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EXMO. SR. DR. JUIZ DE DIREITO DA VARA DE COMBATE AO CRIME ORGANIZADO DE BELÉM. 
 
SIGILOSO E URGENTE 

 

PROCEDIMENTO INVESTIGATÓRIO CRIMINAL SIMP Nº 000026-130/2020 E OUTROS 
PROCEDIMENTOS APENSOS - DISTRIBUIÇÃO POR DEPENDÊNCIA AOS AUTOS DOS 
PROCESSOS N° 0013216-27.2020.8.14.0401 E 0013217-12.2020.8.14.0401 - CAUTELARES 
INOMINADAS SIGILOSAS1 
 

 

 

O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ, por seus Promotores de Justiça 

signatários, integrantes do GRUPO DE ATUAÇÃO ESPECIAL NO COMBATE AO CRIME 

ORGANIZADO – GAECO, no exercício de suas atribuições legais e constitucionais, com base no art. 

4º, inciso VI da Lei Complementar nº. 105/2001, e art. 129, inciso I da Constituição Federal de 1988, 

e demais dispositivos que o regulamentam, e com base nos fatos apurados nos autos do 

Procedimento Investigatório Criminal acima epigrafado, bem como, alicerçado também em autos 

decorrentes de empréstimo de provas e outras peças e relatórios de informações2, vem 

respeitosamente à presença de Vossa Excelência, oferecer D E N Ú N C I A em desfavor de: 

1. 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 - 

                                                      
1 Cautelares inominadas sigilosas referentes a acordos de colaborações premiadas já devidamente 
homologadas judicialmente pelo Juízo da Vara de Combate ao Crime Organizado, contendo fatos 
correlacionados aos autos do processo licitatório n° 2020/229598, que, para fins de delimitação de 
objeto desta ação penal, materializam doravante, o resultado de uma das fases dos trabalhos de 
investigação afetos ao que se identificou por OPERAÇÃO TRANSPARÊNCIA.  
2 Considerando que os presentes autos compõe-se de muitos volumes, o que demanda inclusive 
excessivo gasto de tempo e materiais (papel, toner etc..), além da necessidade de, a um só tempo, 
ter-se que administrar as adversidades de gestão de recursos humanos no quadro de servidores 
deste Grupo de Atuação no Combate ao Crime Organizado com atribuição para o fim exclusivo de 
atividade de reprografia no transcurso do período de pandemia e, considerando ainda, a necessidade 
de preservar-se acesso ao conteúdo de informações constantes dos autos sobre as quais recaem 
proteção de sigilo na tramitação que vão desde o teor de colaborações premiadas e empréstimos de 
provas devidamente autorizados por Tribunais Superiores e Órgãos do Poder Judiciário de Outras 
Unidades da Federação, e principalmente, tendo por referência a prática de rotina cartorial da 
Secretaria Judicial já adotada em diversos outros feitos de grandes volume de autos que se 
encontram em tramitação perante essa Vara do Crime Organizado, instrui-se a presente ação com o 
conjunto de autos que a embasam e já pormenorizadamente referidos, todos devidamente 
digitalizados inclusive como forma de assegurar homenagem aos princípios do contraditório e ampla 
defesa para fins de facilitar o acesso e a extração de cópias, e ainda, para ser compartilhado para 
todos os feitos e medidas cautelares porventura ainda necessárias, além de eventuais 
desmembramentos que se façam necessários, ou seja, empregando-se a necessidade de uso 
comum tanto para esta ação penal e outras futuras, como também para qualquer outra ação 
ou medida que venha a ser apresentada tendo por referência a identificação conexa à 
“OPERAÇÃO TRANSPARÊNCIA”.  
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SESPA3, portador da carteira de identidade 
9026633132 SJSII/RS, inscrito no CPF sob o nº 
308.910.510-15, residente e domiciliado na Avenida 
Municipalidade nº 1031, Edifício Centúrion, 
Apartamento nº 1700, CEP 66050350, Umarizal, 
Belém/PA ou Rua Duque De Caxias nº 1405, 1401, 
CEP 90010280, Centro, Porto Alegre/RS; 

 
 

2. 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 
SESPA4, portador da carteira de identidade nº 
1076158953 SJS/II/RS, inscrito no CPF sob o nº 
805.797.790-68, residente e domiciliado na Travessa 
Quatorze de Março, nº 216, apto 102, Ed. Ocean 
Residence, Umarizal, Belém/PA, ou Rua 
Conselheiro Ângelo Ferraz, nº 283, Apartamento nº 
40, Bairro Jd Itu Sabara, Porto Alegre/RS; 

 
3. CÍNTIA DE SANTANA ANDRADE TEIXEIRA 

(CÍNTIA), brasileira, nascida em 07/07/1987, filha de 
Rutimeire de Santana Andrade e Antonio Raimundo 
Fernandes Andrade, ex-Diretora De Departamento 
Administrativo e Serviços da SESPA5, 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, CEP 66093-802, Belém/PA; 
  

4. DANIEL JACKSON PINHEIRO COSTA (DANIEL 
JACKSON), brasileiro, nascido em 04/11/1979, filho 
de João Raimundo Brandao Jackson Costa e Maria 
Goretti Pinheiro Costa, CPF 669.016.772-00, RG 2226 
CRF-PA, residente na Travessa Angustura, nº 
3269, Edifício Dom Leônidas, apto nº 601, bairro 
Marco, CEP 66093040, Belém/PA; 

 

                                                      
3 Exonerado em 31.07.20, conforme Decreto publicado no Diário Oficial do Estado, n° 34.298, em 
31.07.20. 
4 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 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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5. LUIZ FELIPE FERNANDES (FELIPE), brasileiro, 
nascido em 11/10/1959, filho de Manoel Fernandes e 
Nazareth de Jesus Fernandes, empresário, portador 
da carteira de identidade 2115056-SSP/PA, inscrito no 
CPF sob o nº 055.535.982-49, residente e domiciliado 
na Avenida Serzedelo Corrêa nº 244, apto nº 1201, 
Edifício Augusto Araújo, bairro Nazaré, CEP 
66635-400, Belém/PA; 

 
 

6. FRANCISCO LEANDRO RODRIGUES ROCHA 
(LEANDRO), brasileiro, nascido em 03/07/1979, filho 
de Domingos Rodrigues da Silva e Raimunda Rocha 
Silva, contador, portador da carteira de identidade 
3215189-SSP/PA, inscrito no CPF sob o nº 
665.047.242-53, residente e domiciliado na Avenida 
Conselheiro Furtado, nº 290, Ed. Monsenhor 
Azevedo, Apto nº 205, bairro Batista Campos, 
Belém/PA; 

 
7. DÉBORA PINHEIRO MESQUITA6 (DÉBORA), 

brasileira, natural de Belém/PA, empresária, 
proprietária (sócia) da empresa DISPARÁ 
HOSPITALAR E COMÉRCIAL E SERVIÇOS LTDA, 
CPF 832.964.682-34, RG 5236757 PC-PA, residente 
na Passagem P-1 (CJ GLEBA I), Nº10, Quadra: P; 
bairro Marambaia, CEP 66623305, Belém/PA; 

 
8. CARLOS EDUARDO DE SOUSA LIMA7 (CARLOS 

EDUARDO), brasileiro, CPF 01614586292, RG 
6034316 PC/PA residente na Passagem P-1, (CJ 
GLEBA I), Nº 10, Quadra: P, bairro Marambaia, CEP 
66623305, Belém/PA; 

 
9. CLÁUDIA CRISTINA SILVA MACHADO (CLÁUDIA 

CRISTINA), brasileira, engenheira, sócia 
administradora da empresa CENTRO SUL 
ENGENHARIA (CNPJ n° 04.368.423/0001-10), CPF 
nº 374.996.612-53, nascida em 27.06.73, filha de 
Maria de Lourdes Silva Machado, residente na 
Travessa Francisco Monteiro, nº 600, bairro 
Canudos, Belem/PA; 

                                                      
6 Denunciada e Colaboradora, conforme Acordo de Colaboração Premiada, homologada 
judicialmente (Proc. 0013217-12.2020.8.14.0401). 
7 Denunciado e Colaborador, conforme Acordo de Colaboração Premiada, homologada judicialmente 
(Proc. 0013217-12.2020.8.14.0401). 
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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. 

 
 

1. Através da Portaria n° 04/2020-MPPA/GAECO, instaurou-se 

Procedimento Investigatório Criminal - PIC sob o SIMP N° 000026-130/2020, 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° 

2020/229598, que teve como objeto “Aquisição de materiais para a Secretaria de 

Saúde Pública visando o implemento de ações específicas de prevenção e a fim de 

evitar a transmissão do vírus Covid-19 (novo coronavírus) no Estado do Pará”. 

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 18.03.20. As empresas 

vencedoras foram: ALTAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA – 

Ananindeua/PA (CNPJ n° 21.581.445/0001-82), FTTO COMÉRCIO DE 

PRODUTOS FARMACÊUTICOS E HOSPITALARES EIRELI - Palmas/TO (CNPJ 

n° 29.492.182/0001-47) e DISPARÁ HOSPITALAR COMERCIAL E SERVIÇOS 

LTDA – Belém /PA (CNPJ n° 20.442.743/0001-29).  

4. Os produtos licitados consistiram em:  
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01 LUVA PARAPROCEDIMENTO NÃO 
CIRÚRGICO TAMANHO M 

100 MIL UNIDADES 

02 LUVA PARAPROCEDIMENTO NÃO 
CIRÚRGICO TAMANHO G 

(PREJUDICADO)8 

100 MIL UNIDADES 

03 ALCOOL EM GEL, 500 ML 200 MIL UNIDADES 

04 MÁSCARA  200 MIL UNIDADES 

 

5. O valor total do contrato para os produtos licitados foi de R$ 

9.550.694,00 (nove milhões, quinhentos e cinquenta mil, seiscentos e noventa e 

quatro reais).  

6. Destaque-se, desde logo, que a presente denúncia limitar-se-

á às irregularidades e ilegalidades encontradas e comprovadas envolvendo apenas 

a empresa DISPARÁ HOSPITALAR COMERCIAL E SERVIÇOS LTDA (CNPJ n° 

20.442.743/0001-29) e os demais denunciados e participantes da Organização 

Criminosa – ORCRIM. 

7. Esta empresa teve, em seu favor, a contratação específica de 

produtos de álcool em gel etílico hidratado 70° INPM, neutro, frasco de 500ml, 

na quantidade de 159.400 frascos, e recebeu do Estado do Pará9 a quantia de R$ 

2.869.200,00 (dois milhões, oitocentos e sessenta e nove mil e duzentos reais), 

conforme Ato Declaratório de fl. 82 do Procedimento Licitatório, assinado de forma 

digital pelo denunciado e integrante da ORCRIM, ALBERTO BELTRAME, então 

Secretário Estadual de Saúde: 

                                                      
8 À fl. 57 do Procedimento Licitatório, a diretora da SESPA informa pela prejudicialidade do item, em 
razão de que não há possibilidade de entrega imediata pelas empresas. 
9 O que define a origem do recurso é a FONTE. No presente caso, a fonte é 0103, ou seja, recurso 
EXCLUSIVO do Fundo Estadual de Saúde (FES).  
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8. 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.  

9. Frise-se que as investigações que resultaram na presente 

denúncia se desenvolveram e se desenvolvem em camadas, e à medida em que 

avançam10 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, sem prejuízo de fixar e evidenciar de 

forma inconteste, para fins de homenagem aos princípios de formação e 

estabilização da demanda processual, que o objeto da presente peça acusatória 

envolve os denunciados qualificados acima, e os delitos cujas práticas advieram 

quase que exclusivamente de um dos produtos, a saber, do álcool em gel a 70%.   

10. Isso porque, as apurações apontaram contundentes indícios de 

irregularidades e ilegalidades na DISPENSA de licitação e na execução contratual 

                                                      
10 Outras licitações estão sendo investigadas 
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envolvendo a empresa DISPARÁ HOSPITALAR COMERCIAL E SERVIÇOS 

LTDA, daqui em diante nominada DISPARÁ HOSPITALAR, e com o 

aprofundamento das investigações desvelou-se a existência de um gigantesco 

esquema criminoso voltado para a prática de crimes contra a Administração Pública, 

concretizados, inclusive, mediante operações de lavagem do dinheiro.  

11. O desmantelamento da ORCRIM foi possível a partir das 

investigações levadas a cabo, que contaram com medidas cautelares, provas 

documentais, periciais e testemunhais, análises técnicas, empréstimos de provas 

obtidas mediante autorizações judiciais perante Tribunais Superiores e Órgãos 

Jurisdicionais de outras Unidades da Federação11, além das colaborações firmadas 

com integrantes da ORCRIM, que apresentaram substanciosos dados de 

corroboração. 

12. 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), crimes contra a Lei n° 8.666/93 

(Licitações), e Lavagem de Capitais (Lei 9.613/98), cujas ilicitudes praticadas pelos 

denunciados e colaboradores serão demonstradas a seguir.  

13. O suporte probatório que torna esses fatos incontroversos e dá 

base à presente denúncia é vasto.  

 

II – CONTEXTO DAS LICITAÇÕES NA PANDEMIA DE COVID-19 – 

SESPA COMO BALCÃO DE NEGÓCIOS 

 

14. Instalou-se na SESPA um verdadeiro balcão de negócios, 

tendo por objetivo viabilizar de forma incessante a busca por lucros ilícitos, 

                                                      
11 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 2067141-20.2019.050200, e Medidas Cautelares a eles vinculadas, 
em tramitação perante as referidas comarcas do poder judiciário do Estado de São Paulo – Operação 
Raio X). 
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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 dispensas12, eram previamente ajustadas e negociadas entre servidores 

(núcleo 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.  

15. A função primordial de bem atender ao serviço público, em 

especial por conta da crise vivenciada pela população mundial em decorrência da 

pandemia13 já mencionada, ficou relegada a segundo plano, sucumbindo aos 

desígnios e interesses estritamente particulares e financeiros dos integrantes 

da ORCRIM. 

16. Dessa forma, os objetos licitados e que tinham a sociedade 

e os profissionais de saúde como destinatários, foram adquiridos, de um modo 

geral, em dispensas fraudulentas, com sobrepreço, entregues parcialmente e/ou 

desviados, sempre com o intuito de gerar lucro para a ORCRIM. O modus operandi 

                                                      
12 Lei 8.666/93: 
“Art. 24.  É dispensável a licitação: 
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;” 
 
13 https://saude.abril.com.br/medicina/oms-decreta-pandemia-do-novo-coronavirus-saiba-o-que-isso-
significa/ 
 

https://saude.abril.com.br/medicina/oms-decreta-pandemia-do-novo-coronavirus-saiba-o-que-isso-significa/
https://saude.abril.com.br/medicina/oms-decreta-pandemia-do-novo-coronavirus-saiba-o-que-isso-significa/
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da organização, enquanto não teve sua atuação estancada14, repetiu-se em 

praticamente todas as licitações na época da pandemia no âmbito da SESPA. 

17. O esquema criminoso funcionava, de um modo geral, da 

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

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, como o 

ora denunciado, o percentual do núcleo político chegou a 20% (vinte por cento) 

do valor total contratado; 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 atendida15; 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 retroativas, 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 

                                                      
14 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). 
 
15 A exemplo da aquisição de 1.140.000 (um milhão, cento e quarenta mil) garrafas pet de 240ml 
(Dispensa de licitação n° 2020-244009), para envasilhar álcool etílico 70%, doado em galões para a 
SESPA, ao custo total de R$1.700.000,00 (um milhão e setecentos mil reais), fato criminoso praticado 
pela mesma ORCRIM, utilizando-se do mesmo modus operandi, e investigado pelo GAECO/PA 
através de outro Procedimento Investigatório Criminal. 
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os integrantes da ORCRIM16; 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. 

18. 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 os meios utilizados para alcançar os fins pouco importavam. 

 

III – PANORAMA DE ATUAÇÃO DA ORCRIM – REPETIÇÃO DO 

MODUS OPERANDI 

 

19. 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. 

20. Neste contexto, emanam do compartilhamento de provas 

deferido pelo STJ17, a pedido do Ministério Público do Estado do Pará, via 

Procuradoria-Geral de Justiça, em análise do material probatório fornecido, em 

especial de informações contidas nos aparelhos celulares apreendidos e periciados, 

que o funcionamento da estrutura interna e forma de atuação da ORCRIM se viu 

reiterado em várias contratações.  

21. Comprovou-se que vários processos licitatórios foram 

“montados” extemporaneamente. A montagem dos processos administrativos 

servia para dar aparência de legalidade às irregularidades e ilegalidades de compras 

realizadas pela SESPA, podendo ser citados como exemplos a licitação objeto da 

presente investigação (PAE 2020/229598), a compra dos respiradores pulmonares 

                                                      
16 Em especial entre o núcleo político e empresarial (vide organograma no tópico XII - “Da 
Organização Criminosa”). 
17 Decisão do Ministro Francisco Falcão no Inq. n° 1.362/DF (2020/0110654-0), em 21.08.20, anexa. 
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(PAE 2020/248867), a compra das bomba de infusão (PAE 2020/257434), a compra 

das garrafas pet (PAE 2020/244009), a compra de material médico hospitalar (PAE 

2020/46616), os quais podem ser acessados pelo Portal da Transparência, 

Covid1918.  

22. Abaixo, alguns prints extraídos dos celulares apreendidos19 20 e 

que comprovam a montagem extemporânea de diversas licitações: 

 

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 respiradores21, objeto de análise laborada pelo GAECO/MPPA, 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. 
 

23. Em conversa do dia 06.06.20, no “Grupo GECON”, a servidora 

Ana Lúcia de Lima Alves22 admite que assinou a Planilha/Cotação de Preços 

(licitação garrafas pet23), e confirma que tal processo Licitatório foi montado por 

CÍNTIA e KAREN. 

                                                      
18 https://transparenciacovid19.pa.gov.br/  
19 Prova compartilhada pelo STJ. 
20 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 Fato investigado pela Polícia Federal, com autorização do STJ, por envolver agente político com 
prerrogativa de foro. 
22 Em 2019, Ana Lúcia de Lima Alves já havia ocupado o cargo de diretora na SESPA, quando foi 
substituída por CÍNTIA DE SANTANA ANDRADE TEIXEIRA, e nomeada para o cargo em comissão 
de Chefe de Unidade Mista, com lotação na SESPA, conforme Portaria n° 4.557/2019-CCG. 
23 Não é objeto da presente denúncia. Cita-se apenas para contextualização de atuação da ORCRIM. 

https://transparenciacovid19.pa.gov.br/
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Conversa objeto de análise laborada pelo GAECO MPPA, 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. 
 

24. A extemporaneidade na confecção de mapas de preços, 

documentos e empenhos é algo muito presente nos diálogos. Percebe-se em 

algumas conversas a intenção de se transmitir aparência de legalidade no processo, 

retroagindo com datas para tentar informar que cotações de preços foram 

realizadas, assim como, demandas foram solicitadas anteriormente às contratações. 

Exemplo disso, ficou evidenciado no diálogo de CÍNTIA com Adriano, servidor do 

setor de compras da SESPA, responsável pela confecção dos mapas de cotação de 

preço, referente ao contrato de aquisição das Garrafas PET.  
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25. 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 como missão constitucional do GAECO 

MPPA em desincumbir-se de seus deveres de investigar e exercer a titularidade da 

ação penal, ou seja, para cada fato ou contrato, 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 
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“(....)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... 
S: E o que a senhora a senhora viu de anormal? 
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 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 

S José Augusto Nogueira Sarmento (Promotor 
de Justiça) 

A Allen Kento Arimoto (Assessor) 

AL Ana Lúcia de Lima Alves (declarante) 
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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? 
AL: Em alguns processos do covid, sim. Sim, doutor. 
S: E sempre atuando servidores que a senhora teve conhecimento do 
funcionamento da estrutura interna? A senhora pode detalhar.  
S: Algum, algum, algum adendo? 
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.(....)”. 
 

