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PROCESSO: 1024772-72.2020.4.01.4000
 
CLASSE: PETIÇÃO CRIMINAL (1727) 
REQUERENTE: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL (PROCURADORIA) 
REQUERIDO: LISANGELA LUSTOSA ALMENDRA CARVALHO, LUIZ CARLOS MAGNO SILVA, LIVIA DE
OLIVEIRA SARAIVA, LISIANE LUSTOSA ALMENDRA 
  
 

 
 

D E C I S Ã O
 

 
 

O Ministério Público Federal ofereceu a presente denúncia em face de Luiz Carlos Magno
Silva, dando-o como incurso nas penas dos crimes previstos nos arts. 333, caput, do Código Penal, com a

causa de aumento de pena do parágrafo do único do referido artigo (corrupção ativa praticada uma vez), e 1º, 

caput, da Lei nº 9.613/98, com causa de aumento de pena do § 4º desse mesmo dispositivo legal (lavagem de

dinheiro cometido, também, uma vez); de Lívia Oliveira Saraiva, imputando-lhe a pena do delito previsto no

art. 333, caput, do Código Penal, com a causa de aumento de pena do parágrafo do único do referido artigo (

corrupção ativa praticada sete vezes, em concurso material); de Lisiane Lustosa Almendra Neiva, a quem

imputou a prática dos delitos tipificados nos arts. 317, caput, do Código Penal, com a causa de aumento de

pena do § 1º do referido dispositivo legal (corrupção passiva praticada oito vezes, em concurso material), e 1º, 

caput, da Lei nº 9.613/98 (lavagem de dinheiro praticado uma vez); e de Lisângela Lustosa Almendra
Carvalho, dando-a como incursa nas penas do crime do art. 1º, caput, da Lei nº 9.613/98 (lavagem de dinheiro

praticado uma vez).
 

A denúncia decorre de diligências realizadas em diversos processos incidentes e deriva do

inquérito policial nº 00772019-SR/DPF/PI, instaurado a partir das investigações iniciadas no inquérito policial nº

023/2015 – SR/DPF/PI, atualmente convertido na Ação Penal nº 1934-89.2019.4.01.4000, em trâmite neste

juízo.
 

Diz a inicial que, a exemplo dos outros agentes públicos da SEDUC/PI, igualmente denunciados

em pelo menos outras quatro ações penais, Lisiane Lustosa Almendra Neiva, valendo-se das funções

comissionadas de Coordenadora de Transporte Escolar e na Comissão de Fiscalização e Acompanhamento do

Transporte Escolar, teria recebido vantagens econômicas para beneficiar empresas ligadas à organização
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criminosa comandada por Luiz Carlos Magno Silva e orquestrada para fraudar licitações e superfaturar

contratos de serviços de transporte escolar, envolvendo recursos do FUNDEB/PNAT, além de negociar tais

vantagens.
 

Dentre estas vantagens recebidas por Lisiane Lustosa Almendra Neiva, destacam-se, valores

efetivamente repassados por Lívia de Oliveira Saraiva, sucessivamente, entre 2015 e 2018, alguns deles

transmudados em favores/cortesias, e não propriamente dinheiro; e o veículo modelo Hilux SW4 (placa NIR-

3107), adquirido por interposta pessoa – sua irmã, Lisângela Lustosa Almendra Carvalho, também denunciada

– em seu favor, da LOCAR Veículos, em 2017.
 

Neste sentido, a autoridade ministerial afirma que as trocas de mensagens entre as duas irmãs

e com a Lívia de Oliveira Saraiva, reproduzidas ao longo da acusação, revelam o contexto destes fatos

criminosos, a ponto de caracterizar os crimes ora imputados. Além disso, as provas documentais obtidas nas

diligências de buscas e apreensões promovidas no bojo da Representação Criminal nº 14646-

48.2018.4.01.4000 e dos próprios depoimentos de investigados prestados à polícia, sobretudo da Lisângela

Lustosa Almendra Carvalho e da Francisca Camila de Sousa Pereira (ambas denunciadas na Ação Penal nº

1934-89.2019.4.01.4000), indicam fortes indícios de pagamentos ilícitos a agentes públicos , a exemplo da

Lisiane Lustosa Almendra Neiva.
 

