
EXCELENTÍSSIMO SENHOR JUIZ FEDERAL DA 3ª VARA DA SEÇÃO JUDICIÁRIA DO

ESTADO DO PARÁ

N.F. nº 1.23.000.003155/2017-02

(Em  relação  às  medidas  cautelares  nº  29910-51.2017.4.01.3900  e  30519-

34.2017.4.01.3900)

O  MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL, no exercício da titularidade da

ação  penal,  vem apresentar  DENÚNCIA,  em relação  aos  fatos  da  Concorrência

Pública nº 05/2010, contra

DUCIOMAR  GOMES  DA COSTA,  brasileiro,  natural  de  Bragança/PA,

aposentado,  nascido  em  17/08/1955,  ex-prefeito  do  Município  de

Belém,  CPF nº  INFORMAÇÃO OMITIDA NA DIVULGAÇÃO,  residente na

INFORMAÇÃO OMITIDA NA DIVULGAÇÃO, Belém/PA;

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

Abaetetuba/PA,  filha  de  INFORMAÇÃO  OMITIDA  NA  DIVULGAÇÃO,

nascida  em  12/05/1982,  inscrita  no  CPF  sob  o  nº  INFORMAÇÃO

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

SISTEMA BRASILEIRO DE CONSTRUÇÃO LTDA, residente no INFORMAÇÃO

OMITIDA  NA  DIVULGAÇÃO  ,  Ananindeua/PA,  ou na  INFORMAÇÃO

OMITIDA NA DIVULGAÇÃO, Belém/PA; 

ILZA BAÍA  PEREIRA,  brasileira,  empresária,  filha  de  INFORMAÇÃO

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

o nº  INFORMAÇÃO OMITIDA NA DIVULGAÇÃO, sócia da empresa SBC –

SISTEMA  BRASILEIRO  DE  CONSTRUÇÃO  LTDA.,  residente  na

INFORMAÇÃO OMITIDA NA DIVULGAÇÃO, Belém/PA;

FERNANDO BENNATI  SALERNO,  brasileiro,  empresário,  nascido  em

16/10/1964, sócio da empresa UNI ENGENHARIA E COMERCIO LTDA,
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inscrito  no  CPF  sob  o  nº  INFORMAÇÃO  OMITIDA  NA  DIVULGAÇÃO,

residente na INFORMAÇÃO OMITIDA NA DIVULGAÇÃO, São Paulo/SP; e

JEAN  DE  JESUS  NUNES,  brasileiro,  empresário,  nascido  em

16/06/1966, sócio da empresa B.A. MEIO AMBIENTE LTDA, inscrito no

CPF sob o nº  INFORMAÇÃO OMITIDA NA DIVULGAÇÃO, residente  na

INFORMAÇÃO OMITIDA NA DIVULGAÇÃO, Belém/PA,

pelos fatos a seguir descritos.

A  presente  denúncia  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).

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 (IPEI nº PA20170023 – anexo VII).

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), obtido 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 denunciado no presente momento. Ademais, os
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lucros  da  empreitada  criminosa  eram,  posteriormente,  administrados  pelos

denunciados ELAINE, ILZA e DUCIOMAR.

O diagrama abaixo  mostra a  relação  de DUCIOMAR com alguns  dos

sócios e ex-sócios da empresa:

1. RELAÇÕES DOS DENUNCIADOS DUCIOMAR, ELAINE e ILZA

a)  RELAÇÃO  DE  DUCIOMAR  GOMES  DA  COSTA  COM  ELAINE  BAIA

PEREIRA

A denunciada  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 denunciado DUCIOMAR, com quem tem um
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filho de 4 anos, INFORMAÇÃO OMITIDA NA DIVULGAÇÃO (CPF nº INFORMAÇÃO OMITIDA

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.

ELAINE PEREIRA declarou como domicílio no período de 10/07/2005 a

27/05/2006 o endereço INFORMAÇÃO OMITIDA NA DIVULGAÇÃO.

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.

INFORMAÇÃO OMITIDA 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 Socio 08/07/2009 -
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CONSTRUCAO E
SERVICOS DE LIMPEZA

LTDA

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

Socio 01/07/2009 -

b) RELAÇÃO DE DUCIOMAR COM ILZA BAIA PEREIRA

A denunciada  ILZA BAIA PEREIRA (CPF  INFORMAÇÃO  OMITIDA NA

DIVULGAÇÃO) é  irmã  de  ELAINE,  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.

INFORMAÇÃO OMITIDA 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 denunciado, as empresas passaram

a se sair vencedoras em licitações, por ordem e determinação do próprio Prefeito.
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Nas investigações, comprovou-se que ILZA reside em uma luxuosa casa

no INFORMAÇÃO OMITIDA NA DIVULGAÇÃO, em Belém/PA. E que a casa está registrada

no Condomínio em nome de outro denunciado na Operação Forte do Castelo, JEAN

DE JESUS NUNES. Neste endereço que foram cumpridos os mandados de busca e

apreensão e prisões temporárias contra os ora denunciados DUCIOMAR, ELAINE e

ILZA. Estavam todos reunidos neste local, no momento da prisão, às 06hs da manhã

do dia 01/12/2017.

 

INFORMAÇÃO OMITIDA NA DIVULGAÇÃO

Nos sistemas da RFB constam, ainda, as seguintes informações

referentes à ILZA BAIA:

INFORMAÇÃO OMITIDA 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

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.
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INFORMAÇÃO OMITIDA 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 do delito e obtendo os

proveitos do crime 

c) JEAN DE JESUS NUNES

JEAN DE JESUS NUNES já trabalhou no Senado Federal, na Prefeitura

de Belém e na B.A. MEIO AMBIENTE LTDA, empresa de que é sócio desde 05/09/2006. 

Conforme  Decreto  nº  48.141/2005-PMB  de  29  de  março  de  2005,

publicado em 07 de junho de 2005, JEAN DE JESUS NUNES foi nomeado para exercer o

cargo  em comissão  de  Assessor  Especial-DAS-202.9,  no  gabinete  do  então  Prefeito

DUCIOMAR COSTA, a contar de 01 de janeiro de 2005. 

