAS CAUTELARES EM SEDE
DE AUDIÊNCIA, POIS ELAS SÃO ADEQUADAS E FORAM DEFERIDAS DE
FORMA PROPORCIONAL À GRAVIDADE DOS CRIMES EM TESE
COMETIDOS PELO ORA PACIENTE. PODE O JUIZ, COM BASE NO
PODER GERAL DE CAUTELA E DE FORMA FUNDAMENTADA EM DADOS
CONCRETOS E PERTINENTES À MOTIVAÇÃO COM VISTAS À
APURAÇÃO DA VERDADE DOS FATOS E PRESERVAÇÃO DA
INSTRUÇÃO CRIMINAL, BEM COMO APLICAÇÃO DA LEI PENAL,
DETERMINAR EM SEDE DE AUDIÊNCIA MESMO ESTANDO AUSENTE O
RÉU, UMA VEZ QUE, TANTO O ORA PACIENTE QUANTO O SEU
ADVOGADO ESTAVAM REGULARMENTE INTIMADOS PARA O ATO,
O AFASTAMENTO DO CARGO PÚBLICO ACOLHENDO MANIFESTAÇÃO
DO MINISTÉRIO PÚBLICO.” (319965, 319965, Rel. ROSI MARIA GOMES
DE FARIAS, Órgão Julgador Seção de Direito Penal, Julgado em 201712-18, Publicado em 2017-12-19). (GRIFO NOSSO)”
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acesso à CASA MILITAR, CASA CIVIL, SESPA e ao PALÁCIO DE GOVERNO DO
ESTADO DO PARÁ.
Nesse sentido (estipulação de prazo e proibição de acesso a
determinados locais), o STJ decidiu recentemente (11.02.21), quando do recebimento
da AÇÃO PENAL Nº 976 - DF (2020/0220737-4), em relação ao Governado do
Estado do Rio de Janeiro, Wilson Witzel, em que fora mantido o afastamento e a
proibição de acesso a determinados locais.
Na certidão de julgamento ocorrido em 11.02.21, constou:
“A Corte Especial, por unanimidade, rejeitou as preliminares,
recebeu a denúncia em relação a Wilson José Witzel e determinou
seu afastamento do cargo de Governador por 1 ano, a contar do
término do prazo do afastamento determinado na CauInomCrim
35/DF, bem como proibiu o seu ingresso nas dependências do
Governo do Estado do Rio de Janeiro, de se comunicar com
funcionários e de utilizar seus serviços, nos termos do voto do
Sr. Ministro Relator.” (grifo nosso)

Na motivação da decisão, o Ministro Relator Benedito Gonçalves
ponderou o seguinte, conforme veiculação no próprio site do STJ126:
"Os fatos não só são contemporâneos como estão ocorrendo,
e revelando especial gravidade e reprovabilidade, a abalar
severamente a ordem pública. O grupo criminoso agiu e continua
agindo, desviando e lavando recursos em plena pandemia da Covid19, sacrificando a saúde e mesmo a vida de milhares de pessoas, em
total desprezo com o senso mínimo de humanidade e dignidade,
tornando inafastável a prisão preventiva como único remédio
suficiente para fazer cessar a sangria dos cofres públicos,
arrefecendo a orquestrada atuação da orcrim."

Dessa forma, com suporte no art. 319, VI, do CPP, requer o Ministério
Público que seja decretada a medida cautelar de afastamento/suspensão de OSMAR

126

Informação disponível em: https://www.stj.jus.br/sites/portalp/Paginas/Comunicacao/Noticias/28082020-STJafasta-o-governador-Witzel-do-cargo-e-prende-seis-investigados-por-irregularidades-na-Saude-do-Rio.aspx,
acesso em 24/03/2021.
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VIEIRA COSTA JÚNIOR do cargo/função de Chefe da Casa Militar da
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Governadoria do Estado, pelo prazo mínimo de 180 (cento e oitenta dias),
inclusive com proibição, ad cautelam, de acesso à CASA MILITAR, CASA CIVIL,
SESPA e ao PALÁCIO DE GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ.

4.

DA

INDISPONIBILIDADE

LIMINAR

DOS

BENS

DOS

DENUNCIADOS:
O direito publicista brasileiro tem na supremacia e indisponibilidade do
interesse público sua viga mestra, sem que isso importe em relegar os direitos
individuais fundamentais a segundo plano.
Com base nos princípios da supremacia e da indisponibilidade do
interesse público, a Constituição Federal criou uma explícita rede de proteção ao
patrimônio público, tanto que desde a década de trinta que se convencionou ser a
imprescritibilidade uma das características dos bens públicos, como bem revela o
inesquecível Temístocles Brandão Cavalcanti127. De certo, a imprescritibilidade do
patrimônio imobiliário público é expressa e redundantemente prevista no §3º do artigo
183 e no parágrafo único do artigo 191, ambos da Constituição Federal.
O regime jurídico aplicável ao patrimônio público, seja móvel ou imóvel,
fungível ou infungível, é de direito público, razão pela qual atraem justificadamente
certas prerrogativas de proteção diverso do que ocorre no direito privado. Nada mais
natural, uma vez que o patrimônio público é na verdade o patrimônio de toda a
coletividade.
Partindo da premissa de que a Corte Suprema não admite a possibilidade
de inconstitucionalidade de normas constitucionais originárias, a ampla defesa, o
respeito ao patrimônio privado ou qualquer outro princípio constitucional não pode
simplesmente nulificar a clara intenção do constituinte originário de criar fortes garantias

