
EXCELENTÍSSIMO SENHOR JUIZ FEDERAL DA VARA ____ DA SEÇÃO JUDICIÁRIA DO

ESTADO DO PARÁ

NF nº 1.23.000.003162/2017-04

O  MINISTÉRIO  PÚBLICO  FEDERAL,  através  dos  Procuradores  da

República que assinam ao final, no uso de suas atribuições legais e constitucionais, com

fundamento nos artigos 37, §5º, 129, inciso III, da Constituição Federal, c/c. o art. 5º,

II e III, art. 6º, VII, alíneas a, b e c, da Lei Complementar n° 75/93, dispositivos da Lei

nº. 7.347/85, e do Código de Processo Civil, no que couber, vem à presença de Vossa

Excelência ajuizar 

AÇÃO CIVIL PÚBLICA POR ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA, 

com PEDIDO LIMINAR, em face de:

DUCIOMAR  GOMES  DA  COSTA,  brasileiro,  natural  de

Bragança/PA,  aposentado,  nascido  em  17/08/1955,  ex-

prefeito do Município de Belém, CPF nº DADOS OMITIDOS NA

DIVULGAÇÃO,  residente  na DADOS  OMITIDOS  NA

DIVULGAÇÃO,  São  Paulo/SP  ou na  DADOS  OMITIDOS  NA

DIVULGAÇÃO, Belém/PA;

ILZA BAÍA PEREIRA, brasileira, empresária, filha de JDADOS

OMITIDOS  NA  DIVULGAÇÃO  ,  nascida  em  28/10/1980,

inscrita no CPF sob o nº DADOS OMITIDOS NA DIVULGAÇÃO,

ex-sócia  da  empresa  I9+  Serviços  de  Comunicação  Ltda.,

residente na DADOS OMITIDOS NA DIVULGAÇÃO, Belém/PA; 

ANA EMÍLIA BRITO LEITÃO SIQUEIRA, brasileira, ex-sócia da
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empresa I9+ Serviços de Comunicação Ltda., inscrita no CPF

sob  o  n°DADOS  OMITIDOS  NA  DIVULGAÇÃO,  residente  à

DADOS OMITIDOS NA DIVULGAÇÃO, Belém/PA;

DÉLCIO  DONATO  PANTOJA  OLIVEIRA,  brasileiro,  ex-

ordenador de despesas da COMUS, inscrito no CPF sob o n°

DADOS  OMITIDOS  NA  DIVULGAÇÃO,  residente  à  RDADOS

OMITIDOS NA DIVULGAÇÃO , Belém/PA;

MÁRCIO BARROS ROCHA,  brasileiro,  ex-sócio  da empresa

I9+ Serviços de Comunicação Ltda., inscrito no CPF sob o n°

DADOS  OMITIDOS  NA  DIVULGAÇÃO,  residente  à  DADOS

OMITIDOS NA DIVULGAÇÃO, Belém/PA ou DADOS OMITIDOS

NA DIVULGAÇÃO, Belém/PA;

MARIA DE NAZARÉ BRITO SIQUEIRA, brasileira, ex-sócia da

empresa I9+ Serviços de Comunicação Ltda., inscrita no CPF

sob  o  n°  DADOS  OMITIDOS  NA DIVULGAÇÃO,  residente  à

DADOS OMITIDOS NA DIVULGAÇÃO, Belém/PA;

YUSEFF  LEO  LEITÃO  SIQUEIRA,  brasileiro, sócio  da

empresa I9+ Serviços de Comunicação Ltda., inscrito no CPF

sob  o  n°  DADOS  OMITIDOS  NA DIVULGAÇÃO,  residente  à

DADOS OMITIDOS NA DIVULGAÇÃO, Belém/PA; e, 

I9  MAIS SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO LTDA –  ME,  pessoa

jurídica  de  direito  privado,  inscrita  no  CNPJ  sob  o  n°

09.187.569/0001-82,  com  matriz  na  Avenida  Assis  de

Vasconcelos,  n°  589,  Bairro  da  Campina,  CEP  66170070,

Belém/PA,

com o propósito de responsabilizar os agentes causadores de danos à

Administração Pública, consoante os fundamentos fáticos e jurídicos a seguir aduzidos.
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1. DOS FATOS

A presente ação  resulta  da conexão entre diversas  investigações,  e

buscam  desvelar  a  existência  de  uma  atuação  concertada  entre  pessoas  que  se

vinculam,  em  praticamente  toda  a  sua  vida  profissional,  a  uma  mesma  pessoa,

gravitando entre cargos públicos e empresas privadas que dependem diretamente de

DUCIOMAR GOMES DA COSTA, tanto no exercício do mandato de Senador da República

(2002-2004), quanto no exercício do mandato de Prefeito Municipal de Belém (2005-

2012).

A análise dos fatos demonstra, então, um grupo de pessoas cuja única

atividade profissional ou pessoal gravita em torno de DUCIOMAR GOMES DA COSTA,

acompanhando-o em seus diversos cargos públicos, e que, ao iniciar-se a gestão dele

como Prefeito, tornam-se titulares de empresas que serão contratadas pelo Município

de Belém, direta ou indiretamente, com uso de recursos de variadas fontes, dentre os

quais significativos valores federais. 

A investigação, então, parte da constatação de tais vínculos, por vezes

familiares,  somado  ao  fato  de  que  tais  pessoas  nunca  demonstraram  capacidade

financeira para serem responsáveis  por empresas que, repentinamente, passaram a

receber  um volume significativo  de  recursos  públicos,  em contratos  diretos  com a

Prefeitura  de  Belém  ou  em  subcontratações  por  empresas  que  venceram/tiveram

dispensadas licitações junto ao município de Belém.

Tem-se,  então,  que  as  empresas  investigadas  obtiveram  elevados

valores  em contratos públicos, sendo que esses valores seriam repassados a outras

empresas supostamente subcontratadas por elas, e por meio dessas outras empresas,

os recursos públicos seriam distribuídos no grupo do qual faz parte, em posição de

liderança, DUCIOMAR COSTA.

 Ao  longo  das  investigações,  verificou-se  que  havia  outras  pessoas

também responsáveis por serem vencedoras em processos licitatórios com indicação de

fraudes.

Neste sentido, há a necessidade de se narrar a vinculação entre os

investigados,  demonstrando  a  necessidade  de  se  responsabilizar  os  agentes

responsáveis pelas condutas ilegais verificadas.  

91 3299 0100 – www.mpf.mp.br/pa
Travessa Dom Romualdo de Seixas, 1476, 1º andar, Umarizal - CEP 66055-200 – Belém/PA     



No presente caso, temos, especificamente, a Concorrência Pública n°

006/2009   (Anexo I), tipo técnica e preço, foi realizada em 06/04/2009 pela Prefeitura

de Belém através da Coordenadoria de Comunicação Social (COMUS), com o objetivo

de contratar  03  (três)  empresas  especializadas  e  tecnicamente  capacitadas  para a

prestação  de  serviços  de  comunicação  e  marketing,  realização  de  eventos,

monitoramento de notícias  através dos meios  de comunicação, divulgação de atos,

programas, obras, serviços, e campanhas de interesse público de todos os órgãos e

entidades da administração direta e indireta da Prefeitura Municipal de Belém. 

A Nota Técnica n° 2205/2017 da Controladoria Geral  da União-CGU

(Anexo  II  )  ao  analisar  os  documentos  relativos  ao  procedimento  licitatório

constatou  diversas  irregularidades,  as  quais   limitaram  a  competitividade  do

certame, em discordância com o que determina o inciso I do § 1° do artigo 3° da

Lei n° 8.666/93 e uma execução duvidosa do contrato avençado ao arrepio do art.

54,  §  1°, da Lei  de Licitações,  uma vez que houve evidente favorecimento da

empresa I9+ Serviços de Comunicação que tinha em seu quadro societário pessoas

ligadas  a  DUCIOMAR  COSTA,  perfazendo  um  montante  de    R$  42.877.642,01

(quarenta e dois milhões e oitocentos e setenta e sete mil e seiscentos e quarenta

e dois reais e um centavo).

O quadro a seguir ilustra a relação direta dos investigados com o ex-

Senador da República e ex-Prefeito de Belém, DUCIOMAR GOMES DA COSTA. 
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1.1. DOS REQUERIDOS

A) DUCIOMAR GOMES DA COSTA 

Líder  do  grupo  criminoso  que  vem  praticando  as  ilegalidades

demonstradas. Seguem informações levantadas pelos Auditores Fiscais do ESPEI, que

trabalharam na análise de documentos e de dados do investigado DUCIOMAR.

DUCIOMAR informa como domicílio a Travessa Lomas Valentina, 2752. 

Domicílio declarado à Receita Federal por DUCIOMAR GOMES DA COSTA.

Porém,  verificou-se  que  este  não  é  o  real  domicílio  de  DUCIOMAR.

DUCIOMAR vem ocultando dos  órgãos  públicos  seu real  local  de residência,  já que

apresenta em todos os cadastros o endereço da Trav. Lomas Valentinas, em Belém/PA.

Atualmente, DUCIOMAR vive no  apto 82, de 248,4 m², localizado no 8º

pavimento  do  Condomínio  Chanson  Klabin,  Rua  Sousa  Ramos,  320,  São  Paulo/SP,
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conforme imagem abaixo, estimado em cerca de R$ 2 milhões.