26. E mais: 

“(....) S: Ana Lucia, aí é sua assinatura.  
AL: Aham, a gente manda de volta pra eles, aí eu vou dizer o que é. 
S: Tá.  
AL: Ele até seguiu o rito da confecção, aí o senhor não vai ter problema 
nenhum a não ser a instrução com quem cotaram. O mapa tá sem 
assinatura.  
A: É, tá sem assinatura.  
AL: O mapa tá trocado, baixa, sobe, esse mapa foi trocado. 
A: esse mapa não foi o que saiu? 
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AL: Com certeza não, cadê a gerência de compras aí se eu tô assinando 
o despacho pra (...)? Suba. 
A: Mas você se lembra do mapa de vocês? 
AL: não, não tenho nem como ver, só se eu solicitar pra ela, mas vá no 
meu despacho, procure.  
S: É, se a senhora diz que rasgaram os papeis, não adianta solicitar 
absolutamente nada mais, destruíram provas. 
AL: (risos) olha aí, vira aí. 
A: Isso aqui você reconhece sua assinatura? 
S: É tão grave quanto a senhora possa imaginar, senhora Ana Lúcia, o que 
a senhora tá relatando, que depois da operação da polícia federal, que é 
isso que nós estamos compreendendo, houve uma ordem interna e saíram 
destruindo papéis e provas relacionadas a essas fraudes que a senhora 
está relatando agora.  
AL: essa é a informação que eu tive pelo zap pela (...), quando o senhor 
chamar ela pra depor, o senhor pergunta se houve esse tipo de movimento 
lá. Ela vai não vai poder mentir em juízo, falso testemunha é crime, 
omissão também. Essa foi a informação que ela me deu, eu já não estava 
mais lá, só que eu tava já exonerada. Então, tá aí, você pode olhar, o mapa 
não tem a gerência de compras e o (...) tá assinado só por mim e por ela, 
cadê o técnico da GECOM? Na minha gerência nada tá destruído, doutor, 
tá. Pelo contrário nós abrimos tudo, o Renan tá usando o computador que 
era meu, tudo tá ali dentro e a equipe inteira pode ser chamada a qualquer 
momento, qualquer um deles.  
A: Não tem nenhum e-mail (...) 
S: Brotou do nada.   
AL: Esse é mais um que a Ana tinha que subir, quando descia eu ia 
perguntar pra minha equipe o que que aconteceu, eu chorava sentada 
numa mesa, gravida de oito meses, Allen. 
A: Mas você se lembra se vocês chegaram a fazer um mapa (...)? 
AL: Não, só cha... só subia pra assinar.  
A: só subia pra assinar.  
AL: isso todo mundo sabe, eles não podem nem negar por que as vezes 
até a secretaria me ligava pra eu subir. Eu até coloquei aqui nesse (...) 
GECOM vai chamada pra assinar processo feito no DAS (...), tá aqui, e dá 
uma olhada na nota fiscal. O que eu tô falando pra vocês tá ai dentro do 
processo. 
A: Nota fiscal. 
(.....) 
AL: 229598. 
S: 229598, objeto e valor, material médico hospitalar. Aquisição de material 
para prevenção do corona vírus, mais genérico... (risos). 
AL: Aí uma que é mais importante pro senhor ver, vamos lá na primeira 
folha, Allen, que esse aqui é aquele que vocês vão entender o porquê que 
eu falo que nós não somos uma demanda de origem, não podemos 
demandar, não podemos mas fizemos enfim, (...). 
S: Só pra que eu possa anotar aqui no comando, qual o valor da primeira 
informação? 
A: (...). 
AL: São várias empresas.  
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S: Aí já vamos ter uma noção, já vamos ter como somar pra ter uma noção 
do prejuízo ao patrimônio público. 
A: Esse (...)... 
S: Duzentos e setenta e oito mil... 
A: Mil reais, só que eu acho que tem mais... 
AL: (...) se eu acordar morta, pelo amor de Deus, (...) 
A: A dispará dois milhões oitocentos e sessenta e nove (...) 
S: É importante o relato que a senhora fez agora, a senhora disse que? 
AL: Se eu acordar morta né, amanhã, pelo amor de Deus! 
S: A sua integridade fica salvaguardada (...) legislação ampara e a 
qualquer ato de comunicação, admoestação, por terceiros ou 
presencialmente a senhora traga o relato aqui que se comunica isso 
imediatamente em juízo, por que da mesma forma que os órgãos de 
fiscalização tem o poder e o dever de fazê-lo, existe um conjunto dentro da 
legislação que coloca a proteção a quem deva dela ter esse amparo.  
AL: (...). 
S: E se, se esses atos começarem a ocorrer de modo a reiterar, inclusive 
enseja medidas cautelares que se pode postular em juízo, é muito 
importante que a senhora esteja ciente disso, tá? 
AL: Sim.  
S: Como é um documento que vai ser transformado numa, num 
atendimento sigiloso, muito provavelmente vai desmembrar aí 
providências diversas, fique orientada nesse sentido, para qualquer ato... 
AL: Por que a gente doutor... 
S: Por mensagem ou por e-mail, por si ou por terceiros... 
AL: Eu jamais iria saber que o ministério público tava investigando né, a 
gente só, eu só, pra ser bem sincera, a gente sou pelo blog (...) e foi isso. 
Quer dizer, esse cara joga aí na mídia ele não sabe o nome das pessoas 
que ele tá jogando nem as famílias e assim é assustador (...) que ele causa, 
da forma que ele coloca lá, inclusive como ele colocou na mídia. Mas enfim, 
o meu medo é esse, quem sou eu diante de tudo isso? O senhor agora tá 
tendo uma riqueza de informações que depois que o senhor chamar as 
pessoas né, o senhor vai... o Adriano vai ser uma peça muito chave pra 
ele, pro senhor ouvir ele.  
S: Perfeito.  
AL: então o senhor vai ter... 
S: Irregularidades, esse é o fato? 
A: Fato número 5, procedimento 2020.229598. 
S: Dois mil e vinte? 
A: 229598. 
S: 229598, tá. 
A: Resultou em três contratações, da Altamede, dois milhões, oitocentos e 
quarenta mil.  
S: Tá. 
A: Para luvas, aquisição de luvas para procedimento não cirúrgico.  
S: Neste a, a assinatura do secretário está utilizada como certificação 
digital. 
A: Verdade.  
AL: Falei. 
A: O segundo contratado (...) para álcool etílico hidratado 70, dois milhões 
oitocentos...  
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AL: Mas (...) deve tá só ai nesse, com certeza ele tava ausente e esse é o 
ato de dispensa né (....). 
A: É, esse é o ato de dispensa.  
AL: Ato declaratório de dispensa.  Tem que ir pro diário oficial, então se ele 
não tá lá tem que ir assim.  
A: E o terceiro é a Fito comércio produções farmacêuticas, duzentos e 
setenta e oito mil reais.  
S: O quê que tem de irregularidade? 
AL: Vai lá pra primeira, Allen, depois da capa do processo. 
A: Dispará (...).  
S: Recapitulando 2020.29229598, né? Só pra gente não se perder.  
AL: Ó, o senhor tá vendo? Esse processo é um rito completo, doutor, ele 
desceu pra gerência de compras, ele foi todo no rito completo, ele tem e-
mail solicitando, tem tudo, mas o senhor observa que ele começa aqui ó, 
(...) assinada por quem? Entendeu? 
S: (...) Cintia de Santana Andrade Teixeira (...) 
AL: Qual o objeto dele? O quê que eles estão, olha aí, instrução (...) sabe 
o que é isso? Máscara, luva, álcool em gel... 
A: Álcool em gel.  
AL: Entendeu? Aí eu te pergunto: não tem nenhum órgão da Sespa pra 
demandar isso, tinha que ser o gabinete? Mas a gente recebeu. Esse 
material foi recebido, é fato, só que nesse processo a gente já sabia quem 
ia cotar, com exceção da Reinafarma, que eu faço questão de fazer a 
ressalva por que fui eu que fui bater na porta e pedir pra venderem pra 
gente porque eu conheço o dono, doutor. Nós não tínhamos álcool em gel 
pra pronta entrega e eles tinham na farmácia. Há muitos anos atrás eu fui 
professora da esamaz (...) e fui coordenadora, e eles são, o filho do dono 
é dono da Reinafarma, professor Reinaldino. E quando eu fui na 
Reinafarma, eu andei a Senador Lemos inteira, eu andava na rua 
procurando onde comprar álcool em gel pra levar... 
S: Sobe lá, por favor, Daniel Jackson do quê? 
A: Aqui né? 
AL: Daniel Jacob, Daniel Jackson Costa. 
A: Aqui é assinatura digital né? 
AL: É. E aí, eu quero fazer essa ressalva pra depois ela não vir falar e eu 
não tenho por que esconder nada, não tive vantagem alguma. Eu consegui 
que eles pegassem o estoque deles pra nos fornecer na Sespa, pra 
atender de imediato, mas ele entrou com uma proposta, que por sinal não 
é um preço tão vantajoso por isso nós não compramos mais deles, nem 
cotamos mais com eles. Foi pra pagar o (...) desse mesmo processo, 
porque a (...) e o outro, só entregariam num prazo maior.  
A: (...) 
S: (...) 
AL:  (...)o primeiro... 
S: (...) montaram o procedimento, fizeram a contratação com alguém que 
tinha o produto não disponível? 
AL: Não. A pronta entrega a gente não recebeu de imediato deles. Eu 
consegui seiscentas unidades com o preço lá da Reinafarma, (...) professor 
Reinaldo. Eu que pedi, eu pedi pra ele fornecer, eu consegui o telefone 
dele, de contato dele, ele não foi bater na porta da Sespa, que fique muito 
claro isso. Ele não se ofereceu pra vender, pra não dizerem que é uma 
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relação vantajosa comercial entre a gente, eu pedi porque eu fui andar 
atrás de farmácia em farmácia e na Reinafarma tinha, aí eu consegui o 
contato dele e perguntei se ele tinha condições de fornecer pra mim, não 
tinha em estoque, o carregamento dele não chegava, o que ele tinha era 
um pouco a mais de 200 unidades pra atender as farmácias dele, mas que 
ele disponibilizou e depois chegaram as 400. Eu disse: “o senhor tem 
certeza que chega? ”, “chega, Ana, uma semana ou duas chega.”, “então 
o senhor pode vender essas 600 unidades?”, ele disse: “posso.”. Então a 
Reinafarma, ele entrou com esse quantitativo pequeno, mas os demais 
processos, os demais (...) e a gente só acrescentou (...) pra vender pras 
demais, que iam entregando fracionado. Deve ter um parecer dela, que eu 
acho que ela autoriza a entrega fracionada por conta de que não tinham 
um quantitativo tão alto.  
A: Exatamente, mas aqui não era da Reinafarma né?  
AL: Não. 
AL: Era da (...) dizendo que era (...) 
AL: Isso. Eu só to te explicando porque a Reinafarma ta aí, doutor, pra 
depois ela não vir falar que eu tinha esse contato com o fornecedor e tinha 
atitudes ilícitas (...). É uma quantidade bem pequena que foi o que nos 
atendeu de imediato, que inclusive a gente pode ajudar a Seplad pra... pro 
pessoal do banco do cidadão (...), olha. 
A: Mas aqui ela fala (...) pra entrega imediata.  
AL: Não chegou tudo isso imediato. 
S: Não chegou? 
AL: com toda certeza, não.  
S: Adquiriram algo que não tinha nem a possibilidade de entrega? 
AL: Imediata de todo esse quantitativo, não. Só se eu não vi ou tô 
doida, mas que eu saiba foi chegando aos poucos. Chegou uma boa 
quantidade, ninguém tinha isso em Belém, em lugar nenhum pra 
entregar de imediato, muito menos azitromicina, hidroxi... a compra 
pela EMS, foi porque aqui nós não tínhamos fornecedor, nem 
credenciado, e o que tinha o valor era muito alto.  
(.....) 
 
A: A questão do e-mail é que eu não tô achando o e-mail da DISPARA. 
AL: Volta, deve ter ido pra ela e ela deve ter encaminhado (...) tá aqui ó, 
agora vê se ela mandou pra alguém, (...) Márcia correia@hotmail é da, é 
da GECOM. 
A: Não, tá, mas eu não tô vendo da GECOM pra DISPARA. 
AL: (...), bora vê se tem lá, sobe lá, Allen, deixa eu ver pra ti, que a gente 
(...), vê onde que a gente mandou os e-mails que aí eu já olho pra ti. 
A: Ah, foi direto pro Daniel (...). 
AL: Ó. 
A: Foi direto pro Daniel (...). 
AL: A gente mandou pra muita gente, agora no meio desse povo que a 
gente pede pra (...). 
S: A montagem já vinha com esse direcionamento a partir daí? 
AL: A indicação de pra quem também mandar já vinha, com toda 
certeza.  
A: Esse Daniel, então seria indicação (...)? 
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AL: Você olha que tem muito contrato que é DISPARA, ULTRAMED, 
ALTAMED. Deem uma olhada, e olhem o celular nas conversas dela 
que vocês vão saber. Com certeza no celular dela tem muita coisa pra 
fornecer(...).” 

 

27. Essa foi a tônica de um inconteste modus operandi, tanto que 

em diálogo realizado em 16/05/20, CÍNTIA pergunta a Adriano sobre o Mapa 

(pesquisa de preço) das garrafas Pet. Na sequência, orienta-o para que seja 

colocado o valor unitário. Adriano envia o documento de cotação de preço para 

CÍNTIA, no qual destaca-se a ausência de data, conforme apresentado abaixo. 

Além disso, CÍNTIA pede a Adriano todos os documentos consultados para a 

confecção do MAPA, deixando evidenciado que o processo para aquisição das 

Garrafas PET estava sendo elaborado somente em 16/05/2020. Em consulta ao 

processo, é possível visualizar uma discrepância em relação a data em que foi 

montado (16/05/20) e o início da licitação e confecção do mapa de preço juntado 

(24/03/2020), ou seja, montagem extemporânea do processo, sendo feita muito 

tempo após o encerramento da licitação, a fim de dar o aspecto de legalidade. Os 

prints abaixo corroboram o fato de que o Mapa de Cotação de preço, demonstrado 

no diálogo (com o campo de preenchimento da data em branco), foi juntado ao 

processo com data retroativa de 24/03/20. 
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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 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. 
 

28. Abaixo, a data de celebração do contrato, datada de 25/03/20: 

 

Extraído do site: https://transparenciacovid19.pa.gov.br/ 

 

29. 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 

MAIA (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, 

https://transparenciacovid19.pa.gov.br/
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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 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), ocorrido em 20/05/20, fica 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 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. 

 

30. 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 CÍNTIA e o sócio da empresa vencedora da licitação: 
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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 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. 
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31. Corroborando o que foi revelado pelas investigações, em 

depoimento prestado à Polícia Federal24 (27.08.20), CÍNTIA assume, 

expressamente, que houve montagem com data retroativa em algumas 

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

32. CÍNTIA também confessa, em igual oportunidade, que solicitou 

a confecção de documento relacionado ao hospital de campanha, com data 

retroativa, atendendo comando de ordem de comunicação interna de PETER 

CASSOL, demonstrando a hierarquia de comando da ORCRIM. 

33. 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.  

34. Em depoimento prestado à Polícia Federal (termo de 

declarações nº 0034/202025, de 29/06/2020, extraído do Inq. 1362/DF), ANA LÚCIA, 

então Gerente de compras da SESPA, vinculada à DAS/SEPA, 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. 

35. 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 

direcionamento): 

                                                      
24 Compartilhamento de provas autorizado judicialmente. 
25 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 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. 

 

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

contato de uma representante de empresa e pede para que determinada servidora 

entre em contato e cote os preços:  

 

Conversa objeto de análise laborada pelo GAECO MPPA, 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. 
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37. No diálogo abaixo (21/05/20), CÍNTIA trata com outra servidora 

por nome Karen, ficando evidenciado o contato daquela com os fornecedores, 

efetuando cotação de preços, inclusive combinando valores: 

 

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. 

 

38. No diálogo abaixo, CÍNTIA informa que vai avisar ao 

representante da empresa ALTAMED26 (por nome Júnior) quais chamamentos irão 

abrir, demonstrando a relação próxima com os fornecedores e o repasse de 

informações privilegiadas: 

                                                      
26 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 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. 
 

39. 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. Além disso, a fim de tentar encobrir e dar aspecto de 

legalidade, procedeu-se inclusão de Nota de Entrega materialmente falsa 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 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. 
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40. 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° 2020/229598 

– TRATATIVAS INICIAIS DO ESQUEMA CRIMINOSO – DIRECIONAMENTO 

ANTECIPADO 

 

41. Ficou evidenciado com as provas obtidas durante a presente 

investigação, nomeadamente pelo teor das declarações formalizadas em captação 

audiovisual feita voluntariamente pela Senhora ANA LÚCIA, e ainda devidamente 

corroborado com a colaboração premiada dos denunciados DÉBORA e CARLOS 

EDUARDO (casados entre si), que houve ajuste prévio para que a empresa 

DISPARÁ HOSPITALAR fosse a escolhida como vencedora da dispensa para 

fornecimento de álcool em gel antes mesmo do início de sua formalização oficial, 

que se deu em 18.03.20. 

42. Os denunciados colaboradores DÉBORA e CARLOS 

EDUARDO também confirmaram o ajuste prévio, tendo CARLOS EDUARDO 

revelado que foi procurado por DANIEL JACKSON27 no início do mês de março de 

2020, antes da licitação ora denunciada, o qual apresentou a demanda do 

contexto (pandemia) das licitações na SESPA, através de dispensas, e propôs uma 

“parceria”, informando que a empresa DISPARÁ HOSPITALAR, que tem como 

sócia administradora a denunciada DÉBORA (prima de DANIEL JACKSON), seria 

vencedora em várias licitações, pois DANIEL JACKSON tinha bons contatos na 

SESPA.  

                                                      
27 Breve perfil de DANIEL JACKSON PINHEIRO COSTA: é o atual Presidente do Conselho Regional 
de Farmácia do Pará, sócio das empresas DOM MEDIA COMUNICAÇÃO, MARKETING & 
TECNOLOGIA LTDA (CNPJ nº 36579125000165); HOLDING FERNANDES COSTA LTDA (CNPJ 
nº 35775324000186); PRO ACTIVE - CONSULTORIA E TREINAMENTO EMPRESARIAL LTDA 
(CNPJ nº 15045645000118); D.J.P. COSTA (CNPJ nº 33248082000147); e PINHEIRO E 
FERNANDES LTDA (CNPJ nº 32065982000196). Algumas dessas empresas foram utilizadas para 
“lavar” o dinheiro ilicitamente recebido da SESPA. 
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43. Como fator de corroboração, os denunciados colaboradores 

apresentaram trocas de mensagens28 entre CARLOS EDUARDO e ISABEL MATOS 

(funcionária da empresa DISPARÁ HOSPITALAR), comprovando que já sabiam, por 

exemplo, dos objetos que seriam licitados na dispensa 2020/229598 e que seriam 

vencedores de alguns desses objetos. 

44. No aparelho telefônico apresentado voluntariamente por 

CARLOS EDUARDO em colaboração premiada, devidamente periciado e 

preservada a cadeia de custódia, em uma conversa entre CARLOS EDUARDO e 

ISABEL MATOS (funcionária da DISPARÁ HOSPITALAR), no dia 09.03.20 (antes 

da licitação), aquele diz que precisa de custo (cotação) urgente, e compartilha um 

áudio atribuído a DANIEL JACKSON, cujo teor é o seguinte: “Pô Eduardo, o cara tá 

me cobrando aqui bicho. Tu tá perdendo a oportunidade de entrar na SESPA cara, 

grande o negócio lá.”  

45. Na sequência, CARLOS EDUARDO compartilha uma tela de 

celular (print) da conversa que teve com DANIEL JACKSON, em que fica claro as 

tratativas para conseguir o produto que ainda será licitado (álcool em gel), inclusive 

DANIEL JACKSON também está cotando preços, e adverte CARLOS EDUARDO: 

“acelera senão vou passar pra outro”. CARLOS EDUARDO, diante da pressão, 

cobra urgência de ISABEL, concluindo: “vamos se não vamos perder essa 

dispensa” (que ocorreria dia 18.03.20). Abaixo, as duas conversas mencionadas: 

                                                      
28 As mensagens entre CARLOS EDUARDO e DANIEL JACKSON foram apagadas, segundo 
CARLOS EDUARDO, a pedido de DANIEL JACKSON. Restaram, entretanto, alguns prints dessas 
conversas.  No “GRUPO DIS-DOM”, criado pelo consórcio para tratar dos detalhes das licitações, as 
mensagens extraídas do celular apresentado voluntariamente por CARLOS EDUARDO em 
colaboração premiada, só aparecem a partir do dia 20.04.20 (após a licitação). 
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46. No dia 22.03.20, CARLOS EDUARDO e ISABEL trocam novas 

mensagens. Na ocasião, CARLOS EDUARDO pede para ISABEL refazer a 

proposta da SESPA (indicativo de que o documento original foi trocado) e afirma que 

vão “ficar com as luvas e os [sic] álcool em gel”. Entretanto, a proposta inicial teve 

de ser ajustada (data e preço): 
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47. Na sequência, CARLOS EDUARDO pede para ISABEL mudar 

o valor (na mensagem consta R$18,80) e deixar em R$18,00, exatamente esse 

preço e planilha que constam na proposta formal da DISPARÁ HOSPITALAR na 

licitação (fls. 28/30 da licitação), o que comprova que eles sabiam de antemão que 

ganhariam a licitação (faltava apenas ajustar o valor final), sendo prova inequívoca 

do ajuste prévio e direcionamento, conforme diálogo abaixo: 



 

GRUPO DE ATUAÇÃO ESPECIAL NO COMBATE AO CRIME 
ORGANIZADO – GAECO 
 

 
 

 

 
 
 
 

GRUPO DE ATUAÇÃO ESPECIAL NO COMBATE AO CRIME ORGANIZADO 
Avenida 16 de Novembro, 418, Cidade Velha, Belém-PA 
CEP: 66.023-220 

Fone: (91) 3210-3540 
gaeco@mppa.mp.br 
www.mppa.mp.br 

P
ág

in
a3

7
 

 

 

48. O arquivo “Proposta 226.pdf” é a proposta final, já ajustada 

(data e preço) entre a ORCRIM, sendo o mesmo documento que consta formalmente 

da licitação:  
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49. Evidente, pois, o conluio e a fraude, mediante ajuste prévio e 

ilícito, com evidente sobrepreço e prejuízo milionário aos cofres públicos, como será 

demonstrado mais adiante. 

 

V – ESCOLHA DA EMPRESA DISPARÁ HOSPITALAR COMERCIAL 

E SERVIÇOS LTDA APENAS PARA EMISSÃO DE NOTA FISCAL 

 

50. A empresa DISPARÁ HOSPITALAR COMERCIAL E 

SERVIÇOS LTDA, nome fantasia DISTRIBUIDORA DO PARÁ, inscrita sob CNPJ nº 

20442743000129, foi criada em 13/06/2014.  

51. Está atualmente constituída em nome das irmãs SUSANA 

PINHEIRO MESQUITA (CPF nº 01614586292) e DÉBORA PINHEIRO MESQUITA 

(CPF nº 83296468234), sendo esta última a sócia-administradora, detentora de 99% 

do capital social. 

52. Segundo imagens retiradas do “Google Street View”, a sede 

funciona em um imóvel tipo residencial, sem placa/banner identificando tratar-se de 

empresa: 
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53. Embora não seja sócio formal da empresa DISPARÁ 

HOSPITALAR, CARLOS EDUARDO29 (marido de DÉBORA) foi quem intermediou 

e negociou (fato confessado em colaboração premiada), como se dono fosse, em 

nome da DISPARÁ HOSPITALAR, em todas as tratativas com DANIEL JACKSON 

e o consórcio criminoso criado (melhor detalhado no tópico VII).  

54. Com efeito, não obstante tratar-se de empresa que já celebrava 

contratos com entes públicos, a DISPARÁ HOSPITALAR figura como empresa de 

pequeno porte, cujo capital social integralizado é de apenas R$60.000,00 (sessenta 

mil reais), que corresponde a 2% do total contratado diretamente com a SESPA 

(R$2.869.200,00).  

 

Fonte: REGIN/JUCEPA 

 

55. Analisando o balanço registrado na JUCEPA pela empresa 

DISPARÁ HOSPITALAR em 03.06.19, referente ao ano de 2018, identificou-se que 

em todo o ano de 2018 a empresa teria vendido R$1.088.613,72, ou seja, 

durante todo esse ano a empresa teria fornecido apenas 38% do que foi 

contratado diretamente de uma só vez com a SESPA, em 2020, o que despertou 

atenção. 

                                                      
29 Proprietário da empresa JSS SERVICO DE REPRESENTAÇÃO COMERCIAL DE MATERIAIS 
HOSPITALARES LTDA, CNPJ 36367172000145, nome fantasia JSS PARA REPRESENTAÇÕES. 
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Fonte: REGIN/JUCEPA 

 

56. A grande maioria dos contratos celebrados pela DISPARÁ 

HOSPITALAR com entes públicos não ultrapassava o montante de 4% dos 

valores que foram pagos pela SESPA30, em decorrência dessa dispensa de 

licitação, o que demonstra que tal empresa não tinha capacidade econômica nem 

mesmo para ser consultada ou fornecer um volume gigantesco de produtos, 

com entrega de forma imediata, como se quis fazer crer nesse procedimento 

simulado de contratação. 

57. Some-se a tudo isso, o fato que de que a empresa DISPARÁ 

HOSPITALAR já respondia (desde 27 de junho de 201931) ao Processo nº 

0876098-69.2018.8.14.0301, em ação de improbidade administrativa, em trâmite 

na 2ª Vara da Fazenda da Comarca da Capital (Belém), sendo que em 30 de 

março de 2020 sobreveio decisão no referido processo decretando a 

                                                      
30 Pesquisa feita no site do TCM/PA. 
31 Emenda à inicial de ação de improbidade, incluindo no polo passivo a empresa DISPARÁ 
HOSPITALAR COMERCIAL E SERVIÇOS LTDA EPP. 
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indisponibilidade de bens da empresa, pelo envolvimento em dispensa de 

licitação fraudulenta, com favorecimento e direcionamento em compras de 

produtos para o Hospital Regional Abelardo Santos.  

58. Essa ação judicial, por si só, constituía mais um indicativo 

de que não seria razoável e nem recomendável sua contratação pelo Estado do 

Pará na Dispensa n° 2020/229598, até porque não se tratava de fornecedora única 

desse tipo de produto. 

59. Pelos mesmos fatos narrados na presente investigação 

(licitação n° 2020/229598), também foi ajuizada Ação de Improbidade 

Administrativa, com pedidos cautelares (Proc. n° 0835714-93.2020.8.14.0301), 

pela 1ª Promotoria de Justiça de Defesa do Patrimônio Público e da Moralidade 

Administrativa de Belém, sendo que os bens de todos os representados foram 

bloqueados por ordem judicial. O processo continua em curso. 

60. No âmbito da SESPA, mesmo sem poder algum, já que não 

tinha procuração nem figurava como sócio da DISPARÁ HOSPITALAR, quem, de 

fato, “representou” tal empresa na licitação e intermediou todas as negociações foi 

o denunciado DANIEL JACKSON, fato confirmado, dentre outras provas, pelo e-mail 

abaixo colacionado, enviado do e-mail pessoal de DANIEL JACKSON 

(danieljpc@uol.com.br), tratando em nome da DISPARÁ HOSPITALAR, para a 

SESPA, ao e-mail da servidora MÁRCIA CORREA (marciacscorrea@hotmail.com) 

– fl. 27 da licitação. O detalhe é que o e-mail original da SESPA tinha sido mandado 

ao e-mail licitacao@disparahospitalar.com, mas quem respondeu foi DANIEL 

JACKSON: 

mailto:danieljpc@uol.com.br
mailto:marciacscorrea@hotmail.com
mailto:licitacao@disparahospitalar.com
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61. Na mensagem abaixo, extraída do “Grupo DIS-DOM”32, 

DANIEL JACKSON afirma (27.04.20): “Sespa disse q sairia hoje”, referindo-se ao 

pagamento do álcool em gel, também demonstrando que falava e negociava em 

nome da DISPARÁ na SESPA: 

                                                      
32 Grupo criado pelo consórcio criminoso (vide tópico VII) para tratativas relacionadas às licitações 
da SESPA e de outros entes públicos, extraído do celular de CARLOS EDUARDO, voluntariamente 
entregue em sua colaboração premiada. 
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62. Em colaboração premiada, CARLOS EDUARDO aduziu que 

não tinha contato direto com qualquer servidor da SESPA, e que esse papel cabia a 

DANIEL JACKSON (tratando em nome da DISPARÁ HOSPITALAR), cujo contato 

direto na Secretaria era a denunciada CÍNTIA. 

63. Como prova de que DANIEL JACKSON agia na SESPA, ainda 

que informalmente, em nome da DISPARÁ, encontrou-se no celular de CÍNTIA, cujo 

material devidamente preservado em cadeia de custódia consta e pode ser 

evidenciado pela juntada dos autos do HD em sede do qual se instrumentalizou o 

pedido de empréstimo de provas, diálogo datado de 22.05.20, em que CÍNTIA pede 

a DANIEL JACKSON cópia da Nota Fiscal da DISPARÁ HOSPITALAR (2ª via) 

referente aos respiradores PFF233 (para poder pagar), sendo prontamente atendida. 

