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A Polícia Civil do Pará cumpriu nesta quinta-feira (10) mandados de prisão 

temporária e busca e apreensão contra quatro suspeitos de envolvimento em 

homicídio em Ananindeua, região metropolitana de Belém. A operação 'Brassica' 

contou com a atuação de agentes da Divisão de Homicídio (DH) e Coordenadoria 

de Recursos Especiais (CORE). 

De acordo com a Polícia Civil, o crime ocorreu em junho deste ano, nas 

proximidades de uma praça pública situada no bairro Cidade Nova. Segundo 

apurações e investigações preliminares, a vítima Edson Simões da Paz foi 

alvejada por disparos de arma de fogo por volta de 19h. 

Os criminosos fugiram em veículo de cor prata. As investigações apontam que 

ao menos três pessoas participaram do crime, fugindo logo em seguida pela BR-

316. Segundo a PC, após ser atingida, a vítima correu pelo canteiro da Rua da 

Providência quando foi baleado por outro suspeito, que estava em um outro 

carro, de cor preta. 
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Durante a operação, foi cumprido um mandado de prisão temporária de um 

suspeito e cinco mandados de busca e apreensão. Duas aramas de fogo e um 

simulacro, além de munições e aparelhos celulares foram apreendidos. 

Durante o cumprimento de um mandado de prisão no bairro Águas Lindas, ao 

ser abordado, um homem suspeito de integrar organização criminosa disparou 

contra agentes, que revidaram e balearam o suspeito. 

O homem foi preso e encaminhado ao Sistema Prisional pela Corregedoria da 

Polícia Militar para os procedimentos de cabíveis. A Polícia informou que as 

diligências continuam para localizar os outros suspeitos apontados como 

integrantes do grupo criminoso que participaram da ação criminosa. 

• ANANINDEUA 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://g1.globo.com/pa/para/cidade/ananindeua/
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A Polícia Civil do Pará cumpriu mandados de prisão temporária e busca e 

apreensão na manhã desta quinta-feira, 10, em Ananindeua, na Região 

Metropolitana de Belém. A ação foi resultado da Operação Brassica deflagrada 

pela Divisão de Homicídio (DH) e Coordenadoria de Recursos Especiais 

(CORE). 



 
CLIPPING DE NOTÍCIAS DO TJPA 

Departamento de Comunicação – Coordenadoria de Imprensa 
(91) 3205-3256/3274 – coordenadoria.imprensa@tjpa.jus.br 

 

A operação era contra quatro suspeitos de envolvimento em um homicídio 

ocorrido no primeiro semestre de 2020. O crime ocorreu nas proximidades de 

uma praça pública situada no bairro Cidade Nova, e segundo as apurações e 

investigações preliminares, a vítima Edson Simões da Paz foi alvejada por 

disparos de arma de fogo efetuados por suspeitos por volta das 19h, do dia 16 

de junho deste ano. 

Os criminosos fugiram em um veículo Hyundai/Hb20 de cor prata. A investigação 

aponta que ao menos três pessoas participaram da empreitada criminosa, e se 

evadiram do local pela Rua da Providência  no sentido BR-316. 

Após ser alvejada, a vítima correu pelo canteiro central da Rua da Providência 

quando foi novamente alcançada por tiros de arma de fogo, desta vez, feito por 

um suspeito que chegou do lado oposto da via em um veículo Ford/Ecosport de 

cor preta. 

Na operação desta quinta-feira, 10, foi cumprido um mandado de prisão 

temporária de um suspeito e cinco mandados de busca e apreensão. Durante a 

ação, duas armas de fogo e um simulacro, munições e aparelhos celulares foram 

apreendidos. 

Ainda pela manhã, dando sequência ao cumprimento de um mandado de prisão 

temporária no bairro de Águas Lindas, um homem, membro de uma organização 

criminosa, foi baleado após agentes da Polícia Civil revidarem à injusta 

agressão. 

A operação totalizou com um homem preso e encaminhado ao Sistema Prisional 

pela Corregedoria da Polícia Militar para os procedimentos de cabíveis. 
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As diligências seguem no sentido de localizar os outros dois suspeitos apontados 

como integrantes do grupo criminoso que participaram da ação criminosa. 