As  pessoas  jurídicas  relacionadas  diretamente  a  DUCIOMAR são  as  do

quadro abaixo.

Participações societárias de DUCIOMAR GOMES DA COSTA.

           Nos sistemas da RFB constam, ainda, as seguintes informações:

          DADOS OMITIDOS NA DIVULGAÇÃO

Abaixo, segue análise formulada pela ESPEI/Receita Federal. 

Conforme se observa na tabela acima, em 2003, o patrimônio pessoal de

DUCIOMAR COSTA girava em torno de R$ 1 milhão de reais. No final do ano de 2015,

ainda conforme a tabela acima, esse patrimônio estava próximo de R$ 3 milhões de

reais. Segue abaixo o espelho da Declaração de Imposto de Renda de DUCIOMAR COSTA

ao final do ano de 2015.
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DADOS OMITIDOS NA DIVULGAÇÃO

A análise da tabela patrimonial acima sugere que DUCIOMAR COSTA está

investindo na criação de gado.  Nesse contexto, tomando-se por base os dados do

Cadastro Ambiental Rural (reproduzido abaixo) é possível observar que CÉLIO ARAÚJO

DE SOUZA, também investigado na operação Forte do Castelo, teria sido utilizado

como suposto proprietário da FAZENDA TANGARÁ I para registro na SEMAS/PA.

Informação do Cadastro Ambiental Rural (SEMAS/PA).

Conforme  se  observa  nos  documentos  acima,  CÉLIO  SOUZA consta

como proprietário da FAZENDA TANGARÁ I. Esta fazenda possui 713,0847 ha de área e,

ainda  segundo  os  documentos,  tem  como  endereço  “PA  324,  por  trás  da  Vila
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Timboteua (Timboteua Velha), Nova Timboteua-PA, CEP 68.730-000. As coordenadas

geográficas da Fazenda são DATUM SIRGAS2000 – W:47:21:45,06 – S:01:02:09,11.”

Em consulta  à  página  SEMAS/PA na  internet,  verificou-se  que  dois

imóveis rurais estão registrados em nome de CÉLIO ARAÚJO DE SOUZA. Estes imóveis

são a FAZENDA TANGARÁ I e FAZENDA TANGARÁ II.

Consulta às propriedades rurais registradas em nome de CÉLIO ARAÚJO DE SOUZA no Cadastro Ambiental Rural do
Pará (SEMAS/PA).

O mapa abaixo, de vista aérea, constante do próprio site da SEMAS/PA

nos  permite  visualizar  ambas  as  propriedades.  Nota-se  claramente  que  a  FAZENDA

TANGARÁ I é muito mais extensa do que a FAZENDA TANGARÁ II.
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Visão territorial da FAZENDA TANGARÁ I e FAZENDA TANGARÁ II.

Em  consulta  ao  demonstrativo  de  cada  imóvel  separadamente,

verificou-se que a FAZENDA TANGARÁ I teria área de 713,08 ha, e suas coordenadas

geográficas são Lat: 47º21’53,69’’S, Long 01º02’06,03’’O. 

Já  a  FAZENDA TANGARÁ II  teria  área  90,32  ha  e  suas  coordenadas

geográficas são Lat: 47º23'30,07" S, Long: 01º01'20,91" O. 

Observa-se, não somente pela foto aérea mas também por meio das

coordenadas, que as fazendas são muito próximas.

Abaixo seguem anexados os demonstrativos de ambos os imóveis, ou

seja, da Fazenda Tangará I e da Fazenda Tangará II. 

Uma  análise  minuciosa  dos  demonstrativos  abaixo,  referentes  às

Fazendas Tangará I e II, em especial as figuras 37 e 40 nos permite inferir que ambos os

imóveis apresentam a condição de “sobreposição com outro imóvel rural”.

Essa  sobreposição  seria  o  motivo  pelo  qual  os  cadastros  desses

imóveis, registrados em nome de CÉLIO SOUZA, se encontram na situação “PENDENTE”,

conforme se depreende da explanação constante na figura abaixo. 
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Informação no portal do Portal Ambiental Rural do Pará referente à situação “Pendente”.

Dessa forma, a FAZENDA TANGARÁ I teria 0,4% de sua área sobreposta

ao  imóvel  de  recibo  nº  PA-1505007-D5A83CC2A32B47D2983C3A62F0654C6B,  e  94,4%

sobreposto ao imóvel de recibo nº PA-1505007-7039640715B442059E2E1DAEDF96E08D.

Em consulta ao site da SEMAS/PA, verificou-se o imóvel de recibo nº

1505007-D5A83CC2A32B47D2983C3A62F0654C6B  está  registrado  como  sendo  de

domínio  da  empresa  REFLORESTAMETO  E  AGROPECUARIA  TAMANDUA  –  EPP,  CNPJ

26.198.824/0001-01.  Já  o  imóvel  de  recibo  nº  PA-1505007-

7039640715B442059E2E1DAEDF96E08D está registrado como sendo de domínio de RUI

AFONSO DA CRUZ VINAGRE, a pessoa que teria vendido essa área a DUCIOMAR COSTA,

muito embora a área esteja registrada em nome de CELIO SOUZA.

Quanto à FAZENDA TANGARÁ II, esta estaria sobreposta a outro imóvel

rural de recibo nº PA-1505007-206F86D050104E4EBE8CF367546762DF. Consultando-se o

site da SESMAS/PA, verificou-se que este imóvel está registrado também sob o domínio

de RUI AFONSO DA CRUZ VINAGRE, novamente a pessoa que teria vendido essa área a

DUCIOMAR COSTA, muito embora esteja registrada em nome de CELIO SOUZA.
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Embora o investigado CÉLIO ARAÚJO DE SOUZA esteja registrado na

SEMAS/PA como proprietário dessas duas fazendas, em consulta as suas Declarações de

Imposto de Renda,  verificou-se que este não declarou à Receita Federal  possuir

qualquer propriedade rural. Já DUCIOMAR COSTA declarou uma das fazendas à Receita

Federal,  muito embora não seja registrado como proprietário  de qualquer  fazenda

junto a SEMAS/PA.

                     B) ILZA BAIA PEREIRA 

ILZA BAIA indica como seu domicílio o mesmo de ELAINE BAIA PEREIRA, ou

seja  o  imóvel  localizado  na  Rodovia  BR-316,  residencial  Maria  Mendes,  em

Ananindeua/PA.

Domicílio tributário declarado por ILZA BAIA PEREIRA.

Porém, este não é o local de residência efetiva de ILZA.

Nas investigações, comprovou-se que ILZA reside em uma luxuosa casa

no Residencial Greenville 1, localizado na Rodovia Augusto Montenegro, nº 5000, em

Belém/PA. E que a casa está registrada no Condomínio em nome de JEAN DE JESUS

NUNES, que é alvo de investigação também.
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DADOS OMITIDOS NA DIVULGAÇÃO

Vale ressaltar que no dia 01/12/2017, dia em que foram cumpridas as

buscas e apreensões e os mandados de prisão temporária da denominada Operação

Forte do Castelo, os ora requeridos DUCIOMAR, ELAINE e ILZA estavam na mesma casa,

localizada na Rodovia Augusto Montenegro, nº 5000, Condomínio GreenVille I, quadra

03, lote 04, bairro Parque Verde, Belém/PA, conforme se depreende dos termos de

declarações obtidos pela Polícia Federal e encaminhado em anexo a esta ação.

As empresas relacionadas diretamente a ILZA são as do quadro baixo.

Participações societárias de ILZA BAIA PEREIRA.

Nos sistemas da RFB constam, ainda, as seguintes informações

referentes à ILZA BAIA:

DADOS OMITIDOS NA DIVULGAÇÃO

No que tange aos aspectos econômico-fiscais  de ILZA BAIA, merece

especial atenção o fato de que, pelo menos entre 2009 até 2011, sua movimentação

financeira  esteja  em  flagrante  incompatibilidade  quando  comparada  à  sua  receita

declarada. Na realidade, durante todos os anos citados, ILZA BAIA declara ter auferido
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receitas relevantemente superiores à sua movimentação financeira, sugerindo que tais

receitas, se foram efetivamente recebidas, não transitaram por suas contas. 

Quanto ao patrimônio declarado por ILZA BAIA, observa-se que este

multiplicou-se exponencialmente, elevando-se de R$ 82 mil reais em 2008 para quase

de R$ 2 milhões de reais em 2015. Uma multiplicação de 24 vezes no período, um

aumento extraordinário de 2.340% no período. 

Em 2008, seu patrimônio de R$ 82 mil reais era formado somente por

uma propriedade rural no município de Abaetetuba - PA no valor de R$ 62 mil e um

carro popular no valor de R$ 20 mil.

Atualmente, ILZA BAIA é a sócia das empresas SBC e METROPOLE, que

possuem  ativos  da  ordem  de  R$  110  milhões  de  reais,  a  grande  maioria  em

disponibilidades de liquidez imediata. Além disso, ILZA possui um patrimônio pessoal

declarado de quase R$ 2 milhões de reais, conforme se observa em sua Declaração de

Imposto de Renda referente ao ano de 2015, anexada abaixo.

DADOS OMITIDOS NA DIVULGAÇÃO

C) DELCIO DONATO PANTOJA OLIVEIRA 

DELCIO DONATO elegeu como seu domicílio tributário a Rua Liberato de

Castro, 510, Bairro do Guamá, Belém-PA.