64. Assim é que para se definir a escolha da DISPARÁ 

HOSPITALAR como empresa beneficiada com as dispensas de licitações na 

SESPA  pelo consórcio criminoso restou evidenciado que, prévia e 

antecipadamente, o real destinatário da licitação, inicialmente, seria uma das 

empresas de DANIEL JACKSON, o que só não foi possível pelo fato de que uma 

dessas empresas, a PINHEIRO E FERNANDES LTDA – CNPJ nº 32.065.982/0001-

96, que possui atividade secundária semelhante ao que foi contratado pela SESPA 

(“47.71-7 -01 - Comércio varejista de produtos farmacêuticos, sem manipulação de 

fórmulas”), não estava autorizada pela ANVISA a armazenar ou comercializar tais 

produtos (álcool em gel 70%). 

                                                      
33 Embora seja outra licitação (2020/232483), mas no contexto da pandemia, o diálogo serve para 
provar que DANIEL JACKSON atuava diretamente, na SESPA, em nome da empresa DISPARÁ 
HOSPITALAR. 
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65. Dessa forma, a indicação, até pela engrenagem do esquema 

criminoso planejado, deveria recair em alguma empresa de estrita confiança, e 

nesse quesito pesou o fato de DÉBORA (proprietária da DISPARÁ HOSPITALAR) 

ser prima legítima de DANIEL JACKSON, e este já ter trabalhado com CARLOS 

EDUARDO, marido de DÉBORA, além de a empresa DISPARÁ HOSPITALAR estar 

regular em termos burocráticos (documentos, certidões, licenças, alvarás, etc), 

possuir atividade econômica compatível e ter autorização da ANVISA para 

armazenar e comercializar os produtos licitados.  

66. Entretanto, ressai contundente das provas colhidas na 

investigação que o papel da empresa DISPARÁ HOSPITALAR limitou-se, 

praticamente, a emprestar o nome para emissão de nota fiscal, tendo sido usada 

(de modo consciente e voluntária por DÉBORA e CARLOS EDUARDO) como 

instrumento de desvio de verbas públicas, pois o objetivo era apenas dar ares de 

formalidade à licitação, proporcionando ao núcleo político da SESPA e ao consórcio 

criminoso criado o retorno lucrativo do investimento realizado, conforme explicado 

nos tópicos VII e X. 

 

VI – IRREGULARIDADES E ILEGALIDADES COMPROVADAS NO 

PROCEDIMENTO LICITATÓRIO N° 2020/229598 

 

VI. 1 – MONTAGEM FRAUDULENTA DO PROCESSO 

LICITATÓRIO COM VENCEDOR JÁ PREVIAMENTE ANUNCIADO 

 

67. Com efeito, restam evidenciadas como resultado do trabalho de 

investigação que provas incontestes denotam que foram diversas fraudes na 

dispensa, sobrepreço do objeto licitado, e houve direcionamento da contratação, 

com “montagem” posterior do procedimento licitatório, conforme a seguir será 

pormenorizado de forma inclusive circunstanciada. 

68. Isso porque, a dispensa emergencial nº 2020/229598 foi 

inaugurada por solicitação da Diretora do DAS/SESPA, a denunciada CÍNTIA DE 

SANTANA ANDRADE TEIXEIRA e do então Secretário Adjunto de Gestão 
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Administrativa da SESPA PETER CASSOL SILVEIRA, com fundamento no plano 

de contingência estadual para enfrentamento do COVID-19 no Pará para a aquisição 

dos seguintes produtos: 

 

 

69. Essa considerável quantidade de produto (200.00034 unidades 

de frascos de 500ml de álcool em gel etílico hidratado 70%), cuja comercialização 

era feita por diversas empresas, NÃO TEVE QUALQUER PUBLICAÇÃO em 

DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO ou outra forma de divulgação, ou seja, nem o extrato 

da dispensa foi publicado, tampouco sua ratificação ou mesmo eventual contrato 

celebrado. Isto, por óbvio, impediu que interessados se habilitassem para venda, 

a qual envolvia valores que chegavam próximos aos TRÊS MILHÕES DE REAIS. 

Esse fato é explicado pelo já acordado e comprovado direcionamento, de modo que 

não interessaria tal publicidade, pois outras empresas poderiam aparecer e oferecer 

propostas mais vantajosas para a SESPA, o que colocaria o esquema em xeque. 

70. Nesse sentido, a exigência de publicação tem força na Lei de 

Licitações (8.666/93) e nos entendimentos solidificados dos Tribunais de Contas: 

“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 

                                                      
34 Ao final foram homologados apenas 159.100 frascos de álcool em gel 70%. 
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ratificação e publicação na imprensa oficial, no prazo de 5 
(cinco) dias, como condição para a eficácia dos atos.” (grifo nosso) 
 
“iii) para extratos de dispensa ou de inexigibilidade: número do 
processo, descrição do objeto, identificação do contratado (nome e 
CNPJ/CPF), valor, fundamento legal específico e autoridade 
ratificadora, com base na LC 101/01, art. 48, parágrafo único c/c art. 
48-A, inciso I e Lei 8.666/93, art. 26.” (TCU; Acórdão 2236/2014-
Plenário) 

    

71. Recordamos, nesse ponto, que o Governo do Estado do Pará 

relutou muito em divulgar as compras realizadas para combater a COVID-19 e, 

como consequência, o Ministério Público do Estado ajuizou uma Ação Civil 

Pública (processo nº 0830662-19.2020.8.14.0301) para que os dados das 

contratações fossem divulgados, conseguindo decisão liminar favorável, de modo 

que esta foi a causa pela qual o presente procedimento de aquisição chegou ao 

conhecimento dos órgãos de controle35:  

“A publicidade, expressamente consignada no caput do art. 37 da 
Constituição Federal, é o princípio que exige da Administração Pública a 
ampla divulgação de seus atos, como forma de efetivar a transparência e 
coibir abusos e atos de fraude e corrupção. A transparência estatal é uma 
condição primária para a garantia dos direitos do cidadão em face do 
Estado.”36 

 

72. Outrossim, a enorme quantidade de unidades dos produtos e até 

a forma de acondicionamento exigida não foram minimamente justificadas, com 

base em avaliações técnicas, ainda que simplificadas, as quais serviriam para 

subsidiar o termo de referência37. Ou seja, em nenhuma parte da contratação 

                                                      
35https://www2.mppa.mp.br/noticias/acao-do-mppa-quer-mais-transparencia-do-estado-durante-a-
pandemia.htm 
36https://www.transparencia.org.br/downloads/publicacoes/Metodos%20Detec%C3%A7%C3%A3o%
20de%20Fraude.pdf 
37 “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. (CAMARÃO, Tatiana; CHRISPIM, Anna Carla 
Duarte; SANTANA, Jair Eduardo. Termo de Referência: O Impacto da Especificação do Objeto e do 
Termo de Referência na Eficácia das Licitações e Contratos. Belo Horizonte: Fórum, 2016. P. 44. 
Disponível em: https://www.forumconhecimento.com.br/livro/1190/1217/8304, Acesso em: 12 de 
junho 2020) 

https://www2.mppa.mp.br/noticias/acao-do-mppa-quer-mais-transparencia-do-estado-durante-a-pandemia.htm
https://www2.mppa.mp.br/noticias/acao-do-mppa-quer-mais-transparencia-do-estado-durante-a-pandemia.htm
https://www.transparencia.org.br/downloads/publicacoes/Metodos%20Detec%C3%A7%C3%A3o%20de%20Fraude.pdf
https://www.transparencia.org.br/downloads/publicacoes/Metodos%20Detec%C3%A7%C3%A3o%20de%20Fraude.pdf
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consta informação, cálculo ou justificativa de como se chegou ao elevado 

número de frascos que se visava adquirir, e por que precisariam estar na 

apresentação de unidades de 500ml, pois em outros quantitativos poderiam ser 

mais econômicos.  

73. Importante destacar, ainda, que o procedimento foi originado por 

solicitação direta da Diretora CÍNTIA DE SANTANA ANDRANDE TEIXEIRA (que 

era também responsável pelo termo de referência e a responsável pelo despacho 

onde consignou as informações de “pronta-entrega” sem qualquer respaldo 

documental). Essa solicitação, contudo, não se baseou em qualquer solicitação 

de aquisição de unidade específica, nos termos do entendimento há muito tempo 

consolidado pelo TCU:  

9.8.15 anexe as solicitações de bens e serviços aos respectivos 
processos, bem como a pesquisa de mercado necessária à 
elaboração de orçamentos; (TCU; Acórdão nº 254/2004-Segunda 
Câmara) 

 

74. Se não bastasse tudo isso, identificou-se que o termo de 

referência diverge das próprias condições que foram posteriormente impostas 

na dispensa emergencial.  

75. Exemplificando, o termo de referência expressamente 

condicionava como critério de aceitação a “comprovação de experiência 

anterior similar em termos quantitativos e qualitativos” por meio de atestados 

de fornecimento anterior, o que foi totalmente desprezado na dispensa. 

 

76. No mesmo sentido, o termo de referência (fls. 16/18) em 

nenhum momento afirma que os produtos deveriam ser de pronta-entrega, mas essa 

característica foi fundamental nas escolhas das vencedoras. 
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77. Cabe ressaltar que o termo de referência faz alusão a um Anexo 

1-A, que não existe na documentação entregue (limitada ao Anexo 1): 

 

78. Em resumo, esse modus operandi indicou direcionamento 

da contratação e abriu espaço para o desvio de milhões, pois não permitiu com que 

se soubesse onde e como seriam empregados os produtos contratados, impedindo 

uma perfeita fiscalização de sua destinação e das razões de sua contratação 

no quantitativo proposto.  

79. O próprio parecer jurídico, acostado ao procedimento na fl. 70 

da licitação, deixa clara a obrigatoriedade de ser demonstrado o cálculo do 

quantitativo do produto contratado, conforme trecho a seguir grafado:            

 

80.  Aqui, nem mesmo pode se alegar urgência, pois não há 

qualquer informação de que os estoques do produto estavam no fim ou de que 

não seria possível fazer uma compra direta em um quantitativo menor, para se 

buscar – com mais tempo – uma aquisição pública posterior, com valor e quantidades 

perfeitamente justificadas.  

81. À fl. 20 e ss. do procedimento de contratação consta que foram 

enviados e-mails para consultas dos preços de diversas empresas, entre os 

dias 18 e 19.03.2020. 
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82. Foram solicitados pela SESPA o total de 10 orçamentos de 

empresas, porém, apenas duas delas teriam respondido aos e-mails, o que é de 

se estranhar, considerando o valor do contrato. Assim, é razoável se pensar 

que várias das outras empresas consultadas tenham respondido, porém, suas 

propostas não tenham sido juntadas aos autos, intencionalmente. 

83. Importa destacar que os e-mails foram encaminhados/emitidos 

pela servidora MÁRCIA CRISTINA SANTOS CORREA, da GECOM/SESPA, de seu 

e-mail pessoal (MÁRCIAcscorrea@hotmail.com), o que chama atenção, pois 

contraria as normas da SESPA38, para os seguintes endereços eletrônicos: 

                                                      
38 Em consulta ao site da SESPA (http://www.saude.pa.gov.br/chamamentos/chamamentos-abertos/), 
no acesso “CHAMAMENTOS ABERTOS/AQUISIÇÃO EMERGENCIAL DE MEDICAMENTOS DE 
FARMACIA BASICA, é possível constatar que, no item 1 – DO OBJETO, consta expresso no subitem 

mailto:marciacscorrea@hotmail.com
http://www.saude.pa.gov.br/chamamentos/chamamentos-abertos/
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a) - distrinortevendas@gmail.com → empresa não encontrada em 
pesquisas no google; 
b) - ppf-innova@hotmail.com – em consulta ao google, se chegou 
na empresa P P F COM E SERV EIRELI, nome fantasia INNOVA, 
CNPJ 07.606.575/0001-00; 
c) - dentalbalaguer@hotmail.com - empresa de São Paulo. Rua 
Carijós, 1712. Jardim Alzira, Santo André , SP. CEP: 09180-00. 
Fone/Fax: (11) 947641479; 
d) - distrinort@gmail.com - DISTRINORTE - N. DO NASCIMENTO 
EIRELI - EPP - CNPJ: 07.657.779/0001-61- Endereço AV. BARÃO 
DO RIO BRANCO, 120, CASTANHAL/PA; 
e) - altamedltda@gmail.com - CNPJ: 21.581.445/0001-82 – 
EMPRESA CONTRATADA; 
f) - danieljpc@uol.com.br – não foi localizado empresa com esse 
e-mail. Porém, a pessoa física DANIEL JACKSON COSTA que 
utiliza esse endereço eletrônico é sócio da empresa Pinheiro e 
Fernandes Ltda que atua na venda de produtos farmacêuticos;    
g) - alfamedcomercial.vendas@hotmail.com - Alfamed Comercio - 
Av. Marquês de Herval, 2106 - Pedreira, Belém - PA, 66087-320;  
h) - comercial1@cristalfarma.com.br - Distribuidora Cristalfarma  - 
Rodovia BR 316-KM 6 Rua Leopoldo Teixeira, nº8 - Levilândia, 
Ananindeua - PA, 67030-025; 
i) - edilberto@cnplusnet.com.br - TV TUPINAMBAS, 258, 
JURUNAS. BELEM; 
J) administrativo@biotechsaude.com.br - R. Bernal do Couto, 1288 
- Umarizal, Belém - PA, 66055-080  

 

84. Ressai ainda, igual atenção também, o fato de que a empresa 

DISPARÁ HOSPITALAR jamais foi diretamente consultada neste processo, por 

meio de e-mails da sua pessoa jurídica, tal como feito com as demais contratadas. 

Porém, não obstante esse fato, foi juntada uma proposta, por pessoa denominada 

ISABEL MATOS (fl. 28/30), no valor de R$18,00 (dezoito reais), por frasco de 430 

gramas de álcool gel, com prazo de entrega de 30 dias.  

85. Mais incompreensível e ilógico se tudo seja interpretado 

dentro de uma perspectiva decorrente de legalidade, ainda, foi o fato de que o 

denunciado DANIEL JACKSON (fl. 27), consultado pela SESPA (e-mail 

                                                      
1.4 “Os fornecedores interessados em participar do credenciamento poderão enviar proposta 
comercial para o e-mail: cpl.sespa@gmail.com” (g.n), evidenciando que existe um e-mail 
institucional para o qual devem ser enviadas as propostas e, no entanto, no presente caso objeto da 
investigação, o e-mail da empresa DISPARÁ HOSPITALAR foi enviado para um e-mail que é 
pessoal da servidora MARCIA e não institucional. 

mailto:distrinortevendas@gmail.com
mailto:ppf-innova@hotmail.com
mailto:distrinort@gmail.com
mailto:danieljpc@uol.com.br
mailto:alfamedcomercial.vendas@hotmail.com
mailto:comercial1@cristalfarma.com.br
mailto:edilberto@cnplusnet.com.br
mailto:administrativo@biotechsaude.com.br
mailto:cpl.sespa@gmail.com
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(danieljpc@uol.com.br) para apresentar proposta, encaminhou orçamento em 

valores diferentes daqueles apresentados pela referida representante da 

DISPARÁ HOSPITALAR, mesmo constando no e-mail dele que seria também 

interlocutor dessa mesma empresa. Senão vejamos o comparativo: 

 

 

mailto:danieljpc@uol.com.br
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86. Sem qualquer justificativa ou esclarecimento complementar, o 

setor de compras consignou como preço da DISPARÁ HOSPITALAR o menor valor 
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consignado no e-mail em detrimento da proposta assinada, que aparentemente 

foi rubricada por DÉBORA PINHEIRO MESQUISA, sócia da empresa. 

87. Importante destacar que DANIEL JACKSON PINHEIRO 

COSTA é o atual presidente do Conselho Regional de Farmácia do Pará e sócio 

da empresa PINHEIRO E FERNANDES LTDA (CNPJ nº 32065982000196), que 

também comercializa produtos farmacêuticos, sendo que esta empresa possui 

atividade secundária semelhante ao contrato analisado “47.71-7-01 - Comércio 

varejista de produtos farmacêuticos, sem manipulação de fórmulas”, o que seria, em 

tese, a justificativa para sua consulta pela SESPA, nesta venda de álcool gel. Senão 

vejamos: 

 

Fonte: REGIN/JUCEPA 
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Fonte: REGIN/JUCEPA 

 

88. Contudo, essa empresa não está autorizada pela ANVISA a 

armazenar ou comercializar tais produtos, o que a impediria de ser contratada 

pela SESPA. 

89. Esse fato de DANIEL JACKSON ser sócio de empresa que 

comercializa produtos farmacêuticos (PINHEIRO E FERNANDES LTDA) e, ao 

mesmo tempo, se identificar como interlocutor da empresa DISPARÁ HOSPITALAR 

– em e-mail de resposta a pedido de cotação de preços – já deixa claro o conluio 

e o vínculo entre as empresas, pois duas propostas distintas foram 

apresentadas no procedimento de contratação, o que é forte indício de ajustes 

fraudulentos na cotação de preços. 

90. Essa relação do nacional DANIEL JACKSON – e 

consequentemente da empresa que é sócio – com a DISPARÁ HOSPITALAR, bem 

como o contato promíscuo deles na formulação das propostas apresentadas neste 

procedimento de contratação, adveio do e-mail oriundo do endereço eletrônico 

licitação@DISPARÁhospitalar.com, foi encaminhado tanto para MÁRCIA CORREA 

(e-mail pessoal), quanto para DANIEL JACKSON, o que deixa inconteste o 

mailto:licitação@disparahospitalar.com
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conluio entre o mesmo e os integrantes do núcleo de servidores públicos 

envolvidos. 

 

 

 

91. Para tanto, observe-se inclusive, que nas folhas do 

procedimento de compra, em que constam a proposta de preços apresentada pela 

empresa DISPARÁ HOSPITALAR e aquela oriunda de DANIEL JACKSON, foram 

feitos cortes do conteúdo total dos documentos colacionados aos autos pela 

servidora MÁRCIA CORREA, da SESPA. De fato, no documento de fl. 27 dos autos, 

consta no final da página, que corresponderia a folha 2 de um total de 3 (fl. 2/3), 

porém, não foi juntada essa terceira parte (fl.3/3), sem qualquer explicação. 

92. Em relação ao nacional DANIEL JACKSON ressai especial 

atenção o fato de ter sido demandado/consultado em seu e-mail pessoal 

(danieljpc@uol.com.br), pelo Governo do Estado, para apresentar propostas 

comerciais. 

93. Apenas como observação relevante, cabe acrescentar, 

inclusive, que, pelo menos três das empresas em que DANIEL JACKSON é sócio, 

possuem objetos sociais amplos, típicos de empresas usadas para fraudes em 

procedimentos licitatórios, o que se amplia mais no caso dele, quando se observa 

que vários destes objetos de suas empresas são coincidentes, demonstrando 

que tem sociedade em empresas concorrentes, o que não se justifica. 

94. Corroborando o exposto, merece transcrição trecho do objeto 

social da empresa DOM MEDIA COMUNICAÇÃO, MARKETING & TECNOLOGIA 

mailto:danieljpc@uol.com.br
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LTDA, também pertencente a DANIEL JACKSON, cuja descrição é idêntica à da 

sua da empresa PINHEIRO E FERNANDES LTDA, conforme a seguir: 

 
“DESENVOLVIMENTO E LICENCIAMENTO DE PROGRAMAS DE 
COMPUTADOR CUSTOMIZÁVEIS; DESENVOLVIMENTO DE 
PROGRAMAS DE COMPUTADOR SOB ENCOMENDA; 
TRATAMENTO DE DADOS, PROVEDORES DE SERVIÇOS DE 
APLICAÇÃO E SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM NA INTERNET; 
DESENVOLVIMENTO E LICENCIAMENTO DE PROGRAMAS DE 
COMPUTADOR NÃO-CUSTOMIZÁVEIS; CONSULTORIA EM 
TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO; SUPORTE TÉCNICO, 
MANUTENÇÃO E OUTROS SERVIÇOS EM TECNOLOGIA DA 
INFORMAÇÃO; PORTAIS, PROVEDORES DE CONTEÚDO E 
OUTROS SERVIÇOS DE INFORMAÇÃO NA INTERNET; 

 

95. Os indicativos de montagem do procedimento não param por 

aí. Nessa cotação de preços em análise, a empresa REINAFARMA (Farmácia 

Popular de Belém Ltda) também não foi consultada por e-mail, como as demais, 

para apresentar proposta de preços, porém, “surgiu” sua cotação para o produto 

álcool gel que se pretendia adquirir, com o elevado valor de R$ 34,49, que, 

portanto, foi absurdamente superior aos demais preços apurados, servindo, 

claramente, para aumentar o preço médio do produto na pesquisa e, com isso, 

trazer ares de razoabilidade ao preço escolhido no contrato direcionado, fato 

esse, como visto acima, devidamente assumido pela senhora ANA LÚCIA. 

96. Nesse sentido, evidencie-se novamente o que restou dito ao 

Ministério Público pela Senhora Ana Lúcia, e cujo teor pode ser conferido na 

integralidade pelo vídeo e degravação anexas ao presente, com destaques ao 

excerto abaixo: 

“(.....) S: Vamos, vamos retomar as suas anotações e os 
detalhamentos todos. Para ter como uma... um exercício, digamos 
um pouco mais diferenciado. É o processo número 2020.229598, a 
senhora, pelas anotações, quais seriam as irregularidades? 
AL: O processo é uma demanda de origem do DAS e (...) começa ai, 
eles não são órgão de origem.  
S: Ok! 
AL: São órgão [sic] de execução (...) ordenação de despesa. A 
questão da cotação né, já vim [sic] com a indicação de quem 
cotar, com quem cotar... 
S: O direcionamento? 
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AL: Com a exceção da Reinafarma que fui eu que fui atrás, eu 
quero deixar ressalva para não dizer que eu me isentei disso tá, 
mesmo sem nenhuma, interesse. O TR assinado, e aqui é um ponto 
muito importante porque quando esse TR era construído pelo DAS 
e assinado por ela, era pela equipe dela e a minha equipe é ciente 
disso e sabe. Então além de não serem demanda de origem, serem 
órgão de origem, ainda faziam o TR. Termo de referência tem que 
ser técnico pra fazer (...) especificações (...).” 

 

97. Tais declarações se harmonizam integralmente quando 

observado com atenção o documento da REINAFARMA, cujos fortes indicativos 

de fraude, se materializam pelo fato que, nem mesmo consta assinatura de qualquer 

representante da empresa, bem como seu conteúdo diz respeito a orçamento de 

caixas de Azitromicina, que grosseiramente foi “transformado” em proposta de 

álcool gel, nos exatos termos das especificações técnicas exigidas pela SESPA. 

Senão vejamos: 
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98. Outra cotação de preços – que chegou aos autos sem que se 

saiba como – foi a da empresa FTTO (FT FARMA), pois não consta qualquer e-

mail de consulta para ela encaminhado pela SESPA ou resposta de qualquer 

representante dessa pessoa jurídica, enviando a proposta juntada aos autos. Ora, 

trata-se de empresa sediada em Palmas/TO, o que inviabilizaria, inclusive, algum 

contato pessoal imediato, tornando ainda mais incompreensível a forma como sua 

proposta de preços chegou ao procedimento de aquisição de álcool gel, em análise. 

99. Some-se a isso, que na proposta de preços dessa empresa 

FTTO (FT FARMA), acostada na fl. 31 desse procedimento de dispensa, nem 

mesmo constava assinatura de algum representante seu, que validasse ao 

documento. Vale destacar, ainda, que nessa cotação de preços constou o valor 

de R$ 17,98 por unidade de álcool gel, com data de entrega de 10 dias, ou seja, 

em prazo e preço inferiores àqueles apresentados pela DISPARÁ 

HOSPITALAR. Todavia, mesmo com proposta de preço inferior e prazo menor, 

a empresa FTTO (FT FARMA) não foi escolhida para fornecer o produto álcool 

gel, sem qualquer justificativa para tanto, não obstante ter sido contratada pela 

SESPA, para o fornecimento de 200.000 unidades de máscaras (item 04 dessa 

dispensa de licitação – não é objeto da presente denúncia).    
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100. Outra proposta (fl. 33) inserida no procedimento com fortes 

indícios de fraude corresponde à da empresa MAXIMA DISTRIBUIDORA DE 

MEDICAMENTOS LTDA (CNPJ n° 17.189.295/0001-99), pois tal pessoa jurídica 

tem sede no interior do Estado do Pará, na cidade de Parauapebas, e que jamais 

havia realizado qualquer contratação anterior com o Estado ou qualquer município 

paraense, ao que se soma o fato de que sua proposta foi oriunda de uma cidade 

chamada “Aparecida de  Goiânia”, que fica em outro Estado da Federação (Goiás), 

na qual a empresa não está sediada. Ademais, nem mesmo houve sua consulta 

por e-mail, pela SESPA, pois seu endereço eletrônico também não consta dentre 

aqueles para os quais foram encaminhados os pedidos de orçamento, de modo que 

não existe nos autos qualquer indicativo de onde “surgiu” tal proposta. 