Fonte: Agência Pará 
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A empresa Engefort Construtora e Empreendimentos Ltda. entrou na última 

quarta-feira (9) com mandado de segurança na 1ª Vara de Fazenda da capital 

contra o prefeito Zenaldo Coutinho, a Comissão Especial de Licitação da 

Prefeitura de Belém e a Secretaria Municipal de Coordenação Geral de 

Planejamento e Gestão (Segep) para suspender liminarmente o edital sob a 

forma de Regime Diferenciado de Contratação (RDC) Eletrônico de nº 034/2020 
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da Secretaria Municipal de Urbanismo (Seurb) com valor global de R$ 

148.995.814,07 lançado dia 4 de novembro. O motivo seria os vícios, tanto na 

elaboração do edital convocatório, quanto na divulgação das informações 

referentes à habilitação do consórcio vencedor. 

O procedimento prevê a contratação de empresa, por um prazo de 30 meses, 

para prestação de serviços de pavimentação e drenagem da avenida Augusto 

Montenegro, no trecho de 8,5 km, compreendido entre os terminais rodoviários 

Mangueirão e Maracacuera. O pregão foi realizado no dia 30 do último mês. Na 

ação, a Engefort alega que o edital está em desacordo com a legislação e aponta 

arbitrariedades cometidas pelos agentes, “além do flagrante desrespeito às 

exigências da Lei de Responsabilidade Fiscal para a realização de um 

procedimento desta natureza”. 

• Caixa tem longas filas para obter última parcela de auxílio 

A empresa ressalta que o momento para a realização do certame é impróprio, 

por ter ocorrido em pleno período eleitoral e no encerramento do mandato do 

atual prefeito, Zenaldo Coutinho, tendo como consequência um “elevado 

comprometimento do orçamento da próxima gestão, o que levanta fortes dúvidas 

quanto à viabilidade da contratação, ainda mais tendo em vista o montante 

estimado para a realização da obra face ao notável comprometimento dos cofres 

públicos em decorrência do combate à pandemia de COVID-19 que ainda 

atravessamos”, justificou. 

Entre as irregularidades apontadas está a exigência obrigatória das empresas 

interessadas em participar do RDC do cadastro prévio no Cadastro Unificado de 

Fornecedores (SICAF) para a habilitação o que, segundo a Engefort, “acabou 

https://www.diarioonline.com.br/noticias/para/619592/caixa-tem-longas-filas-para-obter-ultima-parcela-de-auxilio
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por restringir o caráter competitivo da licitação”, e violando determinações da Lei 

n° 8.666/93 (Das Licitações). Desta forma, a Engefort alega violação do seu 

direito de participação no certame “em virtude da exigência indevida 

estabelecida no edital”. 

Ainda segundo a empresa, a exigência é vedada pela Súmula nº 274 do Tribunal 

de Contas da União (TCU), no intuito de assegurar a plena igualdade de 

condições entre os concorrentes da licitação, em obediência às exigências do 

artigo 37, XXI, da Constituição Federal. 

Outro ponto questionado na ação é a não apresentação no parecer técnico 

publicado dia 4/12 no portal Compras Net dos documentos referentes à 

habilitação técnica do consórcio vencedor MULTISUL-HB20-EPCCOM, 

“impossibilitando que as demais partes pudessem realizar a análise dos 

documentos e efetuar possíveis questionamentos. 

Como se não bastasse a ausência dos documentos do consórcio vencedor, o 

endereço eletrônico para consulta dos procedimentos na modalidade RDC 

eletrônico, segundo a ação, “encontra-se indisponível para acesso e consulta 

dos autos do processo de licitação, ferindo mais ainda a transparência do 

certame”. 

PARA ENTENDER 

- O procedimento prevê a contratação de empresa, por um prazo de 30 meses, 

para prestação de serviços de pavimentação e drenagem da avenida Augusto 

Montenegro, no trecho de 8,5 km, compreendido entre os terminais rodoviários 

Mangueirão e Maracacuera. 
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- Edital convocatório e divulgação das informações referentes à habilitação 

estariam com vícios, segundo o documento. 

