
EXCELENTÍSSIMO(A) SENHOR(A) JUIZ(A) FEDERAL DA SEÇÃO JUDICIÁRIA

DO ESTADO DO PARÁ

Inquérito Civil Público nº 1.23.000.002184/2013-15

O  MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL,  por  meio do Procurador  da

República signatário, vem à presença de Vossa Excelência, com fulcro nos artigos

37,  §  4º  e  129,  III  da  Constituição  Republicana  c/c  o  art.  6º,  XIV,  f,  da  Lei

Complementar nº 75/93, e na Lei nº 8.429/92, e com base nos documentos que

compõem o processo acima citado, ajuizar

AÇÃO CIVIL PÚBLICA POR ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA, em face

de

AILSON SANTA MARIA DO AMARAL, brasileiro, prefeito

Municipal  de  Igarapé-Miri,  portador  do  CPF  nº

628.497.942-87,  com  endereço  comercial  na  Praça

Sarges Barros – Palacete, nº 252, Centro,  CEP 68430-

000, Igarapé-miri/PA; 

M.M.  LOBATO  COMERCIO  E  REPRESENTAÇÕES

LTDA, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ

sob  o  nº  05.109.384/0001-07,  com  sede  na  Rodovia

Augusto Montenegro, 1331, KM 23, Agulha, CEP 66.813-

190, Belém/PA,
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com o propósito de responsabilizar o agente causador de danos à

Administração  Pública,  consoante  os  fundamentos  fáticos  e  jurídicos  a  seguir

aduzidos.

1 - DOS FATOS

1. Em dezembro de 2013 foi encaminhada a esta Procuradoria da

República representação formulada pelo senhor Edir Pinheiro Correa, Vice-Prefeito

do Município  de  Igarapé-miri,  em que  relata  várias  irregularidades que  estariam

ocorrendo na gestão do atual prefeito de Igarapé-miri, AILSON SANTA MARIA DO

AMARAL, dentre as quais, a compra de medicamentos sem licitação, com recursos

da saúde, que é objeto deste procedimento.

De  acordo  com  a  representação,  o  demandado  AILSON  SANTA

MARIA DO AMARAL, na qualidade de prefeito Municipal de Igarapé-miri, publicou no

Diário Oficial do Estado, edição nº 483868, o Decreto nº 002/2013, que dispôs sobre

a situação de emergência naquele Município, em todas as áreas da administração

pública e determinou dispensa de licitação com fundamento na Lei 8.666/93, para

atender demandas da administração municipal, alegando ter recebido o município

em situação caótica.

O  Decreto   nº  002/2013,  de  04  de  janeiro  de  2013,  declarou  a

situação de emergência pelo prazo de 90 (noventa) dias, ou seja, até 04 de abril.

Não se tem notícia nos autos se houve prorrogação.

A empresa M.M. Lobato Comércio e Representações Ltda foi uma

das  empresas  contratadas  com  dispensa  de  licitação,  para  fornecimento  de

medicamentos ao Município, de acordo com o Contrato nº 020/2013, no valor de R$

657.978,16 (seiscentos e cinquenta e sete mil, novecentos e setenta e oito reais e

dezesseis centavos), pelo prazo de três meses.

Ocorre  que,  só  no  primeiro  quadrimestre  de  2013,  a  empresa

forneceu  em  medicamentos  ao  Município  o  equivalente  a  R$  935.983,90

(novecentos  e  trinta  e  cinco  mil,  novecentos  e  oitenta  e  três  reais  e  noventa

centavos).

O mesmo foi verificado no segundo quadrimestre, em que a referida
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empresa forneceu em medicamentos a importância de R$ 336.311,78 (trezentos e

trinta e seis mil, trezentos e onze reais e setenta e oito centavos), totalizando em

oito meses de gestão a quantia de R$ 1.272.295,68 (Um milhão, duzentos e setenta

e dois mil, duzentos e noventa e cinco reais e sessenta e oito centavos), tudo sem

licitação, conforme de observa nas planilhas do  Anexo I.

Observa-se, ainda, pela documentação do processo de dispensa de

licitação  digitalizado  (mídia  de  fl.  84)  e  do  Anexo  II,  que  o  procedimento  para

formalização da dispensa de licitação teve início em 08 de janeiro de 2013 e foi

homologado em 15 de janeiro de 2013.

 Entretanto, no Anexo II, volume I, constam notas de empenho em

favor  da empresa demandada (  nº 0410005,  0410004 e 0410007),  com data de

04/01/2013, totalizando o valor de R$ 7.862, 87. Ou seja, na data da assinatura do

Decreto  nº  002/2013,  que  declarou  a  situação  de  emergência  no  Município,  a

empresa  demandada  já  estava  fornecendo  medicamentos  ao  município,  o  que

demonstra que o procedimento de dispensa de licitação foi apenas pro forma, vale

dizer, apenas uma maneira para justificar uma troca de favores entre a empresa

M.M. Lobato e o prefeito  AILSON SANTA MARIA DO AMARAL.