101. Na realidade, essa proposta é assinada por vendedor 

identificado como EDSON CAMPOS, que não é sócio ou administrador da empresa, 

não havendo informações se possui ao menos procuração para representá-la.  
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102. As propostas não assinadas ou assinadas por pessoa que 

sequer possui comprovação de representação não podem servir para vincular os 

preços praticados, sendo inválidas, lembrando-se que sequer há como se verificar 

como essas propostas foram apresentadas, já que simplesmente “surgiram” no 

certame. 

103. Portanto, não houve três cotações de preços independentes 

para a devida justificação do preço exigível nas dispensas de licitações: 

“(...) faça constar dos processos de contratação direta, inclusive por 
meio de licitação com base no art. 24, incisos I e II, da Lei nº 
8.666/93, pesquisa de preços de mercado, no número mínimo de três 
cotações válidas, elaborados por empresas do ramo, com 
identificação do servidor responsável pela consulta, conforme 
iterativa jurisprudência deste Tribunal”. (TCU; Acórdão n.º 
1782/2010-Plenário)  
 
“no processo de Dispensa de Licitação 11/2013, não constaram do 
respectivo processo administrativo elementos suficientes para 
demonstrar a compatibilidade dos preços a contratar, com aqueles 
vigentes no mercado ou com os fixados por órgão oficial competente, 
ou, ainda, com os que constam em sistemas de registro de preços, 
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nem ficou demonstrado haver sido consultado o maior número 
possível de fornecedores ou executantes, com vistas a que restasse 
demonstrado ser a opção escolhida, em termos técnicos e 
econômicos, a mais vantajosa para a Administração, em desacordo 
com o disposto nos incisos II e III do parágrafo único do art. 26 da 
Lei 8.666/1993”.  (TCU; Acórdão 1607/2014-Plenário) 

 

104. Ressalta-se que a justificativa de preços continua sendo a regra, 

até mesmo das dispensas emergenciais para o enfretamento ao COVID-19, 

disciplinado pela Lei Federal nº 13.979/2020, que excepcionalmente excetua a 

justificativa de preços: 

Art. 4º-E. (...) 
VI - 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;  
VII - adequação orçamentária 
§ 2º Excepcionalmente, mediante justificativa da autoridade 
competente, será dispensada a estimativa de preços de que trata o 
inciso VI do caput 
§ 3º Os preços obtidos a partir da estimativa de que trata o inciso VI 
do caput não impedem a contratação pelo Poder Público por valores 
superiores decorrentes de oscilações ocasionadas pela variação de 
preços, hipótese em que deverá haver justificativa nos auto. 

 

105. Ainda em relação à empresa MAXIMA DISTRIBUIDORA DE 

MEDICAMENTOS LTDA, trata-se de empresa envolvida em recente venda ilícita 

para o município de Parauapebas, cujo procedimento, segundo se evidencia 

do teor do extrato de notícia de fato registrada no sistema SIMP do MP sob nº 

001899-030/2020, que teria sido publicado nos diários oficiais em 28 de abril de 2020 

e finalizado em 30 de abril de 2020, tendo resultado contratação da empresa 

MAXIMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA, CNPJ:17.189.295/0001-

99, para aquisição de 20 respiradores mecânicos de valor unitário de R$ 130.000,00 

(centro e trinta mil reais), totalizando o custo de R$ 2.600.000,00 (dois milhões e 

seiscentos mil reais, ou seja, posterior a aquisição ora sob trato, sendo que a 

negociação feita naquele município já foi objeto de ação civil pública de 

improbidade administrativa, pelo Ministério Público Estadual, sob a justificativa 



 

GRUPO DE ATUAÇÃO ESPECIAL NO COMBATE AO CRIME 
ORGANIZADO – GAECO 
 

 
 

 

 
 
 
 

GRUPO DE ATUAÇÃO ESPECIAL NO COMBATE AO CRIME ORGANIZADO 
Avenida 16 de Novembro, 418, Cidade Velha, Belém-PA 
CEP: 66.023-220 

Fone: (91) 3210-3540 
gaeco@mppa.mp.br 
www.mppa.mp.br 

P
ág

in
a6

2
 

de fraude, segundo apurações feitas nos autos do processo judicial eletrônico nº 

0803189-65.2020.8.14.004039, classe ACP de Improbidade Administrativa, cujo feito 

não tramita em segredo de justiça, em sede do qual restou concedida parcialmente 

a tutela de urgência requerida e determinado o bloqueio de R$ 1.300.000,00 (um 

milhão e trezentos milhões dos ativos imobilizados dos réus, para fins de suportar 

solidariamente a constrição40.  

106. Aqui, portanto, outra proposta com contundentes indícios de 

fraude, que apenas serviu para compor cotação de preços falsa, elevando o 

preço médio para justificar a contratação da empresa DISPARÁ HOSPITALAR, 

para o fornecimento de produto com sobrepreço. 

107. Recorde-se que a empresa DISPARÁ HOSPILAR foi contratada 

considerando um preço afirmado em e-mail diferente de sua proposta comercial 

físico. E, mesmo assim, considerando o preço informado no e-mail (valor unitário de 

R$18,00), a empresa FTFARMA cotou um preço menor que a vencedora DISPARÁ 

HOSPITALAR (valor unitário de R$17,98): 

                                                      
39 “(....) Chama atenção o fato de haver indícios de que a gestão municipal não teria disponibilizado 
tempestivamente, no Portal Transparência, a integralidade dos dados sobre referida contratação. 
Situação que, a se confirmar, trará nitidez a intenção de desviar da accountability e do controle social 
dos gastos, cujo formato concedido pelo artigo 4º da Lei 13.979/2020 sobrelevou o conteúdo do artigo 
48 da Lei Complementar 101/00. Também denotou surpresa o fato de todo o procedimento 
administrativo pertinente ao Contrato Administrativo n. 20200219 (evento n. 17270271) ter sido 
materializado em mais de 200 páginas e só frações desses eventos terem sido encaminhados 
ao MPPA, o que, em tese, pode sinalizar a intenção de favorecer uma inadequada e parcial 
leitura da realidade. No limite, e em tese, situação tradutora da hipótese descrita no inciso V, 
artigo 5º da Lei 12.846/2013. Seja como for, das parcas peças do procedimento foi possível 
compreender o grau de irregularidades indicadas pelo MPPA. Se a própria Lei 13.979/2020 
autoriza o expediente da dispensa da licitação para atender as situações de emergências, desde que 
sua justificativa fosse baseada no pronto atendimento (incisos I e II, artigo 4º, da Lei 13.979/2020), a 
tese de nublagem à accountability e ao controle social ganharam reforço ao se notar várias passagens 
que, em tese, foram hábeis para propiciar o fenômeno da dissimulação. É que mesmo diante da 
urgência do procedimento, a Lei 13.979/2020 não foi leviana a ponto de impedir que terceiros, com 
propostas mais adequadas, alinhadas à urgência e com prospecto técnico apropriado, surgissem 
(parágrafo 6º, artigo 4º, desta lei). Nota-se aqui que o legislador, mesmo diante da urgência, não quis 
se afastar de diretrizes como eficiência, economicidade e ampla participação dos interessados, como 
veiculado pelo artigo 3º da Lei 8.666/93.(...)” (Página 05, referente ao número 17535633, da decisão 
da lavra do Exmo. Senhor Juiz de Direito de Paraupebas, Dr. Lauro Fontes Junior, cuja íntegra, em 
razão de versar sobre feito que não tramita sobre segredo de justiça, pode ser conferida por meio de 
simples leitura através do PJE nº 0803189-65.2020.8.14.0040.).  
40 http://www.mppa.mp.br/noticias/mppa-obtem-decisao-favoravel-na-acao-sobre-irregularidades-na-
compra-de-respiradores.htm 

http://www.mppa.mp.br/noticias/mppa-obtem-decisao-favoravel-na-acao-sobre-irregularidades-na-compra-de-respiradores.htm
http://www.mppa.mp.br/noticias/mppa-obtem-decisao-favoravel-na-acao-sobre-irregularidades-na-compra-de-respiradores.htm
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108. Ora, se a empresa FTFARMA venceu o item das máscaras 

cirúrgicas, quais foram as razões de seu preço em álcool em gel terem sido 

desconsiderados? 

109. Essas irregularidades com relação as cotações de preços 

indicam contundente montagem do certame para montagem artificial dos 

preços, e direcionamento da empresa vencedora, devidamente comprovadas 

com as provas apresentadas. 

110. Chamou atenção, também, que a dispensa de licitação não 

possuía um responsável pelo seu andamento (Comissão Permanente de Licitação 

ou Comissão Especial de Licitação), nos termos do art. 38, inciso III, da Lei de 

Licitações: 

Art. 38.  O procedimento da licitação será iniciado com a abertura de 
processo administrativo, devidamente autuado, protocolado e 
numerado, contendo a autorização respectiva, a indicação sucinta de 
seu objeto e do recurso próprio para a despesa, e ao qual serão 
juntados oportunamente: (...) 

III - ato de designação da comissão de licitação, do leiloeiro 
administrativo ou oficial, ou do responsável pelo convite; 

 
111. Ressalta-se que essa observação constou inclusive no parecer 

jurídico prévio de fls. 63/76, mas, mesmo assim, totalmente inobservado pela 

SESPA. 
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112. A partir do parecer jurídico prévio, os atos licitatórios 

(inauguração do procedimento administrativo e despacho de dispensa de licitação) 

foram realizados diretamente pelo então Secretário de Estado de Saúde, ALBERTO 

BELTRAME.  

113. Sabe-se que a autorização para realização da dispensa é ato 

próprio do ordenador de despesas, mas a comissão de licitação continua com 

poderes para analisar a documentação dos licitantes, encaminhamento para 

publicação, encaminhamento para parecer do controle interno, nos termos do 

julgamento do TCU no Acórdão nº 2492/2016-Plenário. 

114. Cabe ressaltar que, justamente por estar ausente o condutor do 

processo, não foram analisadas as documentações de habilitação dos vencedores 

antes da declaração de dispensa e empenho. 

115. Neste mesmo sentido, o ato de julgamento (dispensa) do 

Secretário de Estado de Saúde sequer justificou as quantidades contratadas, 

aceitando a manifestação da Diretora CÍNTIA DE SANTANA ANDRANDE 

TEIXEIRA sobre “pronta-entrega”, sem qualquer respaldo documental e sem 

previsão no termo de referência, bem como beneficiando empresa que sequer 

propôs o menor preço. 

116. Confirmando a montagem do certame de dispensa (mais um 

indício corroborador), identificou-se que a certidão de regularidade do FGTS de duas 

empresas foi emitida em maio de 2020, portanto, após a declaração de dispensa, 

contratação e até mesmo empenho, mas juntado anteriormente (com numeração 

contínua) para fazer de conta a higidez do processamento da informação: 
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117. Isso demonstra que o certame não estava autuado, sendo 

numerado posteriormente, em detrimento do que dispõe o art. 38 da Lei de 

Licitações: 

Art. 38.  O procedimento da licitação será iniciado com a abertura de 
processo administrativo, devidamente autuado, protocolado e 
numerado, contendo a autorização respectiva, a indicação sucinta 
de seu objeto e do recurso próprio para a despesa, e ao qual serão 
juntados oportunamente: (....) 

 
118. Na realidade, os próprios documentos de habilitação das 

empresas (certidões de regularidade das vencedoras) foram juntados e autuados 

somente após a declaração de dispensa do Secretário de Estado de Saúde Pública 

e empenho, demonstrando que houve o beneficiamento antes mesmo de 

verificar suas regularidades formais. 

119. Com relação a esse ponto, cabe ressaltar que a Lei Federal nº 

13.979/2020 excepcionou para que, justificadamente no procedimento 

administrativo, seja dispensado a apresentação de regularidade fiscal e trabalhista e 

demais requisitos de habilitação, salvo a regularidade de seguridade social: 

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.   

 

120. Assim, considerando que o ato de dispensa e empenho foi 

realizado antes da juntada dessas certidões (inclusive de regularidade de 

seguridade social) temos a irregularidade patente do certame. 

121. Isso fica evidente no próprio parecer da AGE: 
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122. Na realidade, até o momento não foi juntada cópia dos atos 

constitutivos das empresas vencedoras. 

123. Por fim, para confirmar todos as ilegalidades aqui expostas, foi 

expedido parecer do AGE – Auditoria Geral do Estado do Pará – no procedimento 

de contratação (fl. 111/118), que parece ter sido feito em substituição a um parecer 

jurídico, o qual, contudo, deveria analisar os termos da contratação durante o seu 

curso. Ocorre que tal parecer jurídico foi produzido apenas no dia 15.05.2020, 

ou seja, bem depois até mesmo do pagamento (08.05.20) já ter sido realizado 

para a empresa contratada. Esse documento não possui, portanto, qualquer 

utilidade para o procedimento de contratação e nele apenas são reiterados alguns 

fatos aqui já expostos, quanto a não terem sido feitas as publicações relativas a 

contratação, bem como quanto à inserção de documentos de habilitação das 

empresas contratadas após os pagamentos já terem sido até mesmo realizados, 

sem que houvesse qualquer justificativa para essa ausência de cuidados 

essenciais.  

124. Além disso, nesse parecer da AGE, nem mesmo se faz 

qualquer referência a razão pela qual não foram firmados os contratos decorrentes 

das contratações ou, pelo menos, porque não estariam colacionados ao 

procedimento, em que, inclusive, já teriam sido supostamente fornecidos todos os 

produtos contratados e feitos todos os correspondentes pagamentos pelo Estado. 

125. Resumindo, praticamente todos os deveres estabelecidos em 

lei, como obrigatórios da dispensa de licitação, foram totalmente ignorados, pois 

o objetivo era apressar o procedimento e simular o mínimo de legalidade para 

que a empresa DISPARÁ HOSPITALAR fosse logo declarada a vencedora do item 
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álcool em gel 70%, para que o esquema pudesse ser colocado em prática na parte 

financeira.  

 

VI. 2 – DO SOBREPREÇO 
 
126. Não bastassem todos esses claros indicadores de fraudes e 

direcionamentos, com o objetivo de justificar o sobrepreço, esse fato ficou 

inconteste com base na própria pesquisa de preço de contratações públicas, 

colacionada às fls. 46/49 do procedimento de aquisição em análise, pois ali consta 

que sete dias antes da cotação, havia sido feita compra de álcool gel, de 500ml, 

pelo valor unitário de R$ 7,20 e outra, naquele mesmo mês, pela quantia de R$ 

4,99, conforme documentos abaixo colacionados: 
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127. Inclusive, em pesquisa no site do painel de preços públicos 

(https://paineldeprecos.planejamento.gov.br/analise-materiais), que curiosamente 

foi mencionado no procedimento como fora do ar, na época das cotações, foi 

encontrada compra, feita quase no mesmo dia daquela efetuada pela SESPA, na 

qual resta claro que o preço pago, por quantidade absurdamente inferior (o que 

influencia no preço), foi próximo da metade daquele resultante da presente 

aquisição: 

https://paineldeprecos.planejamento.gov.br/analise-materiais
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128. Para corroborar mais ainda o sobrepreço, considerando que há 

indícios veementes de fraude nas cotações de preços, foram coletados outros preços 

praticados durante a pandemia COVID-19. 

129. Pesquisando no Banco Nacional de Preços do Ministério da 

Saúde, somente foi encontrado registro de contratação em 31 de janeiro de 2020, 

com preço unitário de R$6,59, fornecido ao Município da Lapa (PR). 

130. No painel de compras do governo federal 

(SIASG/COMPRASNET) foram encontradas várias contratações durante a 

pandemia, sendo que o maior valor foi de R$10,00 a unidade, demonstrando o 

sobrepreço da dispensa emergencial do Estado do Pará. 
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131. Também foram pesquisadas aquisições realizadas por 

municípios paraenses (de forma a demonstrar que a conformação geográfica não 

seria um fato a incrementar os custos/preço final da mercadoria) e por alguns 

Estados da Federação (para que não seja alegado que a limitação foi em razão da 

quantidade contratada). 

132. A pesquisa de preços demonstra que os preços praticados 

pelo Governo do Estado do Pará com relação ao álcool em gel são quase o 

dobro da média e mediana do mercado, conforme comparativo: 

Órgão 
DATA DO 

RESULTADO 

Item da 

Compra/Licitação 
Quantidade 

Valor 

Unitário 

COMANDO DO EXÉRCITO 17/03/2020 00023/2020 400 R$10,00 

PREFEITURA DE ARIQUEMES 

(RO) 
18/02/2020 00103/2019 1955 R$9,95 

ESTADO DE RONDONIA 06/04/2020 00195/2019 1200 R$6,83 

ESTADO DE RONDONIA 10/03/2020 00204/2019 25616 R$4,48 

ESTADO DE MINAS GERAIS 

(POLÍCIA CIVIL) 
25/03/2020 

1259662 

000008/2020 
85.680 R$4,92 

GOVERNO DO ESPÍRITO 

SANTO 
02/04/2020 OF 0744/2020 400.000 R$15,90 

GOVERNO DO ESPÍRITO 

SANTO 
01/04/2020 OF  0747/2020 38.400 R$8,50 

PREFEITURA DE PORECATU 

(PR) 
13/03/2020 00003/2020 200 R$5,95 

COMANDO DO EXÉRCITO 04/02/2020 00008/2019 1580 R$5,50 

PREFEITURA DE CASTANHAL 

(PA) 
29/04/2020 027/2020/PMC 240 R$10,27 

PREFEITURA DE MAGALHÃES 

BARATA (PA) 
07/05/2020 7/2020-040501 100 R$15,44 

PREFEITURA MUNICIPAL DE 

BELÉM (PA) 
18/05/2020 041/2020 40000 R$8,51 

PREFEITURA MUNICIPAL DE 

PEIXE-BOI (PA) 
11/05/2020 

Nº 7/2020 003 

DISP 
2040 R$14,50 

VALOR MÉDIO R$9,29 

VALOR MEDIANO R$8,51 
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133. Destarte, somente nesse item seria um sobrepreço de 

R$1.388.619,23.  

134. Ressalta-se que o preço da tabela acima está de acordo com os 

preços juntados na dispensa de licitação analisada que tinham o valor unitário de R$ 

7,20 e R$4,99, respectivamente, na ATA SRP Nº 106/2019 do MINISTÉRIO DA 

DEFESA e ATA SRP Nº 102/202O-COMANDO DO EXÉRCITO (acima 

colacionadas). 

135. Isso demonstra que, de fato, as cotações foram montadas 

apenas para possibilitar a contratação indevida, ilegal e direcionada da 

empresa DISPARÁ HOSPITALAR. 

136. Cabe ressaltar que a quantidade adquirida pelo Governo do 

Estado do Pará de fato poderia ser limitadora de mercado, já que as quantidades 

são exorbitantes. Mas isso somente demonstra a necessidade de maior pesquisa de 

mercado, o que não foi feito.  

137. Quais as razões, neste sentido, de não terem sido 

pesquisados preços diretamente com os fabricantes de álcool em gel (mesmo 

que em outros Estados da Federação), mas somente de comércio atacadistas, 

notadamente quando foi exigido pronta-entrega? 

138. Mesmo diante dessas discrepantes realidades de preços, a 

SESPA ignorou totalmente essas pesquisas, resumidas na fl. 55, e celebrou 

contrato com a empresa DISPARÁ HOSPITALAR, por preço arbitrariamente 

superior.  

139. Nesse ponto, cabe destacar que até mesmo a proposta da 

empresa DISPARÁ HOSPITALAR, colacionada à fl. 29/30 dos autos, foi um 

documento forjado (indícios de adulteração/manipulação), feito sem qualquer 

cuidado, como é típico de procedimentos “montados” às pressas, pois 

descreve produto a ser entregue, que nada tem a ver com aquele que estava 

sendo contratado, conforme a seguir grifado:   
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140. Ponto interessante, também, é que a proposta de preços da 

Empresa ALTAMED Distribuidora (fl. 25/26) – que também foi uma das contratadas 

nesse procedimento de Dispensa de Licitação – apresentou formatação (letra, 

organização do texto, espaçamento) praticamente idêntica àquela da empresa 

DISPARÁ HOSPITALAR (fl.29/30), o que corrobora o fato de que foram “montadas” 

em conjunto, neste procedimento de contratação. 

141. Doutra banda, nem mesmo se poderia alegar que o prazo de 

entrega seria um diferencial da empresa DISPARÁ, que justificaria sua escolha, 

pois em sua proposta apresentada pela representante ISABEL MATOS (fl. 

28/30), consta que a entrega seria feita em 30 dias, ou seja, a informação sobre 

o suposto recebimento imediato dos bens adquiridos, somente consta na 

manifestação exarada pela diretora da SESPA e denunciada, CÍNTIA,  nas suas 

justificativas da contratação, de modo que nenhum outro documento dos autos 

indica esse fato, nem mesmo a proposta da própria contratada. 

142. De fato, apenas na manifestação de fl. 57 dos autos, exarada 

pela denunciada CÍNTIA, consta que a empresa DISPARÁ HOSPITALAR faria a 

entrega imediata de 159.400 unidades de frasco em álcool gel, o que, portanto, não 

se coaduna com o fato de, quatro dias antes, a própria empresa ter aposto em 

sua proposta que só poderia fornecer os produtos em 30 dias. Senão vejamos 

(grifos nosso): 

 

    

143. Repita-se. Em nenhum momento (seja nos e-mails ou nas 

propostas físicas) consta a informação de que a empresa DISPARÁ HOSPITALAR 
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teria ou não condições de entrega imediata, não estando nos autos a 

comunicação de como foram obtidas tais informações.  

144. Ressalta-se que os e-mails que solicitavam as cotações de 

preços informavam que, caso a empresa não detivesse a quantidade total 

pesquisada, que cotasse o que dispõe no momento (ou seja, essa informação 

deveria estar na cotação de preço). 

 

145. Nesse ponto, a proposta da DISPARÁ HOSPITALAR inclusive 

afirma a entrega em 30 dias, conflitando com a informação despachada por CÍNTIA.  

146. Em seguida, no dia 23/03/2020, o Secretário Adjunto de Gestão 

Administrativa PETER CASSOL determina a formalização como dispensa 

emergencial em razão das necessidades urgentes de enfrentamento ao COVID-19. 

147. O feito recebeu parecer jurídico prévio favorável da 

CONJUR/SESPA, ressaltando que o parecer se bastou na análise da possibilidade 

de dispensa emergencial, no despacho de dispensa e na análise minuta de 

eventual contrato. 

148. Assim, o então Secretário de Estado de Saúde Pública 

ALBERTO BELTRAME, no dia 23/03/2020, declarou a dispensa emergencial em 

favor das empresas ALTAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA ME 

(CNPJ nº 21.581.445/0001-82) no valor de R$2.840.000,00; DISPARÁ 

HOSPITALAR COM. E SERVIÇOS LTDA EPP (CNPJ nº 20.442.743/0001-29) no 
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valor de R$2.869.200,00; e FITTO COM. PROD. FARMACÊUTICOS E 

HOSPITALARES EIRELI (CNPJ nº 20.492.182/0001-47) no valor de R$278.000,00. 

149. Na declaração de dispensa sequer foi consignado a quantidade 

contratada dos produtos de cada empresa, mas considerando os valores totais dos 

atos de dispensa tem-se descortinado ou elucidado quanto a esta circunstância, que 

seriam apenas as quantidades consignadas no despacho da diretora da 

DAS/SESPA CÍNTIA DE SANTANA ANDRADE TEIXEIRA que teriam pronta 

entrega, quais sejam: 

Item Descrição Quanti-

dade 

Valor 

Unitário 

Valor Total 

(R$) 

Vencedora 

1 Luva para procedimento não cirúrgico 

tamanho “M” 

100.000 R$28,40 2.840.000,00 ALTAMED 

3 Máscara cirúrgica descartável 200.000 R$1,39 278.000,00 FITTO 

4 Álcool em Gel 70 159.400 R$18,00 2.869.200,00 DISPARÁ  

 

150. No mesmo dia, os valores para as empresas ALTAMED 

DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA ME e DISPARÁ HOSPITALAR COM. 