Licitação afronta Lei de Responsabilidade Fiscal 

A licitação, aponta ainda a Engefort, fere frontalmente a lei Complementar n° 

101/2000 (Lei de Responsabilidade Fiscal – LRF), que determina, em seu artigo 

16, que ações que acarretem aumento da despesa deverão ser obrigatoriamente 

acompanhadas das estimativas “do impacto orçamentário-financeiro no 

exercício em que tal ação entrar em vigor e nos dois subsequentes, juntamente 

com a declaração do ordenador da despesa de que o aumento tem adequação 

orçamentária e financeira com a lei orçamentária anual e compatibilidade com o 

plano plurianual e com a lei de diretrizes orçamentárias”. 

Segundo a ação, não foram apresentados pelo ordenador a estimativa de 

impacto econômico-orçamentário das despesas geradas pelo certame no 

exercício atual (2020) e nos dois subsequentes (2021 e 2022), contrariando 

determinações do art. 16 da LFR. “O descumprimento das exigências do artigo 

16 da LRF, por si só, já configura irregularidade capaz de justificar a suspensão 

do certame, contudo, as violações à Lei de Responsabilidade Fiscal não 

terminam por aí, uma vez que a vedação prevista no artigo 42 do mesmo 

dispositivo legal também fora flagrantemente violada” 

O dispositivo dispõe que o gestor municipal não deve endividar o município nos 

últimos dois quadrimestres do último ano de sua gestão, evitando despesas que 

não possam ser integralmente cumpridas dentro do mesmo ano em que foram 

geradas. Essa proibição busca evitar que o gestor municipal que esteja deixando 
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o cargo inviabilize a gestão de seu sucessor através do comprometimento do 

orçamento municipal. 

“Contudo, é exatamente o que irá ocorrer caso haja o prosseguimento do 

certame licitatório, uma vez que, de acordo com o cronograma físico-financeiro 

da obra, o impacto no orçamento municipal nos 12 primeiros meses de contrato 

seria de R$ 82.468.160,12. Assim, além do vultoso impacto orçamentário no 

primeiro ano de execução do contrato, haveria também o comprometimento 

orçamentário dos exercícios subsequentes até a conclusão das obras”, diz a 

ação. 

DISPONIBILIDADE 

A empresa solicita à justiça que sejam disponibilizados os documentos de 

habilitação das empresas vencedoras para análise das partes interessadas e 

realização de eventuais questionamentos no prazo de 48 horas, sobpena de 

multa diária novalor de R$ 5.000,00. 
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Os familiares da ciclista Janice Dias, morta após ser atropelada por Mariano de 

Oliveira Lages, no último dia 26 de agosto deste ano, protestaram em frente ao 

edifício onde mora o acusado e onde aconteceu o acidente, na avenida Senador 

Lemos, no bairro do Umarizal, em Belém. O motivo do protesto se deve ao 

arquivamento do caso por parte do Ministério Público do Estado do Pará (MPPA). 
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Segundo os familiares, no documento o MPE atesta que o arquivamento se 

embasa na tese que a vítima é a culpada pelo acidente, o que motivou a revolta. 

“Queremos pedir ao Ministério Público para que a justiça seja feita, que o caso 

não fique como uma fatalidade, mas como crime de trânsito”, disse Jaqueline 

Dias, filha da vítima. 

A revolta dos familiares se baseia pela acusação de que o condutor Mariano de 

Oliveira Lages estaria ao telefone quando saía do edifício, o que teria sido 

registrado pelas câmeras de segurança. Eles acusam que as imagens teriam 

sido editadas, antes de serem enviadas para a Polícia Civil (PC). 

“Essas imagens mostram como ele é o culpado, além de mostrar que minha mãe 

deu atenção, tanto que ela chega a descer da bicicleta, mas o condutor ignora, 

segue e atropela minha mãe. Mas, ao que tudo indica, as imagens foram 

editadas, o que contribuiu para a justiça inocentar ele”, completou Jaqueline 

Dias. 

