
EXCELENTÍSSIMO SENHOR JUIZ FEDERAL DA VARA ____ DA SEÇÃO JUDICIÁRIA DO

ESTADO DO PARÁ

NF nº 1.23.000.003154/2017-50

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, Belém/PA;

ELAINE BAÍA PEREIRA, brasileira, advogada e empresária, natural de

Abaetetuba/PA, filha de  DADOS OMITIDOS NA DIVULGAÇÃO, nascida

em  12/05/1982,  inscrita  no  CPF  sob  o  nº  DADOS  OMITIDOS  NA

DIVULGAÇÃO,  OAB/PA nº  16778,  sócia  da  empresa  SBC  –  SISTEMA

BRASILEIRO DE CONSTRUÇÃO LTDA, residente no DADOS OMITIDOS NA

DIVULGAÇÃO,  Ananindeua/PA,  ou na  DADOS  OMITIDOS  NA

DIVULGAÇÃO, Belém/PA; 
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ILZA BAÍA PEREIRA, brasileira, empresária, filha de DADOS OMITIDOS

NA DIVULGAÇÃO, nascida em 28/10/1980, inscrita no CPF sob o nº

DADOS OMITIDOS NA DIVULGAÇÃO, sócia da empresa SBC – SISTEMA

BRASILEIRO DE  CONSTRUÇÃO LTDA.,  residente  DADOS OMITIDOS  NA

DIVULGAÇÃO, Belém/PA;

CÉLIO ARAÚJO DE SOUZA, brasileiro, nascido em 03/06/1971, inscrito

no  CPF n°  DADOS OMITIDOS NA DIVULGAÇÃO,  ex-sócio  da empresa

VARANDA  SISTEMAS  DE  HABITAÇÃO  LTDA.  (atual  SBC  SISTEMA

BRASILEIRO  DE  CONSTRUÇÃO  LTDA.),  de  acordo  com  informações

fornecidas à Receita Federal, seria residente no DADOS OMITIDOS NA

DIVULGAÇÃO, Brasília/DF; e

SBC  –  SISTEMA BRASILEIRO  DE  CONSTRUÇÃO LTDA,  pessoa

jurídica  de  direito  privado,  CNPJ  nº  56.002.835/0001-35

com filial na Estrada da Maracacuera, S/nº, Setor 6, quadra

B, Lotes 15, 17 e 19, Distrito  Industrial  de Icoaraci,  bairro

Maracacuera, Belém/PA, CEP 66815-140,

com o propósito de responsabilizar os agentes causadores de danos à

Administração  Pública,  consoante  os  fundamentos  fáticos  e  jurídicos  a  seguir

aduzidos.

1. DOS FATOS

A presente ação é decorrente de investigação, tendo como consequência

a Operação  Forte do Castelo,  que buscou identificar  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).
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As medidas cautelares foram determinadas pelo MM. Juiz Federal da 3ª

Vara, e o compartilhamento das informações foi deferido (documento em anexo).

A  análise  dos  fatos  demonstrou  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 constatou vínculos familiares e afetivos, 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.

No  presente  caso,  temos  então  a  empresa  VARANDA SISTEMAS  DE

HABITAÇÃO LTDA,  CNPJ nº 56.002.835/0001-35 (atual SBC –  SISTEMA BRASILEIRO DE

CONSTRUÇÃO LTDA), que obteve um contrato de alto valor na presente licitação, com

o apoio direto de quem exercia posição de liderança no grupo, o então Prefeito de

Belém  DUCIOMAR  GOMES  DA  COSTA,  também  requerido  no  presente  momento.

Ademais, os lucros da empreitada ilegal  eram, posteriormente, administrados pelos

requeridos ELAINE, ILZA e DUCIOMAR.

O diagrama abaixo mostra  a  relação  de  DUCIOMAR com alguns  dos

sócios e ex-sócios da empresa:
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1. RELAÇÕES DOS REQUERIDOS DUCIOMAR, ELAINE e ILZA

a)  RELAÇÃO  DE  DUCIOMAR  GOMES  DA  COSTA  COM  ELAINE  BAIA

PEREIRA

A requerida ELAINE PEREIRA já trabalhou no Senado Federal. De acordo

com o Boletim Administrativo do Pessoal do Senado Federal, ELAINE BAIA PEREIRA foi

nomeada ao cargo, em comissão, de Assessor Técnico do Quadro de Pessoal do Senado

Federal, com lotação e exercício no Gabinete do Senador DUCIOMAR COSTA, conforme

Ato do Diretor-Geral nº 1106, de 2003. Ocupou o cargo de assistente administrativo no

Senado Federal entre 2003 e 2009, tendo inclusive trabalhado como assessora técnica

no gabinete de DUCIOMAR COSTA, à época em que ele atuava como Senador.

É a atual companheira do requerido DUCIOMAR, com quem tem um

filho  de  4  anos,  DADOS  OMITIDOS  NA DIVULGAÇÃO (CPF  nº  DADOS  OMITIDOS  NA

DIVULGAÇÃO).

ELAINE PEREIRA é, juntamente com sua irmã ILZA PEREIRA, sócia da

SBC SISTEMA BRASILEIRO DE CONSTRUÇÃO LTDA e METROPOLE CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS

DE LIMPEZA LTDA, responsáveis por diversas irregularidades na presente investigação.
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ELAINE PEREIRA declarou como domicílio no período de 10/07/2005 a

27/05/2006 o endereço Travessa WE 58, nº 1242, Cidade Nova V.

Consoante  informação  da  própria  Receita  Federal,  através  da  IPEI

PA20160014, em sua declaração de Imposto de Renda do ano de   2003  , ELAINE PEREIRA

declarou   não possuir qualquer bem. 

Já no ano de 2004, foi declarado apenas um automóvel Corsa e uma

casa em Ananindeua/PA, totalizando o montante patrimonial de R$ 60.000,00.

Assim, após algum tempo e sem qualquer justificativa tributária, já

no ano de 2008, seu  patrimônio  já  era  de  R$ 1.127.056,34.  No ano  seguinte,  R$

3.277.648,31. Logo no ano seguinte, novo salto, dessa vez para R$ 8.782.675,34 e em

sua última declaração de Imposto de Renda, referente ao ano-calendário de 2015, seu

patrimônio já alcançou o montante de R$ 12.046.948,76.

Em todo o período mencionado, sua multiplicação patrimonial foi de

200 vezes.

Assim,  demonstra-se  que  sua  movimentação  financeira  não  é

compatível com seus rendimentos declarados e apresentou um salto extraordinário

no ano de 2015.

DADOS OMITIDOS NA DIVULGAÇÃO

Além de sócia da SBC, ELAINE tem (ou teve) participação em mais quatro

empresas:

CNPJ EMPRESA Qualificação Entrada Exclusão

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-Sócio 22/07/2009 21/10/2011

07.815.383/0001-03
METROPOLE CONSTRUCAO E
SERVICOS DE LIMPEZA LTDA Socio 08/07/2009 -

10.955.840/0001-61 SGP COMUNICACOES E
SERVICOS LTDA - ME

Socio 01/07/2009 -
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b) RELAÇÃO DE DUCIOMAR COM ILZA BAIA PEREIRA

A  requerida  ILZA  BAIA  PEREIRA  (CPF  DADOS  OMITIDOS  NA

DIVULGAÇÃO) é  irmã de  ELAINE  e  esteve  vinculada,  conforme registro  na RAIS,  à

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

contabilidade. Junto com sua irmã, são sócias das empresas SBC SISTEMA BRASILEIRO

DE CONSTRUÇÃO LTDA e METROPOLE CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA.

