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CONCLUSÃO
Aos 22 dias do mês de Janeiro de 2014, faço estes autos conclusos a Juíza de Direito Juliana Paula Silva da 
Costa Brandão. Eu, _________ Francisca Mejia de Oliveira - Escrivã(o) Judicial, escrevi conclusos.

Vara: 1ª Vara Criminal
Processo: 0048080-49.2009.8.22.0015
Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário (Réu Solto)
Autor: Ministério Público do Estado de Rondônia
Denunciado: Francisco Elder Marinho Araujo; Francisco Elder Marinho Araújo Filho; 
Dilson Viana Teixeira; Carlos Alberto da Fonseca Leite; Marcélio Brasileiro Uchôa; 
Paulo Eduardo Queiroz Barros; Florismar Barro

Vistos etc.

O Ministério Público Estadual, por intermédio de seu representante legal, 

em exercício neste Juízo, no uso de suas atribuições legais, ofereceu denúncia em desfavor 

de Francisco Elder Marinho Araújo, Francisco Elder Marinho Araújo Filho, Dilson 

Viana Teixeira, Carlos Alberto da Fonseca Leite, Araci Paulina da Rosa, Rosilane da 

Silva Roque e Daysy Catherine Ribeiro Araújo, devidamente qualificados na peça 

acusatória, como incursos no art. 90, caput, da Lei 8.666/93, Yngrid Ribeiro Araújo 

Jatobá, já qualificada, como incursa no art. 90, caput,  da Lei 8.666/93 e art. 288, caput, do 

Código Penal, na forma do art. 69, do Código Penal, Marcélio Rodrigues Uchôa, Paulo 

Eduardo Queiroz Barros e Florismar Barroso Rodrigues como incursos no art. 90, caput,  

da Lei 8.666/93, c/c o art. 29 do Código Penal e Gilroosivet Uchôa e Jorge Paz Menacho 

como incursos no art. 90, caput,  da Lei 8.666/93 e art. 288, caput, do Código Penal, na 

forma do art. 69, do Código Penal, pela prática dos seguintes fatos delituosos:

"PRIMEIRO FATO

Consta do incluso inquérito policial que, no dia 12 de novembro de 2007, em 

horário indeterminado, no município de Nova Mamoré/RO, nesta comarca, os 

denunciados,  FRANCISCO ELDER MARINHO ARAÚJO, FRANCISCO 

ELDER MARINHO ARAÚJO FILHO, DILSON VIANA TEIXEIRA, CARLOS 

ALBERTO DA FONSECA LEITE, MARCÉLIO RODRIGUES UCHÔA, 

PAULO EDUARDO QUEIROZ BARROS, FLORISMAR BARROSO 

RODRIGUES, GILROOSIVET RODRIGUES UCHÔA, JORGE PAZ 

MENACHO, ROSILANI DA SILVA ROQUE, ARACI PAULINA DA ROSA, 

YNGRID RIBEIRO ARAÚJO JATOBÁ e DAYSY CATHERINE RIBEIRO 

ediva
Realce
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ARAÚJO, frustraram, mediante ajuste, o caráter competitivo do procedimento 

licitatório n. 607/SEMECEL/2007, com o intuito de obter, para si, vantagem 

decorrente do objeto da licitação. O sobredito processo licitatório foi 

instaurado na modalidade convite, visando à aquisição de pneus para 

atender as necessidades da Secretaria Municipal de Educação, Cultura, 

Esporte e Lazer, razão pela qual  a Administração local publicou o edital de 

convite n. 060/CPL/2007.

Em flagrante ofensa ao princípio da publicidade, sabe-se lá se por descuido 

ou má-fé, o respectivo edital não obteve ampla divulgação, contrariando 

exigência prevista no art. 21, II e III, da Lei 8.666/93. O resumo do edital 

permaneceu apenas no quadro de avisos da Prefeitura Municipal de Nova 

Mamoré/RO. 

Diante disso, os denunciados, Francisco Elder Marinho Araújo, Francisco 

Elder Marinho Araújo Filho, Dilson Viana Teixeira, Carlos Alberto da Fonseca 

Leite, Araci Paulina da Rosa, Yngrid Ribeiro Araújo Jatobá, Rosilani da Silva 

Roque e Daysy Catherine Ribeiro Araújo, previamente mancomunados, 

apresentaram-se como representantes de três pretensas empresas licitantes, 

sendo elas, NCS American Corporation Comércio e Indústria Ltda, Comércio 

Femaf Imp. E Exp. Ltda e Comércio Popular de Prod. Farm. Imp. E Exp. Ltda.

Ocorre que, embora legalmente constituídas por pessoas diversas, as 

sobreditas empresas, de fato, pertenciam e eram efetivamente administradas 

pelos denunciados  Francisco Elder Marinho Araújo e Francisco Elder 

Marinho Araújo Filho, sendo que os denunciados Dilson Viana Marinho 

Araújo Filho e Carlos Alberyo da Fonseca Leite figuravam como "laranjas" da 

empresa Comércio Femaf e Exp. Ltda; as denunciadas Araci Paulina da 

Rosa e Daysy Catherine Ribeiro Araújo figuravam como "laranjas" da 

empresa Comércio Popular de Produtos Farmacêuticos Imp. E Exp. Ltda-ME; 

e a denunciada Yngryd Ribeiro Araújo Jatobá assumia a posição de "laranja" 

da empresa NCS American Corporation Comércio e Indústria Ltda, tudo para 

o fim de forjar suposta concorrência entre as empresas licitantes que, na 
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verdade, revelou-se fajuta.

A denunciada Rosilani da Silva Roque, possuía procuração para representar 

a empresa Comércio FEMAF Imp. E Exp. Ltda em licitações e sua assinatura 

consta no recibo de retirada do edital à fl. 22. Na verdade, a denunciada 

atendia aos interesses dos denunciados Francisco Elder Marinho Araújo e 

Francisco Elder Marinho Araújo Filho. 

A artimanha dos fraudadores é facilmente constatada pelos documentos de 

fls. 20/22, os quais revelam que os três representantes de pretensas 

empresas licitantes apresentaram-se na sede da Prefeitura local para retirada 

do edital exatamente no mesmo dia.

Desponta ainda como forte indício de fraude o fato de que o objeto da 

licitação era o fornecimento de pneus, sendo que, das três empresas acima 

referidas, duas atuavam no ramo farmacêutico. 

Ao final do procedimenti licitatório, sagrou-se vencedora a empresa Comércio 

Femaf Imp. E Exp. Ltda. Todavia, evidencia-se flagrante ofensa ao caráter 

competitivo do certame, porquanto frustrada a devida publicidade do edital e 

entabulado prévio conluio entre particulares e agentes públicos para o fim de 

beneficiar exclusivamente as empresas montadas pelos denunciados 

Francisco Elder Marinho Araújo e Francisco Elder Marinho Araújo Filho.

O denunciado Marcélio Rodrigues Uchôa, à época Secretário Municipal de 

Fazenda, previamente ajustado ao intento criminoso, concorreu para a 

prática do delito na medida em que tratava de agilizar o andamento dos 

procedimentos licitatórios envolvendo as empresas acima referidas, em 

detrimento de outros certames em curso.

Paulo Eduardo Queiroz Barros, à época na Controladoria do Município de 

Nova Mamoré/RO, concorreu para a prática do ilícito, pois, não obstante 

sabedor de que as empresas pertenciam a mesma pessoa, circuntância que 
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frustrava o caráter competitivo do certame, atuou com o fim de beneficiar os 

denunciados Francisco Elder Marinho Araújo e Francisco  Elder Marinho 

Araújo Filho ao lançar parecer atestando a regularidade do procedimento.

Florismar Barroso Rodrigues, Gilroosivet Rodrigues Uchôa e Jorge Paz 

Menacho, os quais compunham a Comissão Permanente de Licitação local, 

revelaram a sua participação no esquema fraudulento, na medida em que 

eram os responsáveis por repassar, aos "laranjas" das empresas licitantes, 

informações privilegiadas a respeito da expedição de editais de convocação 

para licitação no Município de Nova Mamoré/RO.

Assim é que a conduta dos denunciados estendeu-se por outros 

procedimentos licitatórios deflagrados pela Administração local, ensejando a 

instauração dos inquéritos policiais n. 104, 105, 165, 166, 167, 168, 169, 170, 

195 e 196/2009 no âmbito da Polícia Federal, todos envolvendo as mesmas 

empresas licitantes, prática arraigada que revela o esquema perene montado 

para frustrar o caráter competitivo dos procedimentos licitatórios no município 

de Nova Mamoré/RO, com intuito de obtenção de vantagem indevida aos 

denunciados.

SEGUNDO FATO

Consta do incluso inquérito policial que, no ano de 2007, em horário 

indeterminado, no município de Nova Mamoré/RO, nesta Comarca, os 

denunciados, Yngryd Ribeiro Araújo Jatobá, Gilroosivet Rodrigues Uchôa e 

Jorge Paz Menacho, associaram-se em quadrilha para o fim de cometer 

crimes, na medida em que montaram organização criminosa perene para 

frustrar o caráter competitivo dos procedimentos licitatórios no município de 

Nova Mamoré/RO, tendo por objetivo a obtenção de vantagem indevida, 

conforme descrito no primeiro fato. 

A estabilidade e o vínculo associativo dos denunciados é evidenciada pela 

fraude recorrente empregada nos procedimentos licitatórios no Município de 

Nova Mamoré, que deu ensejo à deflagração de vários procedimentos de 
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investigação, notadamente a instauração dos inquéritos policiais n. 104, 105, 

165, 166, 167, 168, 169, 170, 195 e 196/2009 no âmbito da Polícia Federal".

A denúncia veio acompanhada dos autos do inquérito policial n. 168/2009. 

Despacho inaugural (fl. 242) recebendo a denúncia e determinando a citação 

dos denunciados para responderem a acusação.

Os denunciados Francisco Elder Marinho Araújo, Francisco Elder Marinho 

Araújo Filho, Dilson Viana Teixeira, foram devidamente citados (fl. 243), bem como as 

denunciadas Daysy Catherine Ribeiro Araújo e Yngrid Ribeiro Jatobá, cujas diligências 

foram cumpridas por meio de cartas precatórias (fl. 260 e fl. 263/v) e apresentaram defesas, 

através de advogado constituído, sem suscitar questões preliminares (fls. 256/257).

Devidamente citados (fl. 243), os denunciados Marcélio Rodrigues Uchoa, 

Paulo Eduardo Queiroz Barros, Florismar Barroso Rodrigues, Gilroosivet Rodrigues Uchôa, 

Jorge Paz Menacho, apresentaram defesa preliminar, através de advogado constituído às 

fls.  261/262.

Os acusados Carlos Alberto da Fonseca Leite e Araci Paulina da Rosa foram 

citados por meio de edital (fl. 248) e por meio da Defensoria Pública apresentaram suas 

defesas preliminares, sem suscitar questões preliminares (fl. 271).

A denunciada Rosilani da Silva Roque compareceu em cartório (fl. 243), 

sendo então citada pessoalmente e em audiência (fl. 270), apresentou defesa preliminar por 

meio de Defensor Público.

Pela magistrada, fora decretada a suspensão do processo e do prazo 

prescricional, nos termos do art. 366, do Código de Processo Penal, com relação aos 

denunciados Carlos Alberto da Fonseca Leite e Araci Paulina da Rosa, determinando a 

antecipação probatória.

Durante a instrução criminal, em uma primeira audiência, foram inquiridas as 
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testemunhas arroladas pelo Ministério Público, Maria Rosineide R. de Menezes e Oscar 

Daniel Milan Franco (fls. 274/276) e a testemunha do juízo Júlio Fujiki (fls. 277/281).