As empresas relacionadas diretamente a JEAN NUNES são as do quadro

baixo.
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JEAN  DE  JESUS  NUNES  também  já  foi  sócio  da  M3  CONCRETO

EMPREENDIMENTOS LTDA – CNPJ 08.258.912/0001-70. Esta empresa foi constituída em

abril de 2006 e também já teve como sócio VALDEMIRO FERREIRA RAMOS, atual sócio da

CONSTRUTORA EFECE.

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

referentes a JEAN DE JESUS:

INFORMAÇÃO OMITIDA NA DIVULGAÇÃO

No que tange aos aspectos econômico-fiscais de JEAN DE JESUS, cabe

ressaltar uma incomum involução patrimonial a partir de 2013, especialmente sendo

sócio da B.A. MEIO AMBIENTE, empresa que movimentou mais de R$ 720 milhões de

reais, conforme já explicitado neste relatório.

Ainda  é  de  se  observar  que  o  patrimônio  de  JEAN  DE  JESUS  teve

incremento significativo a partir de 2006, ano em que se torna sócio da B.A. MEIO

AMBIENTE. Observa-se ainda que, no ano de 2006 e posteriormente em 2007, JEAN DE

JESUS declara ter recebido dividendos fora dos padrões observados em outros anos-
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calendário.  No  total,  nestes  dois  anos  houve  rendimentos  de  dividendos  de  R$

2.315.682,89, quando a média anual de rendimentos de JEAN DE JESUS gira em torno

de R$ 230 mil.

Sua declaração de imposto de renda de 2015 é a que se segue.

INFORMAÇÃO OMITIDA NA DIVULGAÇÃO

Aqui  cabe mencionar  que,  muito  embora  apresente  patrimônio,  no

final de 2015, no valor de R$ 930 mil reais, foi detectado que durante o ano de 2016

JEAN DE JESUS adquiriu disponibilidade financeira no montante de R$ 1,8 milhão de

reais em espécie.

O  investigado  JEAN  tem  uma  holding,  a  JEAN  DE  JESUS  NUNES

PARTICIPAÇÕES, constituída em julho de 2006. Esteve estabelecida na Av. Paulista, 1471

– 12º andar – Conjunto 12 – São Paulo (SP), e hoje está na Rua Barbalha 139, São Paulo -

SP, tendo como sócio JEAN DE JESUS NUNES.

O quadro societário atual e seu histórico seguem descritos na tabela a

seguir:

Relação de Sócios/Dirigentes e Participações Societárias da empresa JEAN DE JESUS NUNES 
PARTICIPAÇÕES.
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Observa-se na tabela anterior que esta holding foi constituída em 2006

por JEAN DE JESUS e VALDEMIRO FERREIRA RAMOS, sócio da CONSTRUTORA EFECE LTDA

– CNPJ 83.769.679/0001-05, que também teve contratos formalizados com órgãos da

Prefeitura  Municipal  de  Belém  e  também  é  alvo  desta  investigação.  Além  disso,

VALDEMIRO RAMOS já compôs o quadro societário das seguintes empresas, algumas com

operações expressivas:

          

Também cabe  mencionar  que  a  holding  de  JEAN  DE  JESUS,  muito

embora se auto qualifique como holding de instituições não financeiras, é sócia de uma

factoring, a AMAZONFAC FOMENTO MERCANTIL LTDA – CNPJ 08.377.635/0001-14.

d)  RELAÇÃO AFETIVA DOS DENUNCIADOS 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 e um dos elementos do fato típico.

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 INFORMAÇÃO OMITIDA NA DIVULGAÇÃO, nascido em 07/09/2013, em São

Paulo/SP, conforme certidão de nascimento abaixo:

INFORMAÇÃO OMITIDA NA DIVULGAÇÃO

Atualmente, conforme diversas fotos e documentos obtidos, verifica-

se que DUCIOMAR e ELAINE mantém uma relação conjugal, vivendo no luxuoso apto 82,

de  248,4  m²,  localizado  no  INFORMAÇÃO  OMITIDA NA DIVULGAÇÃO,  São  Paulo/SP,

adquirido  em  nome  da  empresa  ST  SISTEMAS  E  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)
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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 denunciados DUCIOMAR, ELAINE e ILZA estavam na mesma

casa,  localizada na  INFORMAÇÃO OMITIDA NA DIVULGAÇÃO, Belém/PA,  conforme se

depreende  dos  termos  de  declarações  e  demais  documentos  obtidos  pela  Polícia

Federal e encaminhado em anexo a esta denúncia (ANEXO IX).

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 (anexo VIII), observa-se

que os dois já mantinham relacionamento anterior:

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

duciomar@  INFORMAÇÃO  OMITIDA  NA  DIVULGAÇÃO para  elainebaia@INFORMAÇÃO

OMITIDA NA DIVULGAÇÃO, o ora denunciado 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!” 
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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 denunciado CÉLIO ARAÚJO DE

SOUZA.

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 INFORMAÇÃO OMITIDA 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 (INFORMAÇÃO OMITIDA NA DIVULGAÇÃO). 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

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

junto com o outro denunciado, 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;

A demonstração  da  atuação  ativa  do  ora  denunciado  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
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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 denunciados 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 denunciada, 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° INFORMAÇÃO OMITIDA NA DIVULGAÇÃO - ELAINE BAIA PEREIRA

IND. PONTO DE CONTRO-
LE MIGRATÓRIO 
(BRA) 

DATA MOVI-
MENTO 

TIPO MOVI-
MENTO 

CÓDIGO 
TRANSPOR-
TE 

POSSÍVEL ORI-
GEM 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) 

5 AERI - GOV. ANDRÉ F.
MONTORO (SP) 

28/01/2017 Entrada JJ8085 London (ING) 
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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° INFORMAÇÃO OMITIDA NA DIVULGAÇÃO - DUCIOMAR GOMES DA

COSTA

 IND. PONTO DE CONTRO-
LE MIGRATÓRIO 
(BRA) 

