
Ministério Público Federal
Procuradoria Regional da República - 5ª Região

Exm.º Sr. Desembargador Federal Relator e Demais Integrantes do Tribunal Regional Federal - 5ª Região

Ref.  :  0008480-05.2011.4.05.0000 / INQ 2372 PB

Denúncia n.º 10.034/2015

O MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL, por conduto de seu representante ao final

assinado, com fulcro no art. 24 do Código de Processo Penal e no art. 100 do Código Penal, vem, perante

esse egrégio Tribunal Regional Federal, oferecer DENÚNCIA em desfavor de:

EDSON GOMES DE LUNA,  brasileiro,  casado,  prefeito  do  município  de

Duas  Estradas/PB,  nascido  em  06/03/1975,  documento  de  identidade  nº

1802203 SSP/PB, CPF nº 991.973.594-91, filho de Geraldo Damião de Luna e

Maria Marlene Gomes de Luna, residente na rua José Felipe, 66, Centro, Duas

Estradas/PB

ROBERTO  CARLOS NUNES,  brasileiro,  casado,  empresário,  nascido  em

15/12/1966.  Documento  de  identidade  n.º  2287319  SSP/PB,  CPF  n.º

568.095.904-63,  filho  de  Pedro  Olegário  Nunes  e  Josefa  Alves  da  Costa,

residente na Fazenda São Francisco, Zona Rural de Duas Estradas/PB

JOSÉ  SERAFIM  BEZERRA,  brasileiro,  casado,  professor,  nascido  em

29/05/1957.  Documento  de  identidade  n.º  379.339  SSP/PB,  CPF  n.º

251.136.904-49, filho de Pedro Serafim Bezerra e Maria do Carmo Bezerra,

residente na Rua Alfredo Costa, 60 – Centro. Duas Estradas/PB
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ANTÔNIO BELARMINO PONTES,  brasileiro, casado, funcionário público

municipal,  nascido  em  21/06/1962.  Documento  de  identidade  n.º  957.273

SSP/PB, CPF n.º  815.694.677-49, filho de José Belarmino da Silva e Alzira

Ferreira Pontes, residente na Rua do Sol, 53 – Centro. Duas Estradas/PB

EDMILSON DE PAULA,  brasileiro, casado, funcionário público municipal,

nascido em 04/03/1965. Documento de identidade n.º 1.018.347 SSP/PB, CPF

n.º  528.865.494-87,  filho  de  Sebastião  Cícero  de  Paula  e  Maria  do  Carmo

Nunes,  residente  na  Rua  Manoel  Pessoa  Sobrinho,  s/n  –  Centro.  Duas

Estradas/PB

HERÁCLITO DO NASCIMENTO,  brasileiro,  casado,  funcionário  público

municipal,  nascido  em 25/10/1977.  Documento  de  identidade  n.º  2.179.576

SSP/PB, CPF n.º  024.758.794-08,  filho de José Heráclito das Neves Pinto e

Maria José do Nascimento Pinto, residente na Rua São Francisco de Assis, s/n –

Centro. Duas Estradas/PB

Em razão dos fatos e condutas a seguir descritas:

DOS FATOS  

A presente denúncia toma como fundamento os fatos apurados no IPL n.º 24/2010,

inicialmente  voltado  para  investigar  diversas  irregularidades  cometidas  pelos  prefeitos  de  Duas

Estradas/PB.

O foco de investigação, inicialmente genérico, tomou nova orientação após a juntada

do Relatório de  Fiscalização/CGU n.º  01458/2009,  onde  foram indicadas  diversas  inconsistências  na

gestão das verbas remetidas pela União e seus órgãos para a prefeitura de Duas Estradas.

Das irregularidades verificadas pelo Relatório da CGU, restou ao IPL 24/2010 apurar

as  inadequações  ocorridas  na  implementação  do  programa  Assistência  Farmacêutica  e  Insumos

Estratégicos,  programa que foi realizado com valores repassados pelo  Ministério da Saúde,  valores

esses e empregados sem prévio procedimento licitatório ou com procedimento licitatório montado.