127

Curso de Direito Administrativo, editora Freitas Bastos, Rio de Janeiro-RJ, 1971, p. 320.
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público insuscetível de usucapião, determinar a intangibilidade dos bens públicos, etc.
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do patrimônio público, tornar imprescritíveis as ações de ressarcimento, tornar o imóvel
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É neste contexto de supremacia do interesse público que foi
sancionado o Decreto-Lei 3.240/41, que “sujeita a sequestro os bens de pessoas
indiciadas por crimes de que resulta prejuízo para a fazenda pública”.
Para

concessão

do

“sequestro”,

que

na

verdade

equivale

à

indisponibilidade de bens, basta que haja indícios veementes da responsabilidade
penal por crime de que resulta prejuízo para a fazenda pública.
No caso concreto, evidentemente se tratam de crimes praticados contra
o erário público estadual. Conforme entendimento processual já pacificado, o
Decreto-Lei nº 3.240/41 está em pleno vigor e prevê uma sistemática própria, conforme
entendimento abraçado pelo Superior Tribunal de Justiça, verbis:
AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. PROCESSO
PENAL. CAUTELAR DE SEQUESTRO DE BENS. DECRETO-LEI Nº
3.240/41. NÃO REVOGAÇÃO PELO CPP. SISTEMÁTICA PRÓPRIA.
CRIME DE QUE RESULTA PREJUÍZO PARA A FAZENDA PÚBLICA.
CABIMENTO. RECURSO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. De
acordo com reiterados precedentes deste Superior Tribunal de Justiça,
o Decreto-lei nº 3.240/41 não foi revogado pelo Código de Processo
Penal, tendo sistemática própria o sequestro de bens de pessoas
indiciadas ou denunciadas por crime de que resulta prejuízo para a
Fazenda Pública, sendo certo, outrossim, que o art. 4º do mencionado
diploma dispõe que o sequestro pode recair sobre todo o patrimônio dos
acusados e compreender os bens em poder de terceiros, contanto que
estes os tenham adquirido com dolo ou culpa grave. 2. Agravo
regimental a que se nega provimento. (In: STJ; Processo: AgRg no
REsp 1530872/BA; Relator: Min. Maria Thereza de Assis Moura; Órgão
Julgador: Sexta Turma; Julgamento: 04/08/2015; Publicação: DJe,
17/08/2015) – grifo nosso

O STJ também já assentou a possibilidade de a constrição recair sobre
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(...) 3. O Superior Tribunal de Justiça assentou em diversas
oportunidades a não revogação do Decreto-Lei 3.240/41 pelo Código
de Processo Penal, ratificando que o sequestro de bens de pessoa
indiciada ou já denunciada por crime de que resulta prejuízo para
a Fazenda Pública tem sistemática própria, podendo recair sobre
todo o patrimônio dos acusados e compreender, inclusive, os bens
em poder de terceiros, contanto que estes os tenham adquirido com
dolo ou culpa grave 4. Agravo regimental a que se nega provimento. (In:
STJ; Processo: AgRg no REsp 1166754/PR; Relator: Min. Maria
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todos os bens de investigado:
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Thereza de Assis Moura; Órgão Julgador: Sexta Turma; Julgamento:
04/10/2011; Publicação: Dje, 17/10/2011) – grifo nosso

Cumpre destacar que o pedido de sequestro de bens independe da
demonstração do periculum in mora, já que o próprio texto legal (art. 126 do CPP)
apenas exige os indícios veementes da prática criminosa (autoria e materialidade) (fumus comissi delicti) - em detrimento do erário, sendo o perigo da demora ínsito e
presumido pelo texto normativo em proteção a moralidade administrativa, conforme se
depreende do julgado abaixo ementado:
PROCESSO PENAL – PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO
CONHECIDO COMO AGRAVO REGIMENTAL – SEQÜESTRO – DEC.
LEI 3.240/41 – INQUÉRITO INSTAURADO EM RAZÃO DE SUSPEITA
DE CRIME PRATICADO CONTRA A ADMINISTRAÇÃO – MEDIDA
ASSECURATÓRIA DE RESSARCIMENTO DA FAZENDA PÚBLICA. 1.
Pedido de reconsideração conhecido como agravo regimental. 2.
Mostra-se prescindível para a decretação do seqüestro regulado pelo
Dec. Lei 3.240/41, o exame em torno da licitude da origem dos bens
passíveis de constrição, sendo necessário apenas que haja indícios
veementes de que os bens pertençam a pessoa acusada da prática
de crime que tenha causado prejuízo à Administração Pública.
Precedentes. 3. Agravo regimental não provido. (In: STJ; Processo:
RCDESP no Inq 561/BA; Relator: Min. Eliana Calmon; Órgão Julgador:
Corte Especial; Órgão Julgador: 17/06/2009; Publicação: DJe,
27/08/2009) – grifo nosso