Também figura como sócia da empresa SGP COMUNICAÇÕES E SERVIÇOS

LTDA – ME – CNPJ 10.955.840/0001-61 desde 01/07/2009 e foi sócia da empresa I9 MAIS

SERVIÇOS  DE  COMUNICAÇÃO  LTDA –  ME  –  CNPJ  09.187.569/0001-82  do  período  de

22/07/2009 a 21/10/2011.

Conforme informações da Receita Federal, sua primeira Declaração de

Imposto  de  Renda,  do  ano  de  2008,  mostrava  um  patrimônio  de  R$  82.000,00,

referente a um automóvel Fiat Palio e uma pequena propriedade rural no município de

Abaetetuba/PA. 

Já a  declaração de Imposto de Renda de 2015,  já apresentava um

patrimônio de aproximadamente 2 milhões de reais,  uma multiplicação patrimonial

declarada de 25 vezes no período.

Já sua movimentação financeira teve um salto de 10 vezes em 2010 e

outro salto extraordinário em 2015.

DADOS OMITIDOS NA DIVULGAÇÃO

Assim, demonstra-se que ILZA também entrou como sócia em empresas

mesmo sem ter condições financeiras compatíveis para tanto e, a partir daí,  pelas

relações ilegais com o então Prefeito de Belém, ora requerido, as empresas passaram a

se sair vencedoras em licitações, por ordem e determinação do próprio Prefeito.

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  outro
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investigado na Operação Forte do Castelo, JEAN DE JESUS NUNES. Neste endereço

que foram cumpridos os  mandados de busca e apreensão e prisões temporárias

contra DUCIOMAR, ELAINE e ILZA.

 

DADOS OMITIDOS NA DIVULGAÇÃO

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

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
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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

No presente  caso,  mesmo ILZA BAÍA PEREIRA não sendo sócia

formalmente na empresa na época dos fatos, há indicação de que ela, junto

com sua irmã ELAINE BAÍA PEREIRA e CÉLIO ARAÚJO DE SOUZA, atuava como

proprietária  de  fato  da  empresa,  atuando  na  prática  das  irregularidades  e

obtendo os proveitos das fraudes. 

c) RELAÇÃO DE DUCIOMAR COM CÉLIO ARAÚJO DE SOUZA

CELIO ARAÚJO DE SOUZA (CPF DADOS OMITIDOS NA DIVULGAÇÃO) foi

sócio da empresa SBC entre 21/11/2007 a 04/08/2009. Portanto, na época em que a

presente Tomada de Preços foi realizada (março e abril/2009), o ora requerido CÉLIO

fazia parte da empresa. 

Já trabalhou na Assembleia Legislativa do Estado do Pará – ALEPA e na

FUNDAÇÃO ANTONIO COSTA, cujo Presidente é DUCIOMAR COSTA. Também já trabalhou

na SESAN –  Prefeitura  Municipal  de Belém/PA e na PRESTIBEL CONSTRUÇÕES LTDA,

empresa também alvo desta investigação. E, a despeito de ter figurado como sócio,

também  teria  trabalhado  como  escriturário,  agente,  assistente  ou  auxiliar

administrativo  (Classificação  Brasileira  de  Ocupação  -  CBO  04110)  na  METROPOLE

CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA. 

De acordo com o Diário Oficial do Município de Belém/PA, publicado

no dia 03 de janeiro de 2007, CELIO SOUZA foi admitido para o cargo de Agente de

Serviços Urbanos-AUX 02 na SESAN – Prefeitura Municipal de Belém (PA).

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



Ainda de acordo com o Diário  Oficial  do  Município  de Belém, este

publicado no dia 04 de março de 2008, CELIO SOUZA foi admitido, a título precário,

para o cargo de Agente de Serviços Urbanos na Secretaria Municipal de Meio Ambiente

da Prefeitura Municipal  de Belém, a partir  de 02/01/2008 até 31/12/2008, mesmo

período  em  que  figurava  como  sócio  das  empresas  METROPOLE  CONSTRUÇÃO  E

SERVIÇOS  DE  LIMPEZA  LTDA  e  da  VARANDA  SISTEMAS  DE  HABITAÇÃO  LTDA

(posteriormente alterada para SBC SISTEMA BRASILEIRO DE CONSTRUÇÃO LTDA).

Há de se mencionar ainda que o domicílio tributário de CELIO ARAUJO

DE SOUZA já foi a Travessa Mariz e Barros nº 1806 – Belém/PA, em cujo endereço já

constou assinatura telefônica de DUCIOMAR COSTA, além deste já ter declarado esse

imóvel no item BENS da Declaração de Imposto de Renda Pessoa Física. 

A análise  da  RAIS  indica  que,  mesmo  atuando  com consciência  da

ilicitude de seus atos, CELIO é parte da engrenagem utilizada pelo grupo criminoso

comandado  por  DUCIOMAR,  já  que  tira  proveitos  financeiros  das  movimentações,

conforme observa-se nas ocupações constantes do quadro a seguir:

ANO BASE RAIS RAZAO SOCIAL EMPREGADOR Ocupação DATA
ADMISSÃO

VALOR 
SALÁRIO 
BASE

2007 Metropole construcao e 
servicos de limpeza ltda

Auxiliar de 
escritório

26/04/2007              
494,00 

2007 Secretaria municipal de 
saneamento

Varredor de 
rua

01/01/2007              
385,00 

2008 Metropole construcao e 
servicos de limpeza ltda

Auxiliar de 
escritório

26/04/2007              
500,00 

2008 Secretaria municipal de 
saneamento

Varredor de 
rua

02/01/2008              
423,50 

2008 Secretaria municipal de meio 
ambiente

Varredor de 
rua

02/01/2008              
415,00 

2009 Metropole construcao e 
servicos de limpeza ltda

Varredor de 
rua

01/01/2009              
424,00 

2010 Metropole construcao e 
servicos de limpeza ltda

Ajustador 
mecânico

08/11/2010              
841,26 

2011 Metropole construcao e 
servicos de limpeza ltda

Ajustador 
mecânico

08/11/2010              
908,56 

Sobre  o  requerido  CÉLIO  ARAÚJO  DE  SOUZA,  conforme  quadro

acima,  no  mesmo  período  em  que  esteve  no  quadro  societário  da  milionária

empresa SBC, estava  registrado na RAIS como Gari das Secretarias Municipais de
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Saneamento e Meio Ambiente de Belém, recebendo cerca de um salário mínimo, tudo

durante a gestão DUCIOMAR COSTA.

