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O Ministério Publico do Pará (MPPA) entrou com um pedido na Justiça na última 

quinta-feira (11) solicitando a interdição de um bar no município de Capanema, 

nordeste do estado. Segundo o MP, o estabelecimento organiza festas durante 

as noites e madrugadas, causando "graves transtornos à vizinhança". 

Os moradores da região relataram ao MP um "clima de algazarra e bebedeiras", 

poluição sonora e bloqueio de via pública durante as festas no bar. As denúncias 
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contam que, para atrair clientes, o estabelecimento utiliza um amplificador de 

som, trazendo prejuízo para crianças autistas, idosos e enfermos da região. 

Após uma inspeção no local, servidores do MP identificaram que local possui 

uma série de problemas estruturais. Entre eles está a falta de condições de 

isolamento acústico e a ausência de banheiros. 

A Promotoria verificou ainda irregularidades no licenciamento do 

estabelecimento comercial. Dentre outros pontos, o proprietário do local 

apresentou à Promotoria de Justiça cópia de um CNPJ emitido às pressas após 

ter sido notificado pelo Ministério Público, além de não ter declarado no 

comprovante de inscrição cadastral as atividades de bar e sim de comércio 

varejista de mercadorias. 

Após a vistoria, o MPPA decidiu ajuizar uma Ação Civil Pública solicitando, em 

caráter de urgência, a proibição de festas no estabelecimento. A promotora 

requer também, judicialmente, a apreensão das caixas acústicas, mesas de 

aparelhagem e equipamentos sonoros utilizados nos eventos, "até que haja 

comprovação da adequação dos critérios legais". 
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O juiz titular 3ª Vara Criminal de Santarém, no oeste do Pará, Gabriel Veloso, 

concedeu nesta quinta-feira (12) liberdade provisória ao empresário Dionar 

Nunes Cunha Junior e a Erick Renan Oliveira Carvalho, indiciados como 

mandante e um dos executores, respectivamente, do empresário Iran Parente 

e sua esposa Josielen Prezza, crime ocorrido em 27 de fevereiro deste ano. 

O pedido de conversão da prisão cautelar pelo cumprimento de medidas 

cautelares foi feita pela defesa de Dionar Cunha Junior, em razão do excesso de 

prazo por culpa da acusação (Ministério Público do Estado do Pará). 

https://g1.globo.com/pa/santarem-regiao/noticia/2020/05/03/ex-gerente-do-inmetro-em-santarem-e-preso-por-suposto-envolvimento-na-morte-do-empresario-iran-parente.ghtml
https://g1.globo.com/pa/santarem-regiao/noticia/2020/05/03/ex-gerente-do-inmetro-em-santarem-e-preso-por-suposto-envolvimento-na-morte-do-empresario-iran-parente.ghtml
https://g1.globo.com/pa/santarem-regiao/noticia/2020/05/03/ex-gerente-do-inmetro-em-santarem-e-preso-por-suposto-envolvimento-na-morte-do-empresario-iran-parente.ghtml
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A Justiça havia encaminhado o processo do caso do duplo homicídio à 

Promotoria de Justiça de Santarém no dia 28 de setembro deste ano, para que 

no prazo de 5 dias o órgão se manifestasse sobre os documentos de fls. 331/343. 

Porém, o processo retornou quase um mês depois, no dia 22 de outubro, com 

ofício da Coordenação do Ministério Público em Santarém informando que todos 

os promotores de Justiça em Santarém se declararam suspeitos para atuarem 

no caso. 

Ainda de acordo com o ofício, a Coordenação já havia solicitado ao Procurador 

Geral de Justiça para que designasse um promotor de Justiça para atuar no atuar 

no processo, e, por isso, requisitou que os autos fossem suspensos em 

Secretaria até que ocorresse essa designação, o que não ocorreu até a data em 

que o advogado de defesa de Dionar Cunha Junior pediu a conversão da prisão 

cautelar em medidas cautelares. 

 

Empresário Iran Parente e esposa Josielen Prezza foram mortos em Santarém em fevereiro de 2020 — Foto: Redes Sociais/Reprodução 
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Em sua decisão, o juiz Gabriel Veloso destacou que os réus não podem ser 

prejudicados pela demora de manifestação por parte do Ministério Público. "Pois 

bem, diante da ausência de manifestação da acusação, especialmente do MPE, 

que não se manifestou dentro do prazo legal de cinco dias sobre o teor dos 

documentos de fls. 331/343, bem como, diante da ausência de Promotor(a) de 

Justiça para atuar no caso, não posso deixar de reconhecer que os réus, que 

estão com segregação da liberdade, por Lei não podem ser prejudicados por 

essa questão administrativa do Ministério Público". 

