
EXCELENTÍSSIMO SENHOR JUIZ FEDERAL DA VARA ÚNICA DA SUBSEÇÃO

JUDICIÁRIA DE PAULO AFONSO/BA.

 

O  MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL,  por intermédio do Procurador da

República signatário, no uso de suas atribuições constitucionais e legais, vem, com base no

Inquérito  Civil  n.º  1.14.006.000058/2019-71,  à  presença  de  Vossa  Excelência,  com

fundamento nos artigos 37, § 4º, e 129, incisos III e IX, da Carta Magna; no art. 6º, inciso VII,

alínea “b”, inciso XIV, alínea “f”, da Lei Complementar nº 75, de 20 de maio de 1993; e no

art. 17, da Lei nº 8.429, de 2 de junho de 1992, propor a presente

AÇÃO CIVIL PÚBLICA POR ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA

em face de:

CARLOS CLÉRISTON SANTANA GOMES, *; 

FABRÍCIO ARGOLO FIGUEREDO, *.

ASABELA TRANSPORTES E TURISMO EIRELI – ME, *1.

pelos fatos e fundamentos a seguir narrados:

1. DO OBJETO

A presente ação civil pública encontra amparo nos elementos de informação

colhidos  no  Inquérito  Civil  n°  1.14.006.000295/2017-70,  instaurado  para  apurar

1Informações omitidas para fins de divulgação.
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irregularidades na contratação da empresa ASA BELA TRANSPORTE E TURISMO LTDA

(CNPJ *), pelo município de Santa Brígida/BA, através da Dispensa de Licitação nº 039/2013,

para prestação do serviço de transporte escolar, no exercício de 2013.

O  referido  procedimento  é  fruto  de  desmembramento  do  Inquérito  Civil

1.14.006.000185/2015-46, o qual, originariamente, apurava irregularidades na contratação ou

na  execução  dos  serviços  de  transporte  escolar  no  Município  de  Santa  Brígida/BA,

envolvendo também as empresas OLIVEIRA E CARVALHO LOCADORA DE VEÍCULOS

LTDA-ME  (CNPJ  *)  e  JOSÉ  CARLOS  DOS  SANTOS  TRANSPORTES  -  ME,  nome

fantasia SANTUR TRANSPORTE (CNPJ *), entre os exercícios de 2011 a 2015. Todavia,

para  melhor  apuração  dos  fatos,  optou-se  pelo  desmembramento  do  inquérito  civil  (fls.

03/04).

Durante  o  trâmite  do  procedimento,  os  indícios  foram  comprovados,

demonstrando-se o uso de bens públicos em desvio de finalidade, para os quais concorreram

CARLOS CLÉRISTON SANTANA GOMES,  prefeito do município de Santa Brígida/BA e

FABRÍCIO ARGOLO FIGUEREDO (responsável pela empresa ASA BELA TRANSPORTE

E TURISMO LTDA).

A presente ação, portanto, tem por objeto a responsabilização dos requeridos,

nos termos dos artigos 10, caput e inciso II e 11, caput, da Lei 8.429/92 (Lei de Improbidade

Administrativa), conforme fundamentado a seguir.

2. DA COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL

Nos termos do art. 109, I, compete efetivamente à Justiça Federal processar e

julgar  o  caso  em tela,  eis  que  a  presente  ação trata  de  desvio  de  finalidade  de  um bem

adquirido  a  partir  de  recursos  provenientes  das  Receitas  e  Transferências  de  Impostos  –

Educação  –  25%,  Transferências  FUNDEB  (aplicação  em  outras  despesas  de  Educação

Básica), Contribuição ao Programa Ensino Fundamental – Salário Educação e Transferências

de Recursos do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação – FNDE (fl. 26).
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Dos supracitados recursos, as fontes 19 e 15 (fl. 26), as quais correspondem

respectivamente a Transferências do FUNDEB (aplicação em outras despesas de Educação

Básica) e as Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação

– FNDE, dizem respeito a verbas federais.

Segundo o referido artigo:

Art. 109. Aos juízes federais compete processar e julgar:
I - as causas em que a União, entidade autárquica ou empresa pública federal
forem interessadas  na condição de  autoras,  rés,  assistentes  ou  oponentes,
exceto  as  de falência,  as  de acidentes  de trabalho e  as  sujeitas  à  Justiça
Eleitoral e à Justiça do Trabalho;

Nesse sentido,  compete ao Ministério da Educação e ao Fundo Nacional de

Desenvolvimento da Educação - FNDE, autarquia federal, acompanhar e fiscalizar a execução

dos  programas  do  governo  federal  dentro  das  finalidades  previstas  nos  atos  normativos

correspondentes, finalidades às quais os gestores dos municípios beneficiados por doações ou

recursos financeiros devem obediência.