Em continuidade à instrução processual, foi inquirida a testemunha 

Whanderley da Silva Costa (fls. 429/430), prosseguindo-se o ato com o interrogatório dos 

denunciados Francisco Elder Marinho Araújo, Rosilani da Silva Roque, Florismar Barroso 

Rodrigues, Jorge Paz Menacho, Gilroosivet Rodrigues Uchoa, Marcélio Rodrigues Uchôa, 

Paulo Eduardo Queiroz Barros (fls. 431/468).

Ao final, fora determinado a pedido da defesa, como prova emprestada, a 

juntada do interrogatório do denunciado Francisco Elder Marinho Araújo nos demais 

processos sob os ns. 0048077-94.2009.8.22.0015, 0048081-34.2009.8.22.0015, 0048660-

79.2009.8.22.0015, 0048078-79.2009.8.22.0015, 0048079-64.2009.8.220015, 042550-

64.2009.8.22.0015, 0048069-20.2009.8.22.0015, 042542-87.2009.8.22.0015 em trâmite 

nesta Vara Criminal.

As denunciadas Daysy Catherine Ribeiro Araújo e Yngrid Araújo Ribeiro 

Jatobá foram interrogadas por carta precatória (fl. 481 e fl. 500/501).

A denunciada Araci Paulina da Rosa foi devidamente citada (fl. 584) e 

interrogada por carta precatória (fl. 587). 

Realizada uma terceira audiência, foi interrogado o denunciado Dilson Viana 

Teixeira (fls. 485/487).

Dando continuidade à instrução processual, em uma quarta audiência, foi 

oportunizado o interrogatório ao denunciado Francisco Elder Marinho Araújo  (fls. 493/494).

A testemunha Anderson de Souza fora inquirida por meio de carta precatória 

(fl. 518).

Na fase de alegações finais, por memoriais, fls. 521/539, o representante do 

Ministério Público, entendendo comprovadas a materialidade e a autoria delitivas, pugnou 
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pela condenação dos denunciados Francisco Elder Marinho Araújo, Francisco Elder 

Marinho Araújo Filho, Dilson Viana Teixeira, Rosilani da Silva Roque e Daysy Catherine 

Ribeiro Araújo como incursos no art. 90, caput, da Lei 8.666/93, Yngrid Ribeiro Araújo 

Jatobá como incursa no art. 90, caput, da Lei 8.666/93 e art. 288, caput, do Código Penal, 

na forma do art. 69, do Código Penal, Florismar Barroso Rodrigues como incursa no art. 90, 

caput, da Lei 8.666/93 c/c o art. 29, do Código Penal; Gilroosivet Rodrigues Uchôa e Jorge 

Paz Menacho como incursos no art. 90, caput, da Lei n. 8.666/93 c/c art. 29 do Código 

Penal e art. 288, na forma do art. 69, do Código Penal.

Por outro lado, postulou pela absolvição dos denunciados Marcélio Rodrigues 

Uchôa e Paulo Eduardo Queiroz Barros, sustentanto não existirem provas suficientes para 

condenação.

Ao final, requereu a aplicação da sanção prevista no art. 92, inciso I, "a", do 

Código Penal aos acusados Florismar Barroso Rodrigues, Gilroosivet Rodrigues Uchôa e 

Jorge Paz Menacho.

A defesa dos acusados Marcélio Rodrigues Uchoa, Paulo Eduardo Queiroz 

Barros, Florismar Barroso Rodrigues, Gilroosivet Rodrigues Uchôa e Jorge Paz Menacho 

em sede de preliminar, postulou pela reunião desta ação penal as demais ações sob os n.s. 

0048660-79.2009.8.22.0015, 0048077-94.2009.8.22.0015, 0048078-79.2009.8.22.0015, 

0048079-64.2009.8.22.0015 e 0048081-34.2009.8.22.0015, alegando tratarem-se de feitos 

conexos (art. 76 do CPP).

No mérito, a defesa, às fl. 543/581, pugnou pela absolvição dos acusados 

Marcélio Rodrigues Uchôa, Paulo Eduardo Queiroz Barros, Florismar Barroso Rodrigues, 

Gilroosivet Rodrigues Uchôa e Jorge Paz Menacho, entendendo pela falta de prova da 

existência do fato (art. 386, inc. II do CPP) bem como, postulou pelo fundamento da 

ausência de provas (art. 386, inciso V, do CPP) e alternativamente, por insuficiência de 

provas (art. 386, inciso VII do CPP).

A defesa da acusada Rosilani da Silva Roque, fls. 589/600, preliminarmente, 

alegou ser a denúncia inepta, porquanto teria deixado de estabelecer, a contento, a 
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vinculação da sua conduta individual ao respectivo evento delituoso. No mérito, pugnou pela 

absolvição da acusada, sob o argumento de ausência de prova da existência do fato (art. 

386, inc. II do CPP). Subsidiariamente, postulou pela ausência de prova (art. 386, inciso V, 

do CPP) e alternativamente, por insuficiência de provas, com fundamento no art; 386, inciso 

VII do Código de Processo Penal. Ao final, pugnou, em caso de eventual condenação, pela 

aplicação da pena no mínimo legal.

Por sua vez, às fls. 601/606 e versos, a defesa dos denunciados Francisco 

Elder Marinho Araújo, Francisco Elder Marinho Araújo Filho, Dilson Viana Teixeira e Daysy 

Catherine Ribeiro de Araújo postulou pela absolvição dos referidos, entendendo não 

constituir o fato infração penal (ar. 386, III do CPP).

Considerando que o interrogatório da acusada Araci Paulina da Rosa fora 

juntado aos autos após a apresentação de alegações finais pelo representante do Ministério 

Público, fora convertido o julgamento em diligência e concedida vista às partes para 

ratificarem as provas produzidas e alegações finais outrora apresentada.

Pelo representante do Ministério Público foram ratificadas as provas já 

produzidas, bem como as alegações finais anteriormente apresentadas, pugnando também 

a absolvição com relação à acusada Araci Paulina da Rosa (fl. 608-v.).

Nas derradeiras alegações, a defesa da denunciada Araci Paulina da Rosa 

pugnou pela absolvição da acusada, nos termos do art. 386, inciso II, do Código de 

Processo Penal (fls. 610/613).

É o necessário relatório.

Passo a decidir, na forma do art. 93, inciso IX, da Constituição da República e 

art. 381, do Código de Processo Penal.

Antes de adentrar à análise do mérito da ação penal, necessário o 

enfrentamento das preliminares suscitadas pela defesa. 
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A) Das questões preliminares

A.1) Da preliminar de conexão dos feitos (art. 76 do CPP)

Inicialmente, rechaço a preliminar alegada pela defesa de Marcélio Rodrigues 

Uchoa, Paulo Eduardo Queiroz Barros, Florismar Barroso Rodrigues, Gilroosivet Rodrigues 

Uchôa, Jorge Paz Menacho, concernente à necessidade de reunião deste feito aos autos 

sob os ns. 0048660-79.2009.8.22.0015, 0048077-94.2009.8.22.0015, 0048078-

79.2009.8.22.0015, 0048081-34.2009.8.22.0015 e 0048079-64-95.2009.8.22.0015, 

porquanto se tratariam todos de fatos praticados em um único contexto.

O presente procedimento diz respeito a um processo de licitação autônomo, 

instaurado sob o n. 607/SEMECELA/2007, deflagrado para a aquisição de pneus para 

atendimento das necessidades da Secretaria Municipal de Educação, Cultural, Esporte e 

Lazer, enquanto os demais processos cuidam-se de outros certames licitatórios.

Se não bastasse, os fatos narrados nos procedimentos referidos se deram 

em circunstâncias temporais diferentes, razão pela qual afasto a procedência da preliminar.

A.2) - Da alegação preliminar de inépcia da inicial 

Outrossim, rechaço a preliminar de inépcia da inicial acusatória suscitada 

pela defesa da acusada Rosilani.

Não se vislumbra nos autos a ocorrência de nulidade da presente ação, 

embasada no fato de não haver a denúncia narrado, de forma pormenorizada, a conduta 

delituosa atribuída á acusada, no que tange ao art. 90, caput, da Lei 8.666/93.

Compulsando os autos, verifico que o processo seguiu seu curso sob o 

manto da regularidade processual, não havendo vícios que inquinem o devido processo 

legal, tanto que a denúncia fora recebida por este juízo, porquanto trazia uma descrição 

coerente da atuação de todo o grupo, com vetores bem determinados para cada 

participante.
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Desta forma, presentes todos os requisitos do art. 41, do Código de Processo 

Penal, não há como acolher a alegação de inépcia da denúncia, visto que a inicial 

acusatória permitiu à acusada, claramente, saber qual crime estava lhe sendo imputado, 

bem como lhe conferiu amplo poder de defesa, inclusive possibilitando o requerimento da 

produção das provas que entendesse convenientes e necessárias.

B) Do mérito da ação penal

Inexistindo outras questões prévias a serem analisadas e verificando que o 

presente feito desenvolveu-se de forma válida e regular, não havendo nenhuma nulidade a 

ser sanada, uma vez que foram respeitados todos os princípios constitucionais e 

processuais e estando presentes os pressupostos processuais e as condições da ação, 

passo a apreciar o mérito da demanda.

Destaco que a análise do mérito da ação penal dar-se-á com relação aos 

acusados Francisco Elder Marinho Araújo, Francisco Elder Marinho Araújo Filho, Dilson 

Viana Teixeira, Marcélio Rodrigues Uchôa, Paulo Eduardo Queiroz Barros, Florismar 

Barroso Rodrigues, Gilroosivet Rodrigues Uchôa, Jorge Paz Menacho, Yngrid Ribeiro 

Araújo Jatobá, Daysy Catherine Ribeiro Araújo, Araci Paulina da Rosa e Rosilani da Silva 

Roque, eis que o feito encontra-se suspenso com relação ao denunciado Carlos Alberto da 

Fonseca Leite, nos termos do art. 366, do Código de Processo Penal.

B.1) Do crime do art. 90, da Lei 8.666/93.

O preceito primário do art. 90, da Lei 8.666/93 assim define a figura penal:

"Art. 90. Frustrar ou fraudar, mediante ajuste, combinação ou qualquer outro 

expediente, o caráter competitivo do procedimento licitatório, com o intuito de obter, 

para si ou para outrem, vantagem decorrente da adjudicação do objeto da licitação: 

Pena - detenção, de 2 (dois) a 4 (quatro) anos, e multa". 

A exordial acusatória imputa aos acusados a fraude em licitação na 
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modalidade convite, prevista na Lei n. 8.666/93, a qual estabelece:

"Art. 22. (...) § 3º - o convite é a modalidade de licitação entre interessados do ramo 

pertinente ao seu objeto, cadastrados ou não, escolhidos e convidados em número 

mínimo de 3 (três) pela unidade administrativa, a qual afixará, em local apropriado, 

cópia do instrumento convocatório e o estenderá aos demais cadastrados na 

correspondente especialidade que manifestarem seu interesse com antecedência de 

até 24 (vinte e quatro) horas da apresentação das propostas."

Pela simples leitura, constata-se que a contratação por convite tem 

exigências legais a serem obedecidas, inclusive a livre concorrência entre os convocados, 

sob pena de caracterização de fraude. 

A denúncia descreve, como primeiro fato, que os acusados Francisco Elder 

Marinho Araújo, Francisco Elder Marinho Araújo Filho, Dilson Viana Teixeira, Carlos Alberto 

da Fonseca Leite, Marcélio Rodrigues Uchôa, Paulo Eduardo Queiroz Barros, Florismar 

Barroso Rodrigues, Gilroosivet Rodrigues Uchôa, Jorge Paz Menacho, Rosilani da Silva 

Roque, Araci Paulina da Rosa, Yngrid Ribeiro Araújo Jatobá e Daysy Catherine Ribeiro 

Araújo frustraram, mediante ajuste, o caráter competitivo do procedimento licitatório n. 