Por outro lado, as condutas de corrupção ativa decorreriam dos atos de ofício praticados por

Lisiane no Pregão Presencial nº 01/2015 (através da “cotação prévia de preços viciados, dirigida apenas às

pessoas jurídicas vinculadas ao esquema de Luís Carlos Magno Silva e Lívia Oliveira Saraiva” e da elaboração

da “Análise das Planilhas de Composição de Custos”, datado de 04.08.2015, que resultou na “desclassificação

indevida de licitantes” não pertencentes ao grupo criminoso) e no Pregão Eletrônico nº 22/2017 (o qual,

conforme apurado pela CGU, o procedimento adotado neste certame foi idêntico ao adotado no Pregão nº

01/2015, “qual seja, desclassificar, em razão de falhas relacionadas à descrição do objeto e à composição de

custos, as propostas das empresas, falhas meramente formais, que poderiam ter sido facilmente supridas”).

Além do envio de convite às empresas ligadas à ORCRIM para oferecerem propostas de preços de serviços de

transporte escolar por ocasião da Dispensa de Licitação nº 005/2015, todos ocorridos no âmbito da SEDUC/PI.

E, ainda, da fiscalização da execução dos contratos celebrados a partir destes certames favoráveis ao

esquema.
 

Requer, assim, o MPF, a condenação dos réus nos crimes de corrupção ativa, corrupção

passiva e lavagem de dinheiro, alguns deles, também, já denunciados pelo crime de organização criminosa na

Ação Penal nº 1934-89.2019.4.01.4000; bem como, “o perdimento de valores equivalente ao proveito

econômico dos crimes, considerando a coautoria indicada na imputação para cada caso”, com base no art. 91,

§ 1º, do Código Penal.
 

É o relatório. Decido.
 

Tramitam por este juízo diversos inquéritos, ações penais e processos incidentes relacionados à

assim denominada Operação Topique.
 

Apesar da separação da persecução, oportuna para evitar o agigantamento da ação penal com

dezenas de crimes e acusados, reitero o argumento de que este juízo continua prevento para todos os feitos

que disserem respeito aos contratos de serviço de transporte escolar firmados com o Estado do Piauí, através

da SEDUC/PI e atinentes às licitações acima nominadas.
 

Seguindo a metodologia utilizada pelo MPF nas ações penais anteriores, o cerne da presente

acusação restringe-se a apurar o recebimento de oito vantagens indevidas pela servidora pública da
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SEDUC/PI, Lisiane Lustosa Almendra Neiva, como contrapartida pelo favorecimento das empresas ligadas à

organização criminosa chefiada por Luiz Carlos Magno Silva nas licitações para a contratação de serviços de

transporte escolar de natureza continuada pela SEDUC/PI, especificadamente, no Pregão Presencial nº

01/2015 e no Pregão Eletrônico nº 22/2017.
 

Os eventos sob análise foram deflagrados a partir dos diálogos entre as acusadas Lívia Oliveira

Saraiva e Lisiane Lustosa Almendra Neiva, extraídos do celular desta última, que fora apreendido por ocasião

da busca e apreensão procedida mediante prévia autorização judicial, no bojo da Representação Criminal nº

14646-48 2018.4.01.4000 (ID 313222445, 313349360 e 313349390).
 

De acordo com a denúncia, o conteúdo destes diálogos revelaram a influência direta da ex-

Coordenadora de Transporte Escolar da SEDUC/PI e integrante da Comissão de Fiscalização e

Acompanhamento do Transporte Escolar, Lisiane Lustosa Almendra Neiva, tanto na fase anterior às licitações,

quanto na própria execução do contrato, o que rendeu-lhe, em tese, a percepção de vantagens indevidas, tais

como, o recebimento de valores em espécie por duas vezes (evidenciado pelos diálogos constantes nos

eventos de ID 313222445, págs. 11/13, e ID 313349390, págs. 6/8) e de um “climatizador” para a sua festa de

aniversário (evidenciado pelos diálogos constantes no evento de ID 313222445, págs. 14/17); a cessão gratuita

de dois veículos (cujas tratativas se deram nos eventos de ID 313222445, págs. 19/20, e ID 313349360, págs.