Além de  ex-sócio  da  SBC,  possui  vínculos  com outras  empresas,

dentre as quais Metrópole Construção e Serviços de Limpeza, a quadro a seguir:

CNPJ Razão Social Vínculo

07.815.383/0001-03 Metrópole Construção e Serviços
de Limpeza Ex-sócio (de 23/11/2007 a 08/07/2009)

83.370.767/0001-30 Prestibel Construções Responsável, Titular (desde
12/12/2012)

56.002.835/0001-35
SBC Sistema Brasileiro de

Construcao Ex-sócio (de 21/11/2007 a 04/08/2009)

12.556.496/0001-63 ST - Sistema e Transporte
Responsável, Sócio-Administrador

(desde 26/03/2015),

Tabela: Vínculos de Célio Araújo de Souza com outras empresas 
Fonte: Sistema Corporativo da CGU, em 17/10/2017

Muito  embora  aparente  ter  relevante  trajetória  profissional,  CELIO

SOUZA figura em seu histórico profissional com profissões de rendimentos modestos,

como varredor de rua e coletor de lixo, conforme se observa na tabela abaixo

Origem do Vínculo Previdenciário Data Início Data Fim Ocupação

ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO PARA 01/05/2000 01/02/2003

OUTROS TRAB S A TRA-
BALHADORES ASSEMEL N
SOB OUTRAS EPIGRAFES -

0399-90

FUNDACAO ANTONIO COSTA 01/04/2003 01/12/2003 COLETOR DE LIXO DOMI-
CILIAR - 5142-05

PRESTIBEL CONSTRUCOES EIRELI - EPP 16/02/2005 30/10/2005
AGENTE DE DEFESA AMBI-

ENTAL - 3522-05

SECRETARIA MUNICIPAL DE SANEAMENTO 01/01/2007 31/12/2007 VARREDOR DE RUA -
5142-15
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METROPOLE CONSTRUCAO E SERVICOS DE LIMPEZA
LTDA 26/04/2007 31/05/2008 AUXILIAR DE ESCRITORIO

EM GERAL - 4110-05

SECRETARIA MUNICIPAL DE SANEAMENTO 02/01/2008 31/12/2008 VARREDOR DE RUA -
5142-15

SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE 02/01/2008
COLETOR DE LIXO DOMI-

CILIAR - 5142-05

METROPOLE CONSTRUCAO E SERVICOS DE LIMPEZA
LTDA 01/01/2009 26/08/2009 VARREDOR DE RUA -

5142-15

METROPOLE CONSTRUCAO E SERVICOS DE LIMPEZA
LTDA 08/11/2010 01/03/2011 AJUSTADOR FERRAMEN-

TEIRO - 7250-05
Vínculos profissionais de CELIO SOUZA.

Nos sistemas da Receita Federal  constam, ainda, as seguintes

informações referentes a CELIO SOUZA:

DADOS OMITIDOS NA DIVULGAÇÃO

Não  obstante  toda  essa  condição  de  aparente  simplicidade,  o

patrimônio pessoal de CELIO SOUZA se elevou de R$ 24 mil reais em 2006 para mais de

R$ 1,6 milhão em 2015. Uma multiplicação de 67 vezes no período, um aumento

extraordinário de 6.567% no período. 

Em 2006, seu patrimônio de R$ 24 mil reais era formado somente um

carro popular. Atualmente, CELIO SOUZA possui um patrimônio pessoal declarado de

mais de R$ 1,6 milhão, conforme se observa em sua Declaração de Imposto de Renda

referente ao ano de 2015, anexada abaixo.

DADOS OMITIDOS NA DIVULGAÇÃO

Cabe ressaltar  a grande quantidade de gado em sua Declaração de

Imposto  de  Renda,  aproveitando  para  ressaltar  a  ausência  de  imóveis  rurais  nessa
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mesma Declaração. Ou seja, CELIO SOUZA declara possuir gado em grande quantidade,

muito embora não declare ter qualquer imóvel onde possa abrigá-lo. Isso por si só não

se trata de irregularidade, mas cabe relembrar que CELIO SOUZA consta no Cadastro

Ambiental  Rural  da  SEMAS/PA  como  proprietário  da  Fazenda  Tangará  de  real

propriedade declarada por DUCIOMAR COSTA.

Ademais, segue viagem de CÉLIO juntamente com ELAINE e ILZA, a

Brasília/DF, certamente para tratar de assuntos das empresas, demonstrando atuação

ativa.

d)  RELAÇÃO  AFETIVA DOS  REQUERIDOS  DUCIOMAR  GOMES  DA

COSTA E ELAINE BAIA PEREIRA

Em regra, as relações afetivas se restringem e se vinculam ao campo

da intimidade e da privacidade, sem importância na investigação de crimes contra

administração pública. Tal fato, entretanto, mostra-se essencial no presente caso, para

comprovar a relação entre uma empresária responsável por receber os mais vultosos

contratos da administração municipal, de cujo gestor havia sido assessora no Senado
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Federal e com quem evidentemente já mantinha uma relação amorosa no momento em

que os contratos eram assinados e os recursos repassados. A relação afetiva, então,

passa a ser prova da vinculação entre os agentes.

No  caso  dos  autos,  a  relação  sentimental  acaba  demonstrando,

acrescidos  de  outros  elementos  de  prova,  que  o  próprio  então  Prefeito  atuou

ativamente na criação de empresas, com uma rede de relacionamentos diretos e

realizando  uma  verdadeira  apropriação  privada  de  contratos  públicos,  com

licitações totalmente direcionadas, no controle dos gastos e com a finalidade de se

apropriar pessoalmente destes recursos, causando um prejuízo milionário no município

de Belém e em recursos públicos federais.

Assim, esta relação, que, à época, não era visível, oficial e pública, é

importante nos presentes autos para comprovar que a empresária que teve vultosos e

inesperados  ganhos  em licitações  milionárias  no  município  de  Belém tinha relação

direta  e  afetiva  com  o  Prefeito  responsável  pelo  município,  desde  a  época  da

confecção das empresas, e que o então Prefeito atuou até mesmo na aprovação e

criação dos logotipos de VARANDA, METRÓPOLE e ST SISTEMAS E TRANSPORTES, em

relação conjugal hoje oficial, com o usufruto de todos os bens obtidos de forma ilícita.

Não  há  dúvida  de  que,  desde  2013,  a  relação  afetiva  é  oficial  e

pública, tanto que DUCIOMAR GOMES DA COSTA e ELAINE BAIA PEREIRA têm um filho em

comum, que é  DADOS OMITIDOS NA DIVULGAÇÃO, nascido em  DADOS OMITIDOS NA

DIVULGAÇÃO, em DADOS OMITIDOS NA DIVULGAÇÃO, conforme certidão de nascimento

abaixo:

DADOS OMITIDOS NA DIVULGAÇÃO

Atualmente, conforme diversas fotos e documentos obtidos, verifica-

se que DUCIOMAR e ELAINE mantém uma relação conjugal, vivendo no luxuoso apto

DADOS OMITIDOS NA DIVULGAÇÃO, de 248,4 m², localizado no DADOS OMITIDOS NA

DIVULGAÇÃO,  São  Paulo/SP,  adquirido  em  nome  da  empresa  ST  SISTEMAS  E
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TRANSPORTE  LTDA,  CNPJ  nº  12.556.496/0001-63,  obtido  no  e-mail  encaminhado  a

ELAINE PEREIRA.

O  valor  do  imóvel  no  contrato,  formulado  em  2013,  foi  de  R$

1.815.000,00 (um milhão, oitocentos e quinze mil reais)

O documento em anexo é o que aparece abaixo:
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Em uma  estimativa  de  preço  obtida  na  internet1,  para  um imóvel

localizado naquela localidade, o metro quadrado sairia atualmente por volta de R$

7.950,00, o que faria um imóvel de 248 m² valer cerca de R$ 1.957.000,00 (um milhão,

novecentos e cinquenta e sete mil reais): 

Ainda, comprova-se que o casal vive maritalmente e usufruindo dos

recursos financeiros obtidos ilicitamente com as fraudes na Prefeitura de Belém, bem

longe  da  capital  paraense.  Seguem  algumas  fotos  obtidas  na  quebra  de  sigilo

telemática de ELAINE BAIA PEREIRA, que comprovam o relacionamento:

1 https://www.agenteimovel.com.br/mercado-imobiliario/a-venda/saude,sao-paulo,sp/ 
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                  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 (Anexo

I).

Ademais, é importante indicar que tal relacionamento não é recente,

confundindo os interesses públicos com os privados.