607/SEMECEL/2007, com o intuito de obter, para si, vantagem decorrente do objeto da 

licitação.

Sustenta o representante ministerial que os empresários Francisco Elder 

Marinho Araújo Flho e Francisco Elder Marinho Araújo concorreram para a fraude de 

processo licitatório, na medida em que se utilizaram dos seus funcionários, Rosilani Silva 

Roque, Dilson Viana Teixeira, Araci Paulina da Rosa, Carlos Alberto da Fonseca, bem como 

das denunciadas Daysy Catherine e Yngrid Ribeiro Araújo Jatobá para figurarem como 

sócios ou reponsáveis por empresas de fachada, somente para preencher as “exigências 

formais” da Comissão Permanente de Licitação, composta por Florismar Barroso Rodrigues, 

Gilroosivet Rodrigues Uchôa, Jorge Paz Menacho, contando com as condutas de Marcélio 

Rodrigues Uchôa e Paulo Eduardo Queiroz Barros, todos conhecedores da trama.

A materialidade do delito vem demonstrada por meio do Aviso de Licitação (fl. 

30), pelos Recibos de Retirada de Edital (fls. 31/33), pelos Contratos Sociais das empresas 

ediva
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licitantes (fls. 37/41; fls. 51/53 e 60/61), pela Ata circunstanciada (fls. 75/77), pelo Laudo de 

Exame Contábil (fls. 192/198) e pelo Laudo de Exame Documentoscópico (fls. 203/207).

Com relação à autoria, é necessária uma cuidadosa análise do contexto 

probatório, considerando que, ao término da instrução processual, não restou comprovado 

terem os acusados Francisco Elder Marinho Araújo, Dilson Viana Teixeira, Marcélio 

Rodrigues Uchôa, Paulo Eduardo Queiroz Barros, Yngrid Ribeiro Araújo Jatobá, Daysy 

Catherine Ribeiro Araújo, Araci Paulina da Rosa, Rosilani da Silva Roque e Jorge Paz 

Menacho, praticado, conscientemente, a conduta típica imputada, tampouco exercido 

domínio sobre o fato delituoso. 

Iniciando a análise pelo interrogatório judicial de Dilson Viana Teixeira (fls. 

485/487), observa-se a tese apresentada em autodefesa, caracterizada pela negativa de 

autoria da prática delitiva, com a confirmação de que se tratava de sócio de uma das 

empresas da família Marinho, embora nunca tenha exercido atividades efetivas por 

exclusiva vontade, o que a ninguém convencera, tampouco essa julgadora.

Dilson Viana Teixeira declarou ter estado nas dependências da Prefeitura do 

Município de Nova Mamoré/RO, a pedido de Francisco Elder Marinho Araújo Filho para 

buscar alguns documentos, os quais lhe eram entregues na sala da Comissão Processante 

de Licitação por uma senhora, cujo nome não saberia dizer.

Acrescentou Dilson Viana que a empresa Comércio Femaf Imp. e Exp. Ltda, 

da qual era sócio, sempre foi administrada pelo denunciado Francisco Elder Marinho Araújo 

Filho e que não tinha conhecimento sobre os negócios da empresa.

No mesmo sentido, a denunciada Yngrid Araújo Ribeiro Jatobá, ouvida no 

juízo deprecado, mídia juntada à fl. 501, admitiu que figurava como sócia da empresa NCS 

American Corporation Comércio e Indústria Ltda, também pertencente à família Marinho, 

razão pela qual, por várias vezes, assinou papéis a pedido e por confiança no corréu Elder 

Marinho Filho, seu irmão, mesmo sem conhecimento acerca do teor dos documentos, 

destacando que todas as empresas de sua família eram administradas por seu irmão.
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Na mesma oportunidade, Yngrid se declarou inocente das acusações 

constantes da denúncia, sustentando que não tinha qualquer conhecimento do processo 

licitatório e muito menos da prática delitiva, restringindo o conhecimento à situação de que o 

Município de Nova Mamoré adquiria produtos no supermercado de sua família, sem saber 

detalhar a tramitação contratual.

Por fim, asseverou a acusada que, certa feita, também teria assinado 

documentos na sede da Prefeitura de Nova Mamoré/RO diretamente com a pessoa de 

Florismar Barroso Rodrigues, senhora que já tinha visto no comércio de sua família, sem 

saber especificamente do que se tratava.

No mesmo sentido, as denunciadas, Daysy Catherine e Araci Paulina da 

Rosa, ao mesmo tempo em que admitiram figurarem como sócias da empresa Comércio 

Popular, negaram qualquer participação no evento criminoso.

Daysy Catherine, fl. 481, asseverou que morava na cidade de Porto 

Velho/RO e por isso não tinha conhecimento dos negócios da família. Afirmou nunca ter 

tomado conhecimento que o pai e o irmão, os denunciados Francisco Elder Marinho e 

Francisco Elder Marinho Filho, tinham algum contrato com o Município de Nova Mamoré/RO 

e que muito embora figurasse como sócia de uma das empresas envolvidas nas licitações, 

nunca exerceu nenhuma atividade, porquanto a empresa era administrada apenas por 

Francisco Elder Marinho Araújo Filho.

Da mesma forma, a denunciada Araci Paulina da Rosa se declarou inocente 

das acusações constantes da denúncia, sustentando, que à época, era empregada 

doméstica da família “Marinho”, quando o denunciado Francisco Elder Marinho Araújo Filho 

teria, mediante engodo, utilizado seus documentos, sob o pretexto do registro de sua CTPS, 

oportunidade em que inseriu seu nome como sócia de uma das empresas do grupo, 

declarações que demonstram a audácia do mentor do crime (mídia fl. 587).

Acrescentou a denunciada Araci Paulina da Rosa que somente tomou 

conhecimento de que estaria figurando como sócia de uma das empresas do Grupo 

Marinho, quando esteve na Delegacia de Polícia Federal para prestar esclarecimentos 

ediva
Realce
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sobre os fatos imputados nos autos, oportunidade em que também foi informada que sua 

cota de participação seria de noventa e cinco por cento na empresa.

A empregada doméstica da família ainda acrescentou que nunca esteve em 

Nova Mamoré participando de licitações, até mesmo porque sequer sabe dizer o que 

significa uma licitação.

Por sua vez, o denunciado Francisco Elder Marinho Araújo negou 

peremptoriamente a autoria delitiva, asseverando não ter conhecimento sobre os negócios 

realizados entre as empresas e o município de Nova Mamoré, porquanto estas eram 

geridas exclusivamente pelo corréu Francisco Elder Marinho Araújo Filho.

Confira-se às fls. 431/436:

“...A denúncia não é verdadeira com relação a minha pessoa. Eu não tenho 

conhecimento detalhado acerca dos fatos. Na verdade, meu filho, Francisco Elder 

Marinho Araújo Filho, sempre foi o responsável pela administração de nossos 

negócios. Nós tínhamos e temos três empresas: Comércio Popular de Produtos 

Farmacêuticos, denominação da Farmácia Popular, comércio FEMAF Importação e 

Exportação, denominação do Supermercado Marinho e Francisco M. Araújo 

Importação e Exportação, denominação da Farmácia Pague Menos (...) Uma das 

empresas foi aberta em nome de minhas filhas Daisy Catherine e Ingrid (...) A 

empresa individual Francisco Araújo Importação e Exportação está registrada em meu 

nome na Junta Comercial. Salvo engano, meu filho figurou como sócio dessa 

empresa, em pequena participação. O seu objeto social é amplo, mas há cerca de oito 

anos atua no ramo farmacêutico.  A empresa FEMAF foi implementada em nome de 

Dilson Viana, pessoa que sempre conviveu com minha família e foi de minha 

confiança. Carlos Alberto da Fonseca Leite também figurava como sócio dessa 

empresa, mas meu filho sempre foi o administrador. Dilson trabalhava e ainda 

trabalha conosco (...) Araci Paulina foi nossa empregada doméstica e realmente 

sofreu problemas de saúde. Como a considerávamos muito, transferimos a 

funcionária para a farmácia Pague Menos, a fim de que pudesse executar serviços 

que não lhe prejudicassem (...) eu gostaria de acrescentar espontaneamente que eu 

não poderia ter outras empresas em meu nome sem prejudicar os benefícios 

tributários que eram inerentes a empresa Francisco M. Araújo. Por essa razão, as 
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demais empresas figuravam em nome de terceiras pessoas. A verdade é que eu 

assinava muitos documentos sem analisá-los (...) Eu tive muitos prejuízos em virtude 

da contratação com o poder público (...) eu sabia que as empresas em questão 

estavam participando de licitações no município de Nova Mamoré, mas desconhecia 

os detalhes da negociação. Não sei dizer qual das empresas sagrou-se vencedora do 

certame apontado na inicial. Eu acredito que as pessoas que compareciam para 

buscar os convites para os certames eram os funcionários ou meu filho Marinho. 

Como dito, o Grupo Marinho era constituído por estas três empresas. Como já 

possuía uma firma individual registrada em meu nome, tivemos que implementar as 

outras duas empresas em nome de outras pessoas, caso contrário eu não poderia 

gozar do benefício da tributação simplificada. Enfatizo que, ao tempo da constituição 

de tais empresas,  minhas filhas não moravam em Guajará-Mirim, mas estudavam em 

Porto Velho. Por essa razão, pessoas estranhas a nossa família foram inseridas nos 

quadros sociais de tais empresas. (...) Não possuo qualquer vínculo financeiro ou 

político com o prefeito de Nova Mamoré. Conheci Paulo no átrio do fórum, 

aguardando uma audiência. Conheço Marcélio, mas não temos amizade. Rosilani 

trabalhou no supermercado de nossa família. Não sabia que Rosilani tinha procuração 

de alguma das empresas. Pelo que sei, meu filho foi quem convidou Dilson, Carlos e 

Araci para figurarem como sócios das empresas (...) Eu sequer saberia dizer em qual 

das empresas cada pessoa figurou. Nunca ofereci qualquer tipo de vantagem a quem 

quer que seja a fim de me beneficiar (...) Eu nunca estive em uma sala de abertura de 

propostas na companhia da senhora Rosilani. Acredito que ela tenha se enganado 

com a informação. Eu não sabia que as empresas de nossa família concorriam a 

mesma licitação. Também não saberia dizer, se me fosse questionado, que era errado 

três empresas pertencentes ao mesmo grupo participarem do mesmo certame 

licitatório (...) eu somente tomei conhecimento de que empresas do mesmo grupo não 

poderiam participar da mesma licitação depois que fomos intimados pela polícia 

federal (...) Quem era o responsável em tomar conhecimento dos editais das licitações 

era meu filho. Quando eu tomava conhecimento já estava na fase de entrega dos 

produtos. Eu não sei dizer se assinei algum documento relativo a licitações. Eu era 

contra a contratação do poder público, pois sempre achei que as empresas acabavam 

tendo prejuízos com tais negócios...”. Grifei.

A denunciada Rosilani da Silva Roque, ouvida na fase judicial (fls. 437/445), 

negou peremptoriamente a prática delitiva, muito embora justificasse já ter participado de 

licitações realizadas no Município de Nova Mamoré/RO representando a empresa Comércio 
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Femaf Imp. e Exp. Ltda, a pedido do seu superior hierárquico, o corréu Francisco Elder 

Marinho Araújo Filho.

Sustentou Rosilani que, à época do fato, era funcionária do grupo Marinho e, 

como seu companheiro se encontrava desempregado e precisava se manter no emprego, 

teria obedecido ao seu empregador, Francisco Elder Marinho Araújo Filho, representando-o 

na Comissão de Licitação, desconhecendo o caráter ilícito do procedimento.