Domicilio  tributário  declarado  por
DELCIO DONATO PANTOJA OLIVEIRA.
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Conforme  informações  apresentadas  pela  Receita  Federal,  DELCIO

DONATO  realizou  4  viagens  para  o  Exterior  em  2017.  Na  tabela  a  seguir  estão

consolidados dados referente às viagens realizadas.

Viagens realizadas por DELCIO DONATO PANTOJA OLIVEIRA.

Em 23/07/2017,  DELCIO OLIVEIRA partiu  do  aeroporto  de  Orlando-Intl

(Orlando) para Guarulhos (São Paulo). Na ocasião DELCIO OLIVEIRA ocupou o assento

34D na aeronave. Também estavam no mesmo voo, e percorreram o mesmo itinerário,

ELAINE BAIA e ILZA BAIA, as quais ocuparam os assentos 34F e 34H, respectivamente.

Em 27/01/2017, DELCIO OLIVEIRA partiu do aeroporto de EGLL-Heathrow

(Inglaterra) para Guarulhos (São Paulo). Na ocasião DELCIO OLIVEIRA ocupou o assento

43F na aeronave. Também estavam no mesmo voo, e percorreram o mesmo itinerário,

DUCIOMAR  COSTA  e  ELAINE  BAIA,  os  quais  ocuparam  os  assentos  43E  e  43G,

respectivamente.

Tais  viagens  demonstram  a  proximidade  de  DELCIO  com  DUCIOMAR,

ELAINE  e  ILZA.  Da mesma forma que DELCIO teve  participações  ilegais  e  empresa

utilizada  para  a  compra  do  imóvel  residencial,  ele  pode  ser  figura  ativa  para

movimentações bancárias e compras de imóveis no exterior.

Ademais, há diversas conversas telemáticas entre DUCIOMAR e DÉLCIO,

como os seguintes:
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              Há também contatos de ILZA encaminhando viagens a serem feitas por

DELCIO:
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Assim, as informações acima exemplificam contato constante entre os

investigados.

Ademais,  as  empresas  relacionadas  diretamente  a  DELCIO  são  as  do

quadro abaixo.

                 Participações societárias de DELCIO DONATO PANTOJA OLIVEIRA.
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Nos sistemas da RFB constam, ainda, as seguintes informações referentes

a DELCIO OLIVEIRA:

DADOS OMITIDOS NA DIVULGAÇÃO

No que tange aos aspectos econômico-fiscais de DELCIO DONATO, cabe

ressaltar que desde 2013, DELCIO DONATO vem apresentando incompatibilidade entre

sua movimentação financeira e seus rendimentos declarados.

O patrimônio de DELCIO DONATO não apresenta evolução considerável,

muito embora seja incomum a redução patrimonial do ano de 2013. Sua declaração de

imposto de renda de 2016 é a que se segue.

DADOS OMITIDOS NA DIVULGAÇÃO

Ademais,  observa-se  na  Nota  Técnica  nº  2205/2017/CGU/PA,  que  nos

“anos de 2010, 2011 e 2012 consta no TCM/PA como ordenador de despesa da COMUS,

Délcio Donato Pantoja Oliveira, que é alvo da investigação por  apresentar diversas

ligações com o grupo de Duciomar e pode ter sido o responsável por concretizar o

direcionamento dos serviços para a empresa I9+ Serviços de Comunicação.”

Esse  direcionamento  ocorreu  justamente  no  caso  em  tela,  a  saber  a

Concorrência Pública nº 006/2009, tipo técnica e preço, cuja sessão de abertura foi

realizada em 06/04/2009. 

DELCIO ainda possui em seu nome a empresa ST – SISTEMA E TRANSPORTE

LTDA - ME, CNPJ 12.556.496/0001-63, juntamento com CELIO SOUZA, também alvo de

investigação. 

A  referida  empresa  foi  constituída  em  setembro  de  2010  e  está

estabelecida  na  Q  CLSW  303  BLOCO  B  SL  51  EDIF:  RHODES  CENTER  III,  SETOR

SODOESTE,  Brasília-DF.  Declara  como atividade  econômica  principal  desenvolvida  o

transporte rodoviário  coletivo de passageiros,  com itinerário  fixo,  municipal  (CNAE

4921-3-01). Secundariamente, a empresa também declara desenvolver as atividades de
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desenvolvimento de programa de computador sob encomenda; Outras atividades de

recreação  e  lazer  não  especificadas  anteriormente;  Holdings  de  instituições  não-

financeiras; e Extração e britamento de pedras e outros materiais para construção e

beneficiamento associado. 

É  possível  observar  que  a  empresa  adquirida  por  DELCIO  OLIVEIRA

apresentava  certa  movimentação  antes  da  entrada  de  seus  novos  sócios  em 2012,

muito  embora  em  valores  profundamente  inferiores.  Após  a  entrada  de  DELCIO

OLIVEIRA, em meados de 2012, a ST – SISTEMA E TRANSPORTE LTDA - ME começa a

apresentar  movimentação  financeira  mais  elevada,  recebendo,  desde  então,

créditos em suas contas que totalizam o montante de mais de R$ 15 milhões de

reais no período de 2011 a 2015.

Além disso, é importante mencionar que algumas situações observadas

na  tabela  remetem  a  uma  possível  incompatibilidade  entre  receita  bruta  e

movimentação financeira. 

É o caso, por exemplo,  do ano de 2015, quando a  ST –  SISTEMA E

TRANSPORTE LTDA - ME recebe créditos de mais de R$ 5,5 milhões de reais em suas

contas, muito embora não tenha declarado qualquer receita bruta, sugerindo que tais

valores possam ter origem diversa da atividade operacional da empresa.

D) MÁRCIO BARROS ROCHA 

MÁRCIO  BARROS  ROCHA  é  residente  na  DADOS  OMITIDOS  NA

DIVULGAÇÃO,  Belém/PA.  Filho  de  DADOS OMITIDOS  NA DIVULGAÇÃO.  Atualmente  é

servidor temporário da Assembleia Legislativa do Pará – ALEPA.

Foi  assessor  de  DUCIOMAR  na  Prefeitura  de  Belém,  nomeado  pela

Portaria nº 245/2005-PMB, de 14 de fevereiro de 2005. Foi exonerado em 2007, pelo

Decreto nº 53.427/2007.

Foi sócio da empresa I9 MAIS SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO LTDA – ME,

de 22/07/2009 até 21/10/2011, empresa que manteve contratos com a Prefeitura de

Belém  durante  mandato  de  DUCIOMAR.  Foi  membro  da  comissão  do  PTB  (Partido

Trabalhista Brasileiro), comissão da qual participa DUCIOMAR COSTA. Foi candidato a 2º

suplente ao Senado na chapa encabeçada por DUCIOMAR nas eleições 2014 (chapa foi
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cassada pela Justiça Eleitoral, a pedido do MPF/PA, já que DUCIOMAR estava inelegível

em decorrência de condenação anterior da Justiça Eleitoral).

Quando sócio da empresa I9 MAIS SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO LTDA –

ME, entre 22/07/2009 até 21/10/2011, mantinha sociedade com ILZA BAIA PEREIRA.

Atualmente,  a  empresa referida é de propriedade de  YUSSEFF LEO

LEITAO SIQUEIRA  e MARIA DE NAZARÉ BRITO SIQUEIRA.

MÁRCIO BARROS ROCHA é sócio atualmente das empresas:

a) LOUMARES SERVIÇOS LTDA – ME, CNPJ Nº 05.321.700/0001-00;

b)  SGP  COMUNICAÇÕES  E  SERVIÇOS  LTDA  –  ME,  CNPJ  nº

10.955.840/0001-61;

c)  RIO  ISAR  EMPREENDIMENTO  IMOBILIÁRIO  LTDA,  CNPJ  nº

17.489.587/0001-47

Manteve  diversos  contratos  com a  Prefeitura  de  Belém.  Verifica-se

que,  a  princípio,  o  investigado  não  tinha  indicação  suficiente  de  patrimônio  ou

experiência suficiente na área de comunicação para ganhar contratos vultosos com a

Administração  Pública,  mas  que  com  a  aproximação  com  ILZA  BAIA  PEREIRA  tal

“legitimidade” junto à Prefeitura pode ter aumentado.

Na Nota Técnica nº 2205/2017/CGU/PA, é indicada a responsabilidade

do investigado MÁRCIO BARROS ROCHA no presente caso, que é a Concorrência Pública

nº 006/2009, a saber:

“Márcio  Barros  Rocha,  foi  nomeado  assessor  do  Gabinete  do

Prefeito no primeiro dia da gestão de Duciomar (01/01/2005), cargo

que exerceu até 01/06/2007. Foi membro da Comissão Provisória do

PTB – Pará, da qual Duciomar era vice-presidente. Exercia o cargo de

membro do Conselho Fiscal da CODEM em 2010, ano em foi firmado o

Contrato  09/2010  entre  este  órgão  e  a  empresa  I9+  Serviços  de

Comunicação, da qual Márcio era sócio. Foi suplente de Duciomar, por

ocasião de sua candidatura ao cargo de Senador nas Eleições 2014. 