Além  disso,  a  presença  do  Ministério  Público  Federal  no  polo  ativo  da

demanda atrai necessariamente a competência da Justiça Federal, conforme entendimento dos

nossos tribunais:

PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. TUTELA DE DIREITOS
TRANSINDIVIDUAIS.  MEIO  AMBIENTE.  COMPETÊNCIA.
REPARTIÇÃO DE ATRIBUIÇÕES ENTRE O MINISTÉRIO PÚBLICO
FEDERAL  E  ESTADUAL.  DISTINÇÃO  ENTRE  COMPETÊNCIA  E
LEGITIMAÇÃO ATIVA. CRITÉRIOS. 1.  A ação civil  pública,  como as
demais, submete-se, quanto à competência, à regra estabelecida no art. 109,
I, da Constituição, segundo a qual cabe aos juízes federais processar e julgar
“as causas em que a União, entidade autárquica ou empresa pública federal
forem interessadas  na condição de  autoras,  rés,  assistentes  ou  oponentes,
exceto  as  de  falência,  as  de  acidente  de  trabalho  e  as  sujeitas  à  Justiça
Eleitoral e a Justiça do Trabalho”. Assim, figurando como autor da ação o
Ministério  Público Federal,  que é  órgão da União,  a  competência  para  a
causa é da Justiça Federal. (…)  (STJ, RESP nº 440002/SE, Rel. Min. Teori
Albino Zavascki, 1ª Turma, j. 18/11/2004, DJ 06/12/2004, p. 195). (grifos
nossos)

ADMINISTRATIVO.  AÇÃO  CIVIL  PÚBLICA.  IMPROBIDADE
ADMINISTRATIVA.  COMPETÊNCIA  DA  JUSTIÇA  FEDERAL.
LITISCONSORTE  PASSIVO  DE  TERCEIRO  BENEFICIADO.
SERVIDORA  DO  INSS  JUNTAMENTE  COM  SEU  FILHO  EM
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FAVORECIMENTO  FAMILIAR  NO  PROCESSAMENTO  DE
BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS. LEI 8.429/92, ART. 11. ATOS QUE
ATENTAM  CONTRA  OS  PRINCÍPIOS  DA  ADMINISTRAÇÃO
PÚBLICA. RECURSO DOS RÉUS IMPROVIDO. RECURSOS DO INSS
PROVIDO E DO MPF PARCIALMENTE PROVIDO. - A Justiça Federal é
competente para o processamento e julgamento de ação civil  pública que
tenha  o  Ministério  Público  Federal  no  pólo  ativo  da  relação  jurídica
processual,  vez que sendo o Parquet Federal órgão integrante da estrutura
organizacional da União (art. 128, inciso I, alínea a da CF/88), tem o condão
de atrair a competência ratione personae da Justiça Federal, em matéria cível,
nos termos do art. 109, I, da CF/1988, sendo, pois, irrelevante que no pólo
passivo não figure nenhum dos entes elencados no mencionado dispositivo
constitucional.[…] (TRF-2.  AC:  200950010059701.  Relator:  Des.  Federal
Guilherme Diefenthaeler,  Data de Julgamento:  25/06/2013.  Quinta  Turma
Especializada. Data de Publicação: 10/07/2013. [grifos não originais]