Em análise de algumas mensagens de e-mail, observa-se que os dois já

mantinham relacionamento anterior:
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Em  mensagem  encaminhada  em  17/09/2007,  às  00:17,  do  e-mail

duciomar@  DADOS OMITIDOS  NA DIVULGAÇÃO para  elainebaia@DADOS OMITIDOS  NA

DIVULGAÇÃO, o ora requerido DUCIOMAR diz:

“Não posso lembrar o que não esqueci um só momento, ei! esta e a

primeira vez que eu respondo um email, me sinto um adolesente com suas primeiras

"amizade" beijos”

Já  no  dia  30/09/2007,  DUCIOMAR  encaminha  mais  uma  mensagem

enigmática a ELAINE, o que indica maior proximidade dos dois:

“domingo 29/09/2007. vinte e tres horas e trinta minutos, obedecendo

a maxima tracuateuensse que camarao que dorme a agau leva, e que sempre tem um

cachoro  faminto  atraz  de  um  bom  osso  e  prudente  ficar  sempre  alerta  com  a

magricela. to de olho!” 

Quase  um  mês  depois,  em  26/10/2007,  às  22:26,  DUCIOMAR

encaminha outra mensagem a ELAINE. Ademais, DUCIOMAR também solicita que ELAINE

entre  em contato  com “CÉLIO”,  que  se  trata  do  ora  requerido  CÉLIO  ARAÚJO DE

SOUZA.
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Reforçando  as  relações  de  DUCIOMAR  e  ELAINE,  ainda  no  2007,

especificamente às 23:42 do dia 09/11/2007, DUCIOMAR encaminha a ELAINE o e-mail

denominado “FW: Flores para você”:

O  e-mail  acima  tem  o  anexo  “M9-Floresparavocê.pps”,  contendo

diversas imagens de flores, total de 22 slides, com uma música suave ao fundo:
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Já no dia 28/10/2007, às 00:13, DUCIOMAR faz novas declarações para

ELAINE: “OBRIGADO PELA FORÇA VOCE SABE O QUANTO VOCE ME FAZ BEM E QUE FAZ

PARTE DESTAS  CONQUISTAS.”  e,  ainda,  faz  pedido  a  ELAINE  para  contato  com um

terceiro, destinado a discutir a aquisição de uma empresa de construção civil: “SOBRE

A VENDA DE UMA EMPRESA DE COSTRUÇÃO CIVIL DE CAMPINAS -SÃO PAULO, QUE VENDER

PEDE  120,000,00  CENTO  E  VINTE  MIL  REAIS,  A EMPRESA TEM  VINTE  ANOS  POSSUI

R$65.000,00 DE AÇÕES NO PROPRIO BANCO ONDE TEM CONTA,  PODEMOS FAZER UMA

PROPOSTA SE DE CERTO PODEMOS IR LA . BEIJOS”. (grifo nosso)

Além da relação próxima de DUCIOMAR com ELAINE, o e-mail referido

comprova que o casal estava atrás de uma empresa de construção civil já existente,

para  se  facilitar  possíveis  ilegalidades  praticadas.  Ademais,  a  mensagem  também

comprova que não era só ELAINE que faria a tal busca, mas DUCIOMAR estava ativo na

tentativa de encontrar uma empresa já existente, que atenderia, assim, aos requisitos

de uma licitação “PODEMOS FAZER UMA PROPOSTA SE DE CERTO PODEMOS IR LA.”
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Observa-se que:

a) em 28/10/2007, ELAINE recebeu e-mail de DUCIOMAR, para fazer

contato com o “SR. PERICLIS sobre a venda de uma empresa de construção civil de

Campinas – São Paulo”;

b)  PERICLES D’ELIA – CPF nº  DADOS OMITIDOS NA DIVULGAÇÃO era o

antigo  proprietário  da  empresa  VARANDA SISTEMAS  DE  HABITAÇÃO  LTDA,  CNPJ  nº

56.002.835/0001-35, que em 2010 passou a se chamar SBC - SISTEMA BRASILEIRO DE

CONSTRUÇÃO LTDA;

c) verificando-se os dados cadastrais de PERICLES D´ELIA, constata-se

que ele reside em Campinas/SP (Padre Almeida Garet, 184, apto. 124, Campinas/SP).

Assim, esta seria a “empresa de construção civil de Campinas”, como indicado no e-

mail;

d)  em  21/11/2007,  conforme  informação  da  Junta  Comercial,  a

requerida ELAINE torna-se sócia da empresa VARANDA SISTEMAS DE HABITAÇÃO LTDA.,

junto com o outro requerido, CÉLIO, e, com as indicações acima, comprova-se que tal

fato  ocorreu  com a  participação  direta  de  DUCIOMAR  GOMES  DA COSTA,  então

Prefeito de Belém;
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A demonstração  da  atuação  ativa  do  ora  requerido  DUCIOMAR  na

criação das empresas e o poder de comando não parou aí.

Abaixo,  demonstra-se  que  DUCIOMAR,  então  Prefeito,  mandou

providenciar a confecção das logomarcas das empresas VARANDA e SBC, perante a

empresa de publicidade  A3 Gráfica e Editora Ltda, CNPJ nº  06.269.889/0001-93. Na

mensagem abaixo, de 24/11/2007, DUCIOMAR encaminha a ELAINE as logomarcas que

ele  mandou  fazer:  “Prezado  (a)  senhor  (a):  Duciomar.   Atendendo  à  Vossa

solicitação, segue anexo, Logos.”:

Em  anexos,  foram  encaminhadas  as  mesmas  logomarcas  em  3

anexos: .pdf, .jpg e .cdr. Abaixo, as logomarcas em extensão .jpg
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A demonstração de relações entre os ora requeridos não param por aí. 

De  acordo  com  a INFORMAÇÃO  POLICIAL  nº  97/2017-

DELECOR/SR/PF/PA,  da  Polícia  Federal, há  diversas   viagens  internacionais  de

DUCIOMAR e ELAINE, em conjunto, em companhia também da outra requerida, ILZA

BAIA PEREIRA, o que consolida a demonstração do vínculo conjugal constante entre o

casal e a relação familiar com de DUCIOMAR com sua cunhada, ILZA:

CPF n° DADOS OMITIDOS NA DIVULGAÇÃO - ELAINE BAIA PEREIRA 

IND. PONTO DE 
CONTROLE 
MIGRATÓRIO (BRA) 

DATA 
MOVIMENTO

TIPO 
MOVIMENTO

CÓDIGO 
TRANSPORT
E 

POSSÍVEL 
ORIGEM 
DESTINO 

1 AERI - GOV. ANDRÉ F.
MONTORO (SP) 

25/01/2013 Entrada AA907 Miami (EUA) 

2 AERI - GOV. ANDRÉ F.
MONTORO (SP) 

21/02/2016 Saída ET0507 Addis Ababa 
(Etiópia) 

3 AERI - GOV. ANDRÉ F.
MONTORO (SP) 

21/03/2016 Entrada PORTAL Não localizado 

4 AERI - GOV. ANDRÉ F.
MONTORO (SP) 

03/01/2017 Saída JJ8084 London (ING) 
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5 AERI - GOV. ANDRÉ F.
MONTORO (SP) 

28/01/2017 Entrada JJ8085 London (ING) 

6 AERI - GOV. ANDRÉ F.
MONTORO (SP) 

29/04/2017 Saída JJ8090 Miami (EUA) 

7 AERI - VAL-DE-CANS 
(PA) 

28/05/2017 Entrada JJ8093 Miami (EUA) 