Também já fizeram parte do quadro societário da empresa, Ana

Emília  Brito  Leitão  Siqueira  e  sua  mãe  Maria  de  Nazaré  Brito
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Siqueira.  Ana  Emília  é  provavelmente  esposa  de  Yuseff  Leo  Leitão

Siqueira, e também foi assessora do Gabinete do Prefeito na gestão de

Duciomar entre agosto/2008 e dezembro/2008. Yuseff não perdeu o

vínculo  com  a  empresa  mesmo  durante  o  período  em  que  esteve

excluído do quadro societário, uma vez que assina todos os Termos

Aditivos do Contrato nº 05/2009 entre 2010 e 2014.”

                     E)  YUSEFF LEO LEITÃO SIQUEIRA 

                  Quanto a YUSEFF a Nota Técnica da CGU/PA já mencionada, formula as

seguintes conclusões:

“Yuseff  Leo  Leitão  Siqueira  ,  entre  01/12/2006  e  14/08/2008,

durante  a  gestão  de  Duciomar,  exerceu os  cargos  de chefe  do  Núcleo  de

Publicidade e Propaganda da COMUS e assessor do Gabinete do Prefeito.

Além disso, entre 1999 e 2004 foi sócio-administrador da empresa

C8 Comunicação, também vencedora do certame, na 3º posição. O quadro

societário  da  empresa  I9+  Serviços  de  Comunicação  passou  por  diversas

alterações durante a execução do Contrato 05/2009 e seus aditivos,  entre

15/07/2009 e 10/01/2014.

Chama atenção que uma semana após assinatura do contrato, Yuseff

é excluído do quadro societário, entrando Ilza Baia Pereira e Márcio Barros

Rocha.

Ilza  Baia  Pereira,  alvo  da  investigação,  é  cunhada  de  Duciomar

(irmã de Elaine Baia Pereira). Esteve vinculada, conforme registro na RAIS, à

Secretaria Municipal de Saúde de Belém entre 2005 e 2008 como chefe de

contabilidade e possui  vínculo  com outras  empresas  investigadas  conforme

segue: 

Quadro 04: Vínculos de Ilza Baia Pereira com empresas investigadas 

CNPJ Razão Social Vínculo 

01.789.675/0001-24  EMEC  SERVICOS  DE  LIMPEZA  URBANA  EIRELI  -  EPP

REPRESENTANTE

09.187.569/0001-82 I9 MAIS SERVICOS DE COMUNICACAO EIRELI - ME EX-SOCIO

(de 22/07/2009 a 21/10/2011) 

07.815.383/0001-03 METROPOLE CONSTRUCAO E SERVICOS DE LIMPEZA LTDA

SOCIO (desde 08/07/2009) 
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56.002.835/0001-35 SBC SISTEMA BRASILEIRO DE CONSTRUCAO LTDA SOCIO

(desde 04/08/2009) 

10.955.840/0001-61 SGP COMUNICACOES E SERVICOS LTDA - ME SOCIO (desde

01/07/2009)

Fonte: Sistema Corporativo da CGU, em 07/11/2017

Márcio Barros Rocha, foi nomeado assessor do Gabinete do Prefeito

no primeiro dia da gestão de Duciomar (01/01/2005), cargo que exerceu até

01/06/2007.  Foi  membro  da  Comissão  Provisória  do  PTB  –  Pará,  da  qual

Duciomar era vice-presidente. Exercia o cargo de membro do Conselho Fiscal

da CODEM em 2010, ano em foi firmado o Contrato 09/2010 entre este órgão

e a  empresa  I9+  Serviços  de  Comunicação,  da  qual  Márcio  era  sócio.  Foi

suplente de Duciomar, por ocasião de sua candidatura ao cargo de Senador

nas Eleições 2014. 

Também já fizeram parte do quadro societário  da empresa,  Ana

Emília Brito Leitão Siqueira e sua mãe Maria de Nazaré Brito Siqueira. Ana

Emília é provavelmente esposa de Yuseff Leo Leitão Siqueira, e também foi

assessora do Gabinete do Prefeito na gestão de Duciomar entre agosto/2008 e

dezembro/2008. 

Yuseff  não  perdeu  o  vínculo  com  a  empresa  mesmo  durante  o

período em que esteve excluído do quadro societário, uma vez que assina

todos os Termos Aditivos do Contrato nº 05/2009 entre 2010 e 2014.” (grifo

nosso).

                       

1.2. DA EMPRESA I9 MAIS COMUNICAÇÃO

A I9 MAIS COMUNICAÇÃO possui o seguinte histórico de composição do

seu quadro societário:
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Seguem  as  informações  sobre  os  sócios  e  ex-sócios,  conforme

apresentação da CGU/PA, em análise do presente caso: 

O diagrama abaixo mostra a relação de DUCIOMAR com os sócios e

ex-sócios  da  empresa.  Sempre  DUCIOMAR mantendo  as  relações  diretas  e  sob  seu

controle todas as empresas e pessoas:
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Assim como as demais  empresas  investigadas,  a I9 Mais  também só

passou a apresentar mostras de efetivo funcionamento após ter contratado com a

PMB, sempre na gestão de DUCIOMAR COSTA. A análise do quadro de funcionários da

empresa mostra que ela só passou a contratar empregados em 2009. 
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                 A I9 MAIS é citada na Nota Técnica nº 2205/2017-CGU, que trata de

Irregularidades identificadas na Concorrência Pública nº 006/2009-CPL-PMB. Dentre as

irregularidades  apontadas  estão  a  Inclusão  de  cláusulas  restritivas  no  Edital,  que

comprometeu a competição entre os licitantes, e direcionamento de serviços para a

empresa I9 Mais Serviços de Comunicação.

   Segundo a referida Nota Técnica, que subsidia a presente ação, não há

clareza quanto ao valor da contratação, visto que o Edital previa o valor estimado de

até 1% do orçamento anual do Município, sendo que parte das despesas decorrentes

seria  paga  com recursos  federais  originários  do  Fundo Nacional  de  Saúde e  do

Convênio  n°  750870/2010  ajustado  entre  a  Prefeitura  Municipal  de  Belém e  o

Ministério de Esporte. A licitação foi homologada em 02/07/2009.

Ainda  de  acordo  com  a  Nota  Técnica  da  CGU,  oito  empresas

compareceram ao certame, a saber: 

Empresa CNPJ Representante

C8 Comunicação Ltda. 03.496.913/0001-39 José Assayag Júnior

CA Comunicação e Assessoria
S/C Ltda.

15.272.768/0001-91 Armando Augusto Ponte Souza
Chady

DC3 Comunicação Ltda. 83.774.125/0001-04 Celio Pessoa Sales Filho

Double M Comunicação Ltda. 03.360.923/0001-42 Fábio Juan Diego Corrêa Lopes

Galvão Comércio e Serviços de
Comunicação Ltda.

09.322.903/0001-63 Pedro Cruz Galvão

Griffo Comunicação e 04.144.804/0001-15 Orly da Costa Bezerra

91 3299 0100 – www.mpf.mp.br/pa
Travessa Dom Romualdo de Seixas, 1476, 1º andar, Umarizal - CEP 66055-200 – Belém/PA     



Jornalismo Ltda.

I9+ Serviços de Comunicação
Ltda.

09.187.569/0001-82 Yuseff Leo Leitão Siqueira

Mendes Publicidade Ltda. 04.908.281/0001-36 Oswaldo Diniz Mendes

Sagraram-se vencedoras as empresas I9+ Serviços de Comunicação Ltda.

(237 pontos), Griffo Comunicação e Jornalismo Ltda. (236 pontos) e C8 Comunicação

Ltda. (219 pontos). Assim, o Contrato n° 05/2009 (Anexo III), decorrente da licitação,

foi firmado em 15/07/2009, no valor de R$ 9 milhões, ainda na administração do ex-

prefeito municipal de Belém, DUCIOMAR GOMES DA COSTA. O referido contrato teve

oito  aditivos  durante  a  gestão  de  DUCIOMAR,  sendo  rescindido  em 10/01/2014  já

gestão municipal subsequente.

A referida Nota Técnica da CGU ao analisar os documentos relativos ao

procedimento  licitatório  constatou  diversas  irregularidades,  as  quais limitaram  a

competitividade do certame, em discordância com o que determina o inciso I do § 1°

do artigo 3° da Lei n° 8.666/93, culminando em uma execução duvidosa do contrato

avençado ao arrepio do art. 54, § 1°, da Lei de Licitações.

Cumpre,  então,  delinear  os  vícios  encontrados  e  como  eles  ferem o

ordenamento jurídico, conforme segue.