Com efeito, para a decretação da medida cautelar de sequestro com base
no Decreto-lei n° 3.240/41, basta que haja indícios veementes da responsabilidade do
investigado pelo cometimento de delitos contra a Fazenda Pública, não havendo
qualquer exigência legal acerca da proveniência ilícita dos bens constritos,
permitindo-se a apreensão de tantos bens quantos suficientes para reparar o
dano.
A possibilidade de indisponibilidade de bens de pessoa jurídica, em

“PROCESSUAL PENAL. RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE
SEGURANÇA IMPETRADO CONTRA ATO JUDICIAL. SEQUESTRO E
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reconhecida pelo Superior Tribunal de Justiça:
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processo penal, com fundamento no decreto-Lei 3.240/41, já foi plenamente
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ARRESTO DE BENS. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA. RECURSO
ORDINÁRIO DESPROVIDO.
I - Não cabe mandado de segurança contra ato judicial passível de
recurso, a teor do disposto no art. 5º, inciso II, da Lei nº 12.016/2009
(Súmula 267/STF).
II - A jurisprudência desta eg. Corte, contudo, tem afastado, em
hipóteses excepcionais, essa orientação, em casos de decisões
judiciais teratológicas ou flagrantemente ilegais.
III - Ausência de teratologia da r. decisão que mantém a
indisponibilidade da Churrascaria Sarandi LTDA, segundo a
denúncia, seriam destinadas a grupo familiar criado para
facilitação de sonegação fiscal, inclusive mediante a aparente
utilização da pessoa jurídica pertencente a tal grupo.
IV - Indisponibilidade de bens que encontra amparo no Decreto-Lei
nº 3240/41.
Recurso ordinário desprovido.”
(RMS 50.580/SP, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA,
julgado em 18/08/2016, DJe 26/08/2016) – grifo nosso

Nos casos da criminalidade relacionada ao peculato/corrupção, ao desvio
de recursos públicos e a lavagem de capitais, as medidas assecuratórias ganham papel
de destaque, uma vez que, nessas hipóteses, a imposição da pena privativa de
liberdade revela-se inócua sem a recuperação dos bens obtidos de maneira ilícita e o
ressarcimento ao erário.
Estabelecem os dispositivos legais acima citados:
Código de Processo Penal (Decreto-Lei n° 3.689/41):
Art. 125. Caberá o seqüestro dos bens imóveis, adquiridos pelo
indiciado com os proventos da infração, ainda que já tenham sido
transferidos a terceiro.

Art. 140. As garantias do ressarcimento do dano alcançarão também
as despesas processuais e as penas pecuniárias, tendo preferência
sobre estas a reparação do dano ao ofendido.
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Art. 132. Proceder-se-á ao seqüestro dos bens móveis se, verificadas
as condições previstas no art. 126, não for cabível a medida regulada
no Capítulo Xl do Título Vll deste Livro.
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Art. 126. Para a decretação do seqüestro, bastará a existência de
indícios veementes da proveniência ilícita dos bens.
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Decreto-Lei n° 3.240/41:
Art. 1º Ficam sujeitos a sequestro os bens de pessoa indiciada por crime
de que resulta prejuízo para a fazenda pública, ou por crime definido no
Livro II, Títulos V, VI e VII da Consolidação das Leis Penais desde que
dele resulte locupletamento ilícito para o indiciado.
Art. 2º O sequestro é decretado pela autoridade judiciária, sem
audiência da parte, a requerimento do ministério público fundado em
representação da autoridade incumbida do processo administrativo ou
do inquérito policial.
Art. 4º O sequestro pode recair sobre todos os bens do indiciado, e
compreender os bens em poder de terceiros desde que estes os tenham
adquirido dolosamente, ou com culpa grave.