8 AERI - VAL-DE-CANS 
(PA) 

18/06/2017 Saída JJ8092 Miami (EUA) 

9 AERI - GOV. ANDRÉ F.
MONTORO (SP) 

25/06/2017 Entrada JJ8087 Orlando (EUA) 

10 AERI - VAL-DE-CANS 
(PA) 

12/07/2017 Saída JJ8192 Miami (EUA) 

11 AERI - GOV. ANDRÉ F.
MONTORO (SP) 

23/07/2017 Entrada JJ9623 Orlando (EUA) 

CPF  n°  DADOS  OMITIDOS  NA DIVULGAÇÃO -  DUCIOMAR GOMES  DA

COSTA

 IND. PONTO DE 
CONTROLE 
MIGRATÓRIO (BRA) 

DATA 
MOVIMENTO

TIPO 
MOVIMENTO

CÓDIGO 
TRANSPORT
E 

POSSÍVEL 
ORIGEM 
DESTINO 

1 AERI - GUARARAPES 
(PE) 

12/11/2010 Saída TAP0152 Lisboa (POR) 

2 AERI - GUARARAPES 
(PE) 

21/11/2010 Entrada TAP0153 Lisboa (POR) 

3 AERI - GOV. ANDRÉ F.
MONTORO (SP) 

28/10/2011 Saída DL120 Nova York (EUA) 

4 AERI - GOV. ANDRÉ F.
MONTORO (SP) 

03/11/2011 Entrada DL105 Atlanta (EUA) 

5 AERI - GOV. ANDRÉ F.
MONTORO (SP) 

11/01/2013 Saída AA234 Miami (EUA) 

6 AERI - GOV. ANDRÉ F.
MONTORO (SP) 

25/01/2013 Entrada AA907 Miami (EUA) 

7 AERI - GOV. ANDRÉ F.
MONTORO (SP) 

14/06/2013 Saída AA0962 Dalas (EUA) 

8 AERI - GOV. ANDRÉ F.
MONTORO (SP) 

21/02/2016 Saída ET0507 Addis Ababa 
(Etiópia) 

9 AERI - GOV. ANDRÉ F.
MONTORO (SP) 

21/03/2016 Entrada PORTAL Não localizado 

10 AERI - GOV. ANDRÉ F.
MONTORO (SP) 

03/01/2017 Saída JJ8084 Londres (ING) 

11 AERI - GOV. ANDRÉ F.
MONTORO (SP) 

28/01/2017 Entrada JJ8085 Londres (ING) 

12 AERI - GOV. ANDRÉ F.
MONTORO (SP) 

29/04/2017 Saída JJ8090 Miami (EUA) 

13 AERI - VAL-DE-CANS 
(PA) 

28/05/2017 Entrada JJ8093 Miami (EUA) 

14 AERI - VAL-DE-CANS 
(PA) 

18/06/2017 Saída JJ8092 Miami (EUA) 

15 AERI - GOV. ANDRÉ F.
MONTORO (SP) 

25/06/2017 Entrada JJ8087 Orlando (EUA) 

16 AERI - VAL-DE-CANS 12/07/2017 Saída JJ8192 Miami (EUA) 
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(PA) 
17 AERI - GOV. ANDRÉ F.

MONTORO (SP) 
23/07/2017 Entrada JJ9623 Orlando (EUA) 

Assim, observa-se que em todas as viagens internacionais de ELAINE

BAIA PEREIRA, o ora requerido DUCIOMAR GOMES DA COSTA esteve presente, voando no

mesmo trecho, em sua companhia.

Observa-se, também, que em duas viagens, ambas para Miami/EUA,

com  saída  em  29/04/2017  (Aeroporto  Internacional  Gov.  André  Franco  Montoro  –

Guarulhos) e em 12/07/2017 (Aeroporto Internacional de Val-de-Cans – Belém), viajou

na companhia do casal DUCIOMAR e ELAINE, a também requerida ILZA BAIA PEREIRA:

CPF n° DADOS OMITIDOS NA DIVULGAÇÃO - ILZA BAIA PEREIRA 

IND. PONTO DE 
CONTROLE 
MIGRATÓRIO (BRA) 

DATA 
MOVIMENTO

TIPO 
MOVIMENTO

CÓDIGO 
TRANSPORT
E 

POSSÍVEL 
ORIGEM 
DESTINO 

1 AERI - GOV. ANDRÉ 
F. MONTORO (SP) 

29/04/2017 Saída JJ8090 Miami (EUA) 

2 AERI - VAL-DE-CANS 
(PA) 

28/05/2017 Entrada JJ8093 Miami (EUA) 

3 AERI - VAL-DE-CANS 
(PA) 

12/07/2017 Saída JJ8192 Miami (EUA) 

4 AERI - GOV. ANDRÉ 
F. MONTORO (SP) 

23/07/2017 Entrada JJ9623 Orlando (EUA) 

Ademais,  vale  informar  que  o  casal  DUCIOMAR  e  ELAINE  mantém

desde 2009, uma relação próxima também no compartilhamento de dados pessoais de

informações fiscais.

Conforme  comprovação  da  Receita  Federal,  desde  2009,  enquanto

DUCIOMAR era Prefeito de Belém e ELAINE vinha ganhando licitações milionárias no

próprio Município de Belém, as declarações de Imposto de Renda de pessoa física do

casal eram enviadas do mesmo terminal de computador:
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Tabela XXX – Dados (IP, IP Local, MAC, Data e Horário)

DADOS OMITIDOS NA DIVULGAÇÃO

Analisando-se os dados das tabelas acima, verifica-se que a partir do

ano-calendário 2009, as Declarações de Imposto de Renda de ELAINE BAIA PEREIRA e

DUCIOMAR GOMES DA COSTA foram transmitidas sempre do mesmo computador para a

base de dados da Receita Federal. Os sistemas da RFB identificaram que as Declarações

de Imposto de Renda de ambos, referentes aos anos-calendário 2009 e 2010, foram

transmitidas do computador cujo endereço MAC ADRESS é nº  DADOS OMITIDOS NA

DIVULGAÇÃO, o qual é um endereço único que identifica a interface de rede de cada

computador, tablet, celular, etc.  Por sua vez, as Declarações de Imposto de Renda

referentes  aos  anos-calendário  2011  a  2016  foram  transmitidas  para  a  Receita

Federal  do  computador  cujo  MAC  ADRESS  é  o  de  nº  DADOS  OMITIDOS  NA

DIVULGAÇÃO.

Ou seja, desde 2009 até 2016 as declarações de imposto de renda

de DUCIOMAR e ELAINE foram transmitidas do mesmo terminal de computador. Tal

indicação comprova ainda mais a proximidade do casal e a confusão dos interesses

privados com o que deveria ser interesse público.

2. CONTRATOS DA VARANDA SISTEMAS DE HABITAÇÃO LTDA (que

alterou o nome para SBC SISTEMA BRASILEIRO DE CONSTRUCÃO LTDA) COM A

PREFEITURA DE BELÉM

Conforme informação do Escritório de Pesquisa e Investigação da 2ª

Região Fiscal, da Receita Federal, a empresa VARANDA SISTEMAS DE HABITAÇÃO LTDA

(que alterou  o  nome para  SBC SISTEMA BRASILEIRO DE CONSTRUCÃO LTDA)  obteve

diversos contratos com a Administração Pública Municipal de Belém, durante a gestão

DUCIOMAR COSTA.