A realização do referido programa se fez por dois modos. 
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No primeiro deles foram adquiridos medicamentos sem licitação. 

De acordo com a tabela constante do Relatório da CGU, foram realizadas as seguintes

compras com verbas federais:

07.131.879/0001-50  Drogaria Gomes 31.07.2008 R$ 11.347,10

03.246587/0001-01  SUFRAMED 06.08.2008 R$ 4.196,00

08.778.201/001-26  Drogafonte 09.02.2009 R$ 2.563,79

05.316.144/0001-75  Distribuidora  de
Medicamentos  e Cosméticos
LTDA 

20.03.2009 R$ 1.367,37

No entanto, com verbas federais e locais, a Prefeitura de Duas Estradas adquiriu, entre

janeiro/2008 e julho/2009, R$ 150.865,01 em medicamentos sem a devida licitação. Está nítida a prática

constante e reiterada de compra direta, com a atuação concreta do então prefeito, Roberto Carlos Nunes.

Destaque-se  que  foram  23  aquisições  (entre  verbas  de  natureza  federal  e  outras)

realizadas em curto espaço de tempo e favorecendo as mesmas empresas, entre as quais, encontra-se a

Drogaria Gomes (vide tabela acima), que, conforme será demonstrado adiante era controlada à época pelo

atual prefeito, Edson Gomes de Luna. 

Circunstância  que  permite  aferir  a  sua  influência  na  máquina  administrativa  antes

mesmo de ser eleito, conclusão a ser reforçada quando forem descritas as demais condutas que envolvem

o Programa Assistência Farmacêutica e Insumos Estratégicos.

Assim, mesmo não sendo possível aferir a participação direta dos demais empresários,

a  leitura  conjunta  dos  acontecimentos  manifesta  a  atuação  concreta  de  Edson  Gomes  de  Luna  nos

esquemas para utilização irregular de verbas da prefeitura de Duas Estradas, quando estas se destinaram a

adquirir produtos farmacêuticos.

Outro  modo  de  aquisição  de  medicamentos  praticados  pela  Prefeitura  de  Duas

Estradas seria a  realização de procedimentos licitatórios montados, inexistindo nessas

ocasiões, a real concorrência.

Com efeito, utilizando as verbas do Ministério da Saúde foram realizadas duas Cartas

Convites - n.ºs 18/2008 e 05/2009 – cujos documentos evidenciam inconsistências graves, nenhuma delas

justificadas pelos envolvidos.

A lista do Relatório n.º 1458/2009 da CGU é bastante específica:
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Convite n.º 18/2008

1.  A solicitação de aquisição de medicamento, feita pela Secretaria Municipal de Saúde

ao Prefeito do Município, está datada de 17/06/2008, mas a relação de medicamentos

a serem adquiridos  está datada de 17/07/2008;

2.  O  item  2.0  da  Carta  Convite,  datada  de  25/06/2008,  definiu  que  a  sessão  de

recebimento  e  abertura  dos  envelopes  de  documentação  e  propostas  seria  no  dia

14/07/2008, mas a lista de medicamentos, anexada ao procedimento, está datada de

25/07/2008 – 1 mês após a emissão da Carta Convite e 11 dias depois da data da

sessão de abertura dos envelopes;

3.  Na relação de medicamentos licitados não são indicadas as quantidades, a referência

às quantidades é indicada apenas pelo número de caixas, não especificando quantos

remédios deverá conter cada caixa, uma vez que vários medicamentos são veiculados

com embalagens com quantidades diversas. A situação é idêntica nas três propostas

apresentadas;

4.  A relação de medicamentos licitadas é preenchida com erros de grafia que se repetem

nas três propostas apresentadas;

5.  Instruíram as propostas vários documentos obrigatórios com data posterior ao dia de

abertura dos envelopes;

6.  A empresa J.J. Comércio de Produtos Farmacêuticos Ltda foi admitida na licitação

com Certidões Negativa de Débitos - relativas à contribuições sociais e aos tributos

municipais – vencidas.