Lei n.° 9.613/98:
Art. 4o O juiz, de ofício, a requerimento do Ministério Público ou
mediante representação do delegado de polícia, ouvido o Ministério
Público em 24 (vinte e quatro) horas, havendo indícios suficientes de
infração penal, poderá decretar medidas assecuratórias de bens,
direitos ou valores do investigado ou acusado, ou existentes em nome
de interpostas pessoas, que sejam instrumento, produto ou proveito dos
crimes
previstos
nesta
Lei
ou
das
infrações
penais
antecedentes. (Redação dada pela Lei nº 12.683, de 2012)
§ 4o Poderão ser decretadas medidas assecuratórias sobre bens,
direitos ou valores para reparação do dano decorrente da infração penal
antecedente ou da prevista nesta Lei ou para pagamento de prestação
pecuniária, multa e custas. (Redação dada pela Lei nº 12.683, de 2012)

Sobejam, como já demonstrado na denúncia, provas da prática de
crimes previsto na Lei de Organização Criminosa (Lei n° 12.850/13), contra a
Administração Pública (peculato e corrupção passiva), crimes contra a Lei n°
8.666/93 (fraude à licitação e sobrepreço) e lavagem de capitais (Lei n° 9.613/98).
Cabe lembrar que até o trânsito em julgado de eventual condenação não

como sóis ocorrer em casos deste jaez, de modo que a eficaz proteção do interesse
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existirá ou não será localizado qualquer patrimônio dos denunciados para ser liquidado,
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Portanto, o periculum in mora está caracterizado pela necessidade de se
garantir a preservação de bens, direitos e valores, pois o tempo do trâmite processual
pode vir a possibilitar a dilapidação do patrimônio por parte dos denunciados. Nesse
aspecto, cite-se o entendimento da Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal no
sentido que "o perigo na demora é ínsito às medidas assecuratórias penais, sendo
desnecessária a demonstração de atos concretos de dissipação patrimonial pelos
acusados" (STF, Ag Rg na Pet 7.069/DF, Relator Min. Luís Roberto Barroso, Primeira
Turma, julgado em 12/03/2019).
Outras informações e observações são importantes também de destaque,
e que corroboram a necessidade de decretação de indisponibilidade dos bens dos
denunciados.
Na 1ª fase da operação denominada “PARA BELLUM”, deflagrada pela
Polícia Federal em 10.05.20, com autorização do STJ (por ter investigado com
prerrogativa de foro), relativa a compra ilícita de respiradores pulmonares, em
condições semelhantes àquelas aqui delineadas (dispensa de licitação sob a
justificativa do período de calamidade pública em virtude da pandemia do Coronavírus
- COVID-19), várias pessoas (física e jurídica) foram objeto de busca e apreensão
criminal, dentre elas o ora denunciado PETER CASSOL SILVEIRA, com quem foi
encontrado, em sua residência, vultuoso valor (cerca de R$750.000,00), em dinheiro
em espécie, escondido em uma caixa térmica, no interior de sua residência, sendo que,
à época, ainda era Secretário Adjunto de Gestão Administrativa (logo em seguida foi
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https://www.terra.com.br/noticias/coronavirus/pf-acha-r-750-mil-em-caixa-termica-na-casa-do-n-2-dasaude,02399905473b36c6fbcc373df85b97792tz3vk2u.html;
https://www.oantagonista.com/brasil/covidao-nopara-pf-apreende-mais-de-700-mil-com-assessor-de-beltrame/
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exonerado). O fato foi amplamente divulgado na imprensa nacional128:
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Na 2ª fase da operação “PARA BELLUM”, denominada “Matinta Perera”,
deflagrada pela Polícia Federal em 23.06.20, também com autorização do STJ, a busca
e apreensão teve como um dos alvos o agora denunciado e então Secretário de Saúde
do Estado do Pará, ALBERTO BELTRAME. Os mandados foram cumpridos no Estado
do Rio Grande do Sul, mais especificamente nas cidades de Porto Alegre e Xangrilá.
Nas residências de ALBERTO BELTRAME foram encontradas dezenas de obras de
arte129. Tal fato também foi amplamente divulgado na imprensa130:

No presente caso, lastreado em Relatório Técnico do TCE/PA,

O mercado de arte é, infelizmente, conhecido por ser utilizado para lavagem de capitais (vide Op. Lava Jato)
https://parawebnews.com/obras-de-arte-que-estao-no-meu-apto-sao-fruto-de-35-anos-de-trabalho-diz-beltrame/;
https://www.romanews.com.br/cidade/buscas-em-enderecos-de-secretario-de-saude-do-para-passam-pormansao/83367/
130
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comprovou-se o prejuízo aos cofres públicos em no mínimo R$1.321.488,00 (um
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milhão, trezentos e vinte e um mil, quatrocentos e oitenta e oito reais), o que
proporcionou patente desvio de dinheiro público (Tópico X).
Lado outro, também restou materializado que a ORCRIM, com o dinheiro
ilicitamente recebido da SESPA, aproveitou para adquirir bens materiais ou mesmo
praticar atos de lavagem de capitais, ocultando e dissimulando a origem de valores e
bens provenientes de infrações penais (vide Tópico XII).
Apenas a título de exemplo, a denunciada LUZIA comprou um veículo
Jeep Compass (0 KM), no valor de R$123.990,00. Já denunciado MARCOS CASTRO
comprou um veículo (S10, também 0KM), no valor de R$150.000,00.
No sentido da indisponibilidade pelo valor integral do contrato, colacionase abaixo belíssima decisão do Desembargador Milton Augusto de Brito Nobre,
Decano do E. TJPA:
Na seara da improbidade administrativa, a 10ª Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, ao julgar o agravo nº
2249504-93.2019.8.26.0000, decidiu que o valor do prejuízo equivale
ao valor do contrato ilícito.
Já 3ª Turma do TRF 1ª Região, decidindo o agravo nº 006132520.2014.4.01.0000/RO, determinou que “a medida de indisponibilidade
de bens deve recair sobre os bens de modo suficiente a garantir o
integral ressarcimento de eventual prejuízo ao erário, levando-se em
conta, ainda, o potencial valor de multa civil”.