“De  acordo  com  o  Diário  Oficial  do  Município  de  Belém,  houve  contratos

formalizados  entre a  empresa SBC SISTEMA BRASILEIRO DE CONSTRUCÃO LTDA

(conforme já mencionado, antiga VARANDA SISTEMAS DE HABITAÇÃO LTDA) e as

Secretarias Municipais da Prefeitura Municipal de Belém:
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Contrato nº 005/2009

Foi  publicado em 26  de  fevereiro  de  2009  o  Extrato  do  Contrato  005/2009,

datado  de  06/02/2009,  tendo  como  contratante  a  Secretaria  Municipal  de

Saneamento (SESAN) e a contratada a empresa VARANDA SISTEMAS DE HABITAÇÃO

LTDA, cujo objeto é a contratação de empresa especializada para fornecimento

de concreto usinado, no valor global de R$ 2.135.000,00 e o prazo é de 12 meses

da data da assinatura do contrato.

Contrato nº 016/2009

Foi publicado em 08 de maio de 2009 o Contrato nº 016/2009, tendo como partes

a  Secretaria  Municipal  de  Urbanismo  e  a  empresa  VARANDA  SISTEMAS  DE

HABITAÇÃO LTDA, cujo objeto é a contratação de empresa de engenharia para

gerenciamento e supervisão das obras de urbanização da Bacia do Paracuri, no

valor de R$ 1.470.074,67.

Contrato nº 017/2009

Foi publicado em 30 de abril de 2009 o Contrato nº 017/2009, tendo como partes

a  Secretaria  Municipal  de  Urbanismo  e  a  empresa  VARANDA  SISTEMAS  DE

HABITAÇÃO LTDA, cujo objeto é a contratação de empresa de engenharia para

gerenciamento e supervisão das obras de urbanização da sub-bacia II da Estrada

Nova – urbanização de favelas, no valor de R$ 1.468.150,67.

Contrato nº 009/2009-SEHAB/PMB

Foi publicado em 04 de dezembro de 2009 o extrato do contrato administrativo

nº 009/2009-SEHAB/PMB, tendo como partes a Secretaria Municipal de Habitação

e a empresa VARANDA SISTEMAS DE HABITAÇÃO LTDA, cujo objeto é a execução

de  serviços  de  urbanização  e  infra-estrutura  com  construção  de  unidades

habitacionais da Estrada Nova – 1ª e 2ª Etapa, no valor de R$ 17.169.092,07. Foi

publicado, em 27 de outubro de 2010, o termo de rescisão unilateral do contrato

administrativo 009/2009.

Contrato nº 009/2010

Foi publicado em 26 de fevereiro de 2010 o extrato do contrato nº 009/2010,

tendo como partes a Secretaria Municipal de Urbanismo e a empresa VARANDA

SISTEMAS DE HABITAÇÃO LTDA, cujo objeto é a contratação de serviços técnicos
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especializados de consultoria para o apoio ao gerenciamento do programa de

saneamento da Bacia da Estrada Nova – Promaben, no valor de R$ 9.597.887,67.

Contrato nº 003/2011

Foi publicado em 04 de julho de 2011 o Extrato do Contrato nº 003/2011, tendo

como partes a Secretaria Municipal de Saneamento e a empresa SBC SISTEMA

BRASILEIRO  DE  CONSTRUÇÃO LTDA,  cujo  objeto  é  a  contratação  de  empresa

especializada para a execução de obras de Infraestrutura nas sub Bacias 3 e 4 da

Estrada Nova, no valor global de R$ 117.800.725,39.

Foi publicado em 27 de janeiro de 2009 o Termo de Homologação datado de 14

de janeiro de 2009 que trata do Processo nº 016/2008 – CPL/PMB – SESAN, cujo

objeto é a execução dos serviços de manutenção contínua de malha viária do

Município  de  Belém,  no  valor  de  R$  34.743.567,50,  tendo  como  empresa

vencedora a VARANDA SISTEMAS DE HABITAÇÃO LTDA.

Foi publicado em 09 de março de 2010 o resultado de licitação da Concorrência

Pública nº 25/2009-CPL/PMB/SESAN datado de 09 de março de 2010, cujo objeto

é a execução de serviço de tratamento e manejo de resíduos sólidos do aterro

sanitário do Aurá, no valor de R$ 16.070.400,00, tendo como empresa vencedora

a SBC SISTEMA BRASILEIRO DE CONSTRUÇÃO LTDA.”

Vale ressaltar também que a própria empresa SBC obteve, em 2012,

uma área pública do Município de Belém,  a título gratuito, conforme documento de

aforamento que se observa abaixo:

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



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



Assim,  demonstra-se  que  em 12/03/2012,  enquanto  DUCIOMAR  era

Prefeito de Belém, ele doou, “a título gratuito, de forma irrevogável e irretratável”

(“Cláusula Primeira”), os direitos de aforamento do terreno de marinha referente a um

imóvel de 546 m², localizado na Av. José Bonifácio, nº 3069 e 3085, indicando também

que houve desapropriação da referida área para as obras da “Macrodrenagem da bacia

da Estrada Nova,  sub-bacias  03  e 04”,  indicando, assim, mais  um negócio jurídico

operado dentro da própria família, ou seja, o Prefeito de Belém fazendo negócio com

uma área da empresa SBC, que é de pessoa com quem tem convivência marital, ELAINE

BAIA PEREIRA.

Ainda sobre a empresa SBC/VARANDA, CNPJ nº 56.002.835/0002-16, foi

constituída,  a  partir  da  propriedade  de  ELAINE  BAIA  PEREIRA,  sem  qualquer

experiência  em obras. Nem obra  pública,  nem obra  particular.  Nada.  Os  únicos

contratos que a empresa SBC obteve foram, não por acaso, com o Município de Belém,

na gestão de quem atuou ativamente para a criação da empresa, o então Prefeito

DUCIOMAR COSTA.

No documento abaixo, obtido pela Assessoria de Pesquisa e Análise do

MPF/PA, junto ao CREA/PA, comprovam-se que os únicos contratos da SBC/VARANDA no

período de 01/01/2007 a 31/12/2010 foram com o Município de Belém, ou seja que a

empresa foi criada única e exclusivamente para ganhar as licitações de Belém, que

era governada por DUCIOMAR COSTA:
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Observa-se  que  a  filial  da  empresa  SBC  em  Belém  passou  a

apresentar  funcionários  cadastrados na RAIS somente a partir  de 2008,  durante o

segundo  mandato  DUCIOMAR.  Após  o  fim  do  mandato  do  requerido  DUCIOMAR

(dezembro/2012), houve um decréscimo considerável em seu quadro de funcionários,

que foi zerado a partir de 2013. Do mesmo modo, a matriz da empresa, localizada em

São Paulo, teve uma diminuição significativa no número de funcionários a partir de

2013. Tais dados indicam que a movimentação financeira efetiva da empresa foi com

contratos com a Prefeitura de Belém, e exclusivamente durante a gestão DUCIOMAR.

Como visto, a empresa foi criada com participação direta do próprio

então Prefeito, e obteve muito sucesso em conseguir os contratos com a administração

pública.  E,  agora,  o  requerido  DUCIOMAR  obtém  todos  os  benefícios  financeiros

decorrentes destes contratos conseguidos de forma ilegal.
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RAIS Filial Belém

3) DAS IRREGULARIDADES NA TOMADA DE PREÇOS nº 012/2009

A Tomada de Preços n°012/2009 (Anexo V), tipo técnica e preço, foi

realizada  em  24/03/2009  pela  Prefeitura  de  Belém  –  Secretaria  Municipal  de

Urbanismo, com o objetivo de contratar empresa de engenharia para gerenciamento e

supervisão de obras de urbanização da Sub-Bacia II da Estrada Nova – Urbanização de

favelas, com o valor estimado de R$ 1.468.150,67 (um milhão, quatrocentos e sessenta

e  oito  mil,  cento  e  cinquenta reais  e  sessenta  e  sete  centavos),  a  ser  pago  com

recursos  federais  originários  do  Programa  de  Aceleração  do  Crescimento  -PAC.  O

resultado da licitação foi publicado na Edição n° 61, de 31 de março de 2009, do Diário

Oficial da União.