Tal afirmação se justifica pelo fato da empresa demandada ter sido a

principal doadora da campanha eleitoral do atual prefeito, no valor de R$ 100.000,00

(cem mil reais), conforme se extrai da consulta ao site do TSE (fl. 86).

  Do exposto, conclui-se que o primeiro demandado ao se utilizar de

seu cargo de Prefeito  para retribuir  à  empresa demandada o fato de ter  sido a

principal doadora de sua campanha eleitoral à prefeitura de Igarapé-miri, praticou

ato de improbidade administrativa que importou em enriquecimento ilícito, previsto

no art. 9º, IX, da Lei 8.429/92, no valor de R$ 1.272.295,68 (um milhão, duzentos e

setenta e dois mil, duzentos e noventa e cinco reais e sessenta e oito centavos).

2– DO DIREITO

1. A questão da improbidade administrativa é de extrema relevância

em nosso ordenamento jurídico, merecendo posição de destacada importância na

Constituição Federal, que, em seu art. 37, elenca os princípios básicos que devem
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reger toda a atividade administrativa no Estado brasileiro: legalidade, moralidade,

publicidade, impessoalidade e eficiência.

A par disto, estabeleceu, em seu art. 37, § 4º as consequências que

o ato de improbidade administrativa acarreta ao seu responsável:

Art. 37. A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes

da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos

princípios  da  legalidade,  impessoalidade,  moralidade,  publicidade  e

eficiência e, também, ao seguinte:

(...)

§4º  Os  atos  de  improbidade  administrativa  importarão  a  suspensão dos

direitos políticos, a perda da função pública, a indisponibilidade dos bens e

o  ressarcimento  ao  erário,  na  forma  e  gradação  previstas  em  lei,  sem

prejuízo da ação penal cabível.

Estabeleceu, ainda, em seu art. 37, § 5º, que, embora deva haver

previsão  legal  acerca  do  prazo  prescricional  para  a  aplicação  das  penalidades

aplicáveis  em  decorrência  da  improbidade  administrativa,  a  pretensão  de

ressarcimento  ao  Erário  pelos  prejuízo  causado  é  imprescritível,  podendo  ser

exercida a qualquer tempo.

Acerca da importância da questão da probidade administrativa em

nossa sociedade, vale a pena transcrever a seguinte passagem:

“A corrupção, em verdade, é um fenômeno social que surge e se desenvolve

em  proporção  semelhante  ao  aumento  do  meio  circulante  e  à

intepenetração de interesses entre os componentes do grupamento.  Sob

esta  ótica,  os  desvios  comportamentais  que  infrinjam  a  normatividade

estatal  ou os valores morais de um determinado setor  em troca de uma

vantagem  correlata,  manifestar-se-ão  como  formas  de  degradação  dos

padrões ético-jurídicos que devem reger o comportamento individual  nas

esferas  pública  e  privada.”  (Emerson  Garcia  e  Rogério  Pacheco  Alves,

Improbidade Administrativa, Lumen Juris, 3ª ed., p. 3).

Objetivando regular o disposto no artigo retro transcrito, foi editada a

Lei nº 8.429, de 02/06/92, que define os atos de improbidade administrativa, em

seus arts. 9, 10 e 11,  onde são considerados como atos atentatórios à probidade
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administrativa os que importem em enriquecimento ilícito, prejuízos ao erário ou que

atentem contra os princípios da administração pública.

A referida lei classificou os atos de improbidade administrativa em

três categorias: a) os que importam em enriquecimento ilícito (definidos no art. 9º);

b) os que causam prejuízo ao Erário (previstos no art. 10); c) os que atentam contra

os princípios da Administração Pública (mencionados no art. 11).

As  respectivas  sanções  encontram-se  cominadas  no  art.  12,  nos

incisos I, II e III, conforme a natureza do ato praticado.

Vejamos o que estabelece a referida Lei:

“Art. 11. Constitui ato de improbidade administrativa que atenta contra os

princípios da administração pública qualquer ação ou omissão que viole os

deveres  de  honestidade,  imparcialidade,  legalidade,  e  lealdade  às

instituições, e notadamente: I - praticar ato visando fim proibido em lei ou

regulamento  ou  diverso  daquele  previsto,  na  regra  de  competência;  II  -

retardar ou deixar de praticar, indevidamente, ato de ofício; III - revelar

fato ou circunstância de que tem ciência em razão das atribuições e que

deva permanecer em segredo; IV - negar publicidade aos atos oficiais; V

-  frustrar  a  licitude de concurso  público;  VI  -  deixar  de  prestar  contas

quando esteja obrigado a fazê-lo; VII - revelar ou permitir que chegue ao

conhecimento de terceiro,  antes da respectiva divulgação oficial,  teor  de

medida política ou econômica capaz de afetar o preço de mercadoria, bem

ou serviço.”