57/60); o pagamento dos serviços de fotografia para a sua festa de casamento (acordado no evento de ID

313222445, págs. 32/36, e demonstrado no evento de ID 313294413); e até o repasse mensal da quantia de

R$ 600,00 (seiscentos reais) à também servidora da SEDUC/PI, Lusileia Alves dos Santos, a qual negara ter

recebido tais repasses (solicitado no evento de ID 313349390, págs. 6/8); além da transferência do veículo

Hilux SW4 de placa NIR-3107 a interposta pessoa.
 

Detalhando os atos de corrupção, a peça acusatória responsabiliza Luiz Carlos Magno Silva e

Lívia Oliveira Saraiva por oferecerem à denunciada Lisiane Lustosa Almendra Neiva as vantagens acima

declinadas, inclusive o veículo Hilux SW4 de placa NIR-3107, transferido, de fato, para a irmã de Lisiane,

Lisângela Lustosa Almendra Carvalho (cuja aquisição restou demonstrada no documento de ID 322800881,

após diálogos encontrados no evento de ID 313294429, págs. 4/5 revelarem a circunstância dessa

transferência), o que poder-se-ia configurar o crime de ocultação de patrimônio ou lavagem de capitais.
 

Como contrapartida, Lisiane Lustosa Almendra Neiva, em razão das funções públicas que

exercia na SEDUC/PI, teria praticado os seguintes atos de ofício para beneficiar, indevidamente, as empresas

vinculadas à ORCRIM, revelados, sobretudo pela Nota Técnica Nº 135/2018/NAE/PI/REGIONAL/PI da CGU (ID

313222416): a) participar da elaboração do documento “Análise das Planilhas de Composição de Custos” e do

respectivo parecer que desclassificou, ilegalmente, quatro empresas licitantes (ART Serviços e Locações Ltda,

KAD Seviços e Locações de Veículos Ltda, FOX Construções e Locações Eireli, e Nilton Turismo Ltda EPP)

em razão de falhas “meramente formais” nas planilhas de composição de custos que deveriam ter sido

supridas no âmbito do Pregão Presencial nº 01/2015; b) realizar a “cotação prévia de preços viciada, dirigida

apenas às pessoas jurídicas vinculadas ao esquema de Luís Carlos Magno Silva e Lívia Oliveira Saraiva”

nesse mesmo certame licitatório presencial; c) omitir-se da efetiva fiscalização dos contratos de serviço de

transporte escolar, prestado em desacordo com o projeto básico (utilização de veículos diversos que

representavam menos custos de manutenção e abastecimento desses veículos; subcontratação ilegal, sem

qualquer espécie de controle quanto ao quantitativo dos serviços prestados, haja a divergência na extensão

das rotas contratadas apontada pela CGU; e até a verificação de infrações quanto ao licenciamento de veículos

e habilitação dos motoristas locais); e d) solicitar a contratação direta por dispensa de licitação empresa para

transporte de alunos da educação básica residentes na zona rural de vários município do Piauí, no âmbito do

Pregão Presencial nº 001/2015 (processo administrativo aberto n° 0001204/2015) – cujo documento encontra-

se inserido no evento de ID 312759982, pág. 1, e que culminou com o documento “Termo de Ratificação”,
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referente à Dispensa de Licitação nº 005/2015 (ID 312759991, pág. 1).
 