“De início, cumpre assinalar que, das teses ventiladas pelo Ministério
Público de 2º grau, tratarei, por ora, acerca da única medida cautelar
pleiteada inaudita altera parte - pedido de sequestro ou indisponibilidade
Procuradoria-Geral de Justiça
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Já na seara criminal, consigna-se magistral decisão local, proferida pelo
eminente Desembargador Milton Augusto de Brito Nobre na Ação Penal
nº 0005246-83.2018.8.14.000, verbis:
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Ainda tratando de improbidade, o STJ pacificou o entendimento de que
a indisponibilidade de bens deve recair sobre o patrimônio dos agentes,
ainda que adquiridos anteriormente à prática do suposto ato de
improbidade, de modo suficiente a garantir o integral ressarcimento de
eventual prejuízo ao Erário, levando-se em consideração, ainda, o valor
de possível multa civil aplicada como sanção autônoma (REsp
1.176.440/RO, 1ª T., Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, DJe de
04.10.2013; REsp 1.313.093/MG,2ª T., Rel. Min. Herman Benjamin, DJe
de 18.09.2013; AgRg no REsp 1.414.569/BA, 2ª T., Rel. Min. Humberto
Martins, DJe de 13.05.2014; e REsp 1.161.049/PA,1ª T., Rel. Min.
Sérgio Kukina, DJe de 29.09.2014).
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de bens - deixando para examinar as demais cautelares somente após
a apresentação das defesas dos denunciados, no momento do
recebimento ou não da denúncia. A medida assecuratória pretendida
obedece ao regime jurídico especial previsto no Decreto-Lei nº.
3.240/41 e tem como finalidade garantir o sucesso do resultado da ação
principal contra os efeitos deletérios do tempo. Não se olvide que, em
regra, as providências cautelares são tutelas emergenciais, fundadas
na existência de indícios fortes da existência do direito (fumus boni iuris)
e no receio de que a parte contrária, antes do trânsito em julgado da
sentença, possa frustrar o seu pleno exercício pelo titular (periculum in
mora). No entanto, deve-se levar em consideração que o Decreto-Lei
que confere base legal ao pedido ministerial representa regramento
processual especial que privilegia a Fazenda Pública, ante a absoluta
relevância do bem jurídico protegido – o patrimônio da coletividade -,
conferindo-lhe instrumentos mais eficazes para garantir a reparação
dos prejuízos decorrentes de práticas criminosas. Logo, o único
requisito legal para o deferimento da medida cautelar é a existência de
indícios veementes da prática de crime em face do erário, militando em
favor da sociedade a presunção de perigo. Outrossim, cumpre anotar
que todos os bens dos envolvidos estão sujeitos ao bloqueio cautelar,
independentemente de sua origem, até o quantum necessário para a
indenização. Tratando acerca do tema, pontua Eugênio Pacelli de
Oliveira:
Cumpre registrar, ainda, o sequestro previsto no Decreto-Lei 3.240/41,
para satisfação de débito oriundo de crime contra a Fazenda Pública.
Entre as particularidades da medida prevista no referido Decreto-Lei,
tem-se a não exigência de tratar-se se bens decorrentes da prática
criminosa para a obtenção da cautela, sendo, por isso, irrelevante a
origem dos bens que sofrerão a constrição (ao contrário do sequestro
previsto no art. 125 do CPP). Para a decretação da medida, basta a
existência de prova ou indício de algum crime perpetrado contra a
Fazenda Pública e que tenha resultado, em vista de seu cometimento,
locupletamento (ilícito, por certo) para o acusado. Nesse sentido, não
importa se tais bens foram adquiridos antes ou depois da prática
criminosa; se são, ou não, produto do crime, bem como se foram, ou
não, adquiridos com proventos da infração, e ainda, se são bens móveis
ou imóveis (Curso de Processo Penal. 11. ed. Niterói: Lumen juris, 2010.
p. 334).
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Com efeito, na hipótese analisada, sem adentrar de modo aprofundado
no exame probatório, constato haver indicativos de que os denunciados
Antônio Odinélio Tavares da Silva (ex vice-prefeito e atual prefeito do
Município de Oriximiná), Luiz Gonzaga Viana Filho (ex-prefeito do
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Pois bem. No caso, entendo assistir razão ao dominus litis, porquanto
os indícios dos supostos crimes praticados pelos denunciados estão
materializados nos autos por meio dos documentos anexados (Inquérito
Civil nº. 005/2018-MP/PJO).

PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA

Município de Oriximiná), Jucelino Tavares da Silva (sócio administrador
da empresa JV Serviços Urbanos LTDA.) e Gilmara de Carvalho Dias
Varjão (Pregoeira da Prefeitura Municipal de Oriximiná que atuou como
Presidente da Comissão de Licitação da Concorrência Pública nº.
001/2015-PMO), em comunhão de interesses, cometeram inúmeras
ilegalidades durante o processo licitatório e, posteriormente, no decorrer
da execução de um contrato de prestação de serviço de limpeza entre
a empresa JV Serviços Urbanos LTDA. e o Município de Oriximiná, com
o claro intento de desviar verbas do ente público, o que foi de fato
concretizado.
Igualmente, existem evidências do periculum in mora – que, na
espécie, repito, é presumido, pois a medida assecuratória visa
exatamente evitar a dilapidação patrimonial –, sendo necessária para
eventual reparação de danos. De mais a mais, impende destacar que,
embora a empresa JV Serviços Urbanos LTDA. não tenha sido
denunciada, é perfeitamente possível a determinação de
indisponibilidade de seus bens, uma vez que, além de ter sido utilizada
como instrumento do crime, o patrimônio desviado a beneficiou
diretamente, conforme se infere, por todos, com o aresto do C. Superior
Tribunal de Justiça a seguir ementado:
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Saliento, por oportuno, que a mencionada empresa recebeu
durante os anos de 2015 e 2018 a quantia de R$16.433.315,58
(dezesseis milhões, quatrocentos e trinta e três mil, trezentos e
quinze reais e cinquenta e oito centavos), sendo impossível
delimitar, nesse momento, a exata quantia desviada dos cofres
públicos desse total, embora todo este montante tenha sido
recebido de forma ilícita, ante os indícios das inúmeras ilegalidade
cometidas durante o procedimento licitatório e ao longo da
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PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. CRIME CONTRA A ORDEM TRIBUTÁRIA
(ART. 2º, II, DA LEI N. 8.137/1990). SEQUESTRO DE BENS.
DEFERIMENTO SEM A OITIVA PRÉVIA DA PARTE. POSSIBILIDADE.
CONTRADITÓRIO POSTERGADO. CONSTRIÇÃO DE BENS DE
PESSOA JURÍDICA. POSSIBILIDADE QUANDO UTILIZADA PARA
OCULTAÇÃO DE BENS PROVENIENTES DE ILÍCITO. AGRAVO
REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. A medida cautelar de sequestro,
presentes os requisitos essenciais, pode ser deferida sem a prévia oitiva
da parte contrária. Precedente. 2. A matéria relativa à ausência de
indícios de responsabilidade ou de especificação genérica dos bens
acautelados não foi prequestionada na origem. Incidência da Súmula n.
282 do STF. 3. É possível a constrição cautelar de bens de pessoas
jurídicas quando estas são utilizadas para fins de ocultação dos bens
provenientes de ilícitos. Precedente. 4. Agravo regimental não provido.
(STJ - AgInt no AREsp: 1110340 SC 2017/0132647-5, Relator: Ministro
ROGERIO SCHIETTI CRUZ, Data de Julgamento: 21/11/2017, T6 SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 28/11/2017) (grifei).
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execução contratual, razão pela qual entendo mais prudente tornar
indisponível a quantia em sua inteireza.
Por essas razões, defiro o requerimento de sequestro ou
indisponibilidade de bens dos denunciados Antônio Odinélio Tavares da
Silva, Luiz Gonzaga Viana Filho, Jucelino Tavares da Silva e Gilmara
de Carvalho Dias Varjão, e da empresa JV Serviço Urbanos Ltda, com
fundamento no Decreto-Lei nº 3.240/41, e determino o bloqueio dos
seus bens, suficientes para garantir a reparação do dano, até o valor de
R$16.433.315,58 (dezesseis milhões, quatrocentos e trinta e três mil,
trezentos e quinze reais e cinquenta e oito centavos), de FORMA
SOLIDÁRIA, por aplicação analógica com o artigo 942 do Código Civil.”