APELAÇÃO. MPF. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AÇÃO
CIVIL  PÚBLICA.  COMPETÊNCIA  DA  JUSTIÇA  FEDERAL.
IMPLANTAÇÃO  DO  PORTAL  DA  TRANSPARÊNCIA.  DEFESA  DO
PATRIMÔNIO  PÚBLICO  E  DA  MORALIDADE  ADMINISTRATIVA.
LEGITIMIDADE  ATIVA  DO  MINISTÉRIO  PÚBLICO  FEDERAL.
COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL.  ARTIGO 109,  I,  DA CF.  I.
Conforme entendimento  jurisprudencial  desta  E.  Corte,  a  regularidade de
Portais  de Transparência municipais interessa à União,  já que se trata de
meio pelo qual pode ela fiscalizar o emprego de verbas repassadas aos entes
federados  através  de  transferências  voluntárias  ou  legais.  Precedentes.  II.
Nos termos do art.  1º,  da VIII,  da  Lei  nº 7.347/85,  o Ministério Público
Federal possui legitimidade ativa para ajuizar ação civil pública que visa a
resguardar o interesse da União no tocante à correta aplicação de recursos
federais transferidos aos Estados e Municípios. III. Caso em que se pretende
compelir o Município Bom Repouso/MG a regularizar pendências existentes
em seu Portal da Transparência, envolvendo interesse da União na correta
aplicação  de  recursos  federais,  dando  ensejo  à  competência  da  Justiça
Federal, nos termos do art. 109, I, da Constituição Federal. IV. Recurso de
apelação do MPF a que se dá provimento para anular a sentença recorrida e
remeter os autos à primeira instância para regular prosseguimento. (TRF-1 -
AC:  00019971020164013810  0001997-10.2016.4.01.3810,  Relator:
DESEMBARGADOR FEDERAL JIRAIR ARAM MEGUERIAN, Data de
Julgamento: 28/08/2017, SEXTA TURMA, Data de Publicação: 08/09/2017
e-DJF1)

Portanto,  compete à Justiça Federal processar e julgar  a presente ação civil

pública.

3. DOS FATOS
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Os  fatos  delituosos  a  seguir  narrados  se  inserem  em  um  contexto  de

irregularidades  na  contratação  e/ou  na  execução  dos  serviços  de  transporte  escolar  no

Município  de  Santa  Brígida/BA,  envolvendo  a  empresa  ASA BELA TRANSPORTES  E

TURISMO  EIRELI-ME  (CNPJ  *),  fruto  do  desmembramento  do  Inquérito  Civil

1.14.006.000185/2015-46, o qual, originariamente, também abrangia as empresas OLIVEIRA

E CARVALHO LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA-ME (CNPJ *) e JOSÉ CARLOS DOS

SANTOS TRANSPORTES - ME, nome fantasia SANTUR TRANSPORTE (CNPJ *), entre

os  exercícios  de  2011  a  2015.  Todavia,  para  melhor  análise  dos  fatos,  optou-se  pelo

desmembramento da apuração (fls. 03/04).

Entre  os  exercícios  de  2013,  CARLOS CLÉRISTON SANTANA GOMES,

prefeito do município de Santa Brígida/BA (gestões de 2013/2016 e 2017/2020), FABRÍCIO

ARGOLO  FIGUEREDO  (responsável  pela  empresa  ASA  BELA  TRANSPORTE  E

TURISMO  LTDA), causaram  lesão  ao  erário,  em decorrência  de fraude  na  Dispensa  de

Licitação n.º 039/2013, conforme constatado no Relatório Técnico de Inspeção elaborado no

Processo de Denúncia nº 15772-13 pelo Tribunal de Contas dos Municípios do Estado da

Bahia (mídia de fl. 211).

A  supracitada  fraude  ao  procedimento  licitatório  ocorreu  no  âmbito  da

Dispensa de Licitação nº 039/2013,  vencida pela empresa ASA BELA TRANSPORTE E

TURISMO LTDA.

Cada um das irregularidades será tratada em tópico específico.

3.1 Da inexistência de situação emergencial.

No exercício de 2013,  CARLOS CLÉRISTON SANTANA GOMES,  prefeito

do município de Santa Brígida/BA, (gestões 2013/2016 e 2017/2020) e FABRÍCIO ARGOLO

FIGUEREDO (responsável pela empresa ASA BELA TRANSPORTE E TURISMO LTDA),

realizaram de forma irregular a Dispensa de Licitação nº 039/2013.

A obrigatoriedade  da  realização  da  licitação,  nos  termos  do  art.  3º  da  Lei

Federal nº 8.666/932, objetiva assegurar a igualdade de oportunidades entre os interessados em

2A licitação destina-se a garantir a observância do princípio constitucional da isonomia, a seleção da proposta
mais vantajosa para a administração e a promoção do desenvolvimento nacional sustentável e será processada e
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contratar  com  o  Poder  Público,  e,  concomitantemente,  possibilitar  a  escolha  objetiva  da

proposta mais vantajosa para a Administração.

Todavia,  através  da  dispensa  ou  inexigibilidade  de  licitação,  é  possível  a

contratação  direta,  desde  que  haja  observância  dos  requisitos  legais,  em  situações

excepcionais, descritas em lei.