Convite n.º 05/2009

1.  Na  relação  de  medicamentos  licitados  não  são  indicadas  as  quantidades,  a

referência às quantidades é indicada apenas pelo número de caixas, não especificando

quantos remédios deverá conter cada caixa, uma vez que vários medicamentos são

veiculados com embalagens com quantidades diversas. A situação é idêntica nas três

propostas apresentadas;

2.  A Drogaria Saúde (Adriana Cardoso de Luna – ME) foi admitida na licitação

com certificados de regularidade do FGTS em nome de outra empresa;
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3.  A proposta da Drogaria Saúde, com exceção de dois medicamentos, vem com

preços idênticos àqueles estimados pela CPL, inclusive com erros de grafia contidos

na estimativa da Administração;

4.  A mesma identidade de propostas pode ser observada naquela apresentada pela

Farmácia São Sebastião – que varia 1% dos preços indicados pela Drogaria Saúde – e

pela J. J. Comércio de Produtos Farmacêuticos ltda – que varia 2% daqueles indicados

pela Drogaria Saúde.

Ressalte-se que todas estas irregularidades podem ser confirmadas pela análise dos

documentos colecionados no anexo.

Algumas  informações sobre as irregularidades foram acrescidas pelos depoimentos

dos envolvidos.

Ao que se constata, havia na Prefeitura uma prática reiterada não só para a compra

direta mas também para a montagem de licitações.

O  modus  operandi  consistia  em  que  um  representante  da  prefeitura  convidava

pessoalmente alguns empresários da região para participarem do certame. 

Quando  realizava  o  convite,  oferecia  uma  tabela  com  os  medicamentos  a  serem

adquiridos,  tabela esta que era preenchida a mão pelo empresário,  que na mesma  ocasião,  ou algum

tempo depois, fornecia ao representante da prefeitura os documentos de habilitação da empresa.

Avisados  sobre  o  dia  de  realização  do  certame,  os  representantes  das  empresas

finalmente dirigiam-se à Prefeitura onde viam a abertura de um envelope lacrado com as propostas –

reproduzidas desta feita em tabelas preenchidas no computador e com os mesmos  erros de grafia –.

Anunciada  a  empresa  vencedora  os  outros  dois  se  restringiam a  constatar  que  os  valores  da  oferta

escolhida eram um pouco superiores aos seus.

A montagem fica clara desde esse momento.

No entanto, outras evidências reforçam essa constatação inicial, além de revelarem a

grande influência de Edson Gomes de Luna na máquina administrativa.
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Com efeito, por meio dos depoimentos dos envolvidos nas referidas Cartas Convites,

constatou-se que as empresas beneficiárias da licitação,  DROGARIA GOMES e DROGARIA SAÚDE, são

formalmente de propriedade de pessoas vinculadas ao atual prefeito Edson Gomes de Luna, que, mais que

isso, seria o seu gestor de fato.

A Drogaria Gomes - Contrato n.º 18/2008 (Carta Convite 18/2008), destaque-se que a

assinatura do contrato não é de origem conhecida -, é beneficiada com compras diretas constantes do

primeiro item desta denúncia. Ela tem como proprietário formal Edmy Gomes de Luna, irmão de Edson. 

A Drogaria Saúde, por sua vez - Contrato 05/2009 (Carta Convite 05/2009) – traz

como proprietária formal Adriana Cardoso de Luna, à época esposa de Eliton Gomes de Luna, falecido,

também irmão do prefeito Edson Gomes. 