Assim, para garantia do erário público, requer-se a indisponibilidade de
bens dos denunciados até o limite de R$1.710,000,00 (um milhão, setecentos e dez
mil reais), valor efetivamente pago pela SESPA à MARCOPLAS, o que possibilitou o
desvio de dinheiro público em favor de terceiros (pessoas físicas e jurídicas),
mostrando-se necessária a indisponibilidade dos bens pleiteada para tentar garantir
um mínimo de ressarcimento ao erário público do dinheiro desviado.
Caso não seja o entendimento dessa Corte no sentido de tornar
indisponível os bens dos denunciados na totalidade (R$1.710.000,00) do que foi pago
à MARCOPLAS, que proceda ao bloqueio de R$1.321.488,00 (um milhão, trezentos
e vinte e um mil, quatrocentos e oitenta e oito reais), valor apontado pelo TCE/PA
como efetivo prejuízo causado aos cofres públicos do Estado do Pará.
Para tanto, requer, com fulcro nos arts. 125 e seguintes do Código de
Processo Penal e art. 2°, §1° do Decreto-lei n° 3.240/41, a indisponibilidade de bens,
valores, dinheiro e ativos dos denunciados, o que abrangerá, como diligência:
a) Efetive-se a indisponibilidade dos imóveis por intermédio da
plataforma da CENTRAL NACIONAL DE INDISPONIBILIDADE DE
BENS – CNIB;

limite acima indicado, excetuando-se as contas destinadas para
exclusivo

recebimento
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dinheiro em depósito ou aplicação financeira dos denunciados, até o
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b) Por meio eletrônico (SISBAJUD), efetive-se a indisponibilidade de
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aposentadorias. Requer, ainda, seja oficiado ao Banco Central do
Brasil e à Comissão de Valores Imobiliários (para que o bloqueio
se operacionalize por meio do sistema SOF-CEI);
c) Seja oficiado à B3 (Bolsa de Valores oficial do Brasil), para que
proceda à indisponibilidade dos valores, títulos, derivativos, índices e
outros ativos dos denunciados negociados e/ou custodiados em seu
ambiente de negócios, inclusive mediante circularização da ordem de
indisponibilidade

para

as

instituições

financeiras

e

agentes

responsáveis pela respectiva negociação, liquidação, compensação e
custódia, se for o caso, até o limite indicado;
d) Por meio eletrônico (RENAJUD), promova-se à indisponibilidade de
veículos automotores de propriedade dos denunciados, até o limite
indicado;
e) Efetive-se a indisponibilidade de embarcações, por meio de ofício à
Capitania dos Portos, e a indisponibilidade de aeronaves, por meio de
ofício à Agência Nacional de Aviação Civil - ANAC, até o limite
indicado;
f) Seja oficiado à SUSEP - Superintendência de Seguros Privados, para
que circularize, entre as instituições sujeitas a sua supervisão, ordem
de indisponibilidade de todos os ativos existentes em nome dos
denunciados, tais como apólices de seguro, PGBL, VGBL, etc., até o
limite indicado;
g) Seja oficiado às criptomoedas FOXBIT SERVIÇOS DIGITAIS LTDA,
MERCADO BITCOIN SERVIÇOS DIGITAIS LTDA, NEGOCIECOINS,
BRAZILIEX MOEDAS VIRTUAIS LTDA ME, BITCOINTOYOU para
bloqueio de ativos porventura adquiridos pelos denunciados.
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A INDISPONIBILIDADE deve recair nos seguintes denunciados e
pessoas jurídicas:
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REQUERIDOS

CPF/CNPJ

VALORES
(R$)

1

ALBERTO BELTRAME

308.910.510-15

1.710.000,00

2

PETER CASSOL SILVEIRA

805.797.790-68

1.710.000,00

3

CÍNTIA
DE
SANTANA
ANDRADE TEIXEIRA

948.600.922-87

1.710.000,00

4

OSMAR VIEIRA DA COSTA
JUNIOR

042.691.858-48

1.710.000,00

5

MARCOS ROBERTO CASTRO
DA SILVA

813.070.631-87

1.710.000,00

6

LUZIA
ROSANE
PONTES

RIBEIRO

306.073.292-20

1.710.000,00

7

MAURO SÉRGIO FERREIRA
DO CARMO

352.441.942-91

1.710.000,00

8

PAULO CESAR CHARCHAR
DE OLIVEIRA

306.835.212-68

1.710.000,00

9

ANA
CAROLINA
RODRIGUES

863.340.422-20

363.413,00131

10 MARCOS EMANUEL AQUINO 021.350.242-95

98.000,00132

DIAS

CASTRO

11 ANA LÚCIA LIMA ALVES

662.047.552-34

1.710.000,00

12 ADRIANO

037.149.913-52

1.710.000,00

NAHON

SOUZA

MORAES

13 MARCOPLAS COMERCIO DE 24.177.219/0001-29

1.710.000,00

MOVEIS LTDA
21.189.565/0001-39

363.413,00133

15 REVERSA

27.208.498/0001-39

98.000,00134

EMPREENDIMENTOS,
GESTAO E ADMINISTRACAO
DA
PROPRIEDADE
IMOBILIARIA EIRELI
AMBIENTAL
SERVICOS E COLETORA DE
RESIDUOS EIRELI
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14 MC

131

Valor objeto de lavagem (vide Tópico XII. 2 da denúncia).
Valor objeto de lavagem (vide Tópico XII. 2 da denúncia).
133
Valor objeto de lavagem (vide Tópico XII. 2 da denúncia).
134
Valor objeto de lavagem (vide Tópico XII. 2 da denúncia).
Procuradoria-Geral de Justiça
Rua João Diogo, nº. 100, 3º Andar - Cidade Velha
CEP nº. 66015-165

Página

132

Telefones: 4006-3419 / 4006-3422
pgj@mppa.mp.br
www.mppa.mp.br

PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA

5.