Sobre  o  processo  de  dispensa  de  licitação,  o  art.  24,  inciso  IV da  Lei  de

Licitações dispõe que este  deverá obrigatoriamente pautar-se em situação caracterizada

como emergencial, hábil a autorizar a contratação pretendida. 

Conforme demonstrado na mídia de fl. 176, o TCM-BA discrimou as seguintes

características da Dispensa de Licitação nº 039/2013:

Diante de tais características, é possível inferir que a Dispensa de Licitação nº

039/2013,  apesar  de ter  sido fundamentada  no art.  24,  IV,  da  Lei  nº8.666/93,  não possui

nenhum aspecto que a torne emergencial. 

Alguns aspectos relevantes devem ser observados: a ausência de fundamento

para a contratação emergencial; previsibilidade da necessidade de contratação para a prestação

do serviço;  bem como o  lapso  temporal  decorrente  entre  a  formalização  da  Dispensa  de

Licitação, em 24/01/2013, e a assinatura do seu Contrato, em 01/03/2013. 

julgada em estrita conformidade com os princípios básicos da legalidade, da impessoalidade, da moralidade, da
igualdade,  da  publicidade,  da  probidade  administrativa,  da  vinculação  ao  instrumento  convocatório,  do
julgamento objetivo e dos que lhes são correlatos.
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Acerca  da  ausência  do  caráter  emergencial,  o  Relatório  do TCM (Processo

TCM nº 15772-13-DENÚNCIA), constante na mídia de fl. 176, consignou o seguinte:

Tal  insuficiência  de  demonstração  de  legítima emergência
indispensável para justificar o afastamento de licitação, se afigura ainda mais
nítida  no  caso  da  Dispensa  nº  039/2013,  que  deu  causa  à  assinatura  do
Contrato nº 082/2013 com a empresa Asa Bela Transportes e Turismo Ltda
ME,  para  a  locação  de  veículos  de  transporte  escolar.  Neste  caso,  mais
notória se mostra a carência de justificativa para a “emergência” alegada pela
Administração,  tendo  em  vista  que  o  expediente  inserto  no  processo  de
dispensa  em  questão  às  fls.  548,  Pasta  AZ  N.º  02/12,  demonstra  que  a
solicitação da contratação somente foi formalizada em data de 24/01/2013,
tendo sido o Contrato firmado em 01/03/2013.

Isso significa que apesar de ciente, a Administração iniciada
em  02/01/2013,  sobre  a  necessidade  da  contratação  daqueles  serviços
essenciais  às  atividades  do ensino público municipal,  dada a  reconhecida
PREVISIBILIDADE de  sua  necessidade,  tendo  em vista  a  iminência  do
início do ano letivo, ainda que assim a Administração deixou transcorrer
os dois  primeiros meses que antecederam o início do ano letivo para
somente  em  01/03/2013  contratar  sob  alegação  de  emergência,  às
vésperas  do  começo  das  atividades  escolares,  sem  licitação,  aqueles
serviços  cuja  necessidade  era  absolutamente  previsível  e  conhecida
desde o primeiro dia de exercício de gestão. Certamente o lapso temporal
desperdiçado pela Administração (dois meses) até a assinatura do Contrato
Emergencial n.º 082/2013, seria suficiente para a promoção e desfecho de
uma  licitação  sob  a  modalidade  de  Pregão  para  a  contratação  daqueles
serviços considerados comuns, e, portanto, passíveis de contratação sob o
regime do Pregão.

Assim,  além dos  achados  consignados  no  Relatório  de
Inspeção, nos parece que as dispensas de licitação ora em enfoque não se
amoldaram  à  excepcionalidade  prevista  no  art.  24,  IV  da  Lei  n.º
8.666/93, eis que não aparentam terem sido motivadas em situação de
emergência legítima.

A solicitação de despesa da Dispensa de Licitação n.  039/2013 destinada à

execução  de  tais  obras  foi  feita  em  24/01/2013  pelo  então  Secretário  de  Educação  do

município de Santa Brígida/BA, Alcivandes Santos Santana (fl. 183v), e autorizada na mesma

data, pelo gestor CARLOS CLÉRISTON SANTANA GOMES.

Foi elaborado parecer jurídico favorável (fls. 186/187).