E SERVIÇOS LTDA EPP foram empenhados sob a inscrição 2020NE01709 e 

2020NE01716, conforme fls. 86 a 92. O empenho para a empresa FITTO COM. 

PROD. FARMACÊUTICOS E HOSPITALARES EIRELI foi realizado somente 

08/05/2020, conforme fls. 106. 

 

VII – DA CRIAÇÃO DE CONSÓRCIO CRIMINOSO  

 

151. Escolhida a empresa para ganhar diversas licitações da SESPA, 

e como a DISPARÁ HOSPITALAR não tinha lastro econômico-financeiro para 

contratações de grande monta, era preciso definir a forma de aquisição dos 

produtos licitados – onde, quem, como e quando – e a divisão do dinheiro advindo 

dos cofres públicos, posteriormente desviado e lavado.  

152. Destaque-se, de antemão, que o planejamento teve êxito, pois 

a empresa DISPARÁ HOSPITALAR ganhou cinco (05) licitações41 na SESPA, no 

                                                      
41 As demais licitações serão objeto de outras investigações. 
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contexto da pandemia de COVID 19, conforme extraído do site da Secretaria de 

Saúde:  

 

Fonte: https://transparenciacovid19.pa.gov.br/  

 

153. Os integrantes da ORCRIM e ora denunciados DANIEL 

JACKSON e LUIZ FELIPE FERNANDES42, que nada tinham a ver com as licitações 

na SESPA, criaram uma espécie de consórcio criminoso, por meio do qual 

investiram e financiaram a compra de vários produtos licitados de outras empresas, 

dentre eles os 159.400 frascos de álcool em gel 70%, no menor custo aceitável, 

para posteriormente obterem o maior lucro desejado (com o sobrepreço), e 

possibilitando o melhor rateio entre os integrantes da ORCRIM. O apoio contábil 

ao consórcio coube ao denunciado LEANDRO43, cujo papel será destacado mais 

adiante. 

154. Dessa forma, “injetaram” dinheiro, através de suas empresas, 

comprando o álcool em gel a um custo baixíssimo44 da empresa ALLIANCE 

                                                      
 
42 Breve perfil de LUIZ FELIPE FERNANDES: empresário, sócio das empresas DOM MEDIA 
COMUNICAÇÃO, MARKETING & TECNOLOGIA LTDA (CNPJ nº 36579125000165); HOLDING 
FERNANDES COSTA LTDA (CNPJ nº 35775324000186); PINHEIRO E FERNANDES LTDA (CNPJ 
nº 32065982000196); CONSTRUTORA KARAJÁS LTDA (CNPJ n° 83310177000111). Algumas 
dessas empresas foram utilizadas para “lavar” o dinheiro ilicitamente recebido da SESPA. 

 
43 FRANCISCO LEANDRO RODRIGUES ROCHA consta formalmente como representante da 
empresa DOM MEDIA COMUNICAÇÃO, MARKETING & TECNOLOGIA LTDA (CNPJ nº 
36579125000165). Também é contador do Conselho Regional de Farmácia, cujo presidente atual é 
DANIEL JACKSON. 
44 Cada frasco de 500ml de álcool em gel 70%, adquirido da empresa ALLIANCE COMÉRCIO DE 
COSMÉTICOS LTDA, custou R$6,20 (seis reais e vinte centavos), sendo que a empresa DISPARÁ 

https://transparenciacovid19.pa.gov.br/
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COMÉRCIO DE COSMÉTICOS LTDA (CNPJ n° 15.438.600/0001-03), sediada em 

São Paulo/SP, e da empresa A. R. OHANA (CNPJ n° 24.081.477/0001-07), sediada 

atualmente em Ananindeua/PA, como forma de garantir que teriam o produto para 

entregar à SESPA, honrando o contratado. 

155. Segundo constou da planilha apresentada por FELIPE e 

LEANDRO a CARLOS EDUARDO (vide tópico X), o custo de aquisição do álcool 

em gel seria de R$1.322.862,40 (sendo R$442.382,40 da empresa ALLIANCE, e 

R$880.480,00 da empresa A R OHANA). 

156. O “investimento”, como era esperado, foi posteriormente 

“coberto” com o pagamento pela SESPA à empresa DISPARÁ HOSPITALAR, após 

o lançamento da nota fiscal, no valor de R$2.869.200,00, e autorizando o pagamento 

em 08.05.20:  

 

                                                      
HOSPITALAR vendeu à SESPA esse mesmo produto pelo valor de R$18,00 (dezoito reais), o que 
comprova, para além de qualquer dúvida razoável, o sobrepreço alegado (aumento de 290%). 
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157. CARLOS EDUARDO e DÉBORA tinham ciência (fato por eles 

confirmado em colaboração premiada) que essa era a oportunidade de deslanchar 

economicamente a empresa DISPARÁ HOSPITALAR, e os investidores constituíam 

essa grande chance, razão pela qual aderiram voluntariamente ao projeto do 

consórcio criminoso. Em diálogo estabelecido entre CARLOS EDUARDO e 

ISABEL45, em 24.03.20, há um arquivo de áudio (iped2974594846873828114.opus) 

em que CARLOS EDUARDO fala sobre a venda de máscaras a R$29,9046 para um 

tal de “John”, alegando que “se for preciso a gente compra mais”, e conclui: “é pra 

mostrar também força aqui pros meus investidores aqui, tá!?”. 

158. Para garantir que a engrenagem do esquema criminoso não 

falhasse e não houvesse intercorrências e desinformações entre os integrantes da 

ORCRIM, em especial aqueles que estivessem na linha de frente (logística com 

transporte, recebimento, entrega, pagamentos, transferências, etc.), a estratégia 

                                                      
45 Extraído do aparelho celular de CARLOS EDUARDO, voluntariamente apresentado em 
colaboração premiada. 
46 Outra licitação na SESPA, em parte ganha pela DISPARÁ, mas com o mesmo esquema criminoso. 
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criada foi montar um grupo de Whatsapp entre os núcleos empresarial e de 

investidores (vide organograma no tópico XII), denominado “GRUPO DIS-DOM”47. 

159. A partir da colaboração premiada de CARLOS EDUARDO e 

DÉBORA foi possível desvendar a existência de tal grupo, integrado pelos 

denunciados DANIEL JACKSON (perfil Danieljpc), FELIPE (sem perfil, aparece 

apenas o número 559199874551) e CARLOS EDUARDO (informações extraídas de 

seu celular48): 

 

 

 

      

                                Perfil de Daniel Jackson                           Perfil de Felipe 

 

                                                      
47 Embora o aparelho telefônico tenha sido entregue voluntariamente por CARLOS EDUARDO, as 
conversas e diálogos constantes de tal grupo só foram recuperadas a partir do dia 20.04.20. O nome 
do grupo é uma referência às empresas DISPARÁ HOSPITALAR (DIS) e DOM MEDIA 
COMUNICAÇÃO, MARKETING & TECNOLOGIA LTDA (DOM), esta última de propriedade dos 
denunciados DANIEL JACKSON e FELIPE. 
48 Conversa objeto de análise laborada pelo GAECO MPPA (extraída do celular de CARLOS 
EDUARDO), a partir do acervo constante do HD n° de série NA8KBT8, marca Seagate, com registro 
de patrimônio do MPPA tombado sob o n° 67311. 
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160. O acesso e análise das conversas do referido grupo revelou a 

relação espúria dos integrantes da ORCRIM com o dinheiro público. 

161. Ficou claro que DANIEL JACKSON agiu como um verdadeiro 

comerciante, muitas vezes utilizando-se de seu cargo de Presidente do CRF 

(Conselho Regional de Farmácia)49, intermediando negociações, utilizando-se da 

DISPARÁ HOSPITALAR para alcançar os resultados planejados. Para ilustrar, no 

diálogo abaixo (24.04.20) DANIEL JACKSON tenta fechar um contrato de compra e 

venda entre a DISPARÁ HOSPITALAR e outra empresa, para compra de máscaras 

hospitalares (para posterior venda à SESPA e outros entes públicos), no valor total 

de R$2.720.000,00, e ao final pede para os integrantes do grupo avaliarem o contrato 

(oportunidade de negócio para o consórcio): 

 
Conversa objeto de análise laborada pelo GAECO MPPA (extraída do celular de CARLOS EDUARDO), a partir 

do acervo constante do HD n° de série NA8KBT8, marca Seagate, com registro de patrimônio do MPPA 
tombado sob o n° 67311 

 

162. No diálogo a seguir (02.05.20), DANIEL JACKSON pede a 

CARLOS EDUARDO os dados cadastrais da DISPARÁ HOSPITALAR para tentar 

fechar negócio com o Governo do Amapá (percebe-se que várias frentes de 

negociações foram abertas em prol do consórcio): 

                                                      
49 Em colaboração premiada, CARLOS EDUARDO e DÉBORA confirmaram que em um contrato da 
DISPARÁ HOSPITALAR com o Conselho Regional de Farmácia – CRF/PA (outro contexto), houve 
comissão (propina) para DANIEL JACKSON, presidente de tal entidade classista.  
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Conversa objeto de análise laborada pelo GAECO MPPA (extraída do celular de CARLOS EDUARDO), a partir 
do acervo constante do HD n° de série NA8KBT8, marca Seagate, com registro de patrimônio do MPPA 

tombado sob o n° 67311 
 

163. Em outro trecho, em diálogo do dia 11.05.20, DANIEL 

JACKSON consulta CARLOS EDUARDO se tem como conseguir “Azi” 

(azitromicina50) para uma outra licitação na SESPA, questionando se o lucro do 

grupo já estava embutido: 

                                                      
50 Antibiótico usado no tratamento de várias infeções bacterianas e, desde o início dos casos 
decorrentes da pandemia, comumente, empregado como uma das opções de tratamento em diversos 
protocolos médicos aos casos de pessoas infectadas pelo COVID-19. 
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Conversa objeto de análise laborada pelo GAECO MPPA (extraída do celular de CARLOS EDUARDO), a partir 
do acervo constante do HD n° de série NA8KBT8, marca Seagate, com registro de patrimônio do MPPA 
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tombado sob o n° 67311

 
Conversa objeto de análise laborada pelo GAECO MPPA (extraída do celular de CARLOS EDUARDO), a partir 

do acervo constante do HD n° de série NA8KBT8, marca Seagate, com registro de patrimônio do MPPA 
tombado sob o n° 67311 
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164. DANIEL JACKSON deixa claro que tem contatos na SESPA, 

embora sem revelar nomes na mensagem (refere-se apenas “a mulher”), dando a 

entender inclusive que tem acesso a informações privilegiadas, como ao e-mail da 

comissão de licitação (cpl.sespa@gmail.com). Em colaboração premiada, CARLOS 

EDUARDO afirmou que o contato de DANIEL JACKSON na SESPA era a 

denunciada e também integrante da ORCRIM, CÍNTIA TEIXEIRA, então Diretora De 

Departamento Administrativo e Serviços da SESPA: 

 

Conversa objeto de análise laborada pelo GAECO MPPA (extraída do celular de CARLOS EDUARDO), a partir 
do acervo constante do HD n° de série NA8KBT8, marca Seagate, com registro de patrimônio do MPPA 

tombado sob o n° 67311 
 

mailto:cpl.sespa@gmail.com
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165. De fato, ficou comprovado que o contato de DANIEL JACKSON 

na SESPA era CÍNTIA, em especial com a apreensão do aparelho telefônico desta51, 

onde foram constatadas várias trocas mensagens entre eles, relacionadas a 

licitações na Secretaria Estadual de Saúde. 

166.  A título de exemplo, em diálogo de 22.05.20, CÍNTIA pede a 

DANIEL JACKSON cópia da Nota Fiscal (2ª via) da empresa DISPARÁ 

HOSPITALAR referente aos respiradores PFF252 (para poder pagar o valor 

empenhado), sendo prontamente atendida. Este elemento probatório, somado aos 

outros já citados no decorrer desta peça, provam, para além de qualquer dúvida 

razoável, e de forma incontestável inclusive dispensado até mesmo outros meios de 

prova, dentre as quais, a oitiva de testemunhas e sem prejuízo que os denunciados, 

mesmo se reservando ao direito ao silêncio não desfaçam a verdade real do contexto 

e forma de agir em divisão de tarefas, que DANIEL JACKSON agia em nome da 

DISPARÁ HOSPITALAR. 

167. Ainda em relação ao acesso a informações privilegiadas na 

SESPA, algumas delas ocorriam antes mesmo das licitações se tornarem oficiais, 

conforme mensagem abaixo (08.05.20), cujo Edital ainda nem tinha sido publicado, 

tendo DANIEL JACKSON pedido no “Grupo DIS-DOM” para que a informação 

ficasse em “off”: 

                                                      
51 Na operação “Pará Bellum”, já mencionada. Os diálogos com DANIEL JACKSON só foram 
recuperados a partir do dia 21.05.20. 
52 Processo licitatório n° 2020/232483 
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Conversa objeto de análise laborada pelo GAECO MPPA (extraída do celular de CARLOS EDUARDO), a partir 
do acervo constante do HD n° de série NA8KBT8, marca Seagate, com registro de patrimônio do MPPA 

tombado sob o n° 67311 
 

168. Tanto assim que CÍNTIA informa DANIEL JACKSON de outra 

dispensa de licitação que vai sair (informação privilegiada), inclusive lista alguns 

produtos. DANIEL JACKSON, entretanto, está mais preocupado em receber o valor 
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das máscaras (licitação ganha pela DISPARÁ HOSPITALAR53), pois já se 

comprometeu com algum fornecedor: “fiz um movimento muito grande para trazer 

essas máscaras para cá”, referindo-se ao investimento realizado. 

169. Agindo no mesmo sentido de DANIEL JACKSON, na clara 

intenção de obter vantagem indevida às custas do Erário, sem qualquer respeito ao 

semelhante passível de infecção num transcurso de pandemia sem precedentes, e 

sempre buscando as melhores oportunidades e utilizando-se da DISPARÁ 

HOSPITALAR, o denunciado e integrante da ORCRIM, FELIPE, agira conforme 

mensagem abaixo (24.04.20):  

 

Conversa objeto de análise laborada pelo GAECO MPPA (extraída do celular de CARLOS EDUARDO), a partir 
do acervo constante do HD n° de série NA8KBT8, marca Seagate, com registro de patrimônio do MPPA 

tombado sob o n° 67311 
 

170. Como negócio, o FOCO do consórcio, por óbvio, era receber 

dinheiro para possibilitar LUCRO entre os integrantes, além de aplicar em outros 

investimentos, conforme demonstram os diálogos abaixo colacionados: 

                                                      
53 Processo Licitatório n° 2020/232483. 
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Mensagens em 27.04.20 

 

 

Mensagem em 28.04.20 

Conversas objeto de análise laborada pelo GAECO MPPA (extraída do celular de CARLOS EDUARDO), a 
partir do acervo constante do HD n° de série NA8KBT8, marca Seagate, com registro de patrimônio do MPPA 

tombado sob o n° 67311 

 

171. DANIEL JACKSON e FELIPE, como principais investidores do 

consórcio, e maiores beneficiários do dinheiro público desviado e lavado, faziam 

questão de fiscalizar o andamento das entregas dos fracos de álcool em gel para a 

SESPA, inclusive cobrando prestação de contas de CARLOS EDUARDO 

(28.04.20): 
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Conversa objeto de análise laborada pelo GAECO MPPA (extraída do celular de CARLOS EDUARDO), a partir 
do acervo constante do HD n° de série NA8KBT8, marca Seagate, com registro de patrimônio do MPPA 

tombado sob o n° 67311 
 

172. O consórcio estava tão focado em fazer dinheiro, que quando 

saiu o pagamento referente à totalidade do álcool em gel, no valor de 

R$2.808.936,76, houve comemoração no “Grupo DIS-DOM” (08.05.20). O 

interessante é que batizaram o planejamento como “Operação 01”, deixando 
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evidente que tinham outros investimentos pela frente (outras participações em 

licitações fraudadas)54:  

 

 

Conversa objeto de análise laborada pelo GAECO MPPA (extraída do celular de CARLOS EDUARDO), a partir 
do acervo constante do HD n° de série NA8KBT8, marca Seagate, com registro de patrimônio do MPPA 

tombado sob o n° 67311 

                                                      
54 De acordo com o colaborador CARLOS EDUARDO, a prestação de contas total do consórcio só 
ocorreria no final das 05 operações planejadas, dividindo os lucros. Entretanto, a divisão já ocorreu 
na primeira operação. De fato, a DISPARÁ HOSPITALAR ganhou 05 licitações na SESPA, como já 
apontado acima. 
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173. Os denunciados DÉBORA e LEANDRO, embora não fizessem 

parte do “Grupo DIS-DOM”, foram fundamentais na concretização dessa parte do 

esquema delitivo, pois ficaram na retaguarda da parte contábil e financeira do 

consórcio, inclusive na transferência, rateio entre a ORCRIM do dinheiro desviado e 

posterior lavagem de capitais (tópico XI). 

174. FRANCISCO LEANDRO RODRIGUES ROCHA, além de 

contador do Conselho Regional de Farmácia – CRF/PA (cujo presidente atual é 

DANIEL JACKSON), também é representante da empresa DOM MEDIA 

COMUNICAÇÃO, MARKETING & TECNOLOGIA LTDA (uma das beneficiárias do 

dinheiro desviado e lavado): 

 

Fonte: REGIN/JUCEPA 

 

175. Em conversa com DÉBORA, LEANDRO se apresenta como 

“Leandro da DOM”:  

 
Conversa objeto de análise laborada pelo GAECO MPPA (extraída do celular de DÉBORA), a partir do acervo 

constante do HD n° de série NA8KBT8, marca Seagate, com registro de patrimônio do MPPA tombado sob o n° 
67311 
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Conversa objeto de análise laborada pelo GAECO MPPA (extraída do celular de DÉBORA), a partir do acervo 
constante do HD n° de série NA8KBT8, marca Seagate, com registro de patrimônio do MPPA tombado sob o n° 

67311 
 

176. Os diálogos travados entre LEANDRO e DÉBORA55 tratam 

sobre a parte financeira das negociações do consórcio, em especial das licitações 

envolvendo a DISPARÁ HOSPITALAR com a SESPA. 

177. Pelo teor dos diálogos, percebe-se que LEANDRO teve papel 

relevante na ORCRIM, pois ficou responsável pelo acompanhamento das 

documentações apresentadas e pelo controle das transações financeiras da 

ORCRIM, sendo que em algumas oportunidades aconselhava DÉBORA a agir da 

melhor forma a facilitar o recebimento por parte dos investidores (depois do 

pagamento da SESPA), ora tendo enviado mensagem de comando/orientação para 

pagar em cheque, ora indicando e acompanhando a movimentação em ato de 

controle para que DÉBORA fosse a uma agência bancária para fazer uma TED56. 

178. Em um trecho da conversa entre ambos (15.05.20), abaixo 

colacionada, LEANDRO questiona DÉBORA sobre uma das transferências (para a 

empresa PINHEIRO FERNANDES – outra beneficiária do desvio e da lavagem), pois 

                                                      
55 Retirados do celular de DÉBORA PINHEIRO, voluntariamente entregue em colaboração premiada. 
56 Linguagem bancária, que significa “Transferência Eletrônica Disponível” 
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o dinheiro teria voltado, ao que DÉBORA informa que passaram os dados da conta 

bancária de forma equivocada: 

 

Conversa objeto de análise laborada pelo GAECO MPPA (extraída do celular de DÉBORA), a partir do acervo 
constante do HD n° de série NA8KBT8, marca Seagate, com registro de patrimônio do MPPA tombado sob o n° 

67311 
 

179. Em outro trecho (18.05.20), há cobranças de ambos os lados 

sobre aspectos contábeis e financeiros das transações que estão sendo realizadas: 
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Conversa objeto de análise laborada pelo GAECO MPPA (extraída do celular de DÉBORA), a partir do acervo 
constante do HD n° de série NA8KBT8, marca Seagate, com registro de patrimônio do MPPA tombado sob o n° 

67311 
 

180. No diálogo a seguir (25.05.20), resta evidente que LEANDRO 

segue as ordens de DANIEL JACKSON (mais uma prova da divisão de tarefas e 

hierarquia existentes na ORCRIM), pois em uma das transações do consórcio, a 

ordem dada por DANIEL JACKSON é de não pagar a comissão de determinado 

vendedor: 
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Conversa objeto de análise laborada pelo GAECO MPPA (extraída do celular de DÉBORA), a partir do acervo 
constante do HD n° de série NA8KBT8, marca Seagate, com registro de patrimônio do MPPA tombado sob o n° 

67311 
 

181. No mesmo sentido (hierarquia e ordem de DANIEL JACKSON), 

os diálogos abaixo (19.05.20 – com CARLOS EDUARDO e 01.06.20 - com 

DÉBORA, respectivamente): 

  

Conversas objeto de análise laborada pelo GAECO MPPA (extraídas dos celulares de DÉBORA e CARLOS 
EDUARDO), a partir do acervo constante do HD n° de série NA8KBT8, marca Seagate, com registro de 

patrimônio do MPPA tombado sob o n° 67311 
 

182. No dia 29.05.05, DÉBORA presta contas com LEANDRO das 

transferências já realizadas57 (a nominada “Operação 01”), confirmando o desvio de 

                                                      
57 Serão melhor detalhadas nos tópicos X e XI. 
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dinheiro público, decorrente de pagamento da SESPA, referente à licitação do álcool 

em gel: 
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constante do HD n° de série NA8KBT8, marca Seagate, com registro de patrimônio do MPPA tombado sob o n° 

67311 
 

183. Por fim, é importante destacar que o consórcio criminoso tinha 

um QG58, denominado de “escritório”, onde ocorreram praticamente todos os 

encontros do grupo, à exceção da reunião em que foi decidida a divisão do dinheiro 

depositado pela SESPA (esse encontro ocorreu na sede da DISPARÁ 

HOSPITALAR). O “escritório” trata-se da sede das empresas dos denunciados 

DANIEL JACKSON e FELIPE, localizadas na Av. Almirante Barroso, n° 700, sala 

401, bairro do Marco, Belém/Pa59: 

  

Fonte: REGIN/JUCEPA 

 

184. Os encontros e reuniões no “escritório” foram confirmados 

pelos denunciados colaboradores CARLOS EDUARDO e DÉBORA, e corroborados 

                                                      
58 Quartel General. 
59 Sede também da empresa HOLDING FERNANDES COSTA LTDA, CNPJ n° 35.775.324/0001-86, 
cuja sociedade é dividida entre DANIEL JACKSON PINHEIRO COSTA, LUIZ FELIPE FERNANDES, 
ALBERTO PEREIRA DE SOUZA JUNIOR e HOLDING TWIM INVESTIMENTOS LTDA.  
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pelas mensagens abaixo apresentadas, extraídas de seus celulares, 

voluntariamente entregues em colaboração premiada60:  

 
Diálogo entre CARLOS EDUARDO e LEANDRO, em 07.04.20 

 
 
 

 
Diálogo entre CARLOS EDUARDO e ISABEL MATOS, em 07.04.20 

 

                                                      
60 Todas as conversas colacionadas no “item 184” foram objeto de análise laborada pelo GAECO 
MPPA (extraídas dos celulares de DÉBORA e CARLOS EDUARDO), a partir do acervo constante do 
HD n° de série NA8KBT8, marca Seagate, com registro de patrimônio do MPPA tombado sob o n° 
67311. 
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Diálogo entre CARLOS EDUARDO e LEANDRO, em 16.04.20 

 

 
Diálogo entre CARLOS EDUARDO e ISABEL MATOS, em 17.04.20 

 

 

Diálogo entre CARLOS EDUARDO e ISABEL MATOS, em 24.04.20 
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Diálogo entre CARLOS EDUARDO e ISABEL MATOS, em 27.04.20 

 

 

 

 

Diálogo entre CARLOS EDUARDO e ISABEL MATOS, em 27.04.20 
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Diálogo entre DÉBORA (verde) e CARLOS EDUARDO, em 29.04.20 

 

185. A localização enviada por CARLOS EDUARDO à DÉBORA, no 

diálogo acima, cujas coordenadas são Latitude: -1.4430733919143677, Longitude: -

48.46255111694336, coincide exatamente com o endereço das empresas do 

consórcio criminoso, inclusive o andar (4º andar): Av. Almirante Barroso, n° 700, 

sala 401, bairro do Marco, Belém/Pa, tratando-se do Ed. Aspeb Office, 

comprovando que os encontros ocorriam nesse local: 
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Imagem capturada em out/2019, extraída do Google Street View  

 

186. Por fim, outro diálogo comprobatório do acima alegado: 
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Diálogo entre DÉBORA (verde) e CARLOS EDUARDO, em 03.06.20 (a parte destacada em vermelho é o print 
enviado por Débora a Carlos Eduardo, comprovando que chamou o Uber para ele – atentar para o endereço na 

figura abaixo, mesmo endereço das empresas do consórcio)61 

 

 

                                                      
61 Conversa objeto de análise laborada pelo GAECO MPPA (extraída do celular de CARLOS EDUARDO), a 
partir do acervo constante do HD n° de série NA8KBT8, marca Seagate, com registro de patrimônio do MPPA 
tombado sob o n° 67311 
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VIII – ESCOLHA DAS EMPRESAS ALLIANCE COMÉRCIO DE 

COSMÉTICOS LTDA E A. R. OHANA PARA FORNECIMENTO DE ÁLCOOL EM 

GEL 

187. Em relação ao quantitativo de álcool em gel, conforme consta 

das planilhas apresentadas por FELIPE e LEANDRO, na citada reunião do dia 

12.05.20 (vide tópico X), os números não guardam equivalência com as notas 

fiscais da empresa ALLIANCE COMERCIO DE COSMÉTICOS LTDA (CNPJ n° 

15.438.600/0001-03). Na planilha consta o valor de R$442.382,40 (álcool paulista). 