A atuação de Edson Gomes como gestor de fato dessas duas empresas é indicada nos

depoimentos  de  Adriana  Cardoso  de  Luna,  de  Edmy  Gomes  de  Luna  e  também  de  Heráclito  do

Nascimento Pinto:

Adriana: 

“ … que apesar de figurar como proprietária da farmácia acima mencionada, sempre coube ao

seu ex-esposo ELITON GOMES DE LUNA e aos seus irmãos EDSON GOMES DE LUNA e

EDMY GOMES DE LUNA administrar a farmácia … a declarante nada sabe se a empresa que

estava  em  seu  nome  participou  da  carta  convite  n.º  05/2009,  destacando  que  competia  a

ELITON  e  seus  irmãos  EDSON  e  EDMY  administrar  a  Drogaria  Saúde  …”  (f.  218)  –

Ressalte-se que o próprio Edson admite que após a separação de Eliton e Adriana, a Drogaria

Saúde foi extinta (f. 299)

Edmy:

“... destacando que a assinatura lançada no Contrato n.º 18/2008 (fls. 72/73) não fluiu de seu

punho,  acreditando  que  possa  ser  de  seu  irmão,  Sr.  EDSON  GOMES  DE  LUNA  …  o

reinquirido ressalta que em 2008 estava cursando Fisioterapia na UNIPÊ em João Pessoa/PB,

local em que residiu até o final do ano de 2009, de modo que seu irmão, EDSON GOMES DE

LUNA, era quem de fato administrava a drogaria GOMES … a partir de setembro de 2010,

com o retorno definitivo ao município de Duas Estradas/PB, passou a administrar de forma

isolada  a  DROGARIA  GOMES ...”  (f.  333)  –  Destaque-se  que  a  análise  grafotécnica  foi
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inconclusiva, ou seja, de fato não é possível afirmar que a assinatura do contrato tenha sido

feita por Edmy (f. 349, item 2 da conclusão)

Sendo que foram detectadas inconsistências entre seus depoimentos, Edmy foi reinquirido mais

uma vez, quando esclareceu: “... quanto as licitações n.º 18/2008 e 05/2009, por se tratar de

uma cidade pequena (Duas Estradas/PB) todos se conhecem, de modo que o senhor conhecido

por  ANTÔNIO  DAVI  procurou  o  declarante  através  do  seu  irmão  EDSON  GOMES DE

LUNA, que era de fato o proprietário da farmácia DROGARIA GOMES … APESAR DE NO

PERÍODO DE 2008 E 2009 SE ENCONTRAR NA MAIOR PARTE DO TEMPO EM João

Pessoa/PB, onde cursou Fisioterapia na UNIPÊ, aos finais de semana costumava voltar a Duas

Estradas/PB … dessa  forma,  atendendo a  um pedido de  seu  irmão,  EDSON GOMES DE

LUNA, compareceu a Prefeitura e assinou toda a documentação que já estava produzida e que

na ocasião lhe foi apresentada … à época, não acompanhava a gestão financeira da empresa, de

modo que não acompanhou os desdobramentos …” (f. 374)

Heráclito:

“... o reinquirido conhece o Sr. EDSON GOMES DE LUNA há mais de dez anos, sabendo que

a Drogaria Gomes pertencia a ele em 2008 … o sr. EDSON GOMES DE LUNA costumava

participar de licitações em Duas Estradas/PB representando a Drogaria Gomes … “ (f. 330) –

Sendo que o sr. Heráclito continua sendo funcionário público municipal, não é de se imaginar

confusão sobre a identidade do atual prefeito.

Fácil perceber a conivência entre os membros da CPL e os empresários beneficiados.

Quando inquiridos  foram assertivos  ao  afirmarem terem responsabilidade  em revisar  os  documentos

trazidos pelas empresas (aliás trazidos pelas empresas não, pois todos eram coletados por um agente da

prefeitura, que depois digitalizava as propostas) contudo, mesmo assim, não conseguiram justificar as

irregularidades evidenciadas pela CGU: ausência de documentos necessários para habilitação, ausência de

especificação das quantidades de medicamentos, erros idênticos de grafia nas tabelas de indicação de

medicamentos, entre outros.