A empresa ASA BELA TRANSPORTES E TURISMO EIRELI-ME (CNPJ *),

foi  contratada  pelo  valor  de  R$ 726.642,00 (setecentos  e  vinte  e  seis  mil  e  seiscentos  e

quarenta e dois reais), conforme fl. 205v.
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A despeito  da  aparência  de  legalidade  do  certame em referência,  o  que  se

revelou no âmbito do Relatório de Inspeção do TCM/BA é que não houve fundamento para

realização da Dispensa de Licitação 039/2013 no município de Santa Brígida/BA.

A Assessoria Jurídica do Tribunal de Contas do Estado, posicionou-se desta

forma:

Desta  maneira,  resta  demonstrada a  irregularidade  da contratação feita  pelo

município de Santa Brígida/BA, através da Dispensa de Licitação n.º 039/2013, uma vez que

esta não se adequa às hipóteses do art. 24, IV, da Lei 8.666/93.

3.2 Da ausência de justificativa para o valor estimado das contratações.
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Ainda conforme o Relatório de Inspeção do TCM/BA (mídia de fl. 211), na

Dispensa de Licitação nº 039/2013 não foram apresentados dados que justifiquem o valor

estimado da contratação.

Tal vício, de cunho objetivo, formal, dispensa maiores digressões  em razão de

referir-se a não instrução do processo da contratação com elementos exigidos pelo artigo 7º,

§2º, II e art. 26, caput, ambos da Lei nº 8.666/93.

Ressalte-se que tal irregularidade, além de macular o princípio da legalidade,

poderá também comprometer a observância aos princípios da economicidade e razoabilidade,

em razão da ausência de confirmação da relação custo-benefício da contratação.

3.3  Da  inexistência  de  comprovação  da  publicação  exigida  pelo  art.  26  da  Lei  de

Licitações.

A municipalidade  informou  que  a  Dispensa  de  Licitação  nº  039/2013  foi

veiculada no sítio  eletrônico do município,  bem como no Diário Oficial.  Ocorre que,  em

consulta aos links apresentados ao TCM/BA, através do Pedido de Reconsideração, denota-se

que  as  publicações  ali  localizadas,  dizem respeito  à  publicidade  do  extrato  dos  contratos

decorrentes da Dispensa de Licitação.

A Lei 8.666/93, dispõe em seu artigo 26 que:

As dispensas previstas nos §§ 2o e 4o do art. 17 e no inciso III e seguintes do art. 24,

as situações de inexigibilidade referidas no art. 25, necessariamente justificadas, e o

retardamento previsto no final do parágrafo único do art. 8o desta Lei deverão ser

comunicados,  dentro  de  3  (três)  dias,  à  autoridade  superior,  para  ratificação  e

publicação na imprensa oficial, no prazo de 5 (cinco) dias, como condição para a

eficácia dos atos.

Tendo este dispositivo como paradigma, o TCM/BA, concluiu que:

Portanto, tais publicações não se constituem na “ratificação e publicação na

imprensa oficial, no prazo de 5 (cinco) dias” reclamada pelo art. 26, caput,

da Lei nº 8666/93 “como condição para a eficácia dos atos”, razão porque

tais publicações não atende, ao quanto exigido pelo art. 26, caput, da Lei de
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Licitações,  até  porque os  seus  adventos  exorbitam e muito o  prazo  de  5

(cinco) dias, conforme previsto no dispositivo legal.

3.4  Da  realização  de  pagamentos  a  maior  em  favor  da  empresa  ASA  BELA

TRANSPORTE E TURISMO LTDA, sem apresentação  de  justificativa  ou termo de

aditamento contratual.

Restou constatada a efetuação de pagamentos a maior para a empresa Asa Bela

Transporte Turismo LTDA, na Dispensa nº 039/2013, no valor à época de R$ 8.729,00 (oito

mil, setecentos e vinte e nove reais), sem, no entanto, haver qualquer justificativa ou termo de

aditamento contratual capaz de subsidiar tal pagamento.

O art. 24, IV, da Lei 8.666/93, veda expressamente a prorrogação de contratos

emergenciais, quando afirma:

Art. 24. É dispensável a licitação:

(...)

IV-  nos  casos  de  emergência  ou  de  calamidade  pública,  quando  caracterizada
urgência de atendimento de situação que possa ocasionar prejuízo ou comprometer a
segurança  de  pessoas,  obras,  serviços,  equipamentos  e  outros  bens,  públicos  ou
particulares,  e  somente  para  os  bens  necessários  ao  atendimento  da  situação
emergencial ou calamitosa e para as parcelas de obras e serviços que possam ser
concluídas  no  prazo  máximo  de  180  (cento  e  oitenta)  dias  consecutivos  e
ininterruptos,  contados  da  ocorrência  da  emergência  ou  calamidade,  vedada  a
prorrogação dos respectivos contrato.