Se não bastasse, a denunciada Rosilani também confirmou as assertivas dos 

denunciados Dilson, Daysy Catherine e Araci Paulina, no sentido de que, muito embora 

tenham figurado como sócios das empresas Comércio Femaf e Comércio Popular, ambas 

pertencentes à família "Marinho", nunca se portaram como tal.

Detalhou com coerência Rosilani que, embora constassem os nomes dos 

denunciados Dilson Viana, Daysy Catherine e Araci Paulina como sócios das empresas 

referenciadas, os mesmos nunca exerceram qualquer atividade de gestão das mesmas, 

incumbência única e exclusiva de Francisco Elder Marinho de Araújo Filho.

Por oportuno, seguem excertos da fase judicial:

"...A denúncia não é verdadeira com relação a minha pessoa. No ano de 2005, fui 

contratada por Francisco Elder Marinho Araújo Filho para trabalhar como auxiliar de 

escritório das empresas do grupo Marinho (...) O escritório funcionava dentro do 

supermercado. O responsável pelo escritório era o próprio denunciado: Francisco 

Elder Marinho Araújo Filho, depois dele a pessoa responsável pelo escritório era o 

gerente Sad e depois eu. As empresas do grupo Marinho eram Francisco M. Araújo, 

FEMAF e Comércio Popular. A atividade principal da empresa FEMAF era o comércio 

de gêneros alimentícios e das empresas Francisco M. Araújo e Comércio Popular 

eram produtos farmacêuticos (...) A FEMAF tinha como sócios Dilson Viana e Carlos 

Alberto. Dilson Viana nunca portou-se como sócio, mas como um simples empregado 

entregador de leite. Na verdade, Dilson Viana sempre executou todos os tipos de 

serviços mais simples, podendo resumir-se os trabalhos como de office-boy. A vida do 

denunciado Dilson sempre foi simples, nunca aparentando gozar de elevado padrão 

econômico, inclusive morava com os pais (...) A empresa Comércio Popular estava 

em nome, na época, de Araci Paulina e Daysy Catherine. Eu posso afirmar que Araci 
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Paulina era empregada doméstica da residência de Francisco Elder Marinho Araújo 

(...) Posso afirmar também que Araci Paulina é pessoa muito simples, que goza de 

pouco conhecimento, razão pela qual exercia serviços que não exigiam elevado 

conhecimento intelectual. Posteriormente, a denunciada passou a ser atendente em 

uma das farmácias por ter passado a sofrer de problema de saúde. Daysy Catherine é 

uma das filhas do denunciado Francisco e morava em Porto Velho. Nenhuma das 

duas atuava efetivamente como sócia. Posso assegurar que o gestor dos negócios 

sempre foi  Francisco Elder Marinho Araújo Filho (...) Em 2006 ou 2007, o denunciado 

Francisco Elder Marinho Araújo Filho me deu ordem para representá-lo junto à 

prefeitura de Nova Mamoré em processos licitatórios (...) Naquela época, meu marido 

estava desempregado e eu precisava muito do trabalho. Eu não tinha condição de me 

opor a ordem de meu empregador sem colocar meu emprego em risco. Eu também 

não imaginava que pudesse ser sujeita a algum procedimento irregular ou criminoso. 

Eu não imaginava que pudesse haver irregularidade porque nos fazíamos presentes 

juntos na sala da comissão permanente de licitação. (...) Nunca fui orientada pelo 

denunciado a negar ou disfarçar que representava uma empresa do grupo Marinho 

(...) Nunca presenciei nenhum fato que me causasse estranheza e indicasse alguma 

irregularidade entre o grupo Marinho e servidores da prefeitura de Nova Mamoré (...) 

Não sei dizer se alguma das senhoras que compunha a CPL, sabia da relação de 

parentesco de Daysy Catherine e os demais denunciados. Eu não sei se fui mal 

compreendida quando prestei esclarecimentos na fase policial. Eu não disse que 

retirava os três convites e que, posteriormente, os representantes das outras 

empresas assinavam os recibos. Também não disse que foi Francisco Elder Marinho 

Araújo Filho quem assinou a ata no lugar de Clodoaldo Serrate. Um exemplo de que o 

termo não está correto é que minha profissão não é contadora. Eu fui ouvida pelo 

delegado Dr. Julio Fujiki (...) Não posso confirmar o inteiro teor do interrogatório 

prestado na fase policial. Não li o termo antes de subscrevê-lo. Eu me recordo que, 

em torno de sete licitações, as três empresas do grupo Marinho eram as concorrentes 

(...) Eu não recebia nenhuma orientação de quem quer que seja sobre como deveria 

me comportar na sala da CPL. Pelos documentos, não era possível se perceber que 

eu era representante, por procuração, de empresa do mesmo grupo das demais (...) 

Eu nunca recebi nada além do meu salário para representar a empresa (...) 

Desconheço qualquer fato que indique que o grupo Marinho possa ter favorecido os 

denunciados Marcelio, Paulo, Florismar ou Rosilda...". (FASE JUDICIAL – 

INTERROGATÓRIO – ROSILANE DA SILVA ROQUE – FLS. 437/445). Grifei.

Então, se é verdade que Rosilani, Araci, Dilson, Daysy e Yngrid assumiram 
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papel de relevo em todo o esquema, não é menos certo, consoante restou comprovado ao 

longo da instrução, não serem eles merecedores da resposta punitiva, pois não 

demonstrado que tenham praticado, conscientemente, a conduta típica.

Marcélio Rodrigues Uchôa, Paulo Eduardo Queiroz Barros, Gilroosivet 

Rodrigues Uchôa, Jorge Paz Menacho e Florismar Barros Rodrigues, ouvidos em juízo, 

também se declararam inocentes das acusações constantes da denúncia, negando a 

prática de qualquer ato que concorresse para que o grupo Marinho se sagrasse 

inevitavelmente vencedor em processo licitatório realizado pelo município de Nova Mamoré.

O acusado Paulo Eduardo Queiroz Barros, às fls. 464/468, assegurou ocupar 

o cargo de Controlador Interno do Município de Nova Mamoré, detalhando que sua função 

era emitir o parecer da controladoria, atestando ou não a regular análise dos requisitos 

legais, da formalidade procedimental e da juntada dos documentos legalmente exigidos.

Asseverou que, em atenção às suas incumbências, observou que, 

aparentemente, as três empresas concorrentes apresentavam representantes diversos, 

sendo que nunca ouviu comentários no sentido de que a família Marinho estivesse a burlar 

a concorrência da licitação, situação que, caso fosse de seu conhecimento, certamente 

ensejaria a emissão de parecer desfavorável.

Argumentou ainda o acusado Paulo Eduardo que, da leitura dos documentos, 

não era possível saber ou sequer desconfiar que as três empresas concorrentes pertenciam 

ao mesmo grupo, somente tomando conhecimento da fraude através do Delegado da 

Polícia Federal, Dr. Júlio Fujiki.

Tal assertiva não pode ser considerada de todo verdadeira, uma vez que, 

pelas assinaturas atribuídas à Araci Paulina facilmente se percebe que as rubricas não 

pertencem à mesma pessoa.

Caso o denunciado Paulo Eduardo Queiroz Barros tivesse mesmo 

empregado todas as diligências que aduziu, teria mesmo percebido a disparidade das 

assinaturas, confrontando a representante legal.

ediva
Realce
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A conclusão é simples se comparadas as assinaturas de fl. 32, fls. 60/61 e fls. 

75/77, as quais se refeririam, em tese, à mesma pessoa.

Da mesma maneira, também facilmente se percebe que as assinaturas que 

seriam de Yngrid Ribeiro Araújo não se confirmam.

Da cópia do contrato social de fls. 37/41, nota-se uma rubrica para a 

assinatura de Yngrid Ribeiro Araújo, sinal que em nada se assemelha com a constante da 

ata de fls. 75/77.

Mesmo assim, as incoerências não servem para demonstrar que o acusado 

conhecia a trama e anuía com a mesma.

O denunciado Marcélio Rodrigues Uchôa esclareceu, também em 

interrogatório, que ocupou o cargo de Secretário Municipal da Fazenda entre os anos de 

2005 e 2007, sem qualquer conhecimento de que as empresas do grupo Marinho 

estivessem participando das licitações e frustrando a competitividade dos certames (fls. 

460/463).

Marcélio declarou que não paticipou de qualquer ajuste ou sequer tinha 

conhecimento de que as empresas do grupo “Marinho” estivessem a burlar a regularidade 

do procedimento licitatório, acrescentando que, enquanto exercia o cargo de Secretário de 

Finanças, nunca houve pagamento feito sem a devida regularidade.

Causa muita estranheza a afirmação da informante Rosilani (fl. 440), no 

sentido de que já teria visto o acusado Francisco Elder Marinho Filho se afastar para 

conversar reservadamente com Marcélio Rodrigues Uchôa, o que demonstra certa 

aproximação de ambos, mas não serve como prova de que estariam mancomunados.

Por sua vez, Jorge Paz Menacho, também negou ter concorrido para o delito 

asseverando que, embora ocupasse a função de Secretário da Comissão Permanente de 

Licitação (CPL), trabalhava efetivamente na Secretaria de Fazenda, deslocando-se à sala 

ediva
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respectiva apenas quando das solenidades dos procedimentos licitatórios, sendo certo que, 

algumas vezes comparecia após o encerramento dos trabalhos e firmava sua assinatura 

como tendo confeccionado a ata, mesmo em ofensa à verdade (fls. 453/456).

Acrescentou Jorge Paz Menacho que, quando o procedimento era realizado 

sem a sua presença, em razão das ocupações com o trabalho de origem, era comum a ata 

da solenidade ser lavrada pela Presidente da Comissão de Licitação, a acusada Florismar 

Barroso Rodrigues.

Jorge Menacho declarou que sua atuação na solenidade de abertura das 

propostas era muito rápida e que somente tomou conhecimento da notícia da fraude à 

licitação após ter sido intimado pela polícia federal para prestar esclarecimentos.

Com efeito, as teses apresentadas em autodefesa pelos acusados Francisco 

Elder Marinho Araújo, Dilson Viana Teixeira, Marcélio Rodrigues Uchôa, Paulo Eduardo 

Queiroz Barros, Yngrid Ribeiro Araújo Jatobá, Daysy Catherine Ribeiro Araújo, Araci Paulina 

da Rosa, Rosilani da Silva Roque e Jorge Paz Menacho, no sentido de que não 

concorreram para a fraude do procedimento licitatório, encontram consonância com a 

inexistência de provas que indiquem o contrário.

No caso em análise, o representante do Ministério Público alega que não 

houve publicidade no procedimento licitatório nem disputa entre os interessados, isso 

porque os convites teriam sido feitos e direcionados às três empresas pertencentes ao 

grupo Marinho, tudo com o fim de beneficiar a empresa de Francisco Elder Marinho Araújo 

Filho – Comércio FEMAF Importação e Exportação LTDA – a qual consagrou-se vencedora.

No entanto, dos interrogatórios já colacionados acima, da prova oral 

produzida e dos documentos que instruem a presente ação penal, não se pode afirmar com 

certeza que os acusados referidos concorreram para a frustração do caráter competitivo do 

procedimento licitatório n. 607/SEMECEL/2007, nem mesmo que agiram em conluio para a 

prática do ilícito.