O juiz determinou as seguintes medidas cautelares a Dionar Nunes Cunha Junior 

e Erick Renan Oliveira Carvalho: 

• Não cometer um novo crime ou contravenção penal. 

• Residir no endereço declarado, relacionando-se bem com seus familiares 

e vizinhos, devendo comunicar com antecedência a esse Juízo eventual 

mudança de endereço; 

• Comparecer nesse Juízo mensalmente, especialmente em um dos dias 

designados no calendário de apresentação, para informar e justificar suas 

atividades; 

• Se recolher na sua residência todos os dias úteis até as 21:00 horas e lá 

permanecer até as 07:00 horas. 

• Se recolher em sua residência durante as 24 (vinte e quatro) horas do dia 

naqueles que não forem dias uteis (domingos e feriados). 

• Nunca andar em companhia de pessoas que se encontrem cumprindo 

pena, seja em regime aberto, semiaberto, fechado, ou livramento 

condicional, mesmo estando autorizadas a sair do presídio. Não andar 

acompanhado de menor de idade que esteja cumprindo medida 

socioeducativa; 
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• Não andar em turmas, gangues ou galeras; 

• Nunca portar armas de qualquer espécie; 

• Não usar ou portar em hipótese alguma entorpecentes e bebidas 

alcoólicas. 

• Não frequentar bares, boates, casas de Show, locais de prostituição, 

jogos, torneios de futebol ou baralho e lugares similares; 

• Sempre portar documentos pessoais e cópia do Alvará de Soltura. 

• Trazer comprovante de endereço (conta de água, luz, telefone ou 

declaração de duas pessoas idôneas) por ocasião da primeira 

apresentação na Secretaria Judiciária desse Juízo. 

• Visando a obtenção da verdade real determino que o acusado não poderá 

manter qualquer espécie de contato com as testemunhas arroladas pela 

acusação. 

• Submeter-se à fiscalização das autoridades encarregadas de 

supervisionar as presentes condições; 

 

Alessandro Gomes (Mineirinho), Valdileno Fraga (Preto) e Aline Maiara Ribeiro dos Santos são procurados pela polícia — Foto: Polícia 

Civil/Divulgação 
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Em relação aos réus Valdileno Braga Dias, Alessandro Gomes da Silva e Aline 

Maia Ribeiro dos Santos, também indiciados pela Polícia Civil por participação 

no duplo homicídio, o juiz Gabriel Veloso observou em sua decisão que a falta 

de manifestação do Ministério Público não muda em nada. Os réus estão 

foragidos e os mandados de prisões preventivas podem ser cumpridos a 

qualquer tempo. 
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Os envolvidos na ação de improbidade administrativa, denunciada pelo 

Ministério Público do Pará tem até 15 dias, a contar da data de inquirição 

mediante ao acatamento da Justiça, para apresentarem sua defesa preliminar 

ao juiz da Vara dos Feitos públicos da Comarca de Belém, Magno Guedes. O 

governador Helder Barbalho e outros nove envolvidos foram relacionados na 

denúncia que pede, entre outras medidas, o afastamento do chefe de estado. 

A ação de improbidade administrativa não tem prazos para prescrição, porém, 

seu julgamento pode resultar em penalidades que vão desde perda de bens, 
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ressarcimento do dano até a exoneração do cargo público com suspensão dos 

direitos políticos e pagamento de multa civil. 

Assinada nesta terça, 10, pelo Procurador Geral de Justiça, Gilberto Valente 

Martins, a ação pede o afastamento do governador Helder Barbalho (MDB), no 

caso da compra com dispensa de licitação de 400 ventiladores pulmonares da 

empresa SKN do Brasil Importadora e Exportadora de Eletrônicos LTDA, além 

de danos morais coletivos, indisponibilidade de bens, quebra de sigilo bancário 

e fiscal. 

No texto do documento, Gilberto Valente aponta existência de padrão de 

corrupção sistêmica" na atual gestão do Estado, "com ingerência direta" de 

Helder Barbalho. 
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Foi condenado a 28 anos de prisão Raimundo Nazaré, de 30 anos, acusado de 
violentar e matar por estrangulamento a empregada doméstica Norma Maria 
Reis Barros, de 50 anos, empregada doméstica. Os jurados também 
reconheceram que o réu cometeu crime de furto. 