Entretanto, somadas as notas fiscais (anexas, entregues voluntariamente em 

colaboração premiada) da empresa ALLIANCE, o valor chega a R$1.458.000,00. 

188.  Chama atenção o fato de praticamente todas as notas fiscais 

da ALLIANCE terem sido devolvidas, fato protestado por DÉBORA em e-mail 

enviado à citada empresa: 

 

 

189. Esse fato foi motivo, inclusive, de registro de Boletim de 

Ocorrência por parte de DÉBORA, em 09.07.20:  
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190. A maior parte do álcool em gel adquirido, segundo as anotações 

apresentadas por FELIPE e LEANDRO a CARLOS EDUARDO, teria sido da marca 

OHANA, da empresa A R OHANA, totalizando o valor de R$880.480,00. Entretanto, 

nenhuma nota fiscal ou comprovante de compra dessa empresa foi entregue à 

DISPARÁ HOSPITALAR, fato confirmado por CARLOS EDUARDO e DÉBORA.  

191. Chegaram, inclusive, a tentar simular uma compra da DISPARÁ 

com a empresa FORTMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA (CNPJ n° 

05556788000130), no valor de R$ 1.110.120,00, referente a 111.012 frascos de 

500m de álcool em gel 70%, ao valor unitário de R$10,00. Entretanto, essa nota 

fiscal foi cancelada, sob a ordem de DANIEL JACKSON. 

 

IX – DAS NOTAS DE ENTREGA DOS PRODUTOS LICITADOS – 

COMPROVAÇÃO DA AUSÊNCIA DE URGÊNCIA E ENTREGA IMEDIATA  

 
192. A justificativa para contratação da empresa DISPARÁ 

HOSPITALAR teve por fundamento a máxima urgência no atendimento da 
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demanda com entrega imediata dos produtos licitados, tendo em vista o contexto 

da pandemia. Nesse sentido, ficou consignado em despacho (fl. 53) assinado pela 

denunciada CÍNTIA: 

 

 
193. Entretanto, analisando todas as notas de entrega62 da 

DISPARÁ HOSPITALAR à SESPA, percebe-se que as entregas ocorreram no 

período compreendido entre 14 de abril e 06 de maio de 2020, embora o empenho 

tenha sido emitido em 23.03.20 (fl. 91 da licitação). 

194. Ou seja, o argumento decisivo (pronta entrega) para contratação 

da DISPARÁ HOSPITALAR (urgência) era falso, pois tal empresa não tinha esses 

produtos em estoque para entrega imediata, servindo apenas para justificar e dar ar 

de legalidade à escolha. Abaixo, para comparativo, a primeira e a última Nota de 

Entrega: 

 

 

 

                                                      
62 Entregues voluntariamente no cumprimento de colaboração premiada (todas as notas de entrega 
estão anexadas no “Grupo DIS-DOM”, constante do aparelho celular de CARLOS EDUARDO, 
também entregue voluntariamente) 
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X – DO EFETIVO DESVIO / PREJUÍZO AOS COFRES PÚBLICOS – 

FLAGRANTE DESVIO DE DINHEIRO PÚBLICO – COMPROVAÇÃO DO 

PECULATO 

 
195. Criado o consórcio criminoso para atuação na SESPA, validada 

a escolha da empresa DISPARÁ HOSPITALAR para fornecer os frascos de álcool 

em gel licitados, com prévio ajuste e combinação, decidido de quais empresas 

seriam adquiridos tais produtos, formalizada e concluída a licitação, com montagem 

extemporânea e entregues as mercadorias (ainda que parcialmente), o próximo e 

derradeiro passo seria a divisão entre a ORCRIM do valor repassado pela SESPA 

(R$2.808.936,76). 

196. A autorização de pagamento da SESPA à empresa DISPARÁ 

HOSPITALAR aconteceu em 08.05.20 (sexta-feira). Nesse mesmo dia, como já 

retratado no tópico VII, houve comemoração do consórcio. 

197. A efetiva transferência bancária ocorreu em 11.05.20, conforme 

extrato bancário da empresa DISPARÁ HOSPITALAR (fornecido voluntariamente 

pelos colaboradores DÉBORA e CARLOS EDUARDO): 

 

 
198. No dia seguinte (12.05.20), à tarde, como parte do acerto para 

divisão dos valores, houve um encontro entre FELIPE, LEANDRO, CARLOS 

EDUARDO e DÉBORA na sede da empresa DISPARÁ HOSPITALAR. 
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199. Esse fato é provado, como fator de corroboração, pelas 

conversas obtidas nos celulares de CARLOS EDUARDO e DÉBORA, entregues 

voluntariamente em sede de colaboração premiada: 

 

Diálogo entre DÉBORA (verde) e CARLOS EDUARDO, em 12.05.20 (transcrição do áudio: “passa a localização 
da empresa aí pra mim filha, porque o pessoal tá indo praí pra gente reunir”). Conversa objeto de análise laborada 
pelo GAECO MPPA (extraída do celular de CARLOS EDUARDO), a partir do acervo constante do HD n° de série 
NA8KBT8, marca Seagate, com registro de patrimônio do MPPA tombado sob o n° 67311 

 
 

 

Diálogo entre CARLOS EDUARDO (verde) e o contador LEANDRO, em 12.05.20. Conversa objeto de análise 
laborada pelo GAECO MPPA (extraída do celular de CARLOS EDUARDO), a partir do acervo constante do HD 
n° de série NA8KBT8, marca Seagate, com registro de patrimônio do MPPA tombado sob o n° 67311 
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Mensagem enviada por FELIPE a CARLOS EDUARDO no “Grupo DIS-DOM” em 12.05.20, às 14:51:22. 
Conversa objeto de análise laborada pelo GAECO MPPA (extraída do celular de CARLOS EDUARDO), a partir 
do acervo constante do HD n° de série NA8KBT8, marca Seagate, com registro de patrimônio do MPPA tombado 
sob o n° 67311 

 

 

200. Em diálogo com ISABEL MATOS, no mesmo dia 12.05.20, 

CARLOS EDUARDO envia um arquivo de áudio (iped549714214889642693.opus) 

com o seguinte conteúdo:   

 

Transcrição: “Ah, eu tô com aquele contador zé ruela, com o Felipe, eles tão chegando aqui na empresa já 
pra acertar aquele negócio lá do álcool”. Conversa objeto de análise laborada pelo GAECO MPPA (extraída 
do celular de CARLOS EDUARDO), a partir do acervo constante do HD n° de série NA8KBT8, marca Seagate, 
com registro de patrimônio do MPPA tombado sob o n° 67311 

  

 

201. A localização enviada por CARLOS EDUARDO, no diálogo 

acima com LEANDRO, cujas coordenadas são Latitude: -1.3964183330535889, 

Longitude: -48.436458587646484, coincide exatamente com o endereço da empresa 

DISPARÁ HOSPITALAR, comprovando que a reunião ocorreu naquele local: 
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202. Por ocasião dessa reunião, foi deliberado como ficaria a divisão 

de valores entre a ORCRIM, sendo apresentada uma planilha por FELIPE e 

LEANDRO, com o rateio e os favorecidos, seguindo o planejamento inicial entre 

DANIEL JACKSON e CARLOS EDUARDO, conforme declarado em sede de 

colaboração premiada por este último.   

203. Como fator de corroboração do alegado, os denunciados 

colaboradores CARLOS EDUARDO e DÉBORA apresentaram uma planilha feita à 

mão, segundo eles, por FELIPE, e mostrada no encontro, com a qual ficaram com 

uma cópia. Abaixo, todos os cálculos exibidos, inclusive os dados das contas para 

transferência (coincidentes com as transferências efetivadas): 
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204. Inicialmente, importa destacar o valor destinado à 

“COMISSÃO” (R$573.840,00), constante das planilhas, e de quem se tratava. 

205. Segundo os denunciados colaboradores CARLOS EDUARDO 

e DÉBORA, a tal “COMISSÃO” se verteria ao núcleo que atuava na SESPA. Com 

efeito, considerando que, dentre os réus, o responsável por negociar inclusive 

repassando diretamente aos servidores da SESPA era o denunciado DANIEL 

JACKSON e, em razão dos entraves processuais decorrentes inclusive do 

injustificável lapso de tempo a muitos dos pedidos cautelares, afora os retrocessos 
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quando da concessão de medidas cautelares, por estratégia de investigação, e para 

que não houvesse mais qualquer postergação a formação da relação processual, 

optou-se em não ter realizado sua oitiva extrajudicial assim como as de todos os 

demais justamente como forma de não prejudicar o fator surpresa, sem prejuízo de 

evidenciar apenas o valor apresentado. 

206. Quanto a esse contexto, imputa-se que os reais beneficiários 

da SESPA integram o núcleo político da ORCRIM, e são os denunciados 

BELTRAME, PETER CASSOL e CÍNTIA.  

207. Como é sabido, essas transações financeiras espúrias e ilegais 

normalmente ocorrem na clandestinidade, sem passar pelos meios e filtros oficiais. 

Não à toa, tornou-se comum casos noticiados pela imprensa em geral de 

descoberta de vultosas quantias de dinheiro em espécie escondidas por 

investigados63.  

208. No presente caso, a história se repetiu.  

209. Corroborando tal alegação, cite-se 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 CASSOL64, 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. 297 dos autos do Inquérito n° 1.362-DF65, fato amplamente 

noticiado na imprensa nacional, conforme fotos divulgadas, de domínio público: 

                                                      
63 Um dos casos mais emblemáticos noticiados nos últimos anos foi o das malas cheias de 
dinheiro em espécie, encontrados e apreendidos no apartamento pertencente ao ex-ministro Geddel 
Vieira Lima, em Salvador/BA, totalizando a quantia de 51 milhões de reais (Links: 
https://brasil.elpais.com/brasil/2017/09/08/politica/1504873024_740203.html e 
https://g1.globo.com/jornal-nacional/noticia/2019/10/22/stf-condena-geddel-vieira-lima-no-caso-dos-
r-51-milhoes-encontrados-em-apartamento.ghtml ). 
 
64 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. 
  
65 Compartilhamento de prova com o MPPA deferido pelo STJ. 

https://brasil.elpais.com/brasil/2017/09/08/politica/1504873024_740203.html
https://g1.globo.com/jornal-nacional/noticia/2019/10/22/stf-condena-geddel-vieira-lima-no-caso-dos-r-51-milhoes-encontrados-em-apartamento.ghtml
https://g1.globo.com/jornal-nacional/noticia/2019/10/22/stf-condena-geddel-vieira-lima-no-caso-dos-r-51-milhoes-encontrados-em-apartamento.ghtml
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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-FEkuS7UaNek6kfg 

 

210. Parte desse dinheiro (R$573.840,00) foi o valor destinado à 

“COMISSÃO” da SESPA, como pagamento ajustado com DANIEL JACKSON. 

Entretanto, como a operação da Polícia Federal teve êxito em apreender o dinheiro 

encontrado na residência de PETER CASSOL, restou frustrada a divisão do 

dinheiro (embora o crime de peculato já tenha se consumado) entre o núcleo político 

da ORCRIM, leia-se BELTRAME, PETER CASSOL e CÍNTIA.  
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211. Não obstante o estancamento (já que parte do dinheiro foi 

apreendido) da sangria de dinheiro público ao núcleo político, o esquema criminoso 

foi mais que exitoso em relação aos núcleos empresarial e de investidores. 

212. O rateio entre esses núcleos da ORCRIM levou em 

consideração os investimentos realizados para aquisição do objeto licitado, custos 

operacionais, impostos e o valor da COMISSÃO, ficando a divisão da seguinte 

forma (planilha apresentada pelos colaboradores): 

 

 

 

213. Avaliando as planilhas apresentadas, percebe-se que o valor da 

“COMISSÃO” (SESPA) – R$573.840,00 – e repassado a PETER CASSOL (com 

quem o dinheiro em espécie foi apreendido pela PF) foi retirado de uma das 

empresas acima beneficiadas. 

214. Como a totalidade do valor pago pela SESPA foi depositado 

diretamente na conta da empresa DISPARÁ HOSPITALAR (R$2.808.936,76), ficou 

acordado, segundo os denunciados colaboradores CARLOS EDUARDO e 

DÉBORA, a pedido de FELIPE, que os valores do núcleo dos investidores seriam 

pagos em dinheiro em espécie, para não deixar rastro. 

215. Entretanto, como o lastro patrimonial da DISPARÁ 

HOSPITALAR era pequeno, não havia possibilidade de sacar quantias monetárias 

altíssimas em espécie (Banco não autorizava), o que foi comunicado aos 

denunciados DANIEL JACKSON e FELIPE. Chegou-se a sugerir pagar em 

cheque, mas também não foi autorizado:  
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Diálogo entre DÉBORA e LEANDRO em 13.05.20. Conversa objeto de análise laborada pelo GAECO MPPA 
(extraída do celular de DÉBORA), a partir do acervo constante do HD n° de série NA8KBT8, marca Seagate, 
com registro de patrimônio do MPPA tombado sob o n° 67311 

 

216. Dessa forma, o consenso foi pela transferência bancária. 

Ainda assim, por se tratar de quantias altas, as transferências foram programadas 

entre os dias 13 e 20 de maio de 2020, conforme planilha abaixo apresentada por 

DÉBORA, como fator de corroboração, e enviada em conversa com o contador 

do consórcio, LEANDRO: 

 

 

Planilha enviada por DÉBORA a LEANDRO, em 13.05.20. Objeto de análise laborada pelo GAECO MPPA 
(extraída do celular de DÉBORA), a partir do acervo constante do HD n° de série NA8KBT8, marca 
Seagate, com registro de patrimônio do MPPA tombado sob o n° 67311 
 

217. À medida que o dinheiro era transferido, DÉBORA ia prestando 

contas com LEANDRO, como provam os comprovantes de transferência enviados 

por DÉBORA, via Whatsapp, a LEANDRO, no dia 15.05.20:  
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Conversa objeto de análise laborada pelo GAECO MPPA (extraída do celular de DÉBORA), a partir 
do acervo constante do HD n° de série NA8KBT8, marca Seagate, com registro de patrimônio do 
MPPA tombado sob o n° 67311 
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218. O extrato bancário da empresa DISPARÁ HOSPITALAR, 

fornecido voluntariamente pelos denunciados colaboradores CARLOS EDUARDO 

e DÉBORA, em sede de colaboração premiada, constitui o fator de corroboração 

e prova inequívoca, para além de qualquer dúvida razoável, da comprovação do 

acerto criminoso e divisão entre a ORCRIM: 
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219. Quanto às despesas com os impostos, no valor de 

R$273.187,51, o combinado foi o rateio de metade entre DANIEL JACKSON e a 

DISPARÁ, conforme ajustado entre DÉBORA e LEANDRO: 

 

Diálogo entre DÉBORA e LEANDRO, em 09.06.20. Objeto de análise laborada pelo GAECO MPPA 
(extraída do celular de DÉBORA), a partir do acervo constante do HD n° de série NA8KBT8, marca 
Seagate, com registro de patrimônio do MPPA tombado sob o n° 67311 

 

220. As empresas beneficiadas pelos repasses acima 

comprovados foram indicadas por DANIEL JACKSON e FELIPE: 

• DOM MEDIA COMUNICAÇÃO, MARKETING & 

TECNOLOGIA LTDA, CNPJ n° 36.579.125/0001-65, endereço: 

Av. Almirante Barroso, n° 700, Sala n° 401, bairro do Marco, 

Belém/PA. Sócios: DANIEL JACKSON PINHEIRO COSTA (CPF 

n° 669.016.772-00), LUIZ FELIPE FERNANDES (CPF n° 

055.535.982-49). Capital social integralizado: R$20.000,00. 

Início das atividades: 06.03.20; 

• PINHEIRO E FERNANDES LTDA, CNPJ n° 32.065.982/0001-

96, endereço: Av. Almirante Barroso, n° 700, Sala n° 401, bairro 

do Marco, Belém/PA. Sócios: DANIEL JACKSON PINHEIRO 

COSTA (CPF n° 669.016.772-00), LUIZ FELIPE FERNANDES 
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(CPF n° 055.535.982-49). Capital social integralizado: 

R$200.000,00. Início das atividades: 21.11.18; 

• CONSTRUTORA KARAJÁS LTDA, CNPJ n° 

83.310.177/0001-11, endereço: Trav. Benjamin Constant, altos, 

403, bairro do Reduto, Belém/PA. Sócios: LUIZ FELIPE 

FERNANDES (CPF n° 055.535.982-49) e JOAQUIM BARBOSA 

MARGALHO (CPF n° 088.626.992-04). Capital social 

integralizado: R$6.000.000,00. Início das atividades: 18.08.92; 

• CENTRO SUL ENGENHARIA LTDA, CNPJ n° 

04.368.423/0001-10, endereço: Trav. Francisco Monteiro, 600, 

bairro Canudos, Belém/PA. Sócios: CLAUDIA CRISTINA SILVA 

MACHADO (CPF n° 374.996.612-53) e MARIA DE LOURDES 

SILVA MACHADO (CPF n° 598.899.422-91). Capital social 

integralizado: R$2.000.000,00. Início das atividades: 01.05.01; 

221. Em relação a essa última empresa (CENTRO SUL 

ENGENHARIA LTDA) e suas sócias, embora não tenham tido ligação direta, a 

princípio, com o esquema criminoso na SESPA (nenhuma mensagem foi encontrada 

citando suas pessoas) – receberam a vultosa quantia de R$580.266,81, tendo a 

empresa sido utilizada para lavagem de capitais, como será melhor detalhado no 

tópico seguinte. 

222. Dessa forma, os denunciados BELTRAME, PETER CASSOL, 

CÍNTIA, DÉBORA, CARLOS EDUARDO, DANIEL JACKSON, FELIPE e 

LEANDRO praticaram, de modo consciente e voluntário, em concurso e unidade de 

desígnios, o crime de peculato, capitulado no art. 312, caput, parte final, do CP66. 

223. Destaque-se que os denunciados colaboradores DÉBORA e 

CARLOS EDUARDO, reconhecedores de suas condutas ilícitas, voluntariamente 

obrigaram-se, em sede de colaboração premiada, a devolver aos cofres públicos a 

                                                      
66 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. 
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quantia de R$300.000,00 (trezentos mil reais), considerando os valores ilicitamente 

recebidos. 

 

XI – DA LAVAGEM DE CAPITAIS 

 

224. A lavagem de capitais imputada aos denunciados DÉBORA, 

CARLOS EDUARDO, DANIEL JACKSON, FELIPE, LEANDRO e CLÁUDIA 

CRISTINA está escorada em crimes antecedentes, notadamente os crimes de 

fraude a licitações, peculato e organização criminosa, amplamente comprovados no 

teor da presente denúncia e praticados no contexto de contratações celebradas com 

a SESPA. 

225. 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. 

226. Em decorrência destes crimes antecedentes, a empresa 

DISPARÁ HOSPITALAR obteve valores ilícitos em dispensas de licitações 

celebradas com a SESPA, nomeadamente a de n° 2020/229598, que ensejou o 

pagamento de vantagens indevidas aos núcleos político, de investidores e 

empresarial. 

227. Os crimes praticados e consumados pela ORCRIM, no caso 

concreto, geraram recursos ilícitos no montante de R$2.808.936,76, os quais, 

retirada a parte do núcleo empresarial e os impostos devidos, para fins de dar 

aparência de legalidade, foram submetidos a atos de lavagem para ocultação e 

dissimulação de origem e natureza criminosa. 

228. Consumados67 os delitos antecedentes especificados nos 

tópicos IV, VI, X e XII, os denunciados DÉBORA, CARLOS EDUARDO, DANIEL 

JACKSON, FELIPE e LEANDRO, de modo consciente e voluntário, em concurso e 

unidade de desígnios, ocultaram e dissimularam a origem, a natureza, localização, 

                                                      
67 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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disposição, movimentação e a propriedade de valores ilícitos no montante de 

R$2.321.067,24, por de meio de 06 (SEIS) transferências bancárias, depositadas na 

contas-corrente das empresas DOM MEDIA COMUNICAÇÃO, MARKETING & 

TECNOLOGIA LTDA, CNPJ n° 36.579.125/0001-65 (Banco Santander, Ag. 3214, 

Conta 0013036122), PINHEIRO E FERNANDES LTDA, CNPJ n° 32.065.982/0001-

96 (Banco Santander, Ag. 3214, Conta 0001335073), CONSTRUTORA KARAJÁS 

LTDA, CNPJ n° 83.310.177/0001-11 (Banco BEP, Ag. 0015/01, Conta 000311934-

3), e CENTRO SUL ENGENHARIA LTDA, CNPJ n° 04.368.423/0001-10 (Banco 

BEP, Ag. 0015/01, Conta 000312814-8). 

229. No presente caso, o método de lavagem do dinheiro consistiu: 

após a obtenção de valores ilícitos da SESPA (decorrentes de dispensa de licitação 

fraudulenta) e desvio de dinheiro público (peculato), a ORCRIM, por intermédio da 

empresa DISPARÁ HOSPITALAR (ganhadora da licitação), imediatamente fez 

transferências dos valores desviados68, através de movimentações bancárias 

fragmentadas (pulverização) para contas correntes de empresas ligadas a outros 

integrantes da ORCRIM – núcleo de investidores  (tentativa de burlar o sistema 

monetário), escolhidas e indicadas previamente pelos denunciados DANIEL 

JACKSON, FELIPE e LEANDRO (relação de confiança), até chegar aos seus reais 

beneficiários, de maneira “limpa” (simulação de prestação de serviços), sendo 

providenciado o devido e acordado rateio do dinheiro auferido ilicitamente. 

230. Entretanto, para dissimular a natureza e a origem criminosa das 

transferências para as empresas indicadas pelo consórcio criminoso, os 

denunciados DANIEL JACKSON, FELIPE e LEANDRO determinaram, em comum 

acordo com DÉBORA e CARLOS EDUARDO, que os valores transferidos para as 

empresas apontadas fossem contabilizados e simulados com sendo relacionados à 

prestação de diversos serviços, que NUNCA foram efetivados, ou seja, serviços 

FICTÍCIOS.  

231. Essa manobra ardilosa foi necessária para justificar, 

contabilmente, as vultosas transferências monetárias da empresa DISPARÁ 

                                                      
68 Recebeu R$2.808.936,76 em 11.05.20 e nos 07 (sete) dias seguintes fez diversas transferências 
para as empresas indicadas pelo consórcio criminoso (vide tópico X). 
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HOSPITALAR para as empresas indicadas pelo consórcio, isto é, era preciso, de 

fato, lavar o dinheiro de origem criminosa, reintegrando-o no mercado com 

aparência lícita, numa típica e clara operação de lavagem de dinheiro.  

232. Como fator de corroboração, a colaboradora DÉBORA 

apresentou, além dos extratos bancários da empresa DISPARÁ HOSPITALAR, 

conversa sua com o contador do consórcio e integrante da ORCRIM, denunciado 

LEANDRO, extraída de seu celular, voluntariamente entregue em colaboração 

premiada. Abaixo, segue o diálogo ocorrido em 18.05.20 para melhor compreensão:  
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Transcrição do arquivo de mensagem de áudio enviado por DÉBORA às 11:21:10: “Não, Leandro, 
deixa eu te falar, são só aquelas notas para justificar as minhas saídas, os valores são muito 
altos, né, eu preciso justificar em termos de contabilidade, tá? Pode ser uma nota de serviço, 
uma nota de prestação de serviço, consultoria, alguma coisa assim. Só preciso pra bater a 
contabilidade, porque eu preciso justificar a saída dos depósitos, tá?”. 
 