Com efeito, o crime do art. 90 da Lei de Licitações somente é punível na 

ediva
Realce



PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Guajará-Mirim
Av. 15 de Novembro c / Campos Sales, 1981, Serraria, 76.850-000
e-mail: 

Fl.______

_________________________ 
Francisca Mejia de Oliveira

Cad. 002319

Documento assinado digitalmente em 22/07/2014 19:20:20 conforme MP nº 2.200-2/2001 de 24/08/2001.
Signatário: JULIANA PAULA SILVA DA COSTA BRANDAO:1011952

GAB1CRIME-04 - Número Verificador: 1015.2009.0480.8681.22150 - Validar em www.tjro.jus.br/adoc
Pág. 21 de 40

forma dolosa, sendo exigida para a configuração a comprovação do dolo específico 

consistente no "intuito de obter, para si ou para outrem, vantagem decorrente da 

adjudicação do objeto da licitação".

Portanto, é imprescindível a vontade livre e consciente de praticar o tipo 

penal com a finalidade de obter vantagem para si ou para outrem por meio da adjudicação 

do objeto da licitação.

Nesse sentido, assim decidiu o Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de 

Rondônia, no julgamento da Apelação Criminal no 0049593-93.2006.8.22.0003, de que foi 

relator o Eminente Desembargador Walter Waltenberg Silva Junior: 

EMENTA 

"Apelação criminal. Fraude à licitação. Necessidade do dolo específico. Ausência de 

elementos objetivo e subjetivo do tipo. Atipicidade da conduta. Princípio da 

intervenção mínima. O art. 90 da Lei nº 8.666/93 tipifica criminalmente a conduta 

daquele que frusta ou frauda o caráter competitivo de procedimento licitatório, 

mediante ajuste, combinação ou qualquer outro expediente, com o intuito de obter, 

para si ou para outrem, vantagem decorrente da adjudicação do objeto da licitação. 

Imprescindível a vontade livre e consciente de praticar o tipo penal com a finalidade 

de obter vantagem para si ou para outrem por meio da adjudicação do objeto da 

licitação. Sem esta, ou seja, sem o dolo específico, atípica a conduta do acusado. A 

não-comprovação de haver tido combinação entre coautores acerca da fraude à 

licitação impossibilita a condenação do réu por carência de elemento objetivo do tipo 

penal imputado. Da mesma forma, a ausência do dolo específico para a prática do 

crime de fraude à licitação, previsto no art. 90 da Lei nº8.666/93, impede a subsunção 

do fato à norma, por ausência de elemento subjetivo do tipo. O princípio penal da 

intervenção mínima, ou da ultima ratio, dita que a jurisdição penal apenas será 

legitimada quando os demais ramos do direito mostrarem-se insuficientes ou 

ineficazes para proteger o bem jurídico tutelado" (grifo nosso).

Cotejando as teses de defesa com as provas constantes dos autos, verifica-

se que não restou demonstrada na conduta dos denunciados referidos o dolo consistente 

em frustrar, mediante ajuste, o caráter competitivo do procedimento licitatório n. 

607/SEMECEL/2007, no "intuito de obter, para si ou para outrem, vantagem decorrente da 
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adjudicação do objeto da licitação”.

A prova documental e testemunhal produzida nos autos não demonstra o 

dolo específico dos acusados mencionados, sendo certo que as condutas de Yngrid Ribeiro 

Araújo Jatobá, Dilson Viana Teixeira, Araci Paulina, Daysy Catherine Ribeiro Araújo e 

Francisco Elder Marinho Araújo são reprováveis, uma vez que admitiram que assinavam 

documentos a pedido de Francisco Elder Marinho Araújo Filho, figurando em sociedades 

dirigidas exclusivamente por este, a quem atribuíam toda confiança, postura que pode 

eventualmente até mesmo configurar a prática de outros ilícitos, mas não a ofensa 

intencional ao caráter competitivo da licitação. 

Também necessário destacar, embora não demonstrado que o mesmo 

tivesse agido com a consciência de favorecer empresas do mesmo grupo, a reprovabilidade 

da conduta de Jorge Paz Menacho, que também pode caracterizar crime diverso, quando 

aduziu que, algumas vezes, chegou a comparecer à sala de Comissão Permanente de 

Licitação, após a solenidade, firmando assinatura em ata que constava seu nome como 

secretário.

O certo é que a prova oral e material produzida nos autos não foi capaz de 

demonstrar a efetiva configuração do fato, tal como narrado na petição de ingresso com 

relação aos denunciados referidos, sendo suas absolvições medida imperiosa.

De outro giro, mesma sorte não resta aos denunciados Francisco Elder 

Marinho Araújo Filho, Gilroosivet Rodrigues Uchôa e Florismar Barroso Rodrigues, 

porquanto a prova coligida fundamenta a existência da trama para beneficiar o empresário, 

da qual tomaram parte, além do próprio, os membros da Comissão Permanente de 

Licitação: Florismar e Gilroosivet, conforme passo a explanar.

Interrogado somente na fase policial (fl. 120), uma vez que em juízo optou 

pelo direito constitucional ao silêncio, Francisco Elder Marinho Araújo Filho confirmou ser o 

real gestor de todas as empresas participantes do certame licitatório. 

Confira-se à fl. 120:

ediva
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“...Que administra todas as empresas da família, ou seja, que estão em seu nome e 

do pai e das irmãs; Que em 2007 também administrava a NCS, que estava em nome 

de  Yngrid; Que era o responsável pelas empresas nos processos licitatórios de Nova 

Mamoré; Que participou desta licitação; Que não sabe quem representou a NCS na 

licitação em questão, nem se a assinatura constante na ata circunstanciada é 

realmente de Blanca (...) Que administrava as três empresas licitantes; Que nunca 

houve troca de favores em razão das empresas licitantes serem da família (...) Que 

não tem razões para o fato das empresas estarem em nome de terceiros e serem 

geridas com poderes ilimitados pelo depoente...”. (FASE INQUISITIVA – FL. 120).

Interrogada na fase judicial (fls. 446/452), a denunciada Florismar Barroso 

Rodrigues negou peremptoriamente os fatos constantes da denúncia, in verbis:

“...A denúncia não é verdadeira com relação a minha pessoa (...) Em 2006, fui 

nomeada pelo prefeito José Brasileiro, para o cargo de Presidente da Comissão de 

Licitação, onde exerci as funções até setembro de 2010 (...) Depois de 2010, passei a 

ser Chefe de Gabinete do município de Nova Mamoré. As funções dos membros da 

CPL são abertura dos envelopes, conferência de documentos e, especificamente, do 

secretário lavrar a ata da solenidade. Os membros da CPL também entregavam 

convites. Eu chegava a telefonar para várias empresas que não demonstravam 

interesse na participação dos certames. Várias vezes, cheguei a adiantar a confecção 

das atas de abertura de propostas, considerando que eram muito parecidas. Nunca 

demos início a abertura de propostas sem a presença de todos os membros. Nas 

atas, há a necessidade de se identificar o nome do representante das empresas 

concorrentes. Eu observei que, em alguns processos que ensejaram ações penais, 

existem atas que não contam com a identificação do representante da empresa. 

Considero isso um descuido, provavelmente gerado pela pressa (...) Algumas vezes, 

o representante das empresas apresenta documento original na solenidade, mas isso 

não é obrigatório, considerando que a cópia de um documento de identificação deve 

necessariamente constar nos documentos do envelope (...) Não lembro se Oscar 

Milan já participou de alguma solenidade. Não tenho certeza, mas acredito que Yngrid 

Ribeiro já participou. Eu acredito que não tenha conferido o documento da pessoa que 

assinou a ata de fls. 89/90, por descuido e pressa (...) Eu não sei dizer se foi Yngrid 

que representou a empresa NCS American Corporation e se teria razões para firmar 

assinatura que não fosse sua (...) Nunca entreguei três convites para uma pessoa só. 



PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Guajará-Mirim
Av. 15 de Novembro c / Campos Sales, 1981, Serraria, 76.850-000
e-mail: 

Fl.______

_________________________ 
Francisca Mejia de Oliveira

Cad. 002319

Documento assinado digitalmente em 22/07/2014 19:20:20 conforme MP nº 2.200-2/2001 de 24/08/2001.
Signatário: JULIANA PAULA SILVA DA COSTA BRANDAO:1011952

GAB1CRIME-04 - Número Verificador: 1015.2009.0480.8681.22150 - Validar em www.tjro.jus.br/adoc
Pág. 24 de 40

Acredito que seja coincidência que a entrega tenha se dado na mesma data e pelo 

mesmo servidor. Não tínhamos o costume de identificar nos recibos de entrega de 

editais os nomes dos representantes das empresas que os retirava. Nunca recebi 

ordem ou orientação para favorecer o grupo Marinho. Eu apenas passei a saber sobre 

a existência da empresa da família Marinho, depois que seus representante 

começaram a participar de algumas licitações (...) Não conheço as filhas do 

denunciado Francisco Elder Marinho Araújo. Conheço Rosilani e Clodoaldo Serrate 

apenas em virtude de terem participado de algumas licitações. Eu não sabia que eles 

representavam interesse da família Marinho. Eu frequentava a farmácia Drogaria 

Pague Menos e via Clodoaldo Serrate atendendo ali. Quando ele comparecia à sala 

da comissão de licitação, eu sabia que se tratava do mesmo senhor, mas não 

imaginava que ele estivesse representando a empresa do grupo Marinho. Eu não fiz 

associação de Clodoaldo com seus empregadores quando o vi na sala da CPL. Nunca 

ouvi Clodoaldo comentar na sala da CPL. Eu estava presente quando Keulin afirmou 

que Clodoaldo comentou dentro da sala da CPL que representava interesses da 

família Marinho. Eu ouvi Clodoaldo afirmar que eu sabia que ele representava o grupo 

Marinho, mas isso não é verdade. Não sei qual interesse em afirmar algo que não 

represente a verdade. Também não falei com ele sobre isso e nunca mais o vi. Não 

lembro de ter presenciado Francisco Elder Marinho Araújo Filho e Clodoaldo Serrate 

no mesmo ato de um certame licitatório, mas acredito que eles tenham sim estado 

numa mesma audiência (...) Eu ouvi falar que a FEMAF era da família Marinho. 

Rosilani se apresentava como procuradora da empresa FEMAF. Eu não sabia que a 

empresa FEMAF pertencia ao Grupo Marinho. Confirmo que declinei na fase policial 

que eu tinha ouvido comentários populares de que a empresa FEMAF pertencia ao 

grupo Marinho, mas não me atentei para o comentário quando analisei a regularidade 

dos documentos apresentados (...) Eu somente tomei conhecimento de que Rosilani 

teria afirmado, na fase policial, que teria retirado três convites de uma só vez, quando 

questionado pela magistrada. Eu nunca autorizei esse procedimento, tampouco nunca 

autorizei que representantes de empresas assinassem o recibo do convite 

posteriormente. Não sei dizer a origem da declaração de Rosilani que deu ensejo à 

questão. Eu não sei explicar o motivo pelo qual há disparidade entre minhas 

declarações e as de Clodoaldo, Keulin, Yngrid e Jorge Paz (...) Nunca percebi 

qualquer postura de quem quer que seja, no município de Nova Mamoré, para 

favorecer a família Marinho. Nunca houve prejuízo a realização de uma solenidade de 

abertura de propostas por verficação de irregularidade na representação da empresa 

(...) Nunca houve irregularidades com relação a assinatura de atas depois da 

solenidade realizada ou sem que fosse realizada. Nunca houve  tolerância de 
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ausência dos representantes das empresas Concorrentes (...) Não sei dizer quem 

representou a empresa FEMAF no documento de fl. 94 (...) Rosilani se apresentava 

perante a CPL como procuradora da empresa FEMAF (...) Posso afirmar que lembro 

dos nomes de Araci Paulina e Carlos Alberto e que ambos participaram de 

solenidades de aberturas de propostas, mas não sei dizer quais empresas 

representavam...”. Grifei.