A Assessoria Jurídica do TCM/BA, reiterou que “na hipótese de contratação

dita como emergencial (…) descabe qualquer espécie de prorrogação, por expressa vedação

legal” e fixou o seguinte entendimento:

“(…)

Portanto,  o  Termo  Aditivo  ora  apresentado  pelo  recorrente  como

justificativa para respaldar a grave ilegalidade consistente na efetuação

de pagamentos posteriores à vigência do Contrato originário, além de

não se prestar para legitimar tais pagamentos, em verdade, torna mais

reprovável ainda a conduta, já que o próprio texto do permissivo legal

(Art. 24, IV da Lei 8666/93) usado para firmar o Contrato emergencial
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textualmente tratou de proibir que contrato dessa natureza seja objeto

de prorrogação.

De mais a mais, há que se registrar que o suposto aditamento trazido à

baila no Recurso também opera o efeito de contradizer frontalmente a

assertiva do recorrente, fls 725, segundo o qual os contratos derivador

das  dispensas  de  licitação  teriam sido  formalizados  “para  períodos

pequenos, de no máximo 3 meses, até que tudo se normalize com a

conclusão dos processos licitatórios”. O pseudo aditivo de prorrogação

de  prazo  revela,  mais  uma  vez  nestes  autos,  que  a  intenção  da

administração  denunciada  foi  a  de  perpetuar  a  duração  daqueles

contratos (…) “.

No que tange objetivamente aos pagamentos excedentes àqueles contratados na

avença 082/2013, proveniente da Dispensa n.º 039/2013, o gestor alegou, através do Pedido

de Reconsideração,  que  o  referido  contrato  teve  duração de  três  meses,  no entanto  “(…)

posteriormente,  houve  um  adicional  ao  contrato,  aditamento  de  17,2%  no  valor  de  R$

124.982,42, passando o valor total para R$ 851.624,42 (…)”. 

Entretanto,  embora  tenha  suscitado a  justificativa  acima,  tal  argumento  não

possui  o  condão de  desconstituir  a  imposição de  ressarcimento.  O TCM-BA afirmou que

“para se reputar válido o suposto aditamento ao valor contratado, seria imprescindível a

observância ao princípio da motivação, ou seja, seria necessária a apresentação da devida

justificativa  para  se  promover  o  aditamento”.  Desta  forma,  opinou  pela  persistência  da

irregularidade.

Demonstra-se,  por  tudo  quanto  exposto,  que  CARLOS  CLÉRISTON

SANTANA GOMES,  prefeito  do  município  de  Santa  Brígida/BA, (gestões  2013/2016  e

2017/2020),  FABRÍCIO  ARGOLO  FIGUEREDO  (responsável  pela  empresa  ASA BELA

TRANSPORTE  E  TURISMO  LTDA),  causaram  lesão  ao  erário,  através  de  fraude  na

Dispensa de Licitação nº 039/2013,  vencida pela empresa ASA BELA TRANSPORTE E
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TURISMO LTDA, o que configura, portanto, o delito tipificado no art. 89 da Lei 8.666/93, c/c

art. 29 do Código Penal.

4. DOS ATOS DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA

Diante de tudo quanto exposto, resta claro que, no exercício de 2013, CARLOS

CLÉRISTON SANTANA GOMES, prefeito do município de Santa Brígida/BA, (gestões de

2013/2016  e  2017/2020),  FABRÍCIO ARGOLO FIGUEREDO (responsável  pela  empresa

ASA BELA TRANSPORTE E TURISMO LTDA), causaram lesão ao erário mediante fraude

ao procedimento licitatório Dispensa de Licitação nº 039/2013, vencida pela empresa ASA

BELA  TRANSPORTE  E  TURISMO  LTDA,  escanteando,  portanto a  observância  das

formalidades  legais,  violando,  a  um  só  tempo,  princípios  da  administração  pública,

notadamente os princípios da legalidade e da moralidade administrativa. 