Os membros da CPL, José Serafim Bezerra, Antônio Belarmino Pontes, Edmilson de

Paula e Heráclito do Nascimento, e também o empresário de fato beneficiado, ou seja, o atual prefeito,

Edson Gomes de Luna, fazem parte de um esquema de montagem de licitações.
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Por  causa  desse  esquema,  foram  adquiridos  medicamentos  para  o  Programa

Assistência  Farmacêutica  e  Insumos  Estratégicos  sem  que  se  obedecesse  a  necessária  concorrência

voltada para a obtenção do melhor preço.

CAPITULAÇÃO  

Ao  admitir  compra  direta  de  medicamentos  com verbas  federais,  Roberto  Carlos

Nunes, então prefeito de Duas Estradas/PB, incorreu quatro vezes na conduta do art. 89 da Lei 8.666/93.

Edson Gomes de Luna, por sua vez, tendo sua empresa (de fato) na condição de beneficiária do esquema,

reproduziu a conduta do parágrafo único do mesmo art. 89.

Em  relação  aos  Convites  n.º  18/2008  e  05/2009,  verdadeiros  simulacros  de

procedimento licitatório, Edson Gomes de Luna, na condição de gestor de fato das empresas beneficiadas

com o esquema criminoso, incorreu na conduta típica do art. 89 da Lei n.º 8666/1993. De igual modo,

José Serafim Bezerra, Antônio Belarmino Pontes, Edmilson de Paula e Heráclito do Nascimento Pinto,

mesmo admitido o comando do esquema na pessoa do falecido Antônio Davi, na condição de integrantes

das Comissões de Licitação, também contribuíram de forma induvidosa para o favorecimento ilícito das

empresas vinculadas aos irmãos Gomes de Luna, incorrendo  assim na conduta típica do art. 89 da Lei n.º

8666/93.

A esta altura é preciso esclarecer que, não havendo segurança quanto ao envolvimento

doloso de Edmy, de Adriana e também dos proprietários das demais farmácias nas condutas ora descritas,

reserva-se este autor público o direito de posteriormente realizar aditamento da denúncia acaso novos

elementos, trazidos à evidência durante a instrução, sejam indicativos dessa associação.

CONCLUSÃO  

Diante das evidências de conduta criminosa, requer o Ministério Público Federal: a) a

notificação dos denunciados, possibilitando-lhes oportunidade para apresentação de defesa preliminar; b)
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a intimação das testemunhas abaixo listada para serem ouvidas em juízo; c) por fim, recebida a denúncia,

a citação de todos para os demais atos processuais até sentença que espera como sendo condenatória.

Termos em que,

pede e espera deferimento.

Recife, 29 de maio de 2015

UAIRANDYR TENÓRIO DE OLIVEIRA

Procurador Regional da República
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Rol de testemunhas:

• Adriana Cardoso de Luna

Rua Professor Félix Cantalice, Centro, Pirpirituba/PB CEP 58.213-000

Tel. (83) 8814-3250

• Edmy Gomes de Luna

Rua São Manoel, 536/101, Centro, Guarabira/PB CEP 58250-000

Tel. (83) 9113-1320 e 3684-1063

• Janicléia Gabriel Silva do Nascimento

(Responsável pela Farmácia São Sebastião)

Rua São Sebastião, s/n, Estacada, Curral de Cima/PB CEP 58291-000

Tel. (83) 3626-1623

• Josivaldo de Oliveira Pereira

(Responsável pela Farmácia JJ Comércio de Produtos Farmacêuticos ltda)

Rua São Manoel, 245, Centro, Guarabira/PB

Tel. (83) 3271-3676
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