O  combate  à  improbidade  administrativa  mostra-se  como  uma

preocupação  de  natureza  mundial.  A Declaração  de  Direitos  do  Homem  e  do

Cidadão, em seu art. 15, expressamente consigna que a sociedade tem o direito de

pedir contas a todo agente público pela sua administração e, em seu art. 14, aduz

ainda  que  todos  os  cidadãos  têm  o  direito  de  verificar,  por  si  ou  por  seus

representantes, da necessidade da contribuição pública, de consenti-la livremente,

de observar  seu emprego e de lhe fixar  a  repartição,  a  coleta,  a  cobrança e a

duração.
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Vale  ressaltar  ainda  que,  de  acordo  com  a  Convenção

Interamericana Contra Corrupção (CICC), firmada em Caracas em 29 de março de

1996, e aprovada no Brasil mediante o Decreto Legislativo 152/2002 e promulgada

pelo Decreto 4.410/02. prevê que a corrupção solapa a legitimidade das instituições

públicas e atenta contra a sociedade, a ordem moral e a justiça, bem como contra o

desenvolvimento integral dos povos.

Chega-se,  portanto,  à  conclusão  de  que  a  probidade  na

Administração  Pública  reveste-se  do  caráter  de  direito  fundamental de  toda  a

sociedade, em razão de seu caráter difuso:

“Muito embora patrimônio público  moralidade administrativa se liguem de

forma intensa, senão na integralidade, às manifestações do Estado, e, por

conseguinte,  restem avaliadas ante  o cariz  do interesse público,  ao que

parece, em termos de classificação, estariam mais voltadas a pertencer aos

chamados direitos fundamentais de terceira geração, ou terceira dimensão,

e,  mais  especialmente,  'direitos  de  solidariedade'.”  (Fernando  Rodrigues

Martins. Controle do Patrimônio Público. RT, 3ª ed., p. 62).

2. Com  efeito,  conforme  já  demonstrado  anteriormente,  os

demandados praticaram ato de improbidade administrativa que  atentam contra os

princípios  da  administração  pública,  previstos  no  art.  9º,  IX, da  Lei  8.429/92,

devendo receber as sanções cominadas no art. 12, I, do mesmo diploma legislativo.

3.  A legitimidade do Ministério  Público para atuar  em defesa dos

interesses difusos e coletivos, propondo as ações cabíveis visando a reparação dos

danos causados, no caso presente, para salvaguardar o patrimônio público, advém

do próprio texto constitucional, o qual, em seu art. 129, assim preleciona:

Art. 129. São funções institucionais do Ministério Público:

III  -  Promover o inquérito civil  e a  ação civil  pública para a proteção do

patrimônio público e social, do meio ambiente e de outros interesses difusos

e coletivos.

O doutrinador Hugo Nigro Mazzili,  tecendo considerações sobre o

tema, coloca que: 

“Como se viu, a Constituição de 1988 quebrou o sistema anterior em que as

ações civis públicas eram conferidas ao Ministério Público caso a caso, por
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lei  expressa (v.g.,  LC 40/81,  art.  3o,  III).  Em muito  a  nova  Constituição

ampliou  a  titularidade  da  ação  civil  pública  para  o  Ministério  Público,

destinando-a,  agora,  à  proteção do patrimônio público e social,  do meio

ambiente  e  de  outros  interesses  difusos  e  coletivos,  em disciplina  mais

ampla do que a que lhe dera a própria Lei n. 7.347/85. A norma de extensão

da Lei n. 7.347/85, que tinha sido vetada, hoje acabou consagrada no texto

constitucional,  que  permite  a  defesa,  pelo  Ministério  Público,  de  outros

interesses difusos e coletivos, além dos que expressamente enumerou.”

Por  outro  lado,  a  Lei  Complementar  n.º  75/93  (Lei  Orgânica  do

Ministério Público da União), dispõe que:

Art. 6º Compete ao Ministério Público da União: (...)

IV - promover o inquérito civil e a ação civil pública, para: (...)

b) a proteção do patrimônio público e social, do meio ambiente, dos bens e

direitos de valor estético, histórico, turístico e paisagístico.