    

1.3. Inclusão de condições restritivas no edital

a) exigência de que a retirada do edital, a entrega de documentos e as

impugnações  fossem  feitas  de  forma  presencial  na  sede  da  CPL da  Prefeitura

Municipal de Belém, o que certamente foi um óbice à participação de empresas de

outras localidades fora da capital paraense. Não houve sequer a possibilidade de que a

documentação ou as manifestações das empresas fossem enviadas por via postal, fax

ou e-mail, contrariando, assim, o Tribunal de Contas da União – TCU que entende tal

conduta fere o caráter competitivo do certame (Acórdãos n° 1.522/2006 e 3.192/2016

– TCU Plenário).

b)  ausência  de  juntada  ao  processo  administrativo  da  licitação  da

justificativa da vedação da participação de empresas na forma de consórcio (item
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7.21. do Edital). A Lei n° 8.666/93 em seu artigo 33, caput, faculta à Administração

Pública a opção de não aceitar a participação de empresas que atuem na forma de

consórcio em determinadas licitações. Contudo, o Tribunal de Contas da União, em seu

Acórdão n° 1.636/2007, ao interpretar a aplicação desse dispositivo, entendeu que o

uso  dessa  faculdade  requer  o  necessário  registro,  nos  autos  do  procedimento

administrativo pertinente, da justificativa que deu ensejo à limitação editalícia.

c) exigência de apresentação de garantia da proposta em momento

anterior à data definida para o recebimento e abertura dos documentos relativos à

fase  de  habilitação  no  certame. A Lei  de  Licitações  define  a  possibilidade  de  a

Administração  exigir  a  garantia  de  participação,  como requisito  de habilitação,  no

valor de até 1% do objeto licitado com fins de evitar a participação dos chamados

licitantes  “aventureiros”.  Contudo, no edital  ora analisado o subitem 8.3.  exigiu  a

Garantia  de  Participação  no  valor  R$  100.000,00  (cem mil  reais)  que  deveria  ser

comprovada em até 05 (cinco) dias  úteis  antes  da abertura da licitação, o que se

configura como claramente prejudicial ao caráter competitivo do certame, permitindo,

inclusive, que se conheça de antemão as empresas que participarão de forma efetiva

da licitação, possibilitando a ocorrência de fraudes. Tanto é assim que o TCU já se

manifestou  contrariamente  em  diversos  Acórdãos  como  os  de  n°  2.074/2012,  n°

2.993/2009, n°2.095/2005 e n° 2.864/2008, todos do Plenário, entendendo que esta

exigência  além  de  ilegal  ofende  o  Princípio  da  Moralidade  ao  possibilitar  o

conhecimento prévio daqueles que participarão do processo licitatório.

d) exigência de apresentação de quitação de tributos e contribuições

federais item 12.2.2. do edital. O  TCU já pacificou o entendimento de que não se

pode exigir a prova da quitação com a fazenda pública, com a seguridade ou FGTS,

mas apenas a apresentação das certidões que demonstrem a regularidade das licitantes

conforme dispõe o art. 29 da Lei n° 8.666/93 (Acórdãos n° 2.081/2007 e 1.265/2010 –

Plenário TCU).

e)  exigência  cumulativa  de  garantia  de  proposta  e  capital  social

mínimo, sendo que o Tribunal de Contas da União tem entendido, em vários julgados

(Acórdãos n° 107/2009, 1.265/2009, 2.073/2009, 701/2007, 1.028/2007 e 2.397/2017–

Plenário TCU), que não deve haver a inclusão de cláusula que exija cumulativamente a

garantia de participação (art. 31, III, da Lei n° 8.666/93) e o capital social mínimo
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realizado,  tomando  por  base  o  que  define  o  artigo  31,  §2°,  da  Lei  n°  8.666/93.

Todavia,  na  licitação  da  PMB  aqui  analisada  tem-se  que  houve  a  exigência  de

atendimento  cumulativo  desses  itens  como  condição  de  participação  no  certame,

conforme se verifica da leitura do Edital no item 8.3. (exigência de apresentação de

garantia) e item 12.2.3., alínea b.

Inclusive quanto a este ponto o Sindicato das Agências de Propagando do

Estado do Pará – SINAPRO/PA, de acordo com as informações da CGU, ingressou com

uma reclamação  junto  a  CPL/PMB (Anexo  IV),  questionando  o  estabelecimento  da

referida  condição  em virtude  do  seu  viés  restritivo.  Todavia,  a  CPL,  por  meio  do

Parecer  Jurídico  n°  108/2009  (Anexo  V),  manifestou-se  pela  não  procedência  da

reclamação por entender que a exigência era permitida pela legislação. A despeito da

decisão da CPL, é interessante observar que 23 empresas adquiriram o Edital (Anexo

VI), sendo que apenas 08 (oito) participaram da disputa, evidenciando, assim, que o

caráter restritivo do edital acabou por afastar potenciais licitantes. 

f)  ausência  de  estudo  técnico,  no  processo  administrativo,  que

respaldasse  a  exigência  de  índice  contábil  superior  ou  igual  a  1,00

cumulativamente com a exigência de índice de endividamento menor ou igual a

0,50. O TCU entende que para haver tal tipo de exigência editalícia é necessário que

esteja  “fundamentada  em  justificativas  técnicas  e  demonstrações  contábeis  que

evidenciem a adequação  e  razoabilidade  das  exigências,  sob pena de  nulidade  do

certame e aplicação de penalidade aos responsáveis”. Além disso, o artigo 31, §5°, da

Lei n° 8.666/93, define que as justificativas técnicas e os memoriais de cálculo devem

integrar o processo licitatório (Acórdãos n° 1.668/2003 e 291/2007 – Plenário TCU).

g) falta de clareza do Edital quanto ao valor do contrato e a ausência

de critério quanto à distribuição dos serviços entre as 03 empresas vencedoras do

certame.  Como bem observa a CGU “O Edital tem por finalidade fixar as condições

necessárias a participação dos licitantes, ao desenvolvimento da licitação e a futura

contratação. Para isso, deve ser claro e preciso. O sucesso da licitação depende de ato

convocatório  e  anexos  bem  elaborados.”,  conforme  dispõe  o  art.  40  da  Lei  n°

8.666/93. Todavia, no presente procedimento não houve qualquer justificativa quanto

à necessidade da contratação de 03 empresas para executar o mesmo objeto. Além

disso, o Edital não estabeleceu claramente o valor da própria contratação definindo
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somente  que  seria  de  até  1%  do  orçamento  anual  do  Município,  apesar  de  ter

estabelecido a Garantia de Participação no valor de R$ 100.000,00, sendo que esta

possui como valor de referência justamente o valor do contrato (art. 31,III, da Lei n°

8.666/93). E, ainda, o item 25.1. define que o percentual mínimo de 10% do valor

disponível  para  gastos  estaria  assegurado  para  cada  empresa  vencedora,  sem

estabelecer  nenhum critério  acerca da forma de distribuição dos  serviços  entre as

empresas vencedoras. 

1.4. Vícios na fase de julgamento da Licitação

a) julgamento negligente quanto ao descumprimento de exigência do

próprio Edital, visto que a empresa Griffo Comunicação e Jornalismo não atendeu o

item 12.2.3., alínea c, que exigia a apresentação do Balanço Patrimonial em conjunto

com a Declaração de Habilitação Profissional (Selo DHP) do contador. Mesmo assim, a

empresa  foi  classificada  e  alcançou  a  segunda  colocação  na  licitação,  tendo  sido

contratada.  Ora,  tal  conduta  viola  diretamente  o  princípio  da  vinculação  ao

instrumento convocatório (art. 3° e art. 41, Lei  n° 8.666/93), pois  a empresa não

apresentou o Selo DHP exigido pelo edital.

b) julgamento conivente quanto à pontuação das Propostas Técnicas,

pois as notas atribuídas parecem não guardar congruência com a fundamentação de

sua conclusão. Conforme constatado pela CGU “Percebe-se que o julgamento não foi

realizado com critérios objetivos, imparciais, claros e justos. Por vezes, para a mesma

fundamentação, a CPL/PMB auferiu notas divergentes entre as empresas favorecendo

e  direcionando  a  licitação  para  as  3  empresas  vencedoras,  sobretudo  para  a  I9+

Serviços  de  Comunicação,  que  via  de  regra,  recebeu  sempre  as  maiores  notas.”,

desrespeitando o princípio do julgamento objetivo insculpido nos artigos 3°, 41, inciso

VII,  e 45, da Lei de Licitações e defendido pelo TCU, por exemplo, no Acórdão n°

2.909/2012.

1.5. Combinação entre empresas para a interposição de recursos

Na fase de habilitação da licitação apresentaram recursos as empresas CA
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Comunicação e Assessoria, DC3 Comunicação, Double M Comunicação, Galvão Comércio

e Serviços de Comunicação e Mendes Publicidade contra a empresa C8 Comunicação. A

CGU constatou que os recursos dessas empresas eram idênticos, possuindo as mesmas

citações  e  formatação,  o  que  evidencia  que  houve  combinação  entre  elas  para  a

interposição de recursos. A empresa Griffo Comunicação e Jornalismo também interpôs

um recurso nos mesmos termos das  outras empresas,  tendo feito apenas pequenas

alterações. 

Além  de  todos  os  vícios  acima  declinados,  foi  também constatado  o

direcionamento  de  serviços  para  a  empresa  I9+  Serviços  de  Comunicação,  que,  a

propósito, tinha por sócios pessoas que já eram alvo de investigação por parte da CGU.

O contrato n° 05/2009, decorrente da licitação em comento, foi firmado

entre a COMUS/PMB e as três empresas vencedoras da Concorrência, que foram a I9+

Serviços de Comunicação, a Griffo Comunicação e Jornalismo e a C8 Comunicação. Não

havendo critério estabelecido no contrato quanto à forma de distribuição dos serviços

licitados entre as empresas, o Ofício Circular n° 09/2010 (Anexo VII), de 23/08/2010,

estipulou que a COMUS seria a responsável por avaliar previamente e aprovar quais

demandas seriam dirigidas a cada uma das empresas contratadas.

Diante disso, a CGU levantou as seguintes informações:

Tabela  01:  Total  empenhado  para  as  empresas  I9+Serviços  de  Comunicação,  Griffo  Comunicação  e  Jornalismo  e  C8
Comunicação, durante a execução do Contrato n° 05/2009.