DATA MOVI-
MENTO 

TIPO MOVI-
MENTO 

CÓDIGO 
TRANSPOR-
TE 

POSSÍVEL ORI-
GEM 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 
(PA) 

12/07/2017 Saída JJ8192 Miami (EUA) 

17 AERI - GOV. ANDRÉ F.
MONTORO (SP) 

23/07/2017 Entrada JJ9623 Orlando (EUA) 
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Assim, observa-se que em todas as viagens internacionais de ELAINE

BAIA PEREIRA, o ora denunciado 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 denunciada ILZA BAIA PEREIRA:

CPF n° INFORMAÇÃO OMITIDA NA DIVULGAÇÃO - ILZA BAIA PEREIRA 

IND. PONTO DE CON-
TROLE MIGRATÓRIO
(BRA) 

DATA MOVI-
MENTO 

TIPO MOVI-
MENTO 

CÓDIGO 
TRANSPOR-
TE 

POSSÍVEL ORI-
GEM 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)

INFORMAÇÃO OMITIDA 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 INFORMAÇÃO OMITIDA

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 INFORMAÇÃO OMITIDA

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 (IPEI nº PA20160014), 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
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(conforme já mencionado, antiga VARANDA SISTEMAS DE HABITAÇÃO LTDA) e as

Secretarias Municipais da Prefeitura Municipal de Belém:

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

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.
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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:
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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.
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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:

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

decorrentes destes contratos conseguidos de forma ilegal.

RAIS Filial Belém

3)  DOS  FATOS  CRIMINOSOS  NA  CONCORRÊNCIA  PÚBLICA  nº

05/2010

A  Concorrência  Pública  nº  05/2010,  tipo  empreitada  por  preço

unitário,  foi  realizada  em  22/03/2010  pela  Prefeitura  de  Belém  –  Secretaria  de

Habitação, com o objetivo de contratar empresa especializada para a execução de

obras de infraestrutura nas Sub Bacias 3 e 4 da Estrada Nova. 

Segundo  o  Ofício  AJ/DECON  nº  264/2017  do  BNDES  (anexo  V),  o

investimento  total  previsto  para  a  execução  do  contrato  foi  de  R$128.502.746,15

(cento e vinte e oito milhões, quinhentos e dois mil, setecentos e quarenta e seis reais

e quinze centavos), com participação do BNDES no valor de R$ 118.065.488,82 (cento e

dezoito milhões, sessenta e cinco mil, quatrocentos e oitenta e oito reais e oitenta e

dois centavos) e do Município de R$ 10.437.257,33 (dez milhões, quatrocentos e trinta

e sete mil, duzentos e cinquenta e sete reais e trinta e três centavos). Os recursos são

originários  do  Fundo de Amparo  ao  Trabalhador  –  FAT,  negociados  por  meio  de

contrato de financiamento junto ao Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico

e  Social  –  BNDES. A  homologação  foi  realizada  em  26/05/2006,  culminando  na

assinatura do Contrato nº 03/2011 em 06/06/2011.
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A  Controladoria-Geral  da  União  elaborou  a  Nota  Técnica  nº

2118/2017/NAE/PA/REGIONAL/PA (anexo I), na qual constatou diversas irregularidades

no referido processo licitatório, as quais passamos a detalhar.

3.1 –  Contato prévio com a empresa vencedora do certame, fora das páginas do

processo

No  referido  certame  licitatório  compareceram  as  empresas  SBC  –

SISTEMA  BRASILEIRO  DE  CONSTRUÇÃO  LTDA  (CNPJ  56.002.835/0001-35),  UNI

ENGENHARIA E COMÉRCIO LTDA (CNPJ 47.860.317/0001-61) e B.A. MEIO AMBIENTE LTDA

(CNPJ 07.593.016/0001-02), sendo vencedora a primeira, com proposta no valor de R$

117.800.725,39 (cento e dezessete milhões, oitocentos mil, setecentos e vinte e cinco

reais e trinta e nove centavos).

O Ofício Circular nº 022/2010 da CPL/PMB, de 10/03/2010 (anexo II),

comunicou aos participantes do processo licitatório a exclusão de alguns itens do anexo

II (Planilha de Quantitativos de Itens): trabalho social, projeto executivo da obra e

gerenciamento.

No  processo  licitatório  há  comprovação  de  envio  de  ofício  por

“relatório  individual  de  transmissão”  para  as  empresas  Construtora  LJA  LTDA,

Construtora  Leal  Júnior  LTDA,  Terraplena  LTDA,  Estacon  Engenharia  e  BA  Meio

Ambiente. Não há comprovante de envio de ofício para a empresa UNI ENGENHARIA E

COMÉRCIO,  apenas  uma anotação  manuscrita  no próprio  ofício  circular  que  parece

fazer referência ao recebimento pela empresa (vide anexo II).

Outrossim, não há sequer menção no processo de recebimento pela

empresa vencedora SBC da comunicação e, não obstante, sua proposta atendeu ao

comunicado, de forma que não apresentou cotação de preço de trabalho social,

projeto executivo da orba e gerenciamento, o que demonstra seu contato prévio da

Administração fora das páginas do processo.

3.2 – Cronologia do procedimento licitatório incoerente

Conforme  a  CGU,  a  concorrência  pública  nº  05/2010  teve  sua
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contratação  deflagrada  pelo  Ofício  nº  155/2010  de  25/02/2010,  endereçado  à

CPL/PMB. O Ofício nº 223/2010, de 19/04/2010 (anexo III), que solicita a homologação

da  licitação,  detalha  o  trâmite  do  processo  com  cronologia  desconexa  para  uma

concorrência pública, conforme imagem abaixo. Explico.

A cronologia apresentada do referido documento indica que o processo

teve entrada na CPL no dia 18/02/2010 – e não em 25/02/2010, como indica o Ofício nº

155/2010. Ainda, no mesmo dia, foi encaminhado para a coordenadoria técnica, foi

elaborado o edital, encaminhado à coordenadoria jurídica e publicado no DOU e

Diário do Pará.