DO COMPARTILHAMENTO DAS PROVAS: Considerando que a

atuação descentralizada e conjunta dos órgãos imbuídos do poder de fiscalização
somente vem a reforçar a compreensão de que “a melhor forma de se combater o crime
consiste justamente (…) na interação e na cooperação entre as diversas instâncias de
fiscalização, investigação e controle, como o caminho mais eficiente para proteger os
interesses da sociedade (…)”
E mais: que a jurisprudência do Pretório Excelso já pacificou
entendimento sobre a possibilidade de compartilhamento de provas para processos
administrativos, que é o caso do PIC e do Inquérito Civil Público (In: STF; Processo:
Rcl 11675 AgR; Relator(a): Min. GILMAR MENDES; Órgão Julgador: Tribunal Pleno;
Julgamento: 07/11/2013; Publicação: 10/02/2014).
Por fim, e não menos oportuno, objetiva-se adotar todas as providências
indispensáveis em promover, a preservação de cadeia de custódia, de eventual
material a ser passível de objeto de compartilhamento, nomeadamente, relativo aos
dados e informações decorrentes de extração de dados telemáticos com geração de
códigos hash e de informação técnica para ser armazenada em disco rígido.
Dessa forma, requer-se a Vossa Excelência a autorização expressa
para compartilhamento integral das informações e elementos probatórios
contidos no PIC SIMP n° 000028-130/2020, com a 1ª Vara de Fazenda da Capital,
onde tramita a Ação Civil Pública (Proc. n° 0836036-16.2020.8.14.0301), que trata
do mesmo objeto (Dispensa de Licitação n° 2020/244009-SESPA).
Por

oportuno,

requer

igual

autorização

expressa

para

compartilhamento integral das informações e elementos probatórios contidos no
PIC SIMP n° 000028-130/2020, com a 4ª Promotoria de Justiça de Defesa do
patrimônio Público e da Moralidade Administrativa de Belém, responsável pela
respectiva Ação Civil Pública que resultou no Proc. Proc. n° 083603616.2020.8.14.0301, para que promova as medidas necessárias que entender

DA IMPOSSIBILIDADE

DE

JUNTADA DAS

MÍDIAS

NA

PRESENTE OPORTUNIDADE: considerando a existência de diversos materiais que

Procuradoria-Geral de Justiça
Rua João Diogo, nº. 100, 3º Andar - Cidade Velha
CEP nº. 66015-165

Telefones: 4006-3419 / 4006-3422
pgj@mppa.mp.br
www.mppa.mp.br

Página

6.

214

pertinentes, inclusive eventuais aditamentos, caso entenda necessários e pertinentes.

PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA

pelo formato/tamanho, ficam impossibilitados de serem juntados, na presente
oportunidade, requer-se, desde já, a juntada dos mesmos em Secretaria nos termos do
§4º do art. 14 da Resolução nº 185-CNJ, de 18/12/2013135, a seguir relacionados:
- Volume I, mídia de fls. 106/229;
- Volume II, mídia de fls. 265 ;
- Volume III, mídia de fls. 610 e 771;
- Volume IV, mídia de fls. 950 e 970;
- Apenso 01, fls. 20; e
- Apenso 02, fls. 68
Nestes termos,
Pede deferimento
Belém, 24 de março de 2021.

GILBERTO VALENTE MARTINS
Procurador-Geral de Justiça
Ministério Público do Estado do Pará

JOSE AUGUSTO NOGUEIRA SARMENTO
Promotor de Justiça – GAECO

RODRIGO AQUINO SILVA
Promotor de Justiça – GAECO

PEDRO PAULO BASSALO CRISPINO
Promotor de Justiça – GAECO

ANDRÉ CAVALCANTI DE OLIVEIRA
Promotor de Justiça – GAECO

§ 4º Os documentos cuja digitalização mostre-se tecnicamente inviável devido ao grande volume,
tamanho/formato ou por motivo de ilegibilidade deverão ser apresentados em secretaria no prazo de 10 (dez) dias
contados do envio de petição eletrônica comunicando o fato.
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ALEXANDRE BATISTA DOS SANTOS COUTO NETO
Promotor de Justiça
Coordenador CAODPP-NCIC