Credor Total empenhado

 2010       2011        2012 2013 Total

I9+ COMUNICAÇÃO 13.630.568,06 16.758,401,91 11.815.112,54 673.559,50 42.877.642,01

GRIFFO

COMUNICACAO  E

JORNALISMO

754.624,35 2.772.824,32 1.020.084,00 8.570.790,96 13.118.323,63

C 8 COMUNICAÇÃO 754.589,70 1.888.823,30 1.090.088,50 2.460.760,00 6.194.261,50
Fonte: e-Contas/TCM/PA – consulta Balanço Geral da COMUS nos exercícios 2010/2011/2012/2013 - Auditoria-Credores

Os valores apurados demonstram claramente o favorecimento à empresa

I9+Serviços  de  Comunicação  em  detrimento  das  demais  vencedoras  da  licitação,

principalmente durante o período em que DUCIOMAR COSTA foi  prefeito de Belém,

pois, curiosamente, os empenhos em favor da I9+ Serviços de Comunicação caíram
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vertiginosamente quando DUCIOMAR COSTA deixou a Prefeitura de Belém.

Ante o exposto, importante, então, considerar a composição societária

da empresa, conforme apurado pela CGU:

Quadro 03: Quadro Societário da empresa I9+ Serviços de Comunicação, vencedora da Concorrência Pública nº 06/2009

Nome Qualificação Entrada Saída

YUSEFF LEO LEITAO SIQUEIRA TITULAR /RESPONSAVEL 2011-10-21

ANA EMILIA BRITO LEITAO SIQUEIRA SOCIO-ADMINISTRADOR 2007-10-10 2009-01-14

ANA EMILIA BRITO LEITAO SIQUEIRA SOCIO-ADMINISTRADOR 2014-08-07 2016-02-19

ILZA BAIA PEREIRA SOCIO 2009-07-22  2011-10-21

MARCIO BARROS ROCHA SOCIO-ADMINISTRADOR 2009-07-22 2011-10-21

MARIA DE NAZARE BRITO SIQUEIRA SOCIO 2012-07-09 2014-08-07

YUSEFF LEO LEITAO SIQUEIRA SOCIO-ADMINISTRADOR 2007-10-10 2009-07-22
Fonte: Sistema Corporativo da CGU, em 07/11/2017

Como já dito acima, foi verificado que os sócios da empresa beneficiada

já eram alvo de investigação em razão dos vínculos existentes entre eles mesmos e

entre eles e o ex-prefeito DUCIOMAR COSTA. Senão vejamos.

Em primeiro lugar,  tem-se que YUSEFF LEO LEITÃO SIQUEIRA exerceu

os cargos de chefe do Núcleo de Publicidade e Propaganda da COMUS e de assessor

do Gabinete do  Prefeito,  durante  a  gestão  de DUCIOMAR COSTA no  período  de

01/06/2006 a 14/08/2008. 

Ora, a COMUS participou diretamente da Concorrência n° 006/2009 e da

execução contratual decorrente, causando suspeição o fato de haver o direcionamento

da maioria dos serviços justamente à empresa que possuía como sócio-administrador

integrante que tinha recentemente saído da citada Coordenadoria.

Veja, YUSEFF deixou de compor a COMUS em meados de 2008, quando

já era sócio da I9+ Serviços de Comunicação e um pouco antes da licitação em

questão, a qual ocorreu no início de 2009.

Além disso,  YUSEFF foi sócio-administrador da C8 Comunicação entre

os  anos  de  1999 e  2004, empresa  essa  que  foi  a  terceira  colocada  no  presente

certame.

A CGU ainda destaca que, exatamente, após uma semana da assinatura

do  contrato  n°  05/2009,  YUSEFF  foi  excluído  do  quadro  societário  da  empresa,
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entrando como sócios ILZA BAIA PEREIRA e MÁRCIO BARROS ROCHA.  Todavia, mesmo

durante o período da sua saída, YUSEFF continuou a ter vínculo com a empresa,

pois assinou todos os Termos Aditivos ao Contrato n° 05/2009 entre 2010 e 2014.

ILZA  PEREIRA,  já  alvo  de  outras  ações  penais  de  improbidade

administrativa com base na operação Forte do Castelo, é irmã de ELAINE PEREIRA e,

portanto, cunhada do ex-prefeito DUCIOMAR COSTA, tendo sido vinculada à Secretaria

Municipal  de  Saúde  de  Belém  entre  os  anos  de  2005  e  2008  como  chefe  de

contabilidade e possuindo ligações com outras empresas também alvo de investigação

como a EMEC SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA, METRÓPOLE CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS DE

LIMPEZA LTDA., SBC SISTEMA BRASILEIRO DE CONSTRUÇÃO LTDA. e SGP COMUNICAÇÕES

E SERVIÇOS LTDA. 

Não por outra razão, se apurou que ILZA PEREIRA em poucos anos

alcançou  uma  evolução  patrimonial  expressiva,  coincidentemente,  logo  após

começar  a  participar  das  licitações  empreendidas  pela  PMB,  de  acordo  com

informações da Receita Federal, a saber:

DADOS OMITIDOS NA DIVULGAÇÃO

Por  sua  vez,  MÁRCIO  BARROS  ROCHA foi  nomeado  assessor  logo  no

primeiro dia do mandato de DUCIOMAR COSTA, em 01/01/2005, tendo permanecido no

cargo até 01/06/2007. Ademais, foi membro da Comissão Provisória do PTB-Pará, da

qual DUCIOMAR era vice-presidente. Em 2010, passou a exercer o cargo de membro do

Conselho  do  CODEM  (Companhia  de  Desenvolvimento  e  Administração  da  Área

Metropolitana de Belém) e, em 2014, foi suplente de DUCIOMAR quando da candidatura

deste ao cargo de Senador da República. 

Além desses  sócios,  também já fizeram parte da empresa ANA EMÍLIA

BRITO LEITÃO SIQUEIRA e sua mãe MARIA DE NAZARÉ BRITO SIQUEIRA. De acordo com a

CGU, ANA EMÍLIA é esposa de YUSEFF (os dois possuem o mesmo endereço conforme

informações  da  Receita  Federal),  tendo  sido,  também,  assessora  do  Gabinete  do

Prefeito na gestão de DUCIOMAR no período de agosto de 2008 a dezembro de 2008.

No que concerne ainda ao favorecimento da I9+Serviços de Comunicação
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durante a gestão de DUCIOMAR COSTA, verificou-se junto ao Tribunal de Contas dos

Municípios – TCM/PA, que, entre os anos de 2010 e 2012, o ordenador de despesas

da COMUS era DÉLCIO DONATO PANTOJA OLIVEIRA, o qual é alvo de investigação por

causa dos seus vínculos com DUCIOMAR COSTA, havendo fortes indícios de que foi o

responsável por concretizar o direcionamento dos serviços sobretudo à empresa

dos requeridos para favorecê-la. 

Afinal, os maiores valores recebidos pela I9+Serviços de Comunicação

através do Contrato n° 05/2009 ocorreram justo no período em que DÉLCIO era o

ordenador  de  despesas  da  COMUS,  entidade  responsável  pela  análise  prévia  e

direcionamento das demandas às empresas contratadas na forma do Ofício Circular n°

09/2010, de 23/08/2010.

Neste mesmo sentido, cumpre destacar os vínculos de DÉLCIO OLIVEIRA

com  DUCIOMAR  COSTA  e  seu  grupo,  conforme  detectado  pela  CGU  durante  as

investigações:
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DÉLCIO  OLIVEIRA possui  sócio  comum  com  ELAINE  BAÍA e  ILZA BAÍA;

realizou viagens internacionais na companhia de DUCIOMAR COSTA, ELAINE BAÍA e ILZA

BAÍA;  fez  depósitos  em  dinheiro  nas  contas  de  DUCIOMAR  e  ILZA BAÍA;  recebeu

pagamentos da empresa SBC – SISTEMA BRASILEIRO DE CONSTRUÇÃO, de propriedade

de ELAINE BAÍA; possui notas fiscais eletrônicas emitidas em seu nome cujo endereço

de entrega é a Fazenda Tangará, de propriedade de DUCIOMAR; vem adquirindo gado

desde 2012, mesmo sem possuir registro de imóvel rural.”

Diante  do  exposto  é  evidente  que  a  I9+Serviços  de  Comunicação  foi

beneficiada na execução do Contrato n° 05/2009 durante a gestão de DUCIOMAR COSTA

por ter como sócios pessoas diretamente ligadas a ele, dessumindo-se, então,  que a

licitação foi mero expediente para captar os recursos públicos de modo ilegal.

Os  fatos  indicam  fortemente  que  os  sócios  da  empresa  beneficiada

funcionaram como pessoas interpostas, com vínculos explícitos e implícitos entre si,

atuando  de  forma  conexa,  seja  como  ocupantes  de  cargos  públicos  seja  como

diretores/sócios das empresas privadas.

Logo,  os  fatos  narrados  evidenciam  a  existência  de  uma  rede

arquitetada, entre a Prefeitura Municipal de Belém e empresas privadas, para o desvio

de recursos públicos.

Não por outra razão também se conclui que o procedimento analisado foi

revestido de uma formalidade excessiva que restringiu a competitividade, ferindo de

morte um dos princípios basilares do sistema licitatório pátrio, que tem por escopo

disponibilizar a maior gama de opções ao poder público para que este encontre, de

acordo com as determinações legais, a oferta que melhor atenda ao interesse público

(princípio da obtenção da proposta mais vantajosa para a Administração Pública – art.