Apenas  o  parecer  jurídico  e  as  publicações  constam  no  processo

licitatório,  os  demais  documentos  referentes  às  demais  etapas  retromencionadas,

curiosamente, não estão anexados,  o que indica que a licitação já vinham sendo

elaboradas pela Administração antes da provocação para início da contratação.

Causa  estranheza  que,  após  um  processo  licitatório  açodado,  a

licitação  foi  assinada somente depois  de  13 meses,  em junho/2011,  sem aparente

justificativa para tal lapso de tempo.

91 3299 0100 – www.mpf.mp.br/pa
Tv. Dom Romualdo de Seixas, 1476, Ed. Evolution, 1º Andar, Umarizal - CEP 66055-200 - Belém/PA                                 31



3.3 – Inclusão de condições restritivas no edital

A nota técnica da CGU também aponta subitens do edital (anexo VI)

que foram considerados restritivos:

a)  foi  feita  exigência  de  que  a  retirada  do  edital,  entrega  de

documentos  e  impugnações  fossem  feitos  presencialmente na  sede  da  comissão

permanente  de  licitação  no  Município  de  Belém,  o  que  dificultou  sobremaneira  a

participação de empresas de fora da cidade (subitens 2.1, 12.1 e 12.5);

b) o  subitem 8.2.1 do  edital  do certame vedou a participação de

empresas  em  consórcio  sob  qualquer  forma  sem  justificar  a  proibição.  Nesse

sentido, o Acórdão 1636/2007 do Plenário do Tribunal de Contas da União estabeleceu

que há necessidade de justificar o impedimento da participação de empresas na forma

de  consórcios,  considerando  a  faculdade  constante  do  art.  33,  caput  da  Lei  nº

8.666/1993;

c) foi exigido no procedimento licitatório a apresentação da garantia

da proposta previamente à data de recebimento e abertura dos demais documentos

relativos à fase de habilitação do certame (subitens 9.1 e 9.2). De acordo com o art.

31, inciso III da Lei nº 8.666/93, a Administração pode exigir a garantia de participação

de até 1% do valor estimado do objeto da contratação como requisito de habilitação.

No caso, o edital da concorrência pública nº 05/2010, subitem 9.3, exigiu-se garantia

de participação no valor de R$1.000.000,00 (um milhão de reais) três dias antes da

abertura do certame, medida em que “não encontra amparo legal e configura ofensa

ao princípio da moralidade, por possibilitar o conhecimento prévio dos participantes do

certame” (Acórdão nº 2864/2008-Plenário do TCU);

d) o subitem 10.1 do edital estipulou exigência de Atestado de Visita

Técnica  da  SEHAB,  a  ser  realizada  especificamente  no  dia  02/03/2010  pelo
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responsável técnico da empresa, retirando a opção de designação pela licitante da

pessoa de sua preferência para fazer a visita ou até mesmo do instrumento utilizado

pelo licitante para tomar conhecimento das informações  e condições locais  para o

cumprimento  das  obrigações  objeto  do  certame  –  já  que  a  visita  não  é  o  único

instrumento  pelo  qual  o  licitante  pode  tomar  conhecimento  das  informações  e

condições locais para o cumprimento de suas obrigações editalícias.

Assim, além de reunir no mesmo local 20 (vinte) dias antes da abertura

da licitação todos os interessados e afastar os licitantes que eventualmente possam ter

tomado conhecimento do certame nos últimos dias de publicidade, mais uma vez foi

dificultada a participação de empresas de fora do estado, já que teriam que deslocar

seus  responsáveis  técnicos  para  fazer  as  vistorias  e  aguardar  o  fornecimento  dos

atestados.  Nesse sentido, o acórdão    nº 2864/2008-Plenário do TCU aponta que, nos

casos em que seja imprescindível a visita, deve ser evitada a reunião dos licitantes em

data e horário marcados para não dar-lhes conhecimento prévio acerca do universo de

concorrentes;

e)  no subitem 14.2.2, alínea “d” do edital foi exigida a comprovação

da regularidade fiscal no âmbito das Fazendas Federal e Municipal dos participantes

em vez  de  certidão  de  regularidade  fiscal,  exigindo  além do  previsto  na  Lei  nº

8.666/93, art. 29, V;

f) o  certame fez necessária,  nos  subitens  9.3  e  14.2.3,  capacidade

econômica  exagerada  ao  exigir  cumulativamente  garantia  de  proposta,

comprovação  de  qualificação  econômico-financeira  de  capital  social  mínimo  e

índices  contábeis  de  capacidade  financeira  sem  justificativa  dos  parâmetros

utilizados. Para participar do processo licitatório, as empresas teriam que demonstrar

ter garantia de participação no valor de R$1.000.000,00 (um milhão de reais), capital

social igual ou superior a R$8.000.000,00 (oito milhões) e índices de liquidez geral,

liquidez corrente e solvência maior ou igual a 2;

Os  Acórdãos  nº  107/2009,  1.265/2009,  2.073/2009,  701/2007,

1.028/2007, todos do Plenário do TCU, são no sentido de que não pode ser exigida a

apresentação de capital social ou patrimônio líquido mínimo junto com a prestação de
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garantia para participação do certame para a qualificação econômico-financeira das

empresas licitantes.

Outrossim, não há justificativa no certame licitatório para respaldar a

cobrança de índice contábil com valor maior ou igual a 2 somado à exigência de índice

de endividamento menor ou igual a 0,3. O entendimento do TCU a respeito é expresso

ao  indicar  que  “estipulação  de  índices  financeiros  para  aferir  a  habilitação  de

licitantes  deve  necessariamente  estar  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”

(Acórdão 1668/2003, do Plenário do TCU);

g) o subitem 14.2.3 do edital da concorrência pública nº 05/2010 fez

exigência de certidão simplificada exigida pela Junta Comercial como única forma

de comprovar  o  capital  social  da empresa –  que  pode ser  assegurado através  de

outros  documentos,  como  instrumentos  de  alteração  contratual  devidamente

registrado ou balanço patrimonial.  Por conta dessa exigência, a empresa B.A. MEIO

AMBIENTE foi inabilitada, uma vez que tentou fazer a comprovação do item através do

6o Instrumento Particular  de Alteração do Contrato Social  de Sociedade Empresária

Limitada registrado na Junta Comercial do Estado do Pará;

h)  o subitem 14.2.4 cobrou dos licitantes, para fins de qualificação

técnica, que o responsável técnico seja comprovadamente do quadro permanente da

empresa por meio de ficha de registro de empregado e CTPS e que tenha executado ou

esteja  executando  obra  com  características  semelhantes  à  obra  licitada,  com

quantificação preços. 