 

 
Conversas objeto de análise laborada pelo GAECO MPPA (extraídas do celular de DÉBORA), a partir do acervo 
constante do HD n° de série NA8KBT8, marca Seagate, com registro de patrimônio do MPPA tombado sob o n° 
67311 

 
 

233. Em outro trecho, DÉBORA interpela mediante mensagens de 

texto e imagem novamente LEANDRO o envio das notas fiscais para justificar as 

transferências (destacadas na mensagem): 
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Conversa objeto de análise laborada pelo GAECO MPPA (extraída do celular de DÉBORA), a partir do acervo 
constante do HD n° de série NA8KBT8, marca Seagate, com registro de patrimônio do MPPA tombado sob o n° 
67311 

 
 

234. O diálogo abaixo demonstra, mais uma vez, a existência da 

divisão de tarefas e hierarquia na ORCRIM, pois a ordem para emitir as notas fiscais 

de prestação de serviços dependia da autorização de DANIEL, principal articulador 

do consórcio: 
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Conversa objeto de análise laborada pelo GAECO MPPA (extraída do celular de DÉBORA), a partir do acervo 
constante do HD n° de série NA8KBT8, marca Seagate, com registro de patrimônio do MPPA tombado sob o n° 
67311 

 

 

235. Em outro trecho (01.06.20), DÉBORA e LEANDRO questionam 

como iria ficar o rateio dos impostos das respectivas notas de prestação de serviços 

fictícias, pois isso não tinha entrado nos custos da operação (leia-se: todo o 

planejamento de desvio de dinheiro público):  
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Conversa objeto de análise laborada pelo GAECO MPPA (extraída do celular de DÉBORA), a partir do acervo 
constante do HD n° de série NA8KBT8, marca Seagate, com registro de patrimônio do MPPA tombado sob o n° 
67311 

 

236. Acertadas as pendências entre o consórcio, foram emitidas seis 

(06) notas fiscais de prestação de serviços ideologicamente falsos (sequer existem 

contratos), TODAS com serviços fictícios e que JAMAIS foram prestados à 

DISPARÁ HOSPITALAR, numa clara simulação de negócios, para justificar os 

valores ilicitamente auferidos e transferidos, validando a lavagem de capitais e 

reintegrando tais valores no mercado com aparência lícita.  

237. Abaixo, todas as notas fiscais emitidas, extraídas do celular da 

denunciada DÉBORA, objeto de análise laborada pelo GAECO MPPA, a partir do 

acervo constante do HD n° de série NA8KBT8, marca Seagate, com registro de 

patrimônio do MPPA tombado sob o n° 67311: 
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238. Alguns detalhes chamam atenção e merecem destaque. 

239. Como as notas fiscais acima apresentadas eram apenas para 

formalizar um aspecto contábil da lavagem, reintroduzindo os valores no mercado 

com aparência de lícitos, TODAS foram emitidas no mesmo dia e em um intervalo 

de menos de uma hora, conforme sequência abaixo demonstrada, comprovando a 

montagem: 

 

 
 

240. O trânsito dos ativos ilícitos ocorreu mediante a realização de 06 

(seis) transferências bancárias fraudulentas (entre os dias 13 e 19.05.20) da 

DISPARÁ HOSPITALAR para contas de empresas do consórcio criminoso ANTES 

das emissões das notas fiscais frias supra referidas (todas do dia 02.06.20). 

241. Importante destacar, nesse sentido, que a existência de 

pagamentos fora dos períodos corretos em relação às notas, evidenciam que a 

emissão das notas frias se deu com o intuito de justificar formalmente (“lavar”) o 

trânsito do dinheiro sujo. 

242. Os serviços simulados, fictícios e inexistentes consistiram 

em (formalmente como constam nas respectivas notas fiscais): 

• desenvolvimento e criação de programa de controle e gestão; 

• treinamento profissional e gerencial para a utilização do sistema de 

controle e gestão; 

• serviço de entrega de malote no período de janeiro a março de 

2020; 

• prestação de serviço em agenciamento e intermediação de 

negócios no período de janeiro a março de 2020; 
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• prestação de serviço em consultoria de publicidade no período de 

janeiro a março de 2020; 

• prestação de serviço em atividade consultoria em gestão 

empresaria no período de janeiro a março de 2020; 

 

243. Os denunciados colaboradores DÉBORA (sócia proprietária da 

DISPARÁ HOSPITALAR) e CARLOS EDUARDO foram categóricos em afirmar que 

tais serviços NUNCA foram prestados, e que as notas fiscais foram emitidas apenas 

para justificar as transferências realizadas. Ou seja, TODAS essas notas fiscais 

(frias) são formalmente válidas, mas ideologicamente falsas69. 

244. A certeza da impunidade era tão grande, que mesmo cautelosos 

em alguns aspectos, a ORCRIM acabou se descuidando em outros.  

245. Como já ficou materialmente provado, as empresas beneficiadas 

com as transferências da DISPARÁ HOSPITALAR foram: DOM MEDIA 

COMUNICAÇÃO, MARKETING & TECNOLOGIA LTDA; PINHEIRO E 

FERNANDES LTDA; CONSTRUTORA KARAJÁS LTDA; e CENTRO SUL 

ENGENHARIA LTDA, cada uma recebendo o valor de R$580.266,81, totalizando 

R$2.321.067,24. 

246. Entretanto, nas notas fiscais emitidas para a DISPARÁ 

HOSPITALAR apenas duas empresas aparecem como “prestadoras de serviços”: 

DOM MEDIA COMUNICAÇÃO, MARKETING & TECNOLOGIA LTDA (02 notas 

fiscais) e PINHEIRO E FERNANDES LTDA (04 notas fiscais). Somando as 06 notas 

fiscais, o valor total (bruto) é de R$2.504.215,0070. 

247. Ou seja, as empresas CONSTRUTORA KARAJÁS LTDA e 

CENTRO SUL ENGENHARIA LTDA ficaram descobertas, sem qualquer justificativa 

                                                      
69 Nesse caso, o delito de falsidade ideológica – art. 299 do CP (crime-meio), acaba por ser absorvido 
pelo crime de lavagem (crime-fim), aplicando-se o princípio da consunção.  
70 O montante de R$2.504.215,00 se refere ao valor bruto das vantagens indevidas lavado, visto que, 
até mesmo como parte do estratagema criminoso, para conferir aparência de licitude às transferências 
dos valores das empresas do consórcio criminoso para a DISPARÁ HOSPITALAR, foram recolhidos 
os impostos e contribuições sociais que seriam devidas em uma transação regular. Com isso, 
conforme demonstrado e documentalmente comprovado, o valor líquido lavado foi do montante de 
R$ 2.252.400,00. 
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e amparo para as transferências realizadas (pagamentos não contabilizados), o que 

não desnatura a lavagem, pois os atos de ocultação foram praticados e consumados. 

248. A explicação consiste no fato de que tais empresas 

(CONSTRUTORA KARAJÁS LTDA71 e CENTRO SUL ENGENHARIA LTDA) são 

do ramo da engenharia (imagens abaixo), e não guardam qualquer relação com a 

atividade econômica da DISPARÁ HOSPITALAR, razão pela qual não constaram 

em notas fiscais de prestação de serviços. Mesmo assim, sujeitaram-se a lavar o 

dinheiro recebido pela DISPARÁ HOSPITALAR da SESPA, cada qual recebendo a 

quantia de R$580.266,81: 

 

249. Importante frisar em relação à empresa CENTRO SUL 

ENGENHARIA LTDA o dolo da sócia proprietária e administradora, denunciada 

CLÁUDIA CRISTINA SILVA MACHADO (tinha poderes de gestão, isoladamente72), 

é patente, pois aderiu, voluntária e conscientemente, ao esquema de lavagem, 

“emprestando” sua empresa para ocultação de dinheiro desviado e de origem 

criminosa (R$580.266,81).  

250. A ligação (relação de confiança) entre CLÁUDIA CRISTINA e 

FELIPE decorre de ambos serem engenheiros e terem feito monografia com o 

mesmo tema e orientador73, no ano de 2007.  

251. Já a ligação (relação de confiança) entre CLÁUDIA CRISTINA 

e DANIEL JACKSON decorre do fato de a empresa CENTRO SUL ENGENHARIA, 

                                                      
71 O sócio administrador da empresa CONSTRUTORA KARAJÁS LTDA e denunciado LUIZ FELIPE 
FERNANDES (também sócio das empresas PINHEIRO E FERNANDES LTDA e DOM MEDIA 
COMUNICAÇÃO, MARKETING & TECNOLOGIA LTDA) atuou ativamente tanto para a prática e 
consumação dos delitos antecedentes, quanto no delito de lavagem de capitais. A responsabilidade 
penal dos demais sócios, conforme informado na cota à denúncia, será apurada em apartado. 
72 A responsabilidade penal da outra sócia, que não tem poderes de administração, conforme 
informado na cota à denúncia, será apurada em apartado.  
73 “Revitalização paisagística da área do estacionamento dos professores da Unama”. 
Aperfeiçoamento/Especialização em Pós-graduação em Paisagismo Tropical Urbano – Universidade 
da Amazônia. Orientador: Alexandre de Moares Ferreira. Link: 
https://www.sobrea.org.br/media/cv/170_cv.pdf  

https://www.sobrea.org.br/media/cv/170_cv.pdf
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da qual CLÁUDIA CRISTINA é sócia administradora, já ter ganho licitação (convite), 

no ano de 2018 (Contrato nº 15/2018. Licitação Convite nº 04/2018 - Processo 

Administrativo nº 16/2018), para executar serviços de pintura interna e externa, com 

retirada de infiltrações e revisão geral do telhado da sede do Conselho Regional de 

Farmácia do Estado do Pará - CRF/PA, do qual DANIEL JACKSON era (2018) o 

presidente: 

 

Fonte: https://www.in.gov.br/materia/-/asset_publisher/Kujrw0TZC2Mb/content/id/48254255  

 

 

252. Esses dois últimos fatos justificam a escolha da empresa 

CENTRO SUL ENGENHARIA (relação de confiança) para lavar o dinheiro ilícito do 

consórcio criminoso. 

253. O organograma74 abaixo traz a representação do esquema de 

lavagem de capitais, facilitando a visualização: 

                                                      
74 Todas as fotos foram extraídas de fontes abertas, de domínio e acesso público. 

https://www.in.gov.br/materia/-/asset_publisher/Kujrw0TZC2Mb/content/id/48254255
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254. Assim, agindo dolosamente, em concurso de pessoas e unidade 

de desígnios, os denunciados DÉBORA, CARLOS EDUARDO, DANIEL JACKSON, 

FELIPE e LEANDRO incorreram na prática do delito de lavagem de capitais, previsto 

no artigo 1º, caput, e §§ 1°, II, e 4º, da Lei 9.613/98, por 06 (SEIS) vezes, em 

concurso material. Já CLÁUDIA CRISTINA incorreu na prática do delito de lavagem 

de capitais, previsto no artigo 1º, caput, e §§ 1°, II, e 4º, da Lei 9.613/98, por 01 

(UMA) vez. 

 

 

XII – DA ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA 

 

255. Os fatos ora denunciados apontaram, de forma contundente, 

para além de qualquer dúvida razoável, a existência de Organização Criminosa - 

ORCRIM que atua na SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE PÚBLICA 

(SESPA)75, aproveitando-se do momento de pandemia vivenciado pela população 

                                                      
75 Mesmo núcleo de servidores da SESPA está sendo investigado em outras licitações, a exemplo da 
Dispensa de Licitação n° 2020/244009 (aquisição de 1.140.000 garrafas pet) e Dispensa de Licitação 
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mundial (COVID-19), justificado pela DISPENSA de licitação, para venda ao Estado 

do Pará de 159.400 frascos de álcool em gel etílico hidratado 70° INPM, de 

500ml, sendo pago à empresa DISPARÁ HOSPITALAR a vultosa quantia de 

R$2.808.936,76 (dois milhões, oitocentos e oito mil, novecentos e trinta e seis reais 

e setenta e seis centavos). 

256. Como já frisado, as investigações que resultaram na presente 

denúncia se desenvolveram e se desenvolvem em camadas, sendo que até o 

presente foi possível mapear alguns dos integrantes da ORCRIM76, 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. 

257. 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.  

258. 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)  

 

                                                      
n° 2020/246616 (aquisição de EPI’s), no mesmo contexto de dispensa de licitação por decorrência da 
pandemia de COVID-19 (modus operandi idêntico), demonstrando a estabilidade da ORCRIM.  
 
76 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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259. No mesmo sentido, sobre as organizações criminosas, Marcelo 

Batlouni MENDRONI (in Crime Organizado: aspectos gerais e mecanismos legais. 

6ª ed. São Paulo: Atlas, 2016. p. 29) aponta: 

 
“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) 

 

260. Embora as investigações tenham se concentrado, inicialmente, 

restrito ao período de pandemia77, pois foi quando as contratações por 

dispensa de licitação se proliferaram78, 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. 

261. 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. 

                                                      
77 A Lei Federal nº 13.979, de 6 de fevereiro de 2020, dispôs sobre as medidas para enfrentamento 
da emergência de saúde pública de importância internacional decorrente do coronavírus responsável 
pelo surto de 2019, dentre elas a dispensa de licitação para aquisição de bens, serviços e insumos 
de saúde destinados ao enfrentamento da emergência de saúde pública de importância internacional 
decorrente do coronavírus. 

 
78 Consultando o site da Secretaria de Saúde do Estado do Pará 
(https://transparenciacovid19.pa.gov.br/), e levando-se em consideração apenas as contratações 
realizadas pela SESPA, até o dia 08.10.20 foram contabilizadas 42 licitações.  

 

https://transparenciacovid19.pa.gov.br/


 

GRUPO DE ATUAÇÃO ESPECIAL NO COMBATE AO CRIME 
ORGANIZADO – GAECO 
 

 
 

 

 
 
 
 

GRUPO DE ATUAÇÃO ESPECIAL NO COMBATE AO CRIME ORGANIZADO 
Avenida 16 de Novembro, 418, Cidade Velha, Belém-PA 
CEP: 66.023-220 

Fone: (91) 3210-3540 
gaeco@mppa.mp.br 
www.mppa.mp.br 

P
ág

in
a1

3
8

 

262. As condutas criminosas descritas ao longo da presente peça 

retratam bem o aspecto da divisão de tarefas (vide tópicos IV, VI, VII, X e XI). Quanto 

à divisão de tarefas, acompanhamos os argumentos precisos de CLEBER 

MASSON e VINÍCIUS MARÇAL (ob. citada):  

“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) 

 

263. Além disso, importa ainda se 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”. 

264. 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 

 

265. 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) 
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266. Passemos a analisar, resumidamente (vide Tópicos III a XI), o 

papel de cada integrante da ORCRIM79, por NÚCLEOS: 

 
• NÚCLEO POLÍTICO80: 

 

 

267. ALBERTO BELTRAME81: ex-Secretário Estadual de Saúde do 

Estado do Pará82. Como secretário da pasta, foi o responsável por validar/endossar 

e autorizar integralmente TODA a forma e conteúdo da dispensa de licitação 

2020/229598 (fls. 77/78 e 81), não se opondo às patentes irregularidades e 

ilegalidades ocorridas, por meio de uma sequência de atos destinados à montagem 

fraudulenta e extemporânea, com o propósito de desvio de dinheiro público: 

 

 

                                                      
79 Não tem caráter exaustivo, pelos motivos já explicitados. 
80 Todas as fotos foram extraídas de fontes abertas, de domínio e acesso público. 
81 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. 
82 Exonerado em 31.07.20, conforme Decreto publicado no Diário Oficial do Estado, n° 34.298, em 
31.07.20 
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268. Outrossim, o que se vislumbrou até então, e dentro da hierarquia 

da ORCRIM, BELTRAME se utilizava de PETER e CÍNTIA não somente para 

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

distanciamento da sua imagem de eventuais problemas decorrentes das fraudes e 

desvios praticados.  

269. 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.   
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270. Cumpre destacar o elevado patrimônio (obras de artes83) 

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”84, 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 

 

271. PETER CASSOL SILVEIRA: ex-Secretário Adjunto de Gestão 

Administrativa85, braço direito do titular da pasta da saúde, foi quem, juntamente com 

CÍNTIA, solicitou (deu o “de acordo”) a aquisição dos itens dispensados de licitação 

(fl. 01), no dia 18.03.20.  

272. Outrossim, PETER CASSOL, ao analisar toda a documentação 

recebida da dispensa, assinou o documento de fl. 61, em 23.03.20, considerando a 

“instrução processual regular”, e ainda consignou:  

 

                                                      
83 Muito comum na utilização de lavagem de capitais. 
84 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-para-volta-a-ser-alvo-de-
operacao-da-pf. 
85 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). 

https://www.cnnbrasil.com.br/politica/2020/06/23/secretario-de-saude-do-para-volta-a-ser-alvo-de-operacao-da-pf
https://www.cnnbrasil.com.br/politica/2020/06/23/secretario-de-saude-do-para-volta-a-ser-alvo-de-operacao-da-pf
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273. Para completar, PETER CASSOL, na qualidade de Secretário 

Adjunto, figurou como ordenador da despesa na nota de empenho (fl. 91): 
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274. Os elementos de prova obtidos indicam que PETER CASSOL 

tinha função importante dentro da estrutura organizacional do grupo criminoso, 

sendo um dos principais responsáveis por operacionalizar as fraudes em 

procedimentos licitatórios no âmbito da Secretaria de Saúde do Pará. 

275. Esse entendimento foi reforçado pelas declarações colhidas em 

sede ministerial de ANA LÚCIA LIMA ALVES, à época servidora da SESPA e que 

cumpria ordens de PETER CASSOL. Evidencie-se: 

“(....) AL: É, o processo que eu estou vinculada ao Ministério Público, 
que é oficial, é o processo de garrafinhas pets. Um processo que eu não 
construí; que eu não fiz o parecer; e muito menos o mapa. Esse 
processo foi dado como demanda direta ao servidor Adriano Nahon, da 
equipe da gerência de compras. Isso é uma coisa que, quando eu digo 
que tem muita historinha pra vocês entenderem, que as demandas do 
doutor Peter e da Cintia, como se eles elegessem uma pessoa que as 
fizesse só ele pra... pra demanda deles. Como por exemplo: quando 
eles queriam um processo pra acelerar, ou um processo que já fosse 
adquirido e que fosse ter que montar um mapa com média, ou que 
tivesse que fazer instrução, sempre eles solicitavam o Adriano. Isso 
também está no meu celular porque eu venho, eu vinha questionando o 
porquê de pedirem pra ele, sem, às vezes, me comunicarem. Às vezes 
pulavam a hierarquia, quebravam essa hierarquia. 
   (....)”. 

S: Então, pra ficar claro, fato 02: o contrato que nós estamos vendo na 
tela, o valor, o objeto e a irregularidade. Esse tipo de uso de assinatura 
do secretário, forma como se apresenta ali, isto era algo digitalizado, 
que vocês já detinham?  Ou algo que, efetivamente, ele só assinava em 
circunstância presenciais? 

AL: Não. Isso daí ele já tinha digitalizado, mas ele era ciente. O doutor 
Peter sempre entrava em contato com o doutor Beltrame. Sempre. É 
impossível... Eu não acredito... É o meu ponto de vista pelo o que eu vi. 
Doutor Peter sempre subiu ao gabinete, ficava por muito tempo lá. 
Doutor Peter... doutor Beltrame não ia todos os dias, de cumprir horário, 
acho que ele tinha uma agenda fora também. Mas quando ia, ele estava 
sempre em reunião com o doutor Peter. As assinaturas do processo, 
quando ele não estava lá, o gabinete dele entrava em contato com ele, 
e entrava em contato com o doutor Peter. Tinha um (...) assinatura dele? 
Tinha. Tinha a digita...? Tinha. Mas eu não acredito que ele não tinha 
conhecimento. Até porque o Peter sempre foi um home da gestão da 
Sespa. O nosso grande medo e o temor da gente que era pra realmente 
podia tá exonerando, podia dar canetada. E o poder de gestão era dele 
e de ordenador de despesa também. Isso era claro pra todo mundo. Se 
eu dissesse, em regra geral, quem você vê mandava na Sespa? Doutor 
Peter. Então, é impossível.  E as assinaturas são essas em quase todo. 
O senhor pode olhar que só muda a cor da caneta. Então é impossível... 
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Eu assino um aqui e digo que o outro eu não assinei, eu não tomo 
conhecimento, se todas são de forma idêntica. 

S: Então, eles, eles haviam uma relação? 

AL: Sim, com toda certeza, de muita confiança e de aproximação. Isso 
é fato. (...)” 

 

276.  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 CÍNTIA86, embora esteja relacionada à licitação envolvendo 

outra empresa, mas no contexto da pandemia e no âmbito da SESPA.  

277. 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 realizadas com vício de ilegalidade (grifos nosso): 

                                                      
86 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 
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. 
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Conversa objeto de análise laborada pelo GAECO MPPA, 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. 
 

278. Obedecendo à ordem de comando, CÍNTIA envia para PETER 

CASSOL, no dia seguinte (23.05.20), documento relativo a nota de empenho exigida, 

ainda que a compra tenha sido feita em qualquer necessidade: 
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Conversa objeto de análise laborada pelo GAECO MPPA, 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. 

 

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

realizada pela Polícia Federal, nominada “Pará Bellum” 87, no âmbito da SESPA, em 

                                                      
87 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 
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junho de 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. 

280. 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.  

281. 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 abertas88: 

                                                      
particular, que se deu por dispensa de licitação. A compra dos respiradores custou ao Estado do Pará 
o valor de R$ 50,4 milhões.  
 
88 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. 

http://www.cardiologia.org.br/painel/resources/files/licitacao35nor.pdf
http://lproweb.procempa.com.br/pmpa/prefpoa/sms/usu_doc/5ta_doc_descritico_icfuc.pdf
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282. 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”. 

283. Teve papel sobremaneira relevante, não só nessa licitação 

como em outras (que ainda estão em curso, isso, sem prejuízo de inúmeras outras 

cujos elementos indiciárias certamente obrigarão ao Ministério Público instaurar 

novas investigações) na SESPA, pois foi a responsável pela elaboração e assinatura 

do Termo de Referência e especificações técnicas (apontou os produtos e as 

quantidades necessárias, sem qualquer justificativa/parâmetro) e, no final, foi quem 

despachou (fls. 57/58) atestando a regularidade do Processo de dispensa de 

licitação n° 2020/229598, sendo que seu “parecer” foi aprovado pelos demais 
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denunciados do núcleo político, tornando-se fundamental para a contratação das 

empresas “vencedoras”, dentre elas a DISPARÁ HOSPITALAR: 

 

 

284. 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. Era encarregada, também, de manter contato com 

fornecedores previamente escolhidos para sagrarem-se vencedores nas licitações 

fraudulentas, conforme demonstrado no tópico III. 

285. Esse entendimento foi reforçado pelas declarações colhidas em 

sede ministerial de ANA LÚCIA LIMA ALVES, à época servidora da SESPA e que 

cumpria ordens de PETER CASSOL:  

“(....) AL: Taí: mapa assinado pelo servidor, demanda solicitado a ele 
sem parecer da Gerência de Compras. Cotação instruída, tá na cara. 
Eu não assinei nenhuma linha. Não tem nem o meu parecer da 
gerência de compras. Olha, ele assina... Quer ver, volta. Tá 
assinando, nem fui chamada pra assinar, nem na Gerência passou. 
Sobe no mapa 101 “Gerência de compra” aqui. Olha, 
descaracterizado o meu mapa de gerência de compras. 
Descaracterizado. Você tá vendo que não tem o meu emblema da 
gerência de compras.  
S: Ou seja, montaram esse procedimento... 
A: Direto no departamento... 
AL: No gabinete. 
S: No departamento da central que tinha as personagens do Senhor 
Peter, da senhora Cíntia.(....)”. 

 

286. 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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Fonte: https://cna.oab.org.br/ 

 

• NÚCLEO DE INVESTIDORES89 

 

 

287. DANIEL JACKSON PINHEIRO COSTA: Sócio de várias 

empresas, algumas diretamente beneficiadas pelo esquema criminoso, atualmente 

ocupa a função de presidente do Conselho Regional de Farmácia do Estado do 

Pará: 

                                                      
89 Todas as fotos foram extraídas de fontes abertas, de domínio e acesso público 

https://cna.oab.org.br/
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Fonte: https://crfpara.org.br/diretoria/ (acesso em 04.06.2020) 

 

288. DANIEL JACKSON é, também, servidor público 

(farmacêutico) na Fundação Santa Casa de Misericórdia do Pará, embora esteja 

afastado por conta da atividade classista que exerce atualmente: 

 

Fonte: Diário Oficial do Estado n° 33863, de 30.04.19, pag. 36. 