3°, Lei n° 8.666/93).

Tanto é assim, que a análise da CGU apurou que, devido às restrições

editalícias, várias empresas deixaram de participar do certame e que, mesmo após a

contratação das 03 (três) empresas vencedoras, houve um claro favorecimento à I9+

Serviços de Comunicação, a qual recebeu valores muito superiores aos auferidos pelas

demais contratadas durante a gestão de DUCIOMAR COSTA.

Ora, os achados na investigação indicam que a elaboração de editais
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com cláusulas tão restritivas tinha o claro intuito de não somente limitar a ampla

participação de empresas interessadas, mas também de já direcionar o resultado de

modo a favorecer determinadas empresas.

Portanto,  tais  constatações  devem  ser  devidamente  apuradas  em

obediência ao preceito constitucional do art. 37, inciso XXI, que assegura a todos os

interessados em contratar com o ente político o direito de competição nas licitações

públicas, não devendo haver condições que comprometam, restrinjam ou frustrem o

caráter competitivo do certame. 

Assim,  é evidente  o  dano  ao  Erário  e  o  enriquecimento  ilícito  dos

envolvidos,  visto  que  os  fatos  narrados  evidenciam  a  existência  de  uma  rede

arquitetada, entre a Prefeitura Municipal de Belém e empresas privadas, para o desvio

de recursos públicos através de licitações direcionadas. 

2. DO DIREITO

A questão da improbidade administrativa é de extrema relevância em

nosso  ordenamento  jurídico,  merecendo  posição  de  destacada  importância  na

Constituição Federal, que, em seu art. 37, elenca os princípios básicos que devem

reger  toda a atividade administrativa  no  Estado  brasileiro:  legalidade,  moralidade,

publicidade, impessoalidade e eficiência.

A par disto, estabeleceu, em seu art. 37, § 4º as consequências que o

ato de improbidade administrativa acarreta ao seu responsável:

“Art. 37. A administração pública direta e indireta de qualquer dos

Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios

obedecerá aos princípios da legalidade, impessoalidade, moralidade,

publicidade e eficiência e, também, ao seguinte:

(...)

§4º Os atos de improbidade administrativa importarão a suspensão

dos direitos políticos, a perda da função pública, a indisponibilidade

dos bens e o ressarcimento ao erário, na forma e gradação previstas

em lei, sem prejuízo da ação penal cabível.”

Estabeleceu, ainda, em seu art.  37,  §  5º,  que,  embora deva haver

previsão  legal  acerca  do  prazo  prescricional  para  a  aplicação  das  penalidades
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aplicáveis  em  decorrência  da  improbidade  administrativa,  a  pretensão  de

ressarcimento  ao  Erário  pelos  prejuízos  causados  é  imprescritível,  podendo  ser

exercida a qualquer tempo.

Acerca  da  importância  da  questão  da  probidade  administrativa  em

nossa sociedade, vale a pena transcrever a seguinte passagem:

“A corrupção, em verdade, é um fenômeno social que surge e se

desenvolve  em  proporção  semelhante  ao  aumento  do  meio

circulante e à interpenetração de interesses entre os componentes

do  grupamento.  Sob  esta  ótica,  os  desvios  comportamentais  que

infrinjam  a  normatividade  estatal  ou  os  valores  morais  de  um

determinado setor em troca de uma vantagem correlata, manifestar-

se-ão como formas de degradação dos padrões ético-jurídicos que

devem  reger  o  comportamento  individual  nas  esferas  pública  e

privada.”  (Emerson  Garcia  e  Rogério  Pacheco  Alves,  Improbidade

Administrativa, Lumen Juris, 3ª ed., p. 3).

Objetivando regular o disposto no artigo retrotranscrito, foi editada

a Lei nº 8.429, de 02/06/92, que define os atos de improbidade administrativa, em

seus  arts.  9,  10  e  11,  onde  são  considerados  como atos  atentatórios  à  probidade

administrativa os que importem em enriquecimento ilícito, prejuízos ao erário ou que

atentem contra os princípios da administração pública.

A referida lei classificou os atos de improbidade administrativa em

três categorias: a) os que importam em enriquecimento ilícito (definidos no art. 9º); b)

os que causam prejuízo ao Erário (previstos no art. 10); c) os que atentam contra os

princípios da Administração Pública (mencionados no art. 11).

As respectivas  sanções  encontram-se cominadas  no art.  12,  nos

incisos I, II e III, conforme a natureza do ato praticado.

Vejamos o que estabelece a referida Lei:

“Art.  9.  Constitui  ato  de  improbidade  administrativa  importando

enriquecimento  ilícito  auferir  qualquer  tipo  de  vantagem  patrimonial

indevida em razão do exercício do cargo, mandato, função, emprego ou

atividade nas entidades mencionadas no art. 1º desta lei, e notadamente:

(…)
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XI – incorporar, por qualquer forma, ao seu patrimônio bens, rendas, verbas

ou valores integrantes do acervo patrimonial das entidades mencionadas no

art. 1º desta lei;

XII – usar, em proveito próprio, bens, rendas, verbas ou valores integrantes

do acervo patrimonial das entidades mencionadas no art. 1º desta lei;

Art. 10.  Constitui ato de improbidade administrativa que causa lesão ao

erário  qualquer  ação  ou  omissão,  dolosa  ou  culposa,  que  enseje  perda

patrimonial, desvio, apropriação, malbaratamento ou dilapidação dos bens

ou haveres das entidades referidas no art. 1º desta lei, e notadamente: 

I  –  facilitar  ou  concorrer  por  qualquer  forma  para  a  incorporação  ao

patrimônio particular, de pessoa física ou jurídica, de bens, rendas, verbas

ou valores integrantes do acervo patrimonial das entidades mencionadas no

art. 1º desta lei;

VIII - frustrar a licitude de processo licitatório ou de processo seletivo para

celebração de parcerias com entidades sem fins lucrativos, ou dispensá-los

indevidamente;

Art. 11. Constitui ato de improbidade administrativa que atenta contra os

princípios da administração pública qualquer ação ou omissão que viole os

deveres  de  honestidade,  imparcialidade,  legalidade,  e  lealdade  às

instituições, e notadamente:”

Devemos  relembrar  que  os  incisos  do  art.  11  da  referida  Lei  são

exemplificativos e não taxativos. Sendo assim, a violação aos princípios administrativos

não constantes em qualquer dos incisos destes artigos serão punidos da mesma forma

que aqueles fatos devidamente exemplificados.

É  evidente  que  as  condutas  aqui  narradas  importaram  em  atos  de

improbidade  por  ofensa  aos  princípios  administrativos  (art.  11,  Lei  8.429/92),

notadamente  os  princípios  da  legalidade  e  da  moralidade,  e  os  deveres  de

honestidade, imparcialidade, legalidade e lealdade às instituições.

Vale  observar  que  são  punidos  também  pela  Lei  de  Improbidade

Administrativa os terceiros que, não se qualificando como agentes públicos, concorrem

e/ou  se  beneficiam  direta  ou  indiretamente  com  os  atos  de  improbidade

administrativa praticados por agente público, nos termos do artigo 3º da Lei 8.429/92.
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Além disso,  a  pessoa  jurídica  envolvida  deve  ser  responsabilizada  na

forma do art. 3º da Lei 8.429/92, pois concorreu e se beneficiou com a prática de atos

de improbidade que acarretaram enriquecimento ilícito, danos ao erário e violação aos

princípios administrativos (artigos 3º, 9, 10 e 11 da Lei 8.429/92).

Do mesmo modo, devem sofrer as sanções do art. 12 da Lei 8.429/92 seus

administradores que, de forma dolosa, praticaram atos ilegais em seu nome.

É cediço que a pessoa jurídica não possui atuação dissociada das pessoas

naturais que a compõem, pois somente estas agem com elemento subjetivo próprio.

Portanto, é de rigor que as medidas persecutórias aplicáveis à pessoa jurídica sejam

estendidas às pessoas naturais, exatamente aquelas que fizeram da pessoa jurídica que

representavam, instrumento para a prática de atos ímprobos, conforme demonstrado

acima.

Assim,  em  síntese,  os  requeridos  praticaram  ato  de  improbidade

administrativa  que  importou  em  enriquecimento  ilícito,  causou  dano  ao  erário  e

ofendeu os princípios da Administração Pública.

A  questão  aqui  debatida  é  de  suma  importância  inclusive  em escala

mundial, tanto é verdade que a Declaração de Direitos do Homem e do Cidadão, em

seu art. 15, expressamente consigna que a sociedade tem o direito de pedir contas a

todo agente público pela sua administração e, em seu art. 14, aduz ainda que todos os

cidadãos têm o direito de verificar, por si ou por seus representantes, da necessidade

da contribuição pública, de consenti-la livremente, de observar seu emprego e de lhe

fixar a repartição, a coleta, a cobrança e a duração.

No mesmo sentido a Convenção Interamericana Contra Corrupção (CICC),

firmada em Caracas em 29 de março de 1996, e aprovada no Brasil mediante o Decreto

Legislativo  152/2002  e  promulgada  pelo  Decreto  4.410/02,  prevê  que  a corrupção

solapa a legitimidade das instituições públicas e atenta contra a sociedade, a ordem

moral e a justiça, bem como contra o desenvolvimento integral dos povos.