Nesse  contexto,  o  Acórdão  nº  373/2015  do  Plenário  do  TCU

preceitua que “não se pode conceber que as empresas sejam obrigadas a contratar,

sob vínculo empregatício, alguns profissionais apenas para participar da licitação”,

sendo  suficiente  a  existência  de  contrato  de  prestação  de  serviços,  sem  vínculo

trabalhista e regido pela legislação civil comum.
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3.4 – Combinação do resultado da licitação entre as empresas participantes

O item 14.2.3 do edital exigiu balanço patrimonial com selo DHP do

contador  que  assinou  o  balanço.  Curiosamente,  a  empresa    UNI  ENGENHARIA  E

COMÉRCIO  , experiente em participações em licitação em todo o território nacional –

inclusive vencedora da concorrência pública nº 10/2007 da Prefeitura de Belém na qual

o mesmo contador que cuidou da presente licitação, Luiz Antônio Weber, apresentou

selo DHP – foi inabilitada pela comissão por não cumprir o requisito editalício.

A  empresa  B.A.  MEIO  AMBIENTE  foi  igualmente  inabilitada  por

descumprimento do item 14.2.3 do edital,  não tendo constado em seus  índices de

liquidez geral, liquidez corrente, solvência e endividamento o carimbo e a rubrica do

contador responsável. 

As falhas meramente formais das duas empresas participantes, que

sabiam que seriam inabilitadas, indicam a participação destas apenas para simular a

competitividade e intencionalmente perder a licitação, em nítida afronta ao que

preceitua o art. 3º da Lei nº 8.666/93.

O crime previsto no artigo 90, da Lei nº 8.666/93 é de natureza formal

e  de  perigo  abstrato.  Sua  consumação ocorre  com o  mero  ajuste,  combinação  ou

adoção de  qualquer  outro  expediente  com o  fim de  fraudar  ou  frustrar  o  caráter

competitivo da licitação, sendo desnecessária a demonstração de efetivo prejuízo ao

erário. 

É cediço que a Lei de Licitações objetiva salvaguardar a isonomia entre

os  participantes.  No  presente  caso,  restou  demonstrado  que  as  empresas  UNI

ENGENHARIA E COMÉRCIO, B.A. MEIO AMBIENTE e SBC –  SISTEMA BRASILEIRO DE

CONSTRUÇÃO LTDA, mediante ajuste entre seus representantes legais e o Prefeito à

época,  frustraram  o  caráter  competitivo  da  Concorrência  Pública  nº  05/2010,

incorrendo no delito previsto no art. 90 da Lei nº 8.666/93.

Por oportuno, no sistema da Receita Federal são apontados como sócios

das empresas UNI ENGENHARIA E COMERCIO LTDA e B.A. MEIO AMBIENTE LTDA à época,

FERNANDO BENNATI SALERNO e JEAN DE JESUS NUNES, respectivamente. Ressalte-se

que  consta  no  referido  sistema  também  a  empresa  JEAN  DE  JESUS  NUNES
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PARTICIPAÇÕES (CNPJ 08.69.589/0001-68) como pertencente ao quadro societário da

empresa B.A. MEIO AMBIENTE LTDA JEAN DE JESUS NUNES.

 O  referido  conluio,  somado  à  inclusão  de  condições  restritivas  no

edital e à execução insatisfatória do contrato – explicada a seguir, impediram que o

Estado obtivesse o melhor serviço com o mais baixo custo, prejudicando o princípio da

moralidade administrativa.

3.5 - Falhas detectadas na execução do contrato pela administração seguinte

Já na fase de execução do contrato, os relatórios técnicos atestam a

lentidão da obra,  o  atraso  na elaboração  dos  projetos  executivos  e  a  demora nas

desapropriações por parte da Prefeitura (anexo IV), informação corroborada pela Nota

AS/DEGEP nº 085/2013 de 25/10/2013 do BNDES (anexo V), que afirma:

Depois  de  concluir  que  a  execução  das  obras  pela  empreiteira  não
estava satisfatória, e considerando as reiteradas falhas da empreiteira
em  garantir  a  segurança  dos  funcionários  dos  espaços  físicos  dos
canteiros das obras, foi decidido pelos novos gestores do Município que
seria encerrado o contrato nº 03/2011, celebrado entre a SESAN e a
empresa  Sistema  Brasileiro  de  Construção  (SBC),  fato  efetivado  em
julho/2013.

Na gestão municipal com o gestor posterior, o contrato com a SBC foi

encerrado com execução de aproximadamente 20% devido ao descontentamento da

Administração Pública com o desempenho da empresa.

Ainda segundo o Relatório de Acompanhamento do BNDES (anexo V),

até 11/12/2012 foram realizados três desembolsos no valor de R$30.000.000,00 (trinta

milhões de reais), restando saldo a liberar de R$ 88.065.488,81 (oitenta e oito milhões,

sessenta e cinco mil, quatrocentos e oitenta e oito reais e oitenta e um centavos).

3.6- Dos pagamentos do Contrato nº 03/2011

Conforme relação de pagamentos efetuados para a empresa SBC infra,
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retirado de documentação entregue pelo BNDES, foi possível verificar pagamentos no

montante de R$ 22.662.266,14 para a referida empresa.

Salta aos olhos a quantidade de pagamentos realizados em 21/12/2012,

ao final do segundo mandato de DUCIOMAR COSTA.

4) DOS CRIMES

O  Decreto-lei  nº  201/67  estipula  como  crime  funcional  dos

prefeitos  municipais,  no  art.  1º,  inciso  I,  a  apropriação  de  bens  ou  rendas
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públicas, ou seu desvio em proveito próprio ou alheio. São as modalidades de

peculato cujo sujeito ativo é prefeito.