A pena base pelo crime de homicídio foi de 20 anos e pelo crime de estupro 08 
anos, sendo ambas as penas somadas por ser crime cometido em concurso 
material.  A pena pelo furto ficou em um ano e quatro meses de detenção. 

Defesa e acusação 
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A decisão acolheu o entendimento do promotor do júri, Jayme Ferreira Bastos 
Filho, que sustentou a acusação em desfavor do acusado de ter sido autor do 
crime de homicídio qualificado, estupro e furto da bolsa da vítima. Para a 
promotoria do júri embora o laudo pericial de comparação biológica de material 
encontrado na vítima com o DNA do acusado tivesse resultado negativo, não 
significava que o réu não tinha cometido os crimes, considerando o primeiro 
laudo realizado no cadáver, de necropsia e o sexológico realizado no acusado, 
apontando indicativos de ter o réu tido relação com a vítima sem ter ejaculado. 
A tese acusatória considerou que o réu agiu em conjunto com terceira pessoa, 
não identificado, tendo este também estuprado, sendo desse comparsa o líquido 
espermático encontrado na vítima. 

Já a defesa do réu, sustentou a tese de negativa de autoria. Para o defensor, o 
laudo de comparação biológica não comprovou que o réu praticou crime de 
estupro, conforme o laudo pericial. Quanto ao homicídio, não havia provas nos 
autos de que o réu cometeu o homicídio e que estava no local, horas depois do 
crime, para consumir droga conforme confessou diante dos jurados. Quanto ao 
furto, o defensor também considerou duvidosa a acusação e que conforme o 
acusado disse no interrogatório, ele não estava com a bolsa da vítima, e que 
esta foi encontrada próxima do local onde o réu dormia, na área da mata. O 
defensor público requereu aos jurados a absolvição do réu por ausência de 
provas pelos três crimes. 

Interrogatório 

Raimundo Nazareno negou ter cometido os crimes e alegou que durante todo o 
dia, até às 18h, estava trabalhando na casa de uma senhora chamada “dona 
Dica”. A versão do réu é de que nesse dia foi para a área da mata onde 
costumava fumar drogas. O acusado também contou que não estava com a 
bolsa da vítima sob a cabeça, e viu quando os populares encontrarem o objeto 
próximo do local. 

À polícia, Raimundo Nazareno chegou a confessar que estava sem moradia por 
estar devendo dinheiro para traficante do Distrito de Icoaraci, e por isso estava 
dormindo naquele local. 

Entenda o caso 

O crime ocorreu em 2018, na área da mata do terreno do Exército, localizado na 
rodovia Augusto Montenegro, em Belém. A doméstica Norma Maria, após sair 
do seu trabalho, foi abordada no ponto de ônibus e levada para uma área de 
mata, onde foi estuprada e estrangulada por asfixia mecânica. 

Familiares da vítima passaram a procurar pela senhora após esta não chegar 
em casa na hora combinada para comemorar o aniversário de uma netinha. As 
buscas se extenderam a hospitais e necrotérios. Tarde da noite resolveram 
procurar nas imediações onde a mulher costumava pegar ônibus para retornar 
para casa, ocasião que verificaram um buraco na cerca do terreno de 
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propriedade da Aeronáutica. No local os familiares encontraram o acusado 
dormindo com a bolsa da vítima, servindo de travesseiro, ocasião em que 
passaram a cobrar o paradeiro da vítima. 

O réu negou ter cometido crime de estupro seguido de morte e alegou, ao ser 
preso no local do crime, que teria achado a bolsa da vítima. 
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Gilberto Valente Martins é hoje o único Procurador Geral de Justiça do país que 

está sendo processado por improbidade administrativa. O atual PGJ foi acusado 

de crime de peculato por ter acobertado e ter se beneficiado dos crimes de fraude 

e falsidade ideológica supostamente cometidos por sua esposa, a servidora 

pública municipal Ana Rosa Figueiredo Martins num rumoroso caso que vem se 

arrastando há anos na Justiça sem uma solução. 
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A queixa-crime (ação penal) contra Martins foi ajuizada no Tribunal de Justiça do 

Estado pelo ex-Procurador Geral de Justiça Marco Antônio das Neves em 

12/12/2018, que o acusa de ter omitido a cessão fraudulenta de sua esposa, 

transferida de seu cargo na prefeitura municipal de Belém (Executivo) para a 

Câmara Municipal (Legislativo) enquanto estava fora do país. 