Chega-se, portanto, à conclusão de que a probidade na Administração

Pública reveste-se do caráter de direito fundamental de toda a sociedade, em razão

de seu caráter difuso:

“Muito embora patrimônio público e moralidade administrativa se liguem

de forma intensa, senão na integralidade, às manifestações do Estado, e,
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por conseguinte, restem avaliadas ante o cariz do interesse público, ao que

parece, em termos de classificação, estariam mais voltadas a pertencer aos

chamados  direitos  fundamentais  de  terceira  geração,  ou  terceira

dimensão, e, mais especialmente, 'direitos de solidariedade'.” (Fernando

Rodrigues Martins. Controle do Patrimônio Público. RT, 3ª ed., p. 62).

Com efeito, a prova documental que baseia a presente Ação Civil

Pública aponta a existência de inclusão de cláusulas restritivas comprometedoras

do  caráter  competitivo  que  deve  lastrear  as  licitações  públicas  com o  claro

intuito  de  direcionar  o  resultado  do  certame para  beneficiar  a  empresa  de

propriedade dos ora requeridos.

Conforme  já  demonstrado  anteriormente,  os  demandados  praticaram

atos de improbidade administrativa que importaram enriquecimento ilícito, previsto no

art. 9º, incisos XI e XII, bem como causaram prejuízo ao Erário, previstos nos art. 10,

inciso I e VIII, ambos da Lei 8.429/92, devendo receber as sanções cominadas no art.

12, I, II e III, do mesmo diploma legislativo, além de ter atentado contra os princípios

da administração pública.

A legitimidade do Ministério Público para atuar em defesa dos interesses

difusos  e  coletivos,  propondo  as  ações  cabíveis  visando  a  reparação  dos  danos

causados, no caso presente, para salvaguardar o patrimônio público, advém do próprio

texto constitucional, o qual, em seu art. 129, assim preleciona:

  “Art. 129. São funções institucionais do Ministério Público:

III - Promover o inquérito civil e a ação civil pública para a proteção do

patrimônio  público  e  social,  do  meio  ambiente  e  de  outros  interesses

difusos e coletivos.”

O doutrinador Hugo Nigro Mazzili, tecendo considerações sobre o

tema, coloca que: 

“Como se viu, a Constituição de 1988 quebrou o sistema anterior em que

as ações civis públicas eram conferidas ao Ministério Público caso a caso,

por lei expressa (v.g., LC 40/81, art. 3o, III). Em muito a nova Constituição

ampliou  a  titularidade  da  ação  civil  pública  para  o  Ministério  Público,

destinando-a, agora, à proteção do patrimônio público e social, do meio
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ambiente e de outros  interesses difusos e  coletivos,  em disciplina mais

ampla  do  que  a  que  lhe  dera  a  própria  Lei  n.  7.347/85.  A norma  de

extensão  da  Lei  n.  7.347/85,  que  tinha  sido  vetada,  hoje  acabou

consagrada no texto constitucional, que permite a defesa, pelo Ministério

Público,  de  outros  interesses  difusos  e  coletivos,  além  dos  que

expressamente enumerou.”

Por outro lado, a Lei Complementar n.º 75/93 (Lei Orgânica do

Ministério Público da União), dispõe que:

“Art. 6º Compete ao Ministério Público da União: (...)

IV - promover o inquérito civil e a ação civil pública, para: (…)

b) a proteção do patrimônio público e social, do meio ambiente, dos bens e

direitos de valor estético, histórico, turístico e paisagístico.”

No  caso  presente,  onde  se  pretende  resguardar  o  patrimônio

público da União,  ferido pelos requeridos, resta o Ministério Público legitimado, da

mesma forma, nos exatos termos dos dispositivos acima transcritos.

Não bastasse tais dispositivos legais  que garantem ao Ministério

Público a defesa dos direitos difusos e coletivos, o Superior Tribunal de Justiça assim

reconheceu:

“AÇÃO CIVIL PÚBLICA. ATOS DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. DEFESA DO

PATRIMÔNIO  PÚBLICO.  LEGITIMAÇÃO  ATIVA  DO  MINISTÉRIO  PÚBLICO.

CONSTITUIÇÃO FEDERAL, ARTS. 127 E 129, III. LEI 7.347/85 (ARTS. 1º, IV,

3º, II, E 13). LEI 8.429/92 (ART. 17). LEI 8.625/93 (ARTS. 25 E 26). 1. Dano

ao erário  municipal  afeta o interesse coletivo,  legitimando o Ministério

Público para promover o inquérito civil e ação civil pública objetivando a

defesa do patrimônio público. A Constituição Federal (art. 129, III) ampliou

a legitimação ativa do Ministério Público para propor Ação Civil Pública na

defesa dos interesses coletivos. 2. Precedentes jurisprudenciais. 3. Recurso

não provido”.

Sendo, portanto, a preservação do patrimônio público um direito

coletivo a ser protegido, inquestionável é a legitimidade do Ministério Público para

atuar em sua defesa, em especial o erário, fruto do esforço e do trabalho de um povo

que pretende lhe seja dado um destino certo e principalmente legal.
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3. DOS ELEMENTOS PROBATÓRIOS

Fora  a  prova  documental  já  produzida,  protesta  este  parquet,  em

especial,  pelo  depoimento  do  requerido,  oitiva  de  testemunhas,  juntada  de  novos

documentos e por outras provas que se fizerem necessárias para o deslinde do feito.

4. DO PEDIDO LIMINAR

Ante as evidências de improbidade, já que constatado que os requeridos

praticaram  atos  causando  enriquecimento  ilícito,  lesão  ao  Erário  e  violação  aos

princípios  administrativos,  ao  não  observar  a  legislação  vigente,  o  MINISTÉRIO

PÚBLICO FEDERAL requer, liminarmente:

I - a concessão de medida liminar, inaudita altera pars, para decretar

a indisponibilidade dos bens que forem encontrados em nome dos

demandados até o valor da causa, nos termos do art. 7º e parágrafo

único da Lei 8.429/92, sendo determinado:

a) por meio do sistema BACENJUD acessado por essa Justiça Federal,

bloqueio de valores em contas-correntes, poupança e em quaisquer

fundos  ou  aplicações  que  as  pessoas  físicas  e  jurídicas  acima

mantenham perante instituições financeiras;

b)  o  bloqueio  de  veículos  automotores  por  meio  do  Sistema

RENAJUD  e  o  bloqueio  de  bens  imóveis  por  meio  da  Central

Nacional de Indisponibilidade de Bens (CNIB);

Após, requer o MPF:

A)  o  recebimento da petição inicial e  a citação dos requeridos  nos

endereços mencionados no preâmbulo para, se quiserem, contestar a

presente ação, no prazo legal, sob pena de revelia, devendo da carta

citatória constar a advertência de que não sendo contestada a ação,
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presumir-se-ão  como  verdadeiros  os  fatos  articulados,  ensejando  o

julgamento antecipado da lide;

B) seja a presente ação julgada procedente para, reconhecendo a

responsabilidade  do  requerido  pelas  irregularidades  acima

mencionadas, condená-los, a teor do art. 12, incisos I, II e III, da lei

8.429/92:

b.1. à perda dos valores acrescidos ilicitamente ao patrimônio e ao

ressarcimento  integral dos  danos  causados  ao  erário,  com  os

acréscimos legais;

b.2. à perda das funções públicas, caso estejam ou venham a exercer;

b.3. à suspensão dos direitos políticos por 10 (dez) anos;

b.4.  ao  pagamento  de  multa  civil  de  3  (três)  vezes  o  valor  do

acréscimo patrimonial;

b.5. a serem proibidos de contratar com o Poder Público ou receber

benefícios fiscais ou creditícios, direta e indiretamente, ainda que por

intermédio  de  pessoa  jurídica  da  qual  seja  sócio  majoritário,  pelo

prazo de 10 (dez) anos.

C)  a  arcar  com  o  pagamento  das  custas  processuais em  sua

integralidade e com os ônus da sucumbência;

D) o deferimento de todos os meios de prova admitidos em direito,

em especial oitiva de testemunhas e perícias técnicas nos documentos,

sem embargo das demais a serem especificadas em fase posterior.

 

Dá-se  à  presente  causa,  para  efeitos  fiscais,  o  valor  de  R$

42.877.642,01  (quarenta  e  dois  milhões  e  oitocentos  e  setenta  e  sete  mil  e

seiscentos e quarenta e dois reais e um centavo).
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Belém, 18 de dezembro de 2017.

ALAN ROGÉRIO MANSUR SILVA
Procurador da República

UBIRATAN CAZETTA
Procurador da República

Desde já, indicamos as seguintes testemunhas para o caso:

ANA LUIZA CAVERZAN GUIMARÃES DA CONCEIÇÃO,  Auditora Federal  de Finanças e

Controle da CGU/PA, podendo ser intimada na sede da CGU/PA, localizada na Rua dos

Mundurucus, 3100, 27º andar, CEP: 66033-040, Belém/PA; e

SARAH REGINA DE SOUSA MAGALHÃES, Auditora Federal de Finanças e Controle da

CGU/PA, podendo ser intimada na sede da CGU/PA, localizada na Rua dos Mundurucus,

3100, 27º andar, CEP: 66033-040, Belém/PA.
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