A respeito da atuação administrativa, a Constituição Federal Brasileira de 1988

consagrou alguns princípios norteadores da administração pública em seu art. 37, caput, nos

seguintes termos:

Art. 37. A administração pública, direta, indireta ou fundacional, de qualquer
dos poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios
obedecerá  aos  princípios  da  legalidade,  impessoalidade,  moralidade,
publicidade, eficiência e, também, ao seguinte:
(...)
§4º  -  Os  atos  de  improbidade administrativa  importarão  a  suspensão  dos
direitos  políticos,  a  perda  da  função  pública,  a  indisponibilidade  e  o
ressarcimento ao erário, na forma e gradação prevista em lei, sem prejuízo da
ação penal cabível.

Nessa perspectiva, a atividade administrativa deve ser pautada pela busca da

consecução do interesse público, sendo este fim inafastável de toda e qualquer atuação dos

agentes públicos.

Não  foi  sem  propósito  que  o  Constituinte  originário  elevou  os  princípios

informadores  da  Administração  Pública  ao  ápice  do  ordenamento  jurídico  brasileiro.  Na

verdade,  o fez com o honroso desiderato de salvaguardar  a indisponibilidade  do interesse

público.
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O  que  se  observa,  nos  presentes  autos,  é  que  a  atuação  dos  requeridos,

detalhada  no  tópico  3,  na  medida  em  que  desvirtua  a  utilização  de  bens  públicos  para

consecução de interesses particulares, vai justamente na contramão da supremacia do interesse

público, norma régia da administração pública.

Justamente  para  coibir  atitudes  deste  jaez,  criou-se  a  Lei  nº  8.429/92,  que

dispõe  sobre  as  sanções  aplicáveis  aos  agentes  públicos,  nos  casos  de  improbidade  no

exercício  do  mandato,  cargo,  emprego  ou  função  na  administração  direta,  indireta  ou

fundacional, ou entidade que receba subvenção, benefício ou incentivo, fiscal ou creditício de

órgão público.

Cumpre salientar que, conforme dito alhures, em que pese o fato de a Lei nº

8.429/92  ser  destinada  aos  agentes  públicos,  nela  mesma  é  contemplada  (artigo  3º)  a

possibilidade de aplicação, naquilo que couber, àqueles que  induzam ou concorram para a

prática do ato de improbidade ou dele se beneficiem sob qualquer forma direta ou indireta,

ainda que não sejam agentes públicos.

De igual sorte, merece destaque o art.  3º da Lei nº 8.666/93, que regula as

licitações e contratos administrativos, trazendo uma gama de princípios a serem seguidos pela

Administração, na consecução da probidade administrativa, veja-se:

A licitação destina-se a garantir a observância do princípio constitucional da
isonomia e selecionar a proposta mais vantajosa para a Administração e será
processada e julgada em estrita conformidade com os princípios básicos da
legalidade, da impessoalidade, da moralidade, da igualdade, da publicidade,
da probidade administrativa, da vinculação ao instrumento convocatório, do
julgamento objetivo e os que lhes são correlatos.

Visando  conferir  efetividade  ao  princípio  da  licitação,  o  legislador
implementou na Lei de Licitações as seguintes vedações em seu art. 3º, §1º:

Art. 3º,§ 1º: É vedado aos agentes públicos:

I - admitir, prever, incluir ou tolerar, nos atos de convocação, cláusulas ou
condições  que  comprometam,  restrinjam  ou  frustrem  o  seu  caráter
competitivo  e  estabeleçam  preferências  ou  distinções  em  razão  da
naturalidade,  da  sede  ou  domicílio  dos  licitantes  ou  de  qualquer  outra
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circunstância  impertinente  ou  irrelevante  para  o  específico  objeto  do
contrato;

Observa-se, neste sentido, que a atuação dos requeridos dolosamente planejada

consubstancia-se em atos comissivos e omissivos de improbidade administrativa, importando

em lesão ao erário e perda patrimonial, por frustrar a licitude do processo licitatório.

Com efeito, ante a robustez das provas produzidas no âmbito do Inquérito Civil

Público que lastreou a presente ação, dúvidas não restam acerca da atuação fraudulenta e

lesiva dos réus, arquitetada com o fito de lesar os cofres públicos, desvirtuando a destinação

das verbas públicas para benefício próprio.