O bem jurídico tutelado é o mesmo do peculato do artigo 312 do

CP, qual seja, a proteção da regularidade e da probidade administrativa, bem

como do patrimônio público e, eventualmente, do patrimônio particular.

Esse delito resta materializado quando o Prefeito Municipal, ou

quem o substitui,  ocasional  ou permanentemente,  passa a  se  assenhorear  do

patrimônio público  municipal,  cambiando a  titularidade e livre disposição  de

bens e rendas públicas para direcioná-los aos seus interesses ou de outrem, por

ele próprio indicado ou beneficiado, com lesão ao interesse público.

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

irregularidades  cometidas  no  bojo  da Concorrência  Pública  nº  05/2010,  que

chegou a resultados ilícitos e previamente acordados entre os participantes e o

prefeito à época, no intuito de privilegiar a empresa SBC – SISTEMA BRASILEIRO

DE CONSTRUÇÃO LTDA, configurando o delito previsto no referido tipo penal,

que  tem  como  sócias  ELAINE  BAIA PEREIRA e  ILZA BAIA PEREIRA,  com  a

participação  das  empresas  UNI  ENGENHARIA E  COMERCIO  LTDA e  B.A.  MEIO

AMBIENTE LTDA,  que têm como responsáveis,  FERNANDO BENNATI  SALERNO e

JEAN DE JESUS NUNES, respectivamente, ora também denunciados.

Com efeito, a prova documental que baseia a presente denúncia

aponta a  existência  de vícios  formais  no  certame licitatório,  notadamente  o

contato  prévio  entre  a  Administração  e  a  empresa  vencedora  do  certame,

inclusão  de  cláusulas  restritivas  comprometedoras  da  competição  entre  os

licitantes,  incoerências  em  datas  do  processo  e  indícios  de  combinação  do

resultado da licitação entre os participantes.

Fica  evidente,  então,  a  subsunção dos  fatos  narrados  à  norma

penal, estando atendidos os elementos objetivos do tipo.

Da  mesma  forma,  restou  demonstrado  o  elemento

subjetivo,  qual  seja,  a  conduta  dolosa  e  a  vontade  livre  e  consciente

dos  denunciados  de  associarem-se  para  cometer  os  delitos  narrados,

mais especificamente direcionar a licitação e de subtrair para si ou para

outrem bem pertencente à Administração Pública, conduta tipificada na
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antiga redação do art. 288 do Código Penal, vigente à época dos fatos.

As ora denunciadas foram claramente beneficiadas pelo esquema

e estavam cientes das irregularidades que estavam sendo praticadas no bojo dos

procedimentos licitatórios, de maneira que, diante da condição de DUCIOMAR

COSTA de funcionário público, elementar do crime, também praticaram o crime

previsto no art. 1º, inciso I, do Decreto-Lei nº 201/67, nos moldes do art. 30 do

Código Penal.

A presente conclusão é subsidiada inclusive pelo posicionamento

dos Tribunais pátrios no deslinde da questão, a saber:

“TJ-MG - Apelação Criminal APR 10183091701460001 MG (TJ-MG)
Data de publicação: 03/02/2014 
Ementa:  APELAÇÃO CRIMINAL  -  CRIME DE RESPONSABILIDADE DE
PREFEITOS - ART. 1º , INCISO I , DO DECRETO-LEI Nº 201 /67 -
DECRETO-LEI 201 /67 - DESVIO DE DINHEIRO PÚBLICO - AUTORIA E
MATERIALIDADE  COMPROVADAS  -  CONCURSO  DE  PESSOAS  -
ELEMENTAR  DO  CRIME  QUE  SE  COMUNICA  AO  PARTICULAR  -
ARTIGOS29 E  30 DO CP  -  CONDENAÇÃO MANTIDA -  PENA-BASE -
REDUÇÃO  -  RECURSO  PROVIDO  EM  PARTE  -  PRESCRIÇÃO  DA
PRETENSÃO PUNITIVA -  EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE. I  -  Diante do
quadro  probatório  colacionado  aos  autos,  sobretudo  a  prova
documental e testemunhal, impossível acolher o pleito absolutório
trazido pela defesa, já que a conduta da agente se subsume aos tipo
penal previsto no e art. 1º , do Decreto-lei 201 /67 na forma do
arts.  29  e  30  do  CP .  II  -  A pena-base  merece  redução  quando
aplicada  de  forma exacerbada  e  em desacordo  com a  valoração
majoritariamente favorável das circunstâncias judiciais insculpidas
no art. 59 do Código Penal . III- Se verificado que, após operada a
redução da pena, transcorreu lapso prescricional entre dois marcos
interruptivos, extinta está a punibilidade do agente. V.V. APELAÇÃO
CRIMINAL - PREFEITO - CONCURSO DE PESSOAS COM PARTICULAR -
ART. 1º , INCISO I , DO DECRETO-LEI Nº 201 /67  - PENA-BASE -
MANUTENÇÃO. I - A circunstância judicial da culpabilidade consiste
no grau de reprovação da conduta do agente, a ser apurado no caso
concreto. II - Se o magistrado singular considerou desfavoráveis duas
circunstâncias judiciais, deve ser mantida a pena-base fixada acima
do mínimo legal.