Janice Dias foi atropelada na noite de 26 de agosto, deste ano. Ela chegou a ser 

socorrida, mas não resistiu aos ferimentos e morreu no dia 4 de setembro. 

Amigos ciclistas da vítima participaram do ato de ontem para alertar sobre as 

imprudências de trânsito e falta de políticas destinadas a eles. “Belém não 

favorece os ciclistas, sem falar que os condutores não recebem educação, nem 

punição”, concluiu Daniele Queiroz, do coletivo ParaCiclo. 
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POLÍCIA 

Em nota, a Polícia Civil informa que todas as perícias referentes ao caso foram 

solicitadas, com acompanhamento direto dos advogados por parte da vítima. 

“Vale ressaltar que a Polícia Civil realizou o papel de Polícia Judiciária, coletando 

depoimentos e informações inerentes ao episódio, e inclusive, perícias 

solicitadas pela família também foram realizadas. Por conta disso, o delegado 

do caso recebeu elogio do advogado da família em ofício encaminhado à 

Seccional da Sacramenta, de protocolo número: 8752020. O Ministério Público 

do Estado solicitou o arquivamento do inquérito e agora cabe à Justiça deferir ou 

não o pedido”, diz o texto. 
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A pedido do Ministério Público do Estado do Pará (MPPA) e da Polícia Civil, o 

inquérito sobre o atropelamento da ciclista Janice Dias da Silva foi arquivado 

nesta sexta-feira (11), pelo juiz da 4ª Vara Criminal de Belém, Altemar da Silva 

Paes. Segundo a decisão, "não há indícios de qualquer delito praticado pelo 

investigado". 

No documento, o juiz leva em conta a análise da autoridade policial que presidiu 

o inquérito, que concluiu que a vítima estava pedalando na contramão da 

https://www.oliberal.com/policia/bombeiros-tentam-resgatar-ciclista-presa-de-baixo-de-carro-apos-acidente-1.299874
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avenida Senador Lemos, onde o acidente ocorreu, "colocando em risco sua 

vida". O laudo pericial informou que Janice Dias "vinha trafegando já há algum 

tempo no sentido contrário da avenida". 

A decisão também endossou a argumentação do promotor do caso, que afirmou 

que "da análise dos depoimentos das testemunhas, bem como do laudo pericial 

destacado, não é possível se imputar responsabilidade penal a Mariano de 

Oliveira Lages pelo sinistro ocorrido, ainda que de forma culposa, porquanto 

vislumbrando os detalhes do mencionado laudo, bem como as palavras das 

testemunhas, não é caracterizado qualquer indício de culpa na conduta dele, 

tampouco dolo". 

O caso 

Janice foi atropelada enquanto pedalava na avenida Senador Lemos (Reprodução) 

Janice Dias ficou presa sob as ferragens de um carro após ser atropelada 

enquanto andava de bicicleta, na manhã de quarta-feira, 26 de agosto, na 

avenida Senador Lemos, entre as travessas Dom Romualdo Coelho e Dom 

Romualdo de Seixas, no bairro do Umarizal, em Belém. 
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Testemunhas informaram que a mulher estava passando de bicicleta em frente 

a um prédio, quando o motorista do carro particular, modelo Land Rover, saiu da 

garagem do edifício sem prestar atenção e acabou colidindo com a ciclista. 

Depois do acidente, a vítima acabou ficando presa embaixo do veículo, mais 

precisamente na roda. 

A vítima foi socorrida pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e 

ficou internada em um hospital particular, mas não resistiu aos ferimentos e 

morreu nove dias depois do atropelamento, em 4 de setembro. O caso revoltou 

grupos de ciclistas da cidade, que promoveram manifestações pedindo justiça 

pela morte de Janice. 

 

 

https://www.oliberal.com/belem/manifestacao-em-belem-cobra-justica-por-morte-de-ciclista-1.334787
https://www.oliberal.com/belem/manifestacao-em-belem-cobra-justica-por-morte-de-ciclista-1.334787