Se confirmada, a manobra é totalmente ilegal e também caracteriza crime de 

peculato, já que nesta hipótese a servidora teria obtido vantagem 

comprovadamente ilícita, pois continuou recebendo seus vencimentos 

normalmente mesmo estando fora do Brasil. Ana Rosa ficou afastada de suas 

atividades pelo período de agosto de 2009 a fevereiro de 2010. 

De acordo com a denúncia, a esposa do atual PGJ viajou para Portugal em 

outubro de 2008 com o marido (que fazia mestrado no país) sem a autorização 

do prefeito da época, Duciomar Costa. Após residir um tempo no país europeu 

e gozar benefícios funcionais como licenças e férias, a então servidora pediu, 

irregularmente, a cessão da prefeitura para o gabinete do vereador Pio Netto, 

ex-vereador e hoje titular da Secretaria Municipal de Meio Ambiente (Semma). 

Ocorre que não há qualquer comprovação de que a mudança de um órgão para 

outro tenha sido em prol do interesse público como determina a Lei. 

O mais grave é que Pio Netto atestou que a esposa de Gilberto Martins tinha 

cumprido jornada de trabalho e comparecido normalmente ao gabinete enquanto 

que, na realidade, estaria, segundo a ação, na Europa em companhia do marido. 

Ou seja: os atestados de frequência foram forjados pelo então vereador, o que 

caracteriza crime de falsidade ideológica. 
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Informações privilegiadas contra ex-prefeito teriam facilitado esquema, segundo denúncia 

 

A denúncia contra Gilberto Martins que chegou ao MP dá conta que o atual 

procurador Geral de Justiça teria usado informações privilegiadas contra o então 

prefeito Duciomar Costa que obteve enquanto coordenador do Grupo de 

Atuação Especial no Combate ao Crime Organizado (Gaeco). 

Dessa forma teria conseguido a cessão fraudulenta da mulher para a Câmara 

Municipal de Belém, se beneficiando diretamente dos valores ilicitamente 

apropriados pela sua esposa, na medida em que os valores vieram a integrar o 

patrimônio do casal. 
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Apesar de ter recebido a notícia-crime sob o fato em 20/11/2018 o Ministério 

Público se manteve inerte e não apresentou qualquer denúncia em relação ao 

caso da esposa do atual procurador. 

Só após a judicialização e repercussão do caso foi que o Ministério Público 

instaurou um procedimento investigatório criminal (PIC) totalmente 

extemporâneo, que simulou uma investigação e concluiu que a servidora Ana 

Rosa Martins não havia cometido qualquer ilegalidade. 

Em 23 de maio de 2019, por determinação do 3º promotor de Defesa do 

Patrimônio Público e da Moralidade Administrativa, Domingos Sávio Campos, foi 

instaurado o inquérito civil 000404-151/2018, tendo como réus Ana Rosa 

Figueiredo Martins, o ex-prefeito de Belém, Duciomar Costa, Pio Neto. Cópias 

do inquérito foram encaminhadas à Procuradoria-Geral, Corregedoria e ao 

Centro de Apoio Operacional de Defesa do Patrimônio Público do MP. 

Martins devolveu valores ilegais recebidos pela esposa 

Após iniciada a apuração da suposta fraude, Gilberto Martins desembolsou do 

próprio bolso metade do valor recebido irregularmente por sua esposa e o 

devolveu aos cofres municipais, numa ação que o ligaria diretamente ao fato e 

comprova que a ilegalidade ocorreu. 

Um ano e meio depois, a queixa crime ajuizada pelo procurador Marco Antônio 

das Neves continua parada no Tribunal de Justiça do Estado, não sendo 

recebida ou rejeitada. Ao todo, 10 desembargadores juraram suspeição por 

“motivo de foro íntimo”, recusando a relatoria do caso. 
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O passo seguinte de Gilberto Martins foi se antecipar e entrar com um habeas 

corpus no STJ com o objetivo de trancar a ação, alegando a ilegitimidade do seu 

colega procurador de justiça em propor a ação penal. 

Em decisão datada de 26/05, o Ministro-Relator Ribeiro Dantas sobrestou o 

andamento da ação, não atendendo ao pedido de trancamento feito por Martins. 

JUSTIFICATIVA 

Em entrevista a um blog de notícias local em abril deste ano, Gilberto Martins 

afirmou que “...Não há crime algum, pois houve a devolução do valor a mais que 

ela utilizou quando estava em férias e licença, tudo publicado no Diário Oficial. 