PENAL.  PRESCRIÇÃO.  NÃO  OCORRÊNCIA.  PECULATO.
DESCLASSIFICAÇÃO. CRIME DE RESPONSABILIDADE DE PREFEITO.
APROPRIAÇÃO  OU  DESVIO  DE  VERBA  PÚBLICA. AUTORIA  E
MATERIALIDADE COMPROVADAS. DOSIMETRIA. 
1. De acordo com o art. 110, § 1º, do Código Penal, a prescrição,
depois de transitar em julgado a sentença condenatória para a
acusação, regula-se pela pena aplicada na sentença. Não tendo
sido ultrapassado o prazo /prescricional previsto para a pena em
concreto, não ocorreu a prescrição da pretensão punitiva. 
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2. O dolo do crime do art. 1º, I, do DL nº. 201/1967 é a mera
consciência  e  vontade  de  apropriar-se  de  bens  ou  rendas
públicas, não se exigindo um especial fim de agir. A ausência da
comprovação da utilização da verba pública em projetos públicos
caracteriza esse delito. 
3. No delito de peculato, as condutas típicas se constituem na
apropriação ou no desvio de dinheiro, valor ou qualquer outro
bem  móvel,  público  ou  particular,  que  esteja  na  posse  do
funcionário público. Assim, haverá a retirada física da coisa da
esfera  da  Administração  Pública  ou  o  seu  desvio  de  forma
indevida. O  elemento  subjetivo  desse  delito  consiste  na
vontade de transformar a posse em domínio, com a finalidade
de obter proveito próprio ou alheio. Trata-se do  animus sibi
rabendi.
4.  O crime de responsabilidade de prefeito, previsto no art.
1º, inciso I, do DL nº. 201/1967, é delito especial em relação
aquele previsto no art. 312 do Código Penal, pois não trata de
qualquer funcionário público, mas do Prefeito e daqueles que
agem em conjunto com ele, bem como não exige a presença
do elemento subjetivo de transformar a posse em domínio,
com a finalidade de obter proveito próprio ou alheio. Os fatos
narrados subsumem-se ao delito previsto no art. 1º, inciso I, do
DL nº. 201/1967.
5.  Autoria  e  materialidade  comprovadas  pelos  documentos  e
provas constantes dos autos. Realização de nova dosimetria das
penas.
(TRF-1  -  ACR:  9164  MG  0009164-56.2003.4.01.3803,  Relator:
DESEMBARGADOR  FEDERAL  TOURINHO  NETO,  Data  de
Julgamento: 26/03/2013, TERCEIRA TURMA, Data de Publicação:
e-DJF1 p.279 de 05/04/2013).” (grifos nossos)

5) DA CONDENAÇÃO EM DANOS MORAIS COLETIVOS

O artigo 387, IV, do Código de Processo Penal, prevê:

Art. 387. O juiz, ao proferir sentença condenatória: (Vide Lei nº 11.719, 
de 2008)

IV - fixará valor mínimo para reparação dos danos causados pela infração,
considerando os prejuízos sofridos pelo ofendido; (Redação dada pela Lei 
nº 11.719, de 2008).

Nota-se que o mencionado dispositivo não restringe a indenização a

danos patrimoniais. Refere-se, ao contrário, genericamente a “reparação de danos”.

Portanto, a possibilidade de ser arbitrado valor de danos morais coletivos não pode

ser excluída da seara criminal.
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Nesse sentido, Renato Brasileiro:

“A nosso ver, como referido dispositivo legal faz menção genérica aos danos
causados pela infração, sem estabelecer qualquer restrição quanto à espécie,
depreende-se  que a lei  não quis  restringir  a  reparação apenas  aos  danos
patrimoniais. (...) Se esta fixação visa antecipar, ao menos em parte, o valor
que seria apurado em ulterior liquidação de sentença no juízo cível, na qual
toda e qualquer espécie de dano poderia ser objeto de quantificação, não há
por que se negar ao juiz criminal a possibilidade de quantificá-los, desde já,
na própria sentença condenatória.”2

No  mesmo  diapasão,  o  seguinte  trecho  do  voto  condutor  no  REsp

1.585.684-DF:

“No entanto, considerando que a norma não limitou e nem regulamentou
como será quantificado o valor mínimo para a indenização e considerando
que a legislação penal sempre priorizou o ressarcimento da vítima em relação
aos prejuízos sofridos, creio que o juiz que se sentir apto, diante do caso
concreto, a quantificar, ao menos o mínimo, o valor do dano moral sofrido
pela vítima, não poderá ser impedido de o fazer.  Porém, nesse caso,  em
decorrência do dever de fundamentação de toda e qualquer decisão judicial,
deverá o juiz, ao fixar o valor de indenização previsto no artigo 387, IV, do
CPP, fundamentar minimamente a opção,  indicando o quantum refere-se ao
dano moral.”

Não há dúvida, portanto, de que o delito perpetrado pelos imputados

DUCIOMAR GOMES DA COSTA, ELAINE BAÍA PEREIRA, ILZA BAÍA PEREIRA, FERNANDO

BENNATI SALERNO e JEAN DE JESUS NUNES,  em comunhão de ação e unidade de

desígnios, causou abalo moral à coletividade, interesse este que não pode ficar sem

reparação. Nesse sentido, ao definir dano moral coletivo, anote-se a seguinte doutrina:

“é a injusta lesão da esfera moral de uma dada comunidade, ou seja, é a
violação antijurídica de um determinado círculo de valores coletivos. Quando
se fala em dano moral coletivo, está-se fazendo menção do fato de que o
patrimônio  valorativo  de  uma  certa  comunidade  (maior  ou  menor),
idealmente  considerado,  foi  agredido  de  maneira  absolutamente
injustificável do ponto de vista jurídico: quer isto dizer, em última instância,
que se feriu a própria cultura, em seu aspecto imaterial.”3

Os  fatos  perpetrados  pelos  denunciados,  devidamente  descritos  na

peça acusatória, possuem significância que transportam os limites da tolerabilidade,

2 Manual de Processo Penal. 3ª ed. Salvador: Juspodivm, 2015, p. 318.

3 BITTAR, Carlos Alberto. Do Dano Moral Coletivo no Atual Contexto Jurídico Brasileiro, in Direito do 
Consumidor, vl. 12, p. 44/62.
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causando  frustração  à  comunidade.  Os  crimes  praticados  valendo-se  do  mandato

eletivo e da estrutura administrativa mais importante da capital paraense, possuem

alto grau de reprovabilidade, causaram comoção social,  descrédito, além de serem

capazes de produzir intranquilidade social e descrença da população, vítima mediata

da prática criminosa de tal espécie.