A Controladoria  Geral  da  União  elaborou  o  Relatório  de  Demandas

Externas  número  00213.000062/2011-87  (Anexo  II),  no  qual  constatou  diversas

irregularidades no referido processo licitatório, as quais passamos a detalhar.

3.1. Inclusão de condições restritivas no edital

Foi verificado, então, que a referida licitação apresentou vícios

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

ordenamento jurídico, conforme segue:

a) ausência de juntada ao processo administrativo da licitação da

justificativa da vedação da participação de empresas na forma de consórcio (itens

7.2.  e  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.

b) 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° 681/1988,  1.521/2002,  808/2003,  108/2006,  2.338/2006,  2.553/2007,

2.640/2007, 1.229/2008 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 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 nos itens 8.2. e 8.3.

(exigência de apresentação de garantia) e item 12.2.3., alínea b.

c) obrigatoriedade da realização da visita técnica ser efetuada em

data única. O Edital estabelece, em seu item 9, subitens 9.1. e 9.3., que as visitas

técnicas deveriam ser realizadas em apenas uma única data por todas as licitantes.

Ora, a jurisprudência do Tribunal de Contas da União é no sentido de que exigir que

todas as licitantes façam as visitas técnicas em dia e horários únicos bem como que

apresentem o Atestado de Vistoria fornecido pela Administração extrapolam o disposto

no artigo 30, III, da Lei n° 8.666/93 (Acórdãos n° 1.174/2008, 2.150/2008, 1.599/2010

– Plenário TCU).

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

respalde  a  exigência  de  índice  contábil  superior  a  1,50  cumulativamente  com  a
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exigência de índice de endividamento item 12.2.3. da TP n° 012/2009. 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).

e)  exigência  de  apresentação  de  quitação  de  tributos  e

contribuições federais item 12.2.2. do edital da TP n° 012/2009. 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).

f)  cláusula  que  restringia  o  direito  de  impugnação  do  edital  da

licitação. Conforme verificado pela CGU, o item 11.6. dos editais analisados exigia a

apresentação  de  documento  de  identificação  como  forma  de  comprovação  da

legitimidade para impugnar o edital. Contudo, o art. 41 da Lei n° 8.666/93 prescreve

que  qualquer  cidadão  é  parte  legítima  para  impugnar  o  certame  licitatório,  não

havendo a obrigação de apresentar documento de identificação como condicionante ao

exercício do direito de impugnação;

g) nos  contratos  administrativos  celebrados  em  decorrência  das

licitações ficou estabelecido que a apresentação da garantia se daria em até sete

dias  após  a  assinatura  dos  termos.  Contudo,  a  jurisprudência  do  TCU é  clara  no

sentido  de  orientar  que  a  garantia  seja  apresentada  antes  mesmo  da  celebração

contratual (Acórdãos do TCU-Plenário n° 518/2000, 401/2008 e 1.883/2011). 

Além de todos os vícios acima declinados, foi constatado que houve a

marcação de visita técnica em datas próximas da publicação do edital e do período de

Carnaval,  o  que  certamente  teve  o  condão  de  restringir  a  participação  do  maior

número possível de interessados ao certame. 

Conforme  consta  no  relatório  da  CGU,  a  empresa  SANEVIAS
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Consultorias e Projetos LTDA. inclusive impugnou o Edital (Anexo III) aduzindo que:

“Administração  Pública  não  observou  o  Princípio  da
Razoabilidade quanto  à  marcação  da  data  de  visita  técnica
próxima  à  comemoração  do  Carnaval;  não  atendimento  ao
Princípio do Julgamento Objetivo e da Igualdade no que tange
aos subitens 15.2 – critério de julgamento distribuídos em três
tabelas  onde  são  solicitados  dos  licitantes  a  apresentação  de
informações acerca de conhecimento do problema, metodologia
e plano de trabalho, experiência da empresa e equipe técnica.
Subitem 15.4  –  avaliação  final  da  proposta  onde foi  atribuído
peso  de  80%  para  proposta  técnica  e  20%  para  proposta
financeira. A impugnante ataca a  subjetividade do julgamento
da  proposta  técnica,  assim  como,  a  discrepante
desproporcionalidade do peso atribuído à proposta técnica em
detrimento da proposta financeira, e afirma que a maneira como
o edital  foi  elaborado indica que a comissão irá utilizar-se do
julgamento subjetivo em afronta aos artigos 44 e 45, parágrafo
primeiro, da Lei 8.666.” (grifos nossos)

Todavia,  apesar  da  pertinência  das  alegações  da  impugnante,  a

Comissão  Permanente  de  Licitação  da PMB emitiu  o  Parecer  n° 108/09 (Anexo IV)

“concluindo pela irregularidade da representação em razão da ausência de juntada da

cópia  de  Contrato  Social  ou  Procuração  que  comprovasse  os  poderes  conferidos  à

pessoa que assinou a impugnação, e, por fim, negou o provimento à impugnação com

respaldo no item 11.6. do edital”.

Neste ponto, então, destaca-se que apenas uma empresa compareceu

como  interessada  no  certame,  tendo  vencido  o  mesmo,  sendo,  curiosamente,  a

empresa VARANDA SISTEMAS DE HABITAÇÃO LTDA. (atual  SBC SISTEMA BRASILEIRO DE

CONSTRUÇÃO LTDA.) de propriedade justamente dos ora requeridos.

Diante  do  exposto  é  evidente  que  o  procedimento  analisado  foi

revestido de uma formalidade excessiva a ponto de restringir a competitividade do

certame, 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 investigação da CGU apurou que em grande parte
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dos  procedimentos  licitatórios  conduzidos  pela  Prefeitura  houve  uma  participação

mínima (em torno de uma ou duas) de empresas interessadas e capazes de atender às

diversas condições abusivas dos editais. 

O princípio da igualdade ou da isonomia, previsto no artigo 37, inciso

XXI, da Constituição Federal, assegura a todos os interessados em contratar com o ente

político o direito de competição nas licitações públicas.

Assim, nas licitações não devem haver condições que comprometam,

restrinjam  ou  frustrem  o  caráter  competitivo,  impedindo  o  maior  número  de

participantes no certame, pois, tal prática é execrada pelo diploma constitucional.

Ora, os achados na investigação indicam que a elaboração de editais

com cláusulas tão restritivas tinha o claro intuito de não somente restringir a ampla

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

modo a favorecer determinadas empresas.

Curiosamente as empresas participantes e vencedoras  dos  certames

licitatórios realizados pela PMB no período analisado tinham por sócios pessoas direta

ou  indiretamente  ligadas  ao  ex-senador  e  ex-prefeito  DUCIOMAR  COSTA,  sem

capacidade econômico-financeira compatível com o porte das licitações, dessumindo-

se, então, que a licitação foi mero expediente para captar os recursos públicos.

Ademais, se comprova neste caso que a empresa SBC foi empresa criada pelo

próprio DUCIOMAR GOMES DA COSTA, como já exposto na presente ação.

Assim,  os  sócios  das  empresas  beneficiadas  naquele  período

funcionavam 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 com o fim de desviar recursos públicos.