Assim, inegável  a incidência do disposto no art.  10,  caput e inciso II,  bem

como art. 11, caput e inciso I da referida Lei 8.429 de 1992:

Art.  10.  Constitui  ato  de  improbidade  administrativa  que  causa  lesão  ao
erário  qualquer  ação  ou  omissão,  dolosa  ou  culposa,  que  enseje  perda
patrimonial, desvio, apropriação, malbaratamento ou dilapidação dos bens ou
haveres das entidades referidas no art. 1º desta lei, e notadamente:
II - permitir ou concorrer para que pessoa física ou jurídica privada utilize
bens,  rendas,  verbas  ou  valores  integrantes  do  acervo  patrimonial  das
entidades  mencionadas  no  art.  1º  desta  lei,  sem  a  observância  das
formalidades legais ou regulamentares aplicáveis à espécie;
(...)
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;

Por  fim,  as  sanções  para  cada  um  dos  tipos  de  atos  de  improbidade

administrativa estão previstas no art. 12 da Lei 8.429/92, in verbis:

Art.  12.  Independentemente  das  sanções  penais,  civis  e  administrativas
previstas na legislação específica, está o responsável pelo ato de improbidade
sujeito  às  seguintes  cominações,  que  podem  ser  aplicadas  isolada  ou
cumulativamente, de acordo com a gravidade do fato: (Redação dada pela
Lei nº 12.120, de 2009).
[...]
II – na hipótese do art. 10, ressarcimento integral do dano, perda dos bens ou
valores  acrescidos  ilicitamente  ao  patrimônio,  se  concorrer  esta
circunstância, perda da função pública, suspensão dos direitos políticos de
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cinco a oito anos, pagamento de multa civil de até duas vezes o valor do
dano e proibição de contratar com o Poder Público ou receber benefícios ou
incentivos  fiscais  ou  creditícios,  direta  ou  indiretamente,  ainda  que  por
intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário, pelo prazo de
cinco anos;
III – na hipótese do art. 11, ressarcimento integral do dano, se houver, perda
da  função pública,  suspensão  dos  direitos  políticos  de  três  a  cinco  anos,
pagamento de multa civil de até cem vezes o valor da remuneração percebida
pelo  agente  e  proibição  de  contratar  com  o  Poder  Público  ou  receber
benefícios ou incentivos fiscais ou creditícios, direta ou indiretamente, ainda
que por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário, pelo
prazo de três anos.
Parágrafo único. Na fixação das penas previstas nesta lei o juiz levará em
conta a extensão do dano causado, assim como o proveito patrimonial obtido
pelo agente.

Por tudo quanto o exposto, resta evidente que os réus incidiram nos atos de

improbidade administrativa capitulados nos artigos 10,  caput e inciso II, bem como art. 11,

caput e  inciso  I  da Lei  8.429/92, devendo ser  responsabilidade  nos  termos  do artigo  12,

incisos II e III.

5. DOS PEDIDOS FINAIS

Ante o exposto, o Ministério Público Federal requer:

a) a intimação da União, através da Advocacia Geral da União, para manifestar

eventual interesse em integrar a lide na condição de litisconsorte ativo, conforme dispõe o § 3º

do art. 17 da Lei 8.429/92;

b) a notificação dos requeridos para se manifestarem nos termos do art. 17, §

7º, da Lei n.º 8.429/92;

c) recebida a inicial, sejam os réus citados para contestar a ação, nos termos do

§9º do mesmo dispositivo legal;

d) a produção de provas, notadamente prova documental, com a juntada, desde

logo, dos documentos extraídos do Inquérito Civil 1.14.006.000114/2018-41 e testemunhal,

conforme rol anexo;
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e) no mérito, seja julgado procedente o pedido de condenação dos demandados

nas sanções previstas no art. 37, § 4º da Constituição Federal e no art. 12, inciso II e III, da

Lei nº 8.429/92;

f) a condenação dos réus ao ônus da sucumbência; 

g) com o trânsito em julgado, a notificação ao Tribunal Superior Eleitoral, para

que este Órgão determine aos Tribunais Regionais Eleitorais de todo o país que registrem a

suspensão dos direitos políticos;

h) com o trânsito em julgado, a comunicação ao Ministério da Fazenda para

fazer constar em seu banco de dados a proibição dos réus obterem benefícios ou incentivos

fiscais ou creditícios;

i) com o trânsito em julgado, a inclusão do nome dos condenados no Cadastro

Nacional de Condenados por Ato de Improbidade Administrativa (RESOLUÇÃO Nº 44/2007

– Conselho Nacional De Justiça).

Dá-se à causa o valor de R$ 12.000,00 (doze mil reais).

Paulo Afonso/BA, 28 de fevereiro de 2020.

EDSON ABDON PEIXOTO FILHO

Procurador da República
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