Ademais, corroborando a acusação de que Lisiane repassava, constantemente, informações

privilegiadas sobre o andamento de processos administrativos e providências determinadas no âmbito da

SEDUC/PI à Lívia, constam diversas conversas eletrônicas que revelaram a interferência/intercessão da

Coordenadora de Transporte Escolar nas rotinas da Secretaria quase, concomitantemente, à obtenção das

mencionadas vantagens indevidas, como se vê nos eventos de ID 313222445, ID 313349360, e ID 313349390.
 

Estes mesmos atos, segundo o MPF, teriam sido dolosamente reiterados no âmbito do Pregão

Eletrônico nº 22/2017, “deflagrado para substituir os contratos decorrentes do referido Pregão Presencial n.

01/2015”, o que foi corroborado pela Nota Técnica Nº 135/2018/NAE/PI/REGIONAL/PI da CGU (ID

313222416).
 

Quanto à participação de Luiz Carlos Magno Silva e Lívia Oliveira Saraiva na prática dos crimes

de corrupção ativa e lavagem de dinheiro, narra a denúncia que as empresas investigadas, LOCAR

Transportes e a LINE Turismo, pertencentes, respectivamente, aos dois acusados, foram diretamente

beneficiadas pela desclassificação das concorrentes e, posteriormente, pela dispensa de licitação (nº 005/2015,

ID 312759992), então solicitada pela Lisiane Lustosa Almendra Neiva, em caráter emergencial declarado no

Pregão nº 001/2015 (processo administrativo aberto n° 0001204/2015).
 

Como prova dessa imputação, em específico, cita o MPF a já mencionada nota técnica da CGU,

a qual aponta, inclusive, o prejuízo ao erário federal com a desclassificação indevida de apenas um dos

licitantes, que apresentava proposta mais vantajosa para a Administração.
 

Nesse contexto, enquanto  Luiz Carlos Magno Silva teria simulado a venda de um veículo (Hilux

SW4 de placa NIR-3107), pertencente à LOCAR, para a irmã de Lisiane, Lisângela Lustosa Almendra

Carvalho; Lívia Oliveira Saraiva, por sua vez, teria concedido outras sete vantagens econômicas – aqui já

mencionadas – diretamente à acusada Lisiane Lustosa Almendra Neiva, não, necessariamente, em dinheiro.
 

Lisiane Lustosa Almendra Neiva, como dito, na época, era uma das pessoas responsáveis pelo

acompanhamento das licitações e pela fiscalização dos contratos da SEDUC/PI, na qualidade de

Coordenadora de Transporte Escolar e integrante da Comissão de Fiscalização e Acompanhamento do

Transporte Escolar, do que decorreria as reiteradas vantagens econômicas recebidas (pelo menos oito vezes),

segundo afirmado na denúncia, a caracterizar o crime de corrupção passiva.
 

Por fim, a conduta de Lisângela Lustosa Almendra Carvalho  restringiu-se a simular a compra de

uma veículo em favor da irmã Lisiane Lustosa Almendra Neiva, conforme se observa do teor das conversas

entre as duas, no evento de ID 313294429, págs. 4/5.
 

Assim, conquanto a acusação impute diversos delitos aos réus, os descreve de forma objetiva,

particularizando as condutas imputadas a cada um, e apresenta robusto rol de provas.
 

Dessa forma, os fatos foram descritos de modo circunstanciado e individualizado em relação a

cada um dos denunciados, na forma do art. 41 do CPP, o que viabiliza o pleno exercício da ampla defesa.
 

Portanto, presentes indícios suficientes de autoria e materialidade e evidenciada a justa causa, 

recebo a denúncia contra Luiz Carlos Magno Silva, Lívia Oliveira Saraiva, Lisiane Lustosa Almendra
Neiva e Lisângela Lustosa Almendra Carvalho.
 

Antes da citação, dê-se vista ao MPF para que diga quais os documentos entende
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imprescindíveis à manutenção do sigilo para terceiros.
 

Após, venha-me os autos, imediatamente, conclusos para decisão.
 

Teresina (PI), 05 de setembro de 2020.
 

 
 

Agliberto Gomes Machado
 

Juiz Federal Titular da 3ª Vara Federal
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