No caso presente, onde se pretende resguardar o patrimônio público

da União, ferido por ato do Chefe do Poder Executivo Municipal, resta o Ministério

Público  legitimado,  da  mesma forma,  nos  exatos  termos  dos  dispositivos  acima

transcritos.

Não bastasse tais  dispositivos  legais  que garantem ao  Ministério

Público a defesa dos direitos difusos e coletivos,  o  Superior  Tribunal  de Justiça

assim reconheceu:

AÇÃO  CIVIL  PÚBLICA.  ATOS  DE  IMPROBIDADE  ADMINISTRATIVA.

DEFESA  DO  PATRIMÔNIO  PÚBLICO.  LEGITIMAÇÃO  ATIVA  DO

MINISTÉRIO PÚBLICO. CONSTITUIÇÃO FEDERAL, ARTS. 127 E 129, III.

LEI  7.347/85  (ARTS.  1º,  IV, 3º,  II,  E  13).  LEI  8.429/92  (ART. 17).  LEI

8.625/93 (ARTS. 25 E 26). 1. Dano ao erário municipal afeta o interesse

coletivo, legitimando o Ministério Público para promover o inquérito civil e

ação civil pública objetivando a defesa do patrimônio público. A Constituição

Federal (art. 129, III) ampliou a legitimação ativa do Ministério Público para

propor  Ação  Civil  Pública  na  defesa  dos  interesses  coletivos.  2.

Precedentes jurisprudenciais. 3. Recurso não provido

Sendo,  portanto,  a  preservação  do  patrimônio  público  um  direito

coletivo a ser protegido, inquestionável é a legitimidade do Ministério Público para
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atuar em sua defesa, em especial o erário, fruto do esforço e do trabalho de um

povo que pretende lhe seja dado um destino certo e principalmente legal.

4.  A Competência  da Justiça  Federal: deve ser  estabelecida  a

competência  da  Justiça  Federal  para  processar  a  presente  demanda,  mormente

pelo fato de ser lide em que entidade federal – MPF - figura como autora (art. 109, I

da Constituição Federal).

3. DOS ELEMENTOS PROBATÓRIOS

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

especial,  pelo depoimento do requerido, oitiva de testemunhas juntada de novos

documentos e por outras provas que se fizerem necessárias para o deslinde do

feito.

4. DO REQUERIMENTO

Ante  as  evidências  de  improbidade,  já  que  constatado  que  os

requeridos  praticaram  atos  causando  lesão  ao  Erário  e  violação  ao  princípios

administrativos,  ao  não  observar  a  legislação  vigente,  postula o  MINISTÉRIO

PÚBLICO FEDERAL:

A) a notificação dos réus para apresentação de defesa preliminar;

B)  o  recebimento  da  petição  inicial e  a citação  dos  réus  no

endereço mencionado no preâmbulo para, se quiserem, contestarem

a presente ação, no prazo legal, sob pena de revelia, devendo da

carta citatória constar a advertência de que não sendo contestada a

ação,  presumir-se-ão  como  verdadeiros  os  fatos  articulados,

ensejando o julgamento antecipado da lide, como prescreve o  art.

330, inciso I, do CPC;

C) a intimação da União, na pessoa de seus representantes legais,

para que tome ciência da propositura da ação e, demonstrando o

interesse jurídico, participe da mesma;

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

responsabilidade  dos  requeridos  pelas  irregularidades  acima
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mencionadas,   condená-lo,  a  teor  do  art.  12,  inciso  I,  da  lei

8.429/92:

d.1. ao ressarcimento integral dos danos causados ao erário, com os

acréscimos legais;

d.2.  à  perda  das  funções  públicas,  caso  estejam  ou  venham  a

exercer;

d.3. à suspensão dos direitos políticos de 8 (oito) a 10 (dez) anos;

d.4. ao pagamento de multa civil de 3 vezes o acréscimo patrimonial;

d.5.  a  ser proibido  de contratar  com o Poder  Público ou receber

benefícios fiscais  ou creditícios, direta e indiretamente, ainda que

por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário, pelo

prazo de 10 (dez) anos.

E)  a  arcar  com  o  pagamento  das  custas  processuais em  sua

integralidade e com os ônus da sucumbência;

F)  o  deferimento  de  todos  os  meios  de  prova  admitidos  em

direito, em especial oitiva de testemunhas e perícias técnicas nos

documentos, sem embargo das demais a serem especificadas em

fase posterior;

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

1.272.295,68 (Um milhão, duzentos e setenta e dois mil, duzentos e noventa e cinco

reais e sessenta e oito centavos).

Belém (PA), 30 de setembro de 2014.

BRUNO ARAÚJO SOARES VALENTE
Procurador da República
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