Mas não só ao cidadão: a repercussão negativa do fato perpetrado pelo

então Prefeito Municipal e pessoas que mantinham relação afetiva e pessoal com o

principal gestor municipal ajuda a comprometer a imagem da Prefeitura Municipal de

Belém, os quais deveriam gozar de certo conceito junto à coletividade e dos quais

depende o equilíbrio político. Ademais, ficou demonstrado que o Prefeito, enquanto

gestor  municipal,  foi  o  responsável  pela  compra  e  pelo  comando da  empresa  que

obteve ilegalmente a presente licitação.

Destarte,  o  pagamento  de  indenização  por  dano  extrapatrimonial

coletivo é passível de, no futuro, somado à sanção restritiva de liberdade, ajudar a

evitar  a  banalização  do  ato  criminoso  perpetrado  pelos  denunciados  e,  outrossim,

inibir a ocorrência de novas lesões à coletividade.

Ademais, os interesses privados dos acusados passaram a prevalecer

sobre  a  defesa  do  interesse  público,  valor  que  deveria  ser  por  ele  devidamente

observado. Assim,  DUCIOMAR GOMES DA COSTA, junto com os demais  denunciados,

desvirtuou a importante função pública que exercia, visando, apenas, ao atendimento

de seus interesses escusos.

Dessa forma, em razão de todos os malefícios sociais gerados, além da

sanção de natureza criminal, é importante que as reprimendas também atinjam aquilo

que é o móvel da prática dos atos ilícitos: os bens do agente público e de pessoas

próximas a eles, auxiliadores da prática espúria. Sobre o tema, anote-se a segundo a

doutrina:

“(...) entendemos que o valor da indenização deve ser suficiente para
desestimular novas práticas ilícitas e para possibilitar que o Poder Público
implemente atividades paralelas que possam contornar o ilícito praticado
e recompor a paz social. (...)”4

Nota-se, assim, que são graves os ilícitos praticados pelos acusados,

4 GARCIA, Emerson; ALVES, Rogério Pacheco. Improbidade Administrativa, 7ª edição, 2013.
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revelando os elementos dos autos que os envolvidos agiram com absoluto menoscabo e

desrespeito à própria função que o Prefeito Municipal  exerceu, respectivamente, à

coisa pública e aos valores republicanos, tudo a reforçar a necessidade de reparação

de dano moral à coletividade.

Ressalte-se, por fim, que, atualmente, cada vez mais a doutrina aponta

para a importância de constrição de valores e reparação do dano causado pelo delito.

Realmente, pouco valor possui uma condenação em que o agente criminoso venha a ter

lucro com a atividade delitiva, beneficiando-se do crime. Seria o reconhecimento de

que o crime compensa.

Portanto, levando-se em consideração o valor obtido de forma ilegal, a

dignidade do cargo que ocupa, o MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL requer a condenação

por  danos  morais  coletivos  de  DUCIOMAR  GOMES  DA  COSTA,  ELAINE  BAÍA

PEREIRA,  ILZA BAÍA PEREIRA, para, cada um no valor de R$ 3.000.000,00 (três

milhões  de  reais) e  para  FERNANDO  BENNATI  SALERNO  e  JEAN  DE  JESUS

NUNES, para cada um, no valor de R$ 1.000.000,00 (um milhão de reais).

6) DOS PEDIDOS

Assim, DUCIOMAR GOMES DA COSTA, ELAINE BAIA PEREIRA, ILZA BAIA

PEREIRA, FERNANDO BENNATI SALERNO e JEAN DE JESUS NUNES associaram-se,

em quadrilha ou bando, para direcionar a Concorrência Pública nº 05/2010, não apenas

fraudando o procedimento licitatório, como também desviando bens ou rendas públicas

em proveito próprio ou alheio.

Ante  o  exposto,  o  MINISTÉRIO  PÚBLICO  FEDERAL  requer  seja

recebida a  presente  DENÚNCIA,  com a  consequente  citação dos  denunciados

DUCIOMAR  GOMES  DA COSTA, ELAINE  BAIA  PEREIRA,  ILZA  BAIA PEREIRA,

FERNANDO BENNATI SALERNO e JEAN DE JESUS NUNES pelos delitos previstos

no art. 90 da Lei nº 8.666/93, art. 288 (redação antiga, vigente à época dos

fatos) do CP e art. 1º, inciso I do Decreto-Lei nº 201/67,  prosseguindo-se a

ação penal  em seus  ulteriores  termos,  a  fim de que sejam condenados  pela

prática dos crimes retromencionados.

Requer  ainda  que  os  denunciados  sejam  condenados  à
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reparação  do  dano    no  valor  de    R$128.502.746,15  (cento  e  vinte  e  oito

milhões, quinhentos e dois mil, setecentos e quarenta e seis reais e quinze

centavos)  , valor do procedimento licitatório fraudado pelos requeridos, já que

por conta da fraude o município de Belém aplicou mal os recursos do convênio

com o  BNDES,  e  ainda,  deixou  de  direcionar  corretamente  a  empresas  que

poderiam prestar o serviço corretamente, sem favorecimento a empresas ligadas

diretamente a DUCIOMAR COSTA.

Se não entender cabível que sejam condenados a ressarcir o

valor de   R$ 22.662.266,14 (vinte e dois milhões, seiscentos e sessenta e dois

mil, duzentos e sessenta e seis reais e quatorze centavos)  , que foi o valor

apurado como pago à empresa neste procedimento licitatório com as graves

irregularidades já demonstradas, devidamente corrigido e atualizado na data da

sentença.

De igual forma, como já exposto acima, também requer que seja

determinada a condenação por danos morais coletivos, com base no art. 387, IV,

do Código de Processo Penal, para  DUCIOMAR GOMES DA COSTA, ELAINE BAÍA

PEREIRA,  ILZA BAÍA PEREIRA, para, cada um no valor de R$ 3.000.000,00 (três

milhões  de  reais) e  para  FERNANDO  BENNATI  SALERNO  e  JEAN  DE  JESUS

NUNES, para cada um, no valor de R$ 1.000.000,00 (um milhão de reais).

Belém, 13 de dezembro de 2017.

ALAN ROGÉRIO MANSUR SILVA
Procurador da República

UBIRATAN CAZETTA
Procurador da República

Testemunhas: 

1) 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;

2) 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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