Em  linhas  gerais,  as  empresas  investigadas  apresentam

movimentação  financeira  e  receita  declarada  sazonal,  quadro  societário

composto  de  pessoas  ligadas  à  Prefeitura  de  Belém  e  repasses  financeiros

oriundos de pessoas jurídicas com contratos firmados com a Prefeitura de Belém.

Afinal, grande parte das empresas citadas, foram constituídas ou
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retomaram  as  atividades  empresariais  no  ano  de  2005,  tendo  passado  a

apresentar valores de faturamento declarado superiores a centenas de milhares

de reais, por um curto prazo de tempo (cerca de 1 a 3 anos), justamente durante

os mandatos de Prefeito de DUCIOMAR COSTA, passando, posteriormente, para

INATIVIDADE ou sem entrega da DIPJ.

Não foi outra a situação verificada quanto à  VARANDA SISTEMAS

DE HABITAÇÃO LTDA. (atual SBC SISTEMA BRASILEIRO DE CONSTRUÇÃO LTDA.) ao

se  analisar a  evolução  da  sua  movimentação  financeira  declarada,  conforme

delineado nos Relatórios de Pesquisa e Informação da Receita Federal (IPEI n°

PA20160009 – Anexo VI e IPEI n° PA20160014 – Anexo VII):

DADOS OMITIDOS NA DIVULGAÇÃO

Apesar  de  a  referida  empresa  ter  sido  constituída  em  1986,

somente após o ingresso dos sócios ELAINE PEREIRA e CÉLIO ARAÚJO DE SOUZA,

em  novembro  de  2007,  é  que  se  verifica  um  crescimento  significativo  do

faturamento  declarado e  da  movimentação  financeira  da  empresa,  conforme

demonstrado acima. Este crescimento da empresa se deve principalmente aos

contratos firmados justamente com órgãos da Prefeitura de Belém como bem

destaca o Relatório da Receita Federal nos seguintes termos:

“Em razão  dos  contratos  formalizados  com órgãos  da Prefeitura
Municipal de Belém (PA), constata-se, segundo os sistemas da RFB,
que  a  Secretaria  Municipal  de  Urbanismo declarou  rendimentos
pagos à SBC SISTEMA BRASILEIRO DE CONSTRUÇÃO LTDA no montante
de R$ 127.743,89 no ano de 2009 e R$ 4.609.696,84 no ano de 2011;
e  a  Secretaria  Municipal  de  Saneamento declarou  rendimentos
pagos à SBC SISTEMA BRASILEIRO DE CONSTRUÇÃO LTDA no montante
de R$ 5.825.418,29  no ano de 2010, R$ 22.438.042,66 no ano de
2011, R$ 47.947.576,91 no ano de 2012. Já o Gabinete do Prefeito
declarou rendimentos pagos de R$ 852.603,67 em 2013.”(grifo nosso)

Não por outra razão, também se apurou que os requeridos, sócios

da empresa, em poucos anos alcançaram uma evolução patrimonial expressiva,

coincidentemente,  logo  após  começarem  a  participar  das  licitações

empreendidas pela PMB, de acordo com os Relatórios de Pesquisa e Informação

da Receita Federal, a saber:

DADOS OMITIDOS NA DIVULGAÇÃO
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Em resumo, ELAINE PEREIRA teve uma multiplicação patrimonial

de 200 vezes no período e ILZA PEREIRA uma multiplicação patrimonial declarada

de 25 vezes no período. Já quanto a CELIO DE SOUZA verifica-se que houve uma

multiplicação patrimonial de 67 vezes. 

Em que pese o fato de CELIO DE SOUZA não ser atualmente sócio

da  empresa  como  as  demais  requeridas,  o  mesmo  compunha  a  sociedade

empresária à época dos fatos aqui narrados, conforme indicado na investigação

feita pela Receita Federal, a saber:

DADOS OMITIDOS NA DIVULGAÇÃO

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 através de licitações direcionadas. 

Ademais, a licitação realizada foi uma forma encontrada

para obter ilegalmente os recursos provenientes do contrato firmado

com a Administração Pública Municipal,  que foram pagos  em 2009 e

2010 para as empresas dos ora requeridos.

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.
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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

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
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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:

I  - receber,  para  si  ou  para  outrem,  dinheiro,  bem móvel  ou imóvel,  ou

qualquer outra vantagem econômica, direta ou indireta, a título de comissão,

percentagem, gratificação ou presente de quem tenha interesse, direto ou

indireto,  que  possa  ser  atingido  ou  amparado  por  ação  ou  omissão

decorrente das atribuições do agente público; 

(…)

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
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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.

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
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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,

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).

No feito em comento, o cerne é a  verificação de supostas

irregularidades cometidas no bojo da Tomada de Preços n° 12/2009, que chegou

a resultados ilícitos e previamente acordados entre os participantes e o prefeito
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à época, no intuito de privilegiar a empresa VARANDA SISTEMAS DE HABITAÇÃO

LTDA. (atual  SBC SISTEMA BRASILEIRO DE CONSTRUÇÃO LTDA.), que tinha seu

quadro societário  composto  por  ELAINE  BAIA PEREIRA,  ILZA BAIA PEREIRA  e

CÉLIO ARAÚJO DE SOUZA.

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  do  mesmo diploma legislativo,  além de ter  atentado contra  os  princípios  da

administração pública,  o que enquadra-se na conduta improba prevista no art. 11,

caput, da mencionada lei.

Portanto,  constatado  o  prejuízo,  cabe  aos  requeridos  serem

responsabilizados pelos atos de improbidade praticados, e ainda, devolver aos cofres

públicos  o  valor  correspondente  a  R$  1.468.150,67  (um milhão,  quatrocentos  e

sessenta e oito mil, cento e cinquenta reais e sessenta e sete centavos),  valor do

procedimento licitatório fraudado pelos requeridos.

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: 
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“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

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
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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.

3. DOS ELEMENTOS PROBATÓRIOS

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

especial, pelo depoimento dos requeridos, 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:

a) aos cartórios de registro de imóveis de  Belém, para que averbem

nos registros de imóveis dos demandados, onde ganharão publicidade e

eficácia erga omnes, nos termos do arts. 247 e 167, inciso II, n. 12, da

Lei de Registros Públicos (Lei n. 6015/73).

b)  ao  BANCO  CENTRAL  DO  BRASIL,  a  fim  de  que  comunique  ao

Sistema financeiro nacional  a necessidade de bloqueio dos  recursos

mantidos  na  conta-corrente  da  demandada,  de  ações  e  de

investimentos na Previdência Privada.

c) aos  DETRANs, através do sistema RENAJUD, para que seja feito o

bloqueio  dos  bens  dos  investigados,  como  forma  de  acautelar  os
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valores para posterior ressarcimento.

Após, requer o MPF:

A)  o  recebimento da petição inicial e  a  citação da requerida  no

endereço  mencionado  no  preâmbulo  para,  se  quiser,  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,

presumir-se-ão  como  verdadeiros  os  fatos  articulados,  ensejando  o

julgamento antecipado da lide, como prescreve o art. 355, inciso II, do

novo CPC;

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

responsabilidade  dos  requeridos  pelas  irregularidades  acima

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

8.429:

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,
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sem embargo das demais a serem especificadas em fase posterior.

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

1.468.150,67 (um milhão, quatrocentos e sessenta e oito mil, cento e cinquenta

reais e sessenta e sete centavos).

Belém, 13 de dezembro de 2017.

ALAN ROGÉRIO MANSUR SILVA
Procurador da República

UBIRATAN CAZETTA
Procurador da República
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