 

289. Por fim, atua como empresário, sendo sócio das empresas DOM 

MEDIA COMUNICAÇÃO, MARKETING & TECNOLOGIA LTDA (CNPJ nº 

36579125000165); HOLDING FERNANDES COSTA LTDA (CNPJ nº 

https://crfpara.org.br/diretoria/


 

GRUPO DE ATUAÇÃO ESPECIAL NO COMBATE AO CRIME 
ORGANIZADO – GAECO 
 

 
 

 

 
 
 
 

GRUPO DE ATUAÇÃO ESPECIAL NO COMBATE AO CRIME ORGANIZADO 
Avenida 16 de Novembro, 418, Cidade Velha, Belém-PA 
CEP: 66.023-220 

Fone: (91) 3210-3540 
gaeco@mppa.mp.br 
www.mppa.mp.br 

P
ág

in
a1

5
3

 

35775324000186); PRO ACTIVE - CONSULTORIA E TREINAMENTO 

EMPRESARIAL LTDA (CNPJ nº 15045645000118); D.J.P. COSTA (CNPJ nº 

33248082000147); e PINHEIRO E FERNANDES LTDA (CNPJ nº 

32065982000196). Algumas dessas empresas foram utilizadas para “lavar” o 

dinheiro ilicitamente recebido da SESPA. 

290. Como já demonstrado e provado, para além de qualquer dúvida 

razoável, DANIEL JACKSON foi um dos grandes articuladores do esquema, tendo 

intermediado a contratação da empresa DISPARÁ HOSPITALAR, como se sócio 

fosse, com a SESPA.  

291. Assim é que, juntamente com FELIPE e LEANDRO, criaram o 

consórcio criminoso, responsável por permitir que o dinheiro público desviado tivesse 

a destinação planejada, inclusive simulando negócios jurídicos para lavar o dinheiro 

ilicitamente adquirido, utilizando-se de suas empresas e de terceiros. 

292. As conversas obtidas entre DANIEL JACKSON e CÍNTIA, 

extraídas a partir do celular desta, apreendido e compartilhado com o MPPA90, 

revelam as tratativas espúrias entre um estranho ao negócio e uma servidora 

pública, e o modo de como o bem público era tratado. Apesar de apenas trechos da 

conversa terem sido reproduzidos na presente denúncia, recomenda-se a leitura 

integral da conversa, constante dos autos (vide tópicos IV, V, VI, VII, VIII, X e XI). 

293. LUIZ FELIPE FERNANDES: também sócio de várias empresas, 

algumas diretamente beneficiadas pelo esquema criminoso, criou, juntamente com 

DANIEL JACKSON e LEANDRO, o consórcio criminoso, investindo dinheiro próprio 

e de terceiros, para posteriormente ser beneficiado com a empreitada delituosa, 

desviando dinheiro público e lavando-o para reintegração no mercado como lícito. 

Em conversas no “Grupo DIS-DOM”, em vários diálogos FELIPE demonstra avidez 

por lucro, tratando a coisa pública como privada (vide tópicos VII, X e XI). 

294. FRANCISCO LEANDRO RODRIGUES ROCHA: contador do 

Conselho Regional de Farmácia (não investigado), do qual o denunciado DANIEL 

JACKSON é o atual presidente, consta formalmente como “representante” da 

empresa DOM MEDIA COMUNICAÇÃO, MARKETING & TECNOLOGIA LTDA 

                                                      
90 Com autorização do STJ, já referida. 
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(uma das beneficiárias do dinheiro desviado e lavado). Como provado, foi peça 

fundamental na ORCRIM, pois articulou toda a parte financeira e contábil do 

esquema criminoso, participando direta, ativa e dolosamente (vide reunião ocorrida 

no dia 12.05.20 e diálogos com DÉBORA, narrados nos tópicos VII e XI, 

respectivamente). 

 

• NÚCLEO EMPRESARIAL91 

 

 

295. DÉBORA PINHEIRO MESQUITA: Sócia administradora de 99% 

da empresa DISPARÁ HOSPITALAR, permitiu, voluntariamente, que sua empresa 

servisse apenas para emitir nota fiscal à SESPA, mesmo sem ter fornecido, 

diretamente, o produto licitado (frascos de álcool em gel de 500ml). Aderiu, 

dolosamente, juntamente com seu marido CARLOS EDUARDO, ao esquema 

criminoso, participando diretamente das tratativas para fraude à licitação, desvio de 

dinheiro público e lavagem de capitais. Entretanto, colaborou com a Justiça, de forma 

espontânea e voluntária, firmando acordo de colaboração premiada com o Ministério 

Público Estadual, apresentando provas contundentes e elementos de corroboração 

                                                      
91 Todas as fotos foram extraídas de fontes abertas, de domínio e acesso público 
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dos fatos narrados, inclusive se comprometendo a devolver parte do dinheiro público 

desviado (vide tópicos IV, V, VI, VII, X e XI). 

 

296. CARLOS EDUARDO DE SOUSA LIMA: marido de DÉBORA, 

atuou em nome da empresa DISPARÁ HOSPITALAR, mesmo sem ser sócio ou 

procurador formal, em especial em tratativas com o consórcio criminoso, do qual era 

integrante do “Grupo DIS-DOM”, sendo peça importante para que a empreitada 

delitiva fosse exitosa. Aderiu, dolosamente, juntamente com sua mulher, ao 

esquema criminoso, participando diretamente das tratativas para fraude à licitação, 

desvio de dinheiro público e lavagem de capitais. Entretanto, colaborou com a 

Justiça, de forma espontânea e voluntária, firmando acordo de colaboração 

premiada com o Ministério Público Estadual, apresentando provas contundentes e 

elementos de corroboração dos fatos narrados, inclusive se comprometendo a 

devolver parte do dinheiro público desviado (vide tópicos IV, V, VI, VII, X e XI). 

 
297. Com os elementos de informação apurados e apresentados na 

presente denúncia, podemos traçar um ORGANOGRAMA92 da ORCRIM93:  

 
 

 

 

 

 

 

                                                      
92 Todas as fotos foram extraídas de fontes abertas, de domínio e acesso público. 
93 Que não tem caráter exaustivo, como já explicitado. 
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XIII – IMPUTAÇÕES TÍPICAS 

XIII. 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.” 

 
298. Conforme amplamente explorado e descrito nos tópicos II, III, 

IV, V e VI da presente denúncia, a dispensa de licitação n° 2020/229598 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. 2694, ambos da Lei n° 8.666/93, 

sendo que este último artigo trata das formalidades exigidas em caso de 

dispensa. 

299. Conforme comprovado, a razão da escolha95 da empresa 

DISPARÁ HOSPITALAR para fornecer os 159.400 frascos de 500ml de álcool em 

                                                      
94 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. 
95 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 
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gel foi viciada e fraudulenta96, à medida que já era previamente sabido qual 

empresa seria vencedora (direcionamento) e a licitação foi toda ajustada para 

favorecê-la, sob justificativa também fraudulenta (despacho de CÍNTIA, afirmando 

que a empresa tinha os produtos em estoque, para entrega imediata, fato negado 

pelos denunciados colaboradores, em especial a sócia proprietária da empresa, 

DÉBORA).  

300. Quanto à justificativa do preço, temos por provado que a 

pesquisa, que embasou a contratação pelo preço médio apurado, foi fraudulenta, 

apenas para dar ares de formalidade à dispensa, pois algumas empresas que 

constam como tendo fornecido suas cotações sequer foram “consultadas” na prática 

(vide tópico VI). 

301. No crime do art. 89 da Lei n° 8.666/93, concorreram os 

denunciados BELTRAME, PETER CASSOL, CÍNTIA, DÉBORA, CARLOS 

EDUARDO, DANIEL JACKSON, FELIPE e LEANDRO (os seis últimos tendo por 

referência o parágrafo único do art. 89 da Lei n° 8.666/93).  

302. Destaque-se que todos os denunciados 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 erário97, o que de fato se 

consumou98, com o desvio de dinheiro público já provado.   

303. Em relação ao delito do art. 96, I, da Lei de Licitações, tal crime 

restou consumado na medida em que os 159.400 frascos de 500ml de álcool em gel 

                                                      
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) 
96 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, sua atuação foi inválida. Se a Administração poderia 
ter obtido contratação melhor atuando com maior diligência, houve vício.” (ob. cit., pag. 389)  
97 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 
98 Embora desnecessário o efetivo prejuízo patrimonial à Administração Pública, conforme 
precedente do STF (AP 580, Rel. Min. Rosa Weber, 12/12/2016).  
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tiveram seus preços elevados arbitrariamente99, pois foram previamente 

combinados (utilizando-se como parâmetro algumas cotações falsas e montadas), 

prevendo exatamente a possibilidade, com o patente sobrepreço, de maior lucro, 

para melhor rateio do dinheiro desviado entre a ORCRIM, fatos exaustivamente 

demonstrados nos Tópicos IV, VI.2, VII, VIII e X, tendo ocorrido efetivo prejuízo à 

Administração Pública na consumação do delito, como já provado. 

304. No crime do art. 96, I, da Lei n° 8.666/93, concorreram os 

denunciados BELTRAME, PETER CASSOL, CÍNTIA, DÉBORA, CARLOS 

EDUARDO, DANIEL JACKSON, FELIPE e LEANDRO.  

305. Destaque-se que todos os envolvidos eram conscientes das 

ilicitudes praticadas e concorreram de forma voluntária, em unidade de desígnios.  

306. Para os denunciados BELTRAME (Secretário de Saúde), 

PETER CASSOL (Secretário Adjunto e ordenador de despesas) e CÍNTIA (Diretora 

do Departamento de Administração e Serviços), incide, ainda, a causa de aumento 

de pena prevista no art. 84, § 2°, da Lei n° 8.666/93100, pois ocupavam, à época dos 

delitos, cargo em comissão ou de função de confiança na SESPA. 

 

XIII. 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. 

 

307. O peculato encontra-se disposto no artigo 312 do Código Penal 

Brasileiro, sendo um dos tipos penais próprios de funcionários públicos contra a 

                                                      
99 Cada frasco de 500ml de álcool em gel 70%, adquirido da empresa ALLIANCE COMÉRCIO DE 
COSMÉTICOS LTDA, custou R$6,20 (seis reais e vinte centavos), sendo que a empresa DISPARÁ 
HOSPITALAR vendeu à SESPA esse mesmo produto pelo valor de R$18,00 (dezoito reais).  
100 “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) 
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Administração em geral, o qual, via de regra, só pode ser praticado por servidor 

público. 

308. 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.” 

309. Na modalidade ora constatada – peculato-desvio (art. 312, 

segunda parte do caput) –, segundo o citado autor (pag. 1967):  

“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 
proveito pode ser material ou moral. O desvio há de ser em proveito do 
funcionário público ou de terceiro.” 

310. As condutas descritas e narradas no corpo da presente 

denúncia, em especial no tópico X, comprovam, de forma clara e contundente, para 

além de qualquer dúvida razoável, o desvio de dinheiro público, amoldando-se ao 

núcleo do verbo do artigo 312 do Código Penal.  

311. Os denunciados BELTRAME (Secretário de Saúde) e PETER 

CASSOL (Secretário Adjunto e ordenador de despesas), em coautoria e unidade de 

desígnios com os denunciados CÍNTIA (Diretora do Departamento de Administração 

e Serviços), DANIEL JACKSON, FELIPE, LEANDRO, DÉBORA (proprietária da 

DISPARÁ HOSPITALAR) e CARLOS EDUARDO, atuaram, direta e indiretamente, 

mas todos com o mesmo propósito, para que o esquema criminoso tivesse êxito, 

como de fato teve, fraudando e montando licitação para que a empresa DISPARÁ 

HOSPITALAR fosse vencedora da dispensa n° 2020/229598, recebendo, indevida 

e ilegalmente, a quantia de R$2.808.936,76, dos quais grande parte foi desviada em 

favor dos denunciados e integrantes da ORCRIM, e posteriormente lavados, 

conforme explicitado nos tópicos X e XI. 

312. Os atos realizados pelos então servidores BELTRAME, PETER 

CASSOL e CÍNTIA se relacionam com o exercício das funções públicas que 
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desempenhavam, mediante atos de ofício dos mesmos, em cada uma das suas 

atribuições (vide tópico VI). 

313. Quanto aos denunciados particulares, todos aderiram, voluntária 

e dolosamente, ao esquema criminoso, cada qual exercendo uma tarefa específica 

na ORCRIM, para que o planejamento inicial fosse efetivado na prática. A conduta 

de cada denunciado foi explorada no corpo da presente denúncia, em especial no 

tópico XIII. 

314. A escolha da empresa DISPARÁ HOSPITALAR na dispensa 

resultou no desvio de grande parte do dinheiro auferido ilegalmente com a 

contratação, em prejuízo do erário, retornando à ORCRIM de forma aparentemente 

lícita, após o processo de lavagem. 

315. Para afastar qualquer dúvida, além de todas as provas já 

apresentadas, quanto ao efetivo recebimento de dinheiro público, ilícito, por parte 

da ORCRIM, é importante frisar que nas colaborações premiadas firmadas pelos 

denunciados colaboradores DÉBORA e CARLOS EDUARDO, e homologadas 

judicialmente, afora o reconhecimento e confissão de todas as condutas criminosas 

praticadas, houve o compromisso de devolução de R$300.000,00 (trezentos mil 

reais)101. 

316. 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.  

317. In casu, tem-se que o peculato praticado pelo núcleo político da 

ORCRIM (então servidores públicos BELTRAME, PETER CASSOL e CÍNTIA) 

comunica-se aos denunciados DANIEL JACKSON, FELIPE, LEANDRO, DÉBORA 

e CARLOS EDUARDO, embora, à época, particulares, porém, sabedores da 

                                                      
101 Parte que coube à empresa e aos denunciados DÉBORA e CARLOS EDUARDO no esquema 
criminoso 
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condição de funcionários públicos dos demais envolvidos, razão pela qual também 

respondem como coautores do peculato102. 

318. 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.”103 

319. 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 sobrepreço, obtendo vantagem 

indevida decorrente da adjudicação do objeto da licitação, e desviando em proveito 

próprio ou alheio, dinheiro público. 

                                                      
102 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 

103 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 
 
Decisões Monocráticas 
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 
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320. Por consequência, comprovadas a materialidade104 e a autoria 

delitiva, incorreram os denunciados BELTRAME, PETER CASSOL, CÍNTIA, 

DANIEL JACKSON, FELIPE, LEANDRO, DÉBORA e CARLOS EDUARDO na 

prática do crime descrito no art. 312, caput, do Código Penal. 

321. Para os denunciados BELTRAME (Secretário de Saúde), 

PETER CASSOL (Secretário Adjunto e ordenador de despesas), e CÍNTIA (Diretora 

do Departamento de Administração e Serviços), incide a causa de aumento de pena 

prevista no art. 327, § 2°, do CP105, pois à época do cometimento dos crimes eram 

ocupantes de cargo em comissão na SESPA. 

 

XIII. 3 – 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; 
§ 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) 

                                                      
104 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). 
105 “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) 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2011-2014/2012/Lei/L12683.htm#art2
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322. A lavagem de capitais imputada aos denunciados DÉBORA, 

CARLOS EDUARDO, DANIEL JACKSON, FELIPE, LEANDRO e CLÁUDIA 

CRISTINA106 restou devidamente demonstrada no tópico XI, e está ancorada em 

crimes antecedentes, notadamente os crimes de fraude a licitações, peculato e 

organização criminosa, amplamente comprovados no teor da presente denúncia e 

praticados no contexto de contratações celebradas com a SESPA. 

323. De forma resumida e objetiva, após a obtenção de valores ilícitos 

da SESPA (decorrentes de dispensa de licitação fraudulenta) e desvio de dinheiro 

público (peculato), a ORCRIM, por intermédio da empresa DISPARÁ HOSPITALAR 

(ganhadora da licitação), imediatamente fez transferências dos valores desviados, 

através de 06 (seis) movimentações bancárias fragmentadas (pulverização) para 

contas correntes de empresas ligadas a outros integrantes da ORCRIM – 

núcleo de investidores  (tentativa de burlar o sistema monetário), escolhidas e 

indicadas previamente pelos denunciados DANIEL JACKSON, FELIPE e 

LEANDRO, até chegar aos seus reais beneficiários, reintegrando tais valores no 

mercado com aparência lícita, através de simulação de prestação de serviços,  

fictícios. As empresas beneficiadas com as transferências da DISPARÁ 

HOSPITALAR foram: DOM MEDIA COMUNICAÇÃO, MARKETING & 

TECNOLOGIA LTDA; PINHEIRO E FERNANDES LTDA; CONSTRUTORA 

KARAJÁS LTDA; e CENTRO SUL ENGENHARIA LTDA, cada uma recebendo o 

valor de R$580.266,81, totalizando R$2.321.067,24.  

324. Para dar a aparência de licitude dessas transações e reinserir 

o dinheiro (ilícito) no mercado como lícito, foram simuladas diversas prestações de 

serviços fictícios entre a DISPARÁ HOSPITALAR (como tomadora de serviços) e 

                                                      
106 Em relação à denunciada CLÁUDIA CRISTINA, o fato de não haver sido denunciada 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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as empresas DOM MEDIA COMUNICAÇÃO, MARKETING & TECNOLOGIA LTDA 

(02 notas fiscais) e PINHEIRO E FERNANDES LTDA (04 notas fiscais), como 

prestadoras de serviços. 

325. Dessa forma, os denunciados DÉBORA, CARLOS EDUARDO, 

DANIEL JACKSON, FELIPE e LEANDRO, 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 no 

montante de R$2.321.067,24, incorrendo na prática do delito do artigo 1º, §§ 1°, II, 

e 4º, da Lei 9.613/98, por 06 (SEIS) vezes, correspondentes às transferências 

bancárias para as empresas beneficiadas e simulações de prestação de serviços. Já 

CLÁUDIA CRISTINA incorreu na prática do delito de lavagem de capitais, previsto 

no artigo 1º, caput, e §§ 1°, II, e 4º, da Lei 9.613/98, por 01 (UMA) vez. 

 

XIII. 4 – 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. 

Art. 2º Promover, constituir, financiar ou integrar, pessoalmente 
ou por interposta pessoa, organização criminosa: 

Pena - reclusão, de 3 (três) a 8 (oito) anos, e multa, sem prejuízo 
das penas correspondentes às demais infrações penais 
praticadas.” (grifo nosso) 

326. Os denunciados 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, 
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os crimes de peculato (art. 312, 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). 

327. A ORCRIM foi desnudada no tópico XII, 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.  

328. Dessa forma, por integrar organização criminosa, os 

denunciados estão incursos no art. 2º, c/c art. 1°, § 1°, da Lei n° 12.850/13. 

329. Por fim, incide a causa de aumento de pena prevista no art. 2º, 

§ 4°, II, da Lei n° 12.850/13107, pois houve concurso de funcionário público (núcleo 

político), valendo-se a ORCRIM dessa condição para a prática de infração penal. 

 

XIV. CAPITULAÇÕES 

330. Ante o exposto, em virtude dos crimes praticados em desfavor 

da Secretaria de Estado de Saúde Pública (SESPA), o Ministério Público 

Estadual denuncia: 

330.1 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 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). 

 

330.2 PETER CASSOL SILVEIRA, pela prática dos 

crimes previstos no art. 312, caput, segunda parte 

                                                      
107 § 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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(peculato), c/c a causa de aumento de pena prevista no 

art. 327, § 2°, todos do Código Penal Brasileiro; arts. 89 

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); 

 
330.3 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 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);  

 

330.4 DANIEL JACKSON PINHEIRO COSTA, pela 

prática dos crimes previstos no art. 312, caput, segunda 

parte (peculato), c/c art. 30, ambos 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 06 (seis) 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);  

 
330.5 LUIZ FELIPE FERNANDES, pela prática dos 

crimes previstos no art. 312, caput, segunda parte 

(peculato), c/c art. 30, ambos 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 
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4º, da Lei 9.613/98, por 06 (seis) 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);  

 
330.6 FRANCISCO LEANDRO RODRIGUES ROCHA, 

pela prática dos crimes previstos no art. 312, caput, 

segunda parte (peculato), c/c art. 30, ambos 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 06 (seis) 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);  

 
330.7 DÉBORA PINHEIRO MESQUITA108, pela prática 

dos crimes previstos no art. 312, caput, segunda parte 

(peculato), c/c art. 30, ambos 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 06 (seis) 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); 

 
330.8 CARLOS EDUARDO DE SOUSA LIMA109, pela 

prática dos crimes previstos no art. 312, caput, segunda 

parte (peculato), c/c art. 30, ambos do Código Penal 

Brasileiro; arts. 89, parágrafo único, e 96, I, ambos da 

                                                      
108 Denunciada e Colaboradora, conforme Acordo de Colaboração Premiada, homologada 
judicialmente (Proc. 0013216-27.2020.8.14.0401). 
109 Denunciado e Colaborador, conforme Acordo de Colaboração Premiada, homologada 
judicialmente (Proc. 0013217-12.2020.8.14.0401). 
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Lei nº 8.666/93 (fraude à licitações); art. 1º, caput, e §§ 

1°, II, e 4º, da Lei 9.613/98, por 06 (seis) 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); 

 
330.9 CLÁUDIA CRISTINA SILVA MACHADO, pela 

prática do crime previsto no art. 1º, caput, e §§ 1°, II, e 

4º, da Lei 9.613/98, por 01 (uma) vez (lavagem de 

capitais); 

 

XV – REQUERIMENTOS FINAIS 

145. 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 da 

capitulação; 

b) A oitiva das testemunhas arroladas ao fim desta peça; 

c) Em que pese as adversidades decorrentes do período de pandemia, 

por versar sobre fatos que envolvem atos de corrupção, e segundo, um dos 

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 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$ 2.869.200,00 (dois milhões, oitocentos 
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e sessenta e nove mil e duzentos reais), com a devida atualização monetária, valor 

do prejuízo aos cofres públicos, pelas razões já expostas; 

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$2.321.067,24, 

correspondentes aos valores efetivamente ocultados e dissimulados, em atos de 

lavagem, após transações bancárias e simulações de prestação de serviços, e 

reintegração ao mercado com aparência de lícitos; 

f) Requer, ainda, a condenação dos denunciados à reparação dos 

danos morais coletivos, decorrentes do peculato e demais crimes, cujos prejuízos 

revelam-se difusos (lesões à ordem econômica e à Administração Pública), 

estimando-se o valor equivalente a R$ R$2.321.067,24, devendo o valor ser 

destinado ao Estado do Pará; 

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; 

g) Seja disponibilizado, no interesse da defesa, acesso aos vídeos das 

colaborações premiadas dos denunciados colaboradores; 

h) Após o efetivo recebimento da Denúncia, seja promovida a 

IMEDIATA retirada do sigilo da investigação e das colaborações premiadas, 

nos termos do art. 7º, § 3º, da Lei 12.850/2013, já constante na decisão exarada por 

este Douto Juízo nº 2020200268194873, e considerando que o interesse público se 

perfaz, eis que a sociedade precisa ter conhecimento dos acordos nefastos 

realizados em prejuízo do erário, principalmente ao fato de que, desviar recurso 

público implica diretamente em deixar de prestar serviços a essa mesma 

coletividade, afora a publicidade como estímulo a terceiros cidadãos interessados 

em formalizar e/ou apresentar “novas informações e declarações” sobre tais fatos, 
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em atos de atividades de atendimento ao público que é realizado pelo Ministério 

Público através deste Grupo de Atuação Especial; 

i) Sejam juntadas as Folhas de Antecedentes Criminais de todos os 

denunciados constantes dos bancos de dados a que tem acesso a Justiça Estadual; 

j) Reserva-se o Ministério Público a possibilidade de aditar a presente 

denúncia, caso surjam novos elementos de informações e/ou provas no decorrer da 

instrução processual até a sentença. 

Belém, 26 de novembro de 2020. 

 

 

JOSE AUGUSTO NOGUEIRA SARMENTO            PEDRO PAULO BASSALO CRISPINO 
            Promotor de Justiça – GAECO       Promotor de Justiça – GAECO 

 

 
 

          RODRIGO AQUINO SILVA                          ANDRÉ CAVALCANTI DE OLIVEIRA 
          Promotor de Justiça – GAECO                                        Promotor de Justiça – GAECO 

 

 

 

 

ROL DE TESTEMUNHAS110 

 

1) Adriano Nahon Souza Moraes, servidor da SESPA; 

2) Isabel Matos, funcionária da empresa Dispará Hospitalar; 

3) Jorge Edson Souza Falcão, gerente de almoxarifado da SESPA.  

 

 

 

 

                                                      
110 Os endereços serão fornecidos posteriormente. 
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