Do mesmo modo, como era de se esperar, o denunciado Gilroosivet 

Rodrigues Uchôa, na oportunidade do interrogatório (457/459), declarou-se inocente das 

acusações constantes da denúncia, justificando ter sido mera coincidência a retirada dos 

três editais pelas três empresas do grupo Marinho na mesma data, justificativa que a 

ninguém convence e diferente não seria com essa julgadora, in verbis:

“...A denúncia não é verdadeira com relação a minha pessoa. Trabalhei como membro 

da CPL por pouco tempo, na companhia de Florismar e Jorge Paz Menacho. Posso 

afirmar que vi o denunciado Francisco Elder Marinho Araujo Filho participar de 

algumas licitações, mas não sabia que no mesmo processo licitatório participavam 

empresas do mesmo grupo (...) Nunca ouvi comentários populares no sentido de que 

o grupo Marinho teria montado esquema para vencer licitações (...) Desejo esclarecer 

que o único membro da CPL que trabalha dentro da sala regularmente é o presidente. 

Eu lembro que já cheguei a entregar convites à representantes de empresas 

interessadas em participar de certames. Não sei dizer o motivo pelo qual eu fui 

responsável pela entrega. (...) Eu lembro que trabalhava no setor de Compras e Jorge 

Paz no setor financeiro. Eu não exigia que o recebedor do edital comprovasse que 

representava a empresa interessada, pois se tratava apenas de um convite. Foi 

coincidência, como já disse, os convites terem sido entregues na mesma data. No 

momento da abertura dos envelopes e da publicação da empresa vencedora, fazemos 

a conferência dos documentos dos representantes de cada empresa (...) Posso 

afirmar, com certeza, que observamos se as pessoas que assinavam a ata realmente 

eram os representantes legais das empresas participantes do certame (...) Qualquer 

um dos membros da comissão era responsável pela verificação do documento 

pessoal do representante da empresa e do contrato social ou procuração...”.

Com efeito, as versões apresentadas pelos acusados Francisco Elder 

Marinho Filho, Florismar Barroso e Gilroosivet Rodrigues Uchôa não merecem acolhimento, 

porquanto não encontram qualquer respaldo no conjunto probatório colhido ao longo da 
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instrução criminal.

Pelo contrário, a prova produzida durante a instrução bem demonstra que 

Francisco Elder Marinho Filho, ao se utilizar dos representantes de fachada, Dilson Viana 

Teixeira, Rosilani Silva Roque, Araci Paulina, bem como das irmãs, Yngrid Araújo Ribeiro e 

Daysy Catherine, manipulou as propostas comerciais, inviabilizando a realização da 

competição, prejudicando desta forma a obtenção da melhor proposta para a Administração 

Pública.

Para que sua empresa Comércio Femaf Imp. e Exp. Ltda fosse vencedora do 

certame para aquisição dos pneus, Francisco Elder Marinho Araújo Filho contou com a 

prestimosa ajuda dos membros da Comissão Permanente de Licitação, Florismar e 

Gilroosivet, os quais, na qualidade de agentes e servidores públicos, ligados ao executivo 

municipal, não obstante a alegação de mera coincidência ou descuido, contribuíram para 

que o procedimento licitatório fosse direcionado em benefício da família “Marinho”.

O certo é que Florismar realmente exercia a função preponderante na 

Comissão de Licitação, sendo a Presidente, plenamente ciente de que beneficiava 

Francisco Elder Marinho Filho no esquema, sendo essa afirmativa extraída da prova oral e 

documental produzida nos autos.

Em declarações da fase policial, à fl. 150, Rosilani da Silva Roque afirmou 

que, em todas as ocasiões em que se dirigia ao município de Nova Mamoré, a mando de 

seu patrão (Francisco Elder Marinho Filho), procurava saber, com antecedência, com a 

acusada Florismar, se haveria convites para participação em licitações e, estranhamente, 

no mesmo dia, retirava as cartas convites para as três empresas, o que demonstra o 

direcionamento das propostas à pessoa de Francisco Elder Marinho Filho.

Por oportuno, colaciono as declarações da informante Rosilani da Silva 

Roque, tanto da fase policial (fl. 150):

“...que no fim de 2005 foi contratada para trabalhar como auxiliar de escritório da 

FEMAF, depois passou como Gerente Administrativa até janeiro de 2008 (...) Que 

quando ia para Nova Mamoré, procurava saber com antecedência, junto a Florismar 

ediva
Realce
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se haveria convites; Que em caso de resposta positiva, como as três empresas eram 

do grupo do Francisco Elder Araújo Marinho Filho, retirava as três cartas convites; 

Que o Elder Filho tem procuração de todas as empresas, com amplos poderes, é “ele 

quem comanda tudo”; Que os recibos de entrega dos editais só eram assinados 

quando do dia da apresentação das propostas...”.

Em juízo, Rosilani, às fls. 437/445, apresentou declarações que bem 

demonstram a trama: assegurou que já esteve na Sala da Comissão, acompanhada de 

Francisco Elder Marinho e de Clodoaldo Serrati, na presença de Florismar Barroso, pessoa 

que, mesmo sendo moradora de Nova Mamoré, fora vista a fazer compras no 

Supermercado da família “Marinho”.

Ora, o que faria Florismar Barroso no supermercado do mentor das fraudes? 

Convenceria alguém que estaria ali apenas para fazer compras de gêneros alimentícios, 

mesmo distante 40Km (quarenta quilômetros) de sua cidade?

Da leitura das ricas e detalhadas declarações se observa que Francisco Elder 

Marinho Araújo Filho estava determinado em capitanear incaultos a figurarem como 

representantes de fachada de empresas diversas, todas de sua gestão, com a finalidade de 

participar de certames licitatórios, fraudando o caráter competitivo, gerando prejuízo à 

Administração Pública, sagrando-se vencedor em quaisquer deles, sendo sua 

responsabilização criminal medida de rigor.

A própria Florismar Barroso, à fl. 449, confirmou em juízo que, na sede da 

Delegacia de Polícia Federal, afirmou que tinha ouvido comentários populares de que as 

empresas participantes das licitações pertenciam ao mesmo grupo, mas não empreendeu 

diligências para esclarecer as informações.

As declarações referidas não deixam dúvidas quanto à participação de 

Florismar Barroso Rodrigues, bem como não exime o denunciado Gilroosivet Rodrigues 

Uchôa de sua responsabilização criminal, uma vez que como membro da comissão, na 

qualidade de agente e servidor público, deveria ter se cercado de todas as precauções 

possíveis quando da execução de suas atribuições, não podendo, agora, esquivar-se de 

suas responsabilidades, alegandoque nunca teve a intenção e nem mesmo recebera ordem 

ediva
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para favorecer o grupo Marinho.

Ratificando as provas já avaliadas e que confirmam que Florismar e 

Gilroosivet aderiram ao caráter ilícito do esquema, o depoimento do Delegado de Polícia 

Federal, Júlio Mitsuo Fujiki, que de forma pormenorizada explicou como funcionava a 

simulação (fls. 277/281):

“...Presidi cerca de dez ou onze inquéritos policiais que investigavam eventuais 

fraudes em procedimentos licitatórios realizados pela prefeitura de nova Mamoré. Eu 

me recordo perfeitamente de ter ouvido a senhora Rosilane e da mesma ter declinado, 

conscientemente, que chegou a retirar, em uma só oportunidade, três convites 

relacionados a um mesmo procedimento licitatório. Eu lembro que ouvia a referida 

senhora em duas ou três oportunidades diferentes, sendo em todas elas categórica 

em suas declarações. Ela estava bastante segura e chegou a declinar que as 

assinaturas de recebimento dos convites eram firmadas posteriormente. Lembro que 

ela chegou a declinar que se deslocou, certa feita, de carona com  Francisco Elder 

Marinho Araújo Filho, oportunidade em que esteve firmou rubrica em nome de 

Clodoaldo Serrate (…) Rosilane disse que pegava os convites junto a sala da CPL, 

não fazendo menção específica sobre o servidor responsável pela entrega. Eu tenho 

certeza que Rosilane não respondeu afirmativamente questões prontas e colocadas 

para sua resposta. Ela explicou com tranquilidade como agia, atendendo ordem de 

Francisco Elder Marinho Araújo Filho. A informação dada por Rosilane, no sentido de 

retirar três convites em uma só oportunidade foi corroborada pela verificação de que, 

em vários processos, se verifica  a retirada dos três convites na mesma data (…) 

Destaco que observamos que, em algumas atas de procedimentos licitatórios de Nova 

Mamoré não há a identificação dos participantes representantes das empresas 

concorrentes. Nenhum dos membros da CPL afirmou saber que as empresas 

concorrentes pertenciam ao mesmo grupo. É de conhecimento notório que as 

farmácias Popular e Pague Menos pertenciam à família Marinho (…) Posso assegurar 

que Rosilane declinou que atas de aberturas de propostas também era assinadas 

posteriormente à data constante da ata. Eu acredito que tal informação conste do 

termo de declarações de Rosilane. Eu desejo apontar no termo de declarações de 

Rosilane que consta a informação de que a mesma não esteve na reunião de abertura 

de propostas, mas assinou em representação a empresa FEMAF, posteriormente, no 

escritório (…) A facilidade do esclarecimento com relação ao fato das empresas 

pertencerem ao mesmo grupo se deu a partir de ofício recebido da justiça trabalhista 

ediva
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dando conta da dificuldade de dar efetividade a execução de créditos trabalhistas em 

desfavor das referidas empresas, por suspeitas de que estivessem titularizadas em 

nome de “laranjas”. Analisando os documentos, considerando as procurações 

juntadas, facilmente detectei que se tratavam de empresas pertencentes ao mesmo 

grupo. Ao ser interrogado, o denunciado Francisco Elder Marinho Araújo Filho 

confessou ser o gestor de todas as empresas. Os sócios não souberam explicar quais 

seus percentuais de participação nas empresas. O denunciado  Francisco Elder 

Marinho Araújo não soube explicar o motivo pelo qual as empresas figuravam em 

nome das filhas e de empregados. Percebemos que empregados das empresas 

passavam a figurar no contrato social das mesmas como sócios. Os membros da 

comissão de licitação foram indiciados a partir da conclusão de que tinham 

conhecimento da fraude instalada para fins de burlar o caráter competitivo da licitação. 

A região é caracterizada por ser pequena e ser de conhecimento notório os 

empresários da região. Também ficou facilmente constatado que as empresas 

participavam de certames licitatórios para venda de objetos que não se tratava da 

atividade principal das empresas (...) Somente em um dos inquéritos observei que 

uma empresa que não pertencia ao grupo Marinho participou do certame licitatório, da 

modalidade carta convite. Nos demais, observei que as três empresas pertenciam ao 

mesmo grupo e estariam a burlar o caráter competitivo, natural das licitações (...) Em 

nossa investigação, ficou esclarecido que o contato com os interessados na licitação 

era feito pela própria Florismar, presidente da CPL. Os demais membros 

componentes da CPL trabalhariam em outros setores e teriam menos contato com o 

procedimento, conforme consta fl. 221 dos autos 48079-64.2009 e fl. 145(número do 

inquérito 168/2009) dos autos 048080-49.2009. de acordo com as investigações, as 

pessoas que figuravam como sócias das empresas do grupo tinham o padrão 

econômico muito inferior ao dos denunciados da família Marinho, principalmente de 

Francisco Elder Marinho Araújo Filho sempre aparentando ostentar elevado padrão 

econômico, inclusive conduzindo veículos de luxo. Posso declinar que Dilson afirmou 

que possuía um veículo antigo, marca Wolkswagen, modelo Gol (...) Na verdade, as 

investigações com relação aos procedimentos licitatórios foram inciados a partir de 

busca e apreensão na residência de uma empresária moradora de Guajará-Mirim, 

local onde foram encontrados documentos relativos a dois processos licitatórios de 

Nova Mamoré. Os documentos ensejaram a instauração de inquérito policial e 

passamos a avaliar processos licitatórios em Nova Mamoré desencadeando na 

descoberta das fraudes envolvendo as partes que acabaram por ser indiciadas. 