Ela estava comigo fora do país, isso não configura qualquer ilícito ou lesão aos 

cofres públicos. Houve pequeno erro da administração e a minha esposa 

formalizou espontaneamente a devolução do valor, que eram 11 mil reais”, 

explicou. 

AÇÃO TRANCADA 

Após estourar o escândalo, em abril de 2011 Ana Rosa Martins foi cedida pela 

prefeitura para o Tribunal de Contas dos Municípios (TCM), que já foi presidido 

pelo tucano Zeca Araújo. Hoje, ela tem uma função gratificada e está lotada na 

Divisão de Manutenção e Obras da corte de contas, com uma remuneração 

líquida de R$ 8.342,44. 

Martins conseguiu no Superior Tribunal de Justiça (STJ) um habeas corpus para 

trancar a ação penal no qual é réu com o argumento de ilegitimidade ativa de 
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Marco Antônio das Neves na propositura da ação. A decisão não apreciou o 

mérito da existência ou não do crime, dada a robustez das provas. 

No último dia 23 de outubro, o procurador Marco Antônio das Neves impetrou 

recurso extraordinário perante à presidência do STJ para destrancar a ação. A 

questão ainda não está resolvida, pois se o recurso for acatado pelo STJ, o 

processo contra Gilberto Martins terá seu curso normal no Tribunal de Justiça do 

Estado. 

Procurador age para salvar cunhado e ex-secretário 

Recentemente, Gilberto Martins entrou em cena para ajudar o cunhado, Sérgio 

Amorim, ex-secretário de saúde de Belém e homem de confiança do prefeito 

Zenaldo Coutinho. Amorim foi o principal alvo da Operação Quimera, da Polícia 

Civil, que cumpriu mandados de busca e apreensão. Segundo a polícia, a 

compra desses respiradores teria sido superfaturada, além de outras transações 

entre a Sesma e a GM Serviços que teriam gerado um prejuízo superior a R$ 

1,1 milhão aos cofres públicos. 
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Gilberto Martins foi reconduzido ao cargo de chefe do MP por Jatene, em manobra que visava antecipar as eleições e sua nomeação para permitir com que a 
escolha fosse feita ainda por Jatene ao final do seu mandato Divulgação 

Há suspeitas de corrupção ativa e passiva, fraude licitatória e falsificação de 

documentos, entre outros crimes. Amorim teve os bens bloqueados pela Justiça 

e, quatro dias depois da Operação, foi exonerado, a pedido, por Zenaldo. O 

escândalo gerou outro escândalo: a descoberta de que Amorim é cunhado do 

procurador geral de Justiça, Gilberto Valente Martins, chefe do MP-PA. 

Durante a Operação Quimera, o assessor militar de Gilberto Martins, o tenente-

coronel Geomárcio Alves dos Santos, chegou ao local onde a polícia realizava 

busca e apreensão com o celular nas mãos filmando os policiais e exigindo as 

suas identificações, afirmando estar lá a mando do ‘Dr. Gilberto’, que se presume 

ser Gilberto Martins. Tal ato levou à abertura de uma investigação pela 

Corregedoria da Polícia Militar. O ato do assessor de Gilberto foi entendido como 

obstrução à Justiça e de constrangimento aos policiais e levou a delegada a 

registrar boletim de ocorrência sobre o fato. No último domingo (8), com medo 

de ser preso, Amorim ajuizou um pedido de habeas corpus preventivo, que foi 

concedido pelo desembargador Rômulo Nunes. 
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ANTECIPADA 

Gilberto Martins foi nomeado procurador-geral de Justiça para o biênio 2019-

2021 no final de 2018 pelo ex-governador Simão Jatene (PSDB), que encerraria 

o mandato logo depois. Ele foi reconduzido ao cargo que ocupa desde 2017, 

nomeado também pelo tucano. A eleição e escolha da lista tríplice deveriam 

ocorrer em março de 2019, mas uma manobra feita pelo próprio Gilberto Martins 

acabou dando a Jatene a chance de mantê-lo à frente do MPE por mais um 

mandato. O projeto de lei antecipando a data da eleição foi encaminhado por ele 

para Assembleia Legislativa e foi aprovado pela base ligada ao tucano. Em 2017, 

apesar de ter sido o segundo colocado na eleição no MP, Valente foi escolhido 

por Jatene para ser o procurador geral de Justiça. Na época, o primeiro lugar 

ficou com o promotor César Mattar, preterido pelo ex-governador. 