Explico que as licitações da  modalidade carta convite tem valores não tão 

expressivos. Dessa feita, quando há vantagem ilícita, geralmente isso se dá em 

ediva
Realce
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valores em espécie, facilmente diluídos (...) Posso afirmar que Florismar parece ser 

pessoa mais esclarecida que os demais membros da CPL. Salvo engano, ela também 

relatou ter participado de cursos ministrados pelo Tribunal de Contas do Estado. 

Também desejo assinar que a função do controlador é de altíssima responsabilidade 

no que tange a auditagem dos contratos. Desejo asseverar que cada servidor se 

encontra consciente das responsabilidades do cargo que ocupa...”. (DEPOIMENTO 

TESTEMUNHA JÚLIO MITSUO FUJIKI – FLS. 277/281).

Com relação à prova documental, dos autos se verificam facilmente inúmeras 

irregularidades ou, no mínimo, estranhezas, que servem de indicativos da fraude, as quais, 

associadas às demais provas, bem demonstram a trama fraudulenta.

Do processo administrativo para a aquisição de pneus para atender as 

necessidades da Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Esporte e Lazer, processo n. 

607/SEMECEL/2007, se verifica à fl. 30, o aviso de licitação publicado em 20/11/07, para o 

qual, estranhamente, três empresas se interessam e retiram os convites exatamente no dia 

seguinte, 21/11/2007, sendo as empresas Comércio Femaf Imp. e Exp. Ltda, NCS American 

Corporation Comércio e Indústria Ltda. e Comércio Popular de Produtos Farmacêuticos 

Importação e Exportação LTDA-ME.

A entrega pelo acusado Gilroosivet Rodrigues a todas as empresas do 

mesmo grupo no mesmo dia demonstra a sua ciência da trama, devendo ser esclarecido 

que, embora não identificada a rubrica aposta nos documentos de fls. 31/33, facilmente se 

esclarece a autenticidade se confrontada com a ata de fls. 75/77, onde consta o mesmo 

sinal como sendo a assinatura do acusado, inclusive o mesmo se justificara em seu 

interrogatório (fls. 457/459), alegando que fora uma coincidência fazer a entrega dos três 

convites na mesma data.

Outra incoerência que demonstra que o acusado sabia que as três empresas 

pertenciam ao mesmo interessado se extrai de suas declarações quando afirmou, às fls. 

457/459, que a única pessoa que trabalhava efetivamente na sala da Comissão era a 

Presidente, sendo que o próprio e Jorge Menacho trabalhavam em setores diversos, 

somente para lá se deslocando quando das solenidades de certames licitatórios.
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Tal constatação de que Gilroosivet entregou os documentos à mesma pessoa 

se coaduna perfeitamente às declarações da fase policial de Rosilane da Silva Roque, fl. 

150, no sentido de que recebera, na mesma oportunidade três convites endereçados a três 

empresas diversas.

Embora não se olvide que, na fase judicial (fls. 437/445), Rosilani tenha 

retificado suas primeiras declarações, certo é que a retificação deve ser avaliada com 

ressalva, considerando a ausência do compromisso de dizer a verdade, por se tratar de 

denunciada em feitos semelhantes.

Para espancar dúvida, o Delegado de Polícia Federal assegurou que Rosilani 

afirmou sim, por mais de uma vez, sendo categórica e segura, que chegou a retirar três 

editais em uma mesma oportunidade para posterior assinatura de recebimento, bem como 

que atas de abertura de propostas chegavam a ser assinadas posteriormente (fls. 277/281).

Acrescente-se que, reforçando a certeza de que editais eram entregues de 

uma só vez e à mesma pessoa, também consta dos autos a assertiva de Dilson Viana (fls. 

485/487), no sentido de que comparecia à sala da Comissão Permanente de Licitação e 

recebia das mãos de uma senhora, a qual não sabe identificar, envelopes lacrados para 

entregar ao acusado Francisco Elder Marinho Filho, nunca assinando recibo ou protocolo.

Como esclarecido pela prova oral e documental, a única pessoa do sexo 

feminino que compunha a CPL era a acusada Florismar Barroso, sendo certo que a ela se 

referiu Dilson Viana, não sendo crível que ele não lembrasse o nome.

Também é de pasmar qualquer um que as concorrentes, empresas do ramo 

farmacêutico, estivessem interessadas no fornecimento de pneus para a Secretaria de 

Educação, Cultura, Esporte e Lazer: fraude na certa!

Exatamente sete dias após a retirada dos convites se procede à 

apresentação das propostas e aberturas de envolpes, numa celeridade inexplicável, não 

fosse o desvendamento da fraude, solenidade onde teriam comparecido Rosilani da Silva 

representando a empresa Comércio FEMAF Imp e Exp Ltda, Yngrid Ribeiro Araújo 
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representando a empresa NCS American Corporation Comércio e Indústria Ltda. e Araci 

Paulina da Rosa representando Comércio Popular de Produtos Farmacêuticos Imp. e Exp. 

Ltda, conforme se depreende da ata de fls. 75/77, assinada pelos acusados Florismar 

Barroso e Gilroosivet Rodrigues. 

Da ata de circunstanciada de fls. 75 e 76, verifica-se que participaram as três 

empresas do "Grupo Marinho": Comércio Femaf Imp. e Exp. Ltda, Comércio Popular de 

Produtos Farmacêuticos Imp. e Exp. Ltda e NCS American Corporation Comércio e 

Indústria Ltda representadas pelas funcionárias do acusado Marinho Filho, a acusada 

Rosilani, a irmã do mentor da trama e a empregada doméstica, Araci Paulina da Rosa, 

pessoa que nega  ter estado nas dependências da Prefeitura de Nova Mamoré, sendo mais 

um elemento que demonstra que Florismar e Gilroosivet sabiam e contribuíram para a burla 

do caráter competitivo do certame, inclusive permitindo que terceira pessoa se passasse 

por representante legal da empresa, circunstância que facilmente se esclareceria se 

houvesse boa-fé por parte de tais membros da comissão, espancada com a simples 

exigência dos documentos originais.

A acusada Araci Paulina, empregada doméstica de Francisco Elder Marinho 

Araújo Filho (cf. mídia juntada à fl. 587), assegura que não assinou a ata circunstanciada de 

solenidade da abertura das propostas e não reconheceu a assinatura aposta no referido 

documento.

A assinatura de Araci Paulina aposta no termo de interrogatório policial de fl. 

158 e no termo de audiência para colheita do interrogatório judicial (fl. 585), facilmente se 

percebe que não foi a mesma quem assinou a ata circunstanciada de fls. 75/77.

Certo é que Araci Paulina não retirou o convite, não ofereceu uma cotação de 

preços e nem compareceu à solenidade de abertura de envelopes, mas outra pessoa se 

passou pela mesma, também para atender interesses do acusado Francisco Elder Marinho 

Filho, com a efetiva colaboração de Florismar Barroso e Gilroosivet Rodrigues.

Caso a Comissão de Licitação não estivesse deliberada em contribuir com o 

esquema, certamente teria esclarecido que as assinaturas não eram da mesma pessoa, 
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bem como, pelos documentos de identificação, cuja apresentação é obrigatória no momento 

da abertura das propostas, a fraude cairia por terra. Não o fizeram porque estavam 

mancomunados!

Resta bem demonstrado nos autos que os acusados Florismar e Gilroosivet, 

valendo-se da condição de servidores públicos, facilitaram para que Francisco Elder 

Marinho Filho, de forma clara, participasse, com suas três empresas, sendo estas geridas 

de forma simulada por terceiros, com o certo objetivo de uma sagrar-se vitoriosa no 

processo licitatório, ratificado pela comissão como processo legal, ainda que ambos 

neguem as irregularidades praticadas.

Por todo o exposto acima, convenço-me de que a fraude no caráter 

competitivo está plenamente demonstrada em relação aos acusados Francisco Elder 

Marinho Filho e os componentes da Comissão de Licitação, Florismar Barroso Rodrigues e 

Gilroosivet Rodrigues Uchôa, sendo imperiosa a condenação, não se podendo, contudo, 

assegurar o mesmo quanto aos demais denunciados, por ausência da demonstração de 

dolo específico na atuação.

B.2) Do crime do art. 288, do CPB

Narra a denúncia, como segundo fato, que os denunciados Yngrid Ribeiro 

Araújo Jatobá, Gilroosivet Rodrigues Uchôa e Jorge Paz Menacho, associaram-se em 

quadrilha para o fim de cometer crimes, na medida em que montaram organização 

criminosa perene para frustrar o caráter competitivo dos procedimentos licitatórios no 

município de Nova Mamoré/RO, tendo por objetivo a obtenção de vantagem indevida, 

conforme descrito no primeiro fato. 

Como é cediço, para que se tenha caracterizado o crime de quadrilha ou 

bando é necessária prova escorreita da indispensável subjetividade da estabilidade e 

permanência da societas sceleris.

Neste caso, não se conseguiu extrair da prova, com a necessária certeza, o 

animus associativo estável e permanente entre os acusados, isto é, um ajuste prévio em 
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que a vontade de se associar seja separada da vontade necessária à prática do crime 

visado.

De acordo com a denúncia, a associação criminosa teria se dado para a 

prática do crime de fraude em procedimento licitatório, objeto do primeiro fato, mas da 

análise das provas não restou comprovado o elemento subjetivo do crime, qual seja, o dolo 

dos acusados, consistente na vontade livre e consciente de se associarem para a prática de 

crimes dentro de um contexto revestido de cunho eminentemente estável e permanente.

Ademais, ainda que existissem provas a demonstrar a vontade dos agentes 

de se associarem para a prática do crime de fraude em procedimento licitatório, não seria o 

suficiente para se ter a configuração do crime previsto no art. 288, do Código Penal, 

considerando que àquela época haveria necessidade da participação de mais de 3 (três) 

pessoas para a tipificação do delito.

Assim, havendo número inferior de acusados àquele exigido para a 

configuração do tipo já estaria descaracterizado o delito imputado.

A respeito do crime de quadrilha ou bando, ensina Julio Fabbrini Mirabete:

"O núcleo do tipo penal é associação de no mínimo quatro pessoas para a prática de 

crimes, sendo irrelevante que tenham elas outras finalidades. Não basta que se 

reúnam essas pessoas para o cometimento de um crime determinado, existindo aí 

simples concurso de agentes se o ilícito for ao menos tentado. É necessário que haja 

um vínculo associativo permanente para fins criminosos, uma predisposição comum 

de meios para a prática de uma série indeterminada de delitos. Exige-se, assim, uma 

estabilidade ou permanência com o fim de cometer crimes, uma organização de seus 

membros que revele acordo sobre a duradoura atuação em comum. Pouco importa, 

porém, que os componentes da quadrilha não se conheçam reciprocamente, que 

tenham ou não um líder, que estejam ou não designados para tarefas específicas, que 

todos participem ou não de cada ação delituosa praticada etc. É irrelevante, aliás, que 

haja uma organização apenas rudimentar" (in Código Penal Interpretado. 2ª ed., São 

Paulo, Atlas, 2001, pág. 1755). Grifou-se, negritou-se.

Portanto, a absolvição dos acusados relativamente à imputação prevista no 
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artigo 288 do Código Penal é medida que se impõe, com fulcro no artigo 386, inciso VII, do 

CPP.

C) Dispositivo

Diante do exposto, pelos fundamentos expendidos alhures, JULGO 

PARCIALMENTE PROCEDENTE a pretensão punitiva estatal e, via de conseqüência, 

ABSOLVO os denunciados Francisco Elder Marinho Araújo, Dilson Viana Teixeira, 

Rosilani da Silva Roque, Araci Paulina da Rosa, Daysy Catherine Ribeiro Araújo e 

Yngrid Ribeiro Araújo Jatobá,  já qualificados, das imputações do art. 90, caput, da Lei 

8.666/93 e Marcélio Rodrigues Uchôa, Paulo Eduardo Queiroz Barros e Jorge Paz 

Menacho, também já qualificados, das imputações do art. 90, caput, da Lei 8.666/93 c/c o 

art. 29, do Código Penal, que lhe foram lançadas no primeiro fato da denúncia, o que faço 

com espeque no art. 386, inciso VII, do Código de Processo Penal. Por outro lado, 

CONDENO Francisco Elder Marinho Araújo Filho, cujos qualificativos constam dos autos, 

como incurso no art. 90, caput, da Lei 8.666/93 e Florismar Barroso Rodrigues e 

Gilroosivet Rodrigues Uchôa, como incursos no art. 90, caput, da Lei 8.666/93 c/c o art. 

29, do Código Penal. De acordo com a fundamentação supra, ABSOLVO os denunciados 

Yngrid Ribeiro Jatobá, Gilroosivet Rodrigues Uchôa e Jorge Paz Menacho, já 

qualificados, das imputações relativas ao art. 288, do Código Penal, o que faço com 

espeque no art. 386, inciso VII, do Código de Processo Penal.

Passo doravante à dosimetria da pena, dentro de um critério de 

proporcionalidade, em estrita observância ao disposto nos arts. 59, 60 e 68, todos do 

Código Penal e no art. 5o, inc. XLVI, da Constituição da República, para a  individualização 

da pena, através do sistema trifásico preconizado por Nelson Hungria, adotado pela 

legislação penal pátria.

C.1) Do condenado Francisco Elder Marinho Araújo Filho

A culpabilidade resta evidenciada, sendo sua conduta altamente reprovável. 

Francisco Elder Marinho Araújo Filho é pessoa imputável, com potencial consciência da 

ilicitude de sua conduta e de quem era exigível comportamento diverso; Antecedentes 



PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Guajará-Mirim
Av. 15 de Novembro c / Campos Sales, 1981, Serraria, 76.850-000
e-mail: 

Fl.______

_________________________ 
Francisca Mejia de Oliveira

Cad. 002319

Documento assinado digitalmente em 22/07/2014 19:20:20 conforme MP nº 2.200-2/2001 de 24/08/2001.
Signatário: JULIANA PAULA SILVA DA COSTA BRANDAO:1011952

GAB1CRIME-04 - Número Verificador: 1015.2009.0480.8681.22150 - Validar em www.tjro.jus.br/adoc
Pág. 36 de 40

criminais desfavoráveis, pois há sentença condenatória em desfavor de Francisco Elder 

Filho, a qual não gera reincidência, pois o trânsito em julgado se deu em momento posterior 

ao fato imputado na denúncia. Não há elementos suficientes para aquilatar sua conduta 

social e personalidade, as quais devem ser interpretadas ao seu favor. Os motivos são 

próprios deste tipo de delito, ou seja, o lucro fácil em detrimento ao direito de terceiros e à 

competitividade do certame. As circunstâncias não lhe são favoráveis, especialmente se 

considerado que, para atingir seu desiderato, o mentor capitaneava pessoas de confiança 

ou subordinados hierarquicamente para figurarem como representantes de suas empresas, 

acabando por muito prejudicá-los. As consequências deste crime são graves, porquanto 

ferido o bem público. Por fim, sua situação econômica há de ser considerada boa, 

notadamente pelo patrocínio da defesa por defensor constituído e por ser empresário.

Sopesando as circunstâncias favoráveis e desfavoráveis, a pena base vai 

estabelecida em 2 (DOIS) ANOS DE DETENÇÃO E MULTA de 2% (dois por cento) sobre o 

valor do contrato licitado (R$79.032,00 – Apenso 02 – fls. 390/392 e 396 , nos termos do art. 

99, § 1º, da Lei n. 8.666/93, as quais se convolam em definitivas à míngua de outras causas 

modificadoras.

O regime para cumprimento da pena será o aberto, nos termos do art. 33, do 

CPB.

Presentes os requisitos legais, substituo a pena privativa de liberdade por 

duas restritivas de direito, nos termos do artigo 44 do CP, quais sejam: a) prestação de 

serviços à comunidade ou entidade pública assistencial a ser indicada pelo período da pena 

aplicada; b) prestação pecuniária equivalente a 10 (dez) salários mínimos vigentes.

Em razão da substituição concedida, nego a suspensão condicional da pena, 

nos termos do art. 77, III, do Código Repressivo.

C.2) – Da condenada Florismar Barroso Rodrigues

A culpabilidade é acentuada, pois embora tenha negado a prática criminosa, 

Florismar sabia da reprovabilidade de sua  conduta e agiu com consciência da ilicitude e 

ediva
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vontade deliberada da prática do ilícito. A agente não registra antecedentes criminais, 

conforme certidão que consta nos autos. Quanto à conduta social apenas se pode extrair 

dos autos que possui ocupação lícita. Os motivos próprios deste tipo de delito, indiferença à 

impessoalidade administrativa, à moralidade pública e à competividade dos certames. As 

consequências são graves, porquanto feridos a moralidade e o bem público. Por fim, sua 

situação econômica há de ser considerada boa, não tanto quanto a do acusado Francisco 

Elder Marinho Filho, notadamente pelo patrocínio da defesa por defensor constituído e por 

ser funcionária pública.

Sopesando as circunstâncias favoráveis e desfavoráveis, a pena base vai 

estabelecida em 2 (DOIS) ANOS DE DETENÇÃO E MULTA de 2% (dois por cento) sobre o 

valor do contrato licitado (R$79.032,00 – Apenso 02 – fl.396 ), nos termos do art. 99, § 1º, 

da Lei n. 8.666/93, as quais se convolam em definitivas à míngua de outras causas 

modificadoras.

O regime para cumprimento da pena será o aberto, porque presentes os 

requisitos legais.

Por ser primária, substituo a pena privativa de liberdade por duas restritivas 

de direito, nos termos do artigo 44 do CP, quais sejam: a) prestação de serviços à 

comunidade ou entidade pública assistencial a ser indicada pelo período da pena aplicada; 

b) prestação pecuniária equivalente a 06 (seis) salários mínimos vigentes.

Em razão da substituição operada, nego a suspensão condicional da pena, 

nos termos do art. 77, III, do Código Repressivo.

C.3) - Do condenado Gilroosivet Rodrigues Uchôa

A culpabilidade evidenciada, sendo a sua conduta reprovável. Cotejando a 

certidão criminal juntada aos autos, verifica-se que Gilroosivet é primário. Quanto à conduta 

social apenas se pode extrair dos autos que possui ocupação lícita. A personalidade não 

restou esclarecida. Os motivos e as circunstâncias não lhe são favoráveis. As 

consequências deste crime são graves, porque prejudica a res pública. Por fim, sua 

ediva
Realce
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situação econômica há de ser considerada boa, notadamente por ter sua defesa 

patrocinada por defensor constituído e por se tratar de funcionário público.

Sopesando as circunstâncias favoráveis e desfavoráveis, fixo a pena base 

em 02 (DOIS) ANOS DE DETENÇÃO E MULTA de 2% (dois por cento) sobre o valor do 

contrato licitado (R$79.032,00 – Apenso 02 – fl.396), nos termos do art. 99, § 1º, da Lei n. 

8.666/93, as quais se convolam em definitivas à míngua de outras causas modificadoras.

O regime para cumprimento da pena será o aberto, porque presentes os 

requisitos legais.

Por ser primário, substituo a pena privativa de liberdade por duas restritivas 

de direito, nos termos do artigo 44 do CP, quais sejam: a) prestação de serviço à 

comunidade ou entidade pública assistencial a ser indicada pelo período da pena aplicada; 

b) prestação pecuniária equivalente a 06 (seis) salários mínimos vigentes.

Em razão da substituição  da pena privativa de liberdade, nego a suspensão 

condicional da pena, nos termos do art. 77, III, do Código de Processo Penal.

D) Das disposições finais

Como pena acessória, aos condenados Florismar Barroso Rodrigues e 

Gilroosivet Rodrigues Uchôa fica-lhes determinada também a perda do cargo público, diante 

da violação a princípios basilares da administração pública, legalidade, impessoalidade e 

moralidade.

Com efeito, na qualidade de gestores da coisa pública, cumpria-lhes observar 

e fazer observar tais princípios, o que decerto os inabilita eticamente para o exercício do 

cargo público que ora ocupam.

Ademais,  a perda do cargo público não se trata de pena a ser sopesada de 

acordo com a culpabilidade do réu e a reprovabilidade de sua conduta, constituindo-se em 

efeito automático da condenação, nos termos do art. 92, I, "a", do Código Penal, verbis:

ediva
Realce

ediva
Realce
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“Art. 92.  São também efeitos da condenação:

I - a perda de cargo, função pública ou mandato eletivo:

a) quando aplicada pena privativa de liberdade por tempo igual ou superior a 

um ano, nos crimes praticados com abuso de poder ou violação de dever 

para com a Administração Pública;”

Condeno Francisco Elder Marinho Araújo Filho, Florismar Barroso Rodrigues 

e Gilroosivet Rodrigues Uchôa, ainda, ao pagamento das custas processuais, na forma da 

lei.

Oportunamente, após o trânsito em julgado, determino que sejam tomadas as 

seguintes providências: 

A) Lancem-se os nomes dos condenados no rol dos culpados, na forma do 

art. 5o, inc. LVII, da Constituição da República, e art. 393, inciso II, do CPP; 

B) Expeçam-se as competentes Guias de Execução Criminal para as 

providências cabíveis à espécie, na forma do art. 105 da Lei de Execução Penal c/c art. 

213, do Provimento n° 12/2007-CG (Diretrizes Gerais Judiciais), da Corregedoria Geral da 

Justiça deste Estado; 

C) Em cumprimento ao disposto no art. 71, parágrafo 2o, do Código Eleitoral 

c/c o art. 15, inc. III, da Constituição da República, oficie-se ao Egrégio Tribunal Regional 

Eleitoral, comunicando as condenações;

D) Restituam-se os documentos originais ao Município de Nova Mamoré, 

substituindo-os por cópias, mediante recibo e qualificação do rebedor.

E) Oficie-se, para anotações, aos órgãos de identificação (DGJ - art. 177);
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F) Oficie-se ao Município de Nova Mamoré, encaminhando cópia da decisão 

e da certidão do trânsito em julgado, requisitando providências para a pronta implementação 

da pena de perda do cargo dos condenados Florismar Barroso Rodrigues e Gilroosivet 

Rodrigues Uchôa;

G) Proceda-se à correta numeração do 1º volume dos autos, bem como a 

renumeração dos volumes remanescentes;

Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpram-se as determinações, 

permanecendo a suspensão com relação ao acusado Carlos Alberto da Fonseca Leite.

Guajará -Mirim-RO, terça-feira, 22 de julho de 2014.

Juliana Paula Silva da Costa Brandão 
Juíza de Direito

RECEBIMENTO
Aos  ____ dias do mês de Julho de 2014. Eu, _________ Francisca Mejia de Oliveira - Escrivã(o) Judicial, 
recebi estes autos.

REGISTRO NO LIVRO DIGITAL
Certifico e dou fé que a sentença retro, mediante lançamento automático, foi registrada no livro eletrônico sob o número 
200/2014.


