
                           

EXCELENTÍSSIMO JUIZ FEDERAL  DA SUBSEÇÃO JUDICIÁRIA DE PAULO
AFONSO/BA.

Inquérito Civil nº 1.14.006.000010/2014-58 e seus apensos
Inquérito Policial n° 290/2013
Ação civil pública nº 05/2017

O MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL, presentado pelo procurador da

República  signatário,  com  fulcro  nos  artigos  37,  §§  4º  e  5º  e  129,  inc.  III  da

Constituição Federal, c/c art. 6º, inc. XIV, alínea 'f', da Lei Complementar nº 75/93 e na

Lei 8.429/92, lastreado nas informações reunidas nos autos do anexo inquérito civil,

vem ajuizar  a  presente  AÇÃO CIVIL PÚBLICA POR ATO DE IMPROBIDADE

ADMINISTRATIVA em face de:

1) DELÍSIO OLIVEIRA DA SILVA, *;

2) BENEDITO PEDRO DA CRUZ, *;

 pelas razões de fato e de direito que passa a expor:
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1. DO OBJETO DA AÇÃO

A  presente  ação  civil  pública  encontra  amparo  nos  elementos  de

informação  colhidos  no  Inquérito  Civil  n°  1.14.006.000010/2014-58,  anexado  à

presente,  e  no Inquérito Policial  n° 290/2013,  ambos instaurados para apurar,  nas

searas cível e criminal, a ocorrência de desvio de finalidade na utilização de uma

lancha escolar doada pelo FNDE ao município de Abaré/BA, por meio do Programa

Caminhos da Escola, do governo federal.

O inquérito civil acima referido foi autuado a partir da representação de

fl. 03, no bojo da qual o noticiante acostou mídia digital, encartada à fl. 03-V, que

contém reportagem produzida pelo programa de TV Conexão Repórter e exibida em

rede nacional pelo "SBT”, no ano de 2013.

A  referida  reportagem  expôs  a  situação  precária  da  educação  no

município de Abaré/BA, mormente no que se refere à falta de estrutura adequada

das  unidades  escolares  e  à  utilização  de  embarcações  em  péssimo  estado  de

conservação para o transporte escolar.

Vê-se no vídeo correspondente que o município de Abaré/BA possuía, à

época da reportagem, uma moderna lancha escolar doada pelo FNDE, que deveria

ser utilizada no transporte de alunos, mas que se encontrava ancorada na residência

do  ex-prefeito  Delísio  Oliveira  da  Silva  (gestão  2009/2012),  então  Secretário  de

Administração do mesmo município à época da reportagem.

Por meio do despacho de fls.  04/06 o membro do Ministério Público

Federal  oficiante  promoveu  o  saneamento  do  feito  e  a  fixação  das  matérias  de

atribuição deste parquet federal, restringindo o objeto do Inquérito Civil à situação do
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transporte  escolar  no  município  de  Abaré/BA,  notadamente  ao  uso  indevido  da

lancha doada pelo FNDE.

A respeito dos mesmos fatos, a Controladoria-Geral da União – CGU -

promoveu ação de controle no município de Abaré entre 01/01/2013 e 31/05/2014,

sobrevindo o relatório de fiscalização constante às fls. 190/194.

A fiscalização promovida pela CGU, bem como os demais documentos

colacionados aos autos do inquérito civil e do inquérito policial 290/2013, atestam

que,  nos exercícios de 2012 a 2015, durante as gestões    de Delísio Oliveira da Silva

(2009-2012)  e  Benedito  Pedro  da  Cruz     (2013-2016),  a  lancha  escolar  doada  pelo

FNDE  ao  município  de  Abaré/BA  não  foi  regularmente  utilizada  para  fins  de

transporte escolar, permanecendo ancorada na casa do ex-prefeito Delísio Oliveira

da  Silva,  enquanto  os  alunos  da  rede  municipal  de  ensino  se  arriscavam  em

embarcações deterioradas sem qualquer segurança.

Tal situação se caracteriza como improbidade administrativa e se revela

na atuação de ambos os demandados, cujas condutas se enquadram nos arts. 9, 10 e

11 da Lei 8.429/92, nos termos do quanto delineado a seguir.

2. DOS ATOS DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA

2.1 Dos atos de improbidade praticados por Delísio Oliveira da Silva

Ao que se denota do acervo probatório ora colacionado, o ex-prefeito

DELÍSIO  OLIVEIRA  DA  SILVA,  na  qualidade  de  gestor  do  município  de

Abaré/BA e, posteriormente, de Secretário Municipal de Administração, usou, em

proveito próprio,  lancha escolar  pelo FNDE mediante o programa Caminhos da

Escola,  não promovendo sua utilização de acordo com a finalidade prevista,  qual

seja, transporte escola, incorrendo, portanto nos atos de improbidade tipificados nos

Rua Tancredo Neves, nº 148-A, Quadra 12, Lote 148, Loteamento Alves de Souza, Centro, Paulo Afonso/BA.
CEP  48602-240  -  Telefone: (75) 3282-3800  -  E-mail: prmpa@prba.mpf.gov.br

hln  3



                           

arts. 9º caput e inciso XII;  art.  10, caput e art. 11, caput, todos da Lei 8.429/92, nos

termos descritos em sequência.

No exercício de 2011, durante a gestão de Delísio Oliveira da Silva, o

município de Abaré foi contemplado com uma lancha, doada pelo FNDE, para fins

de transporte escolar dos alunos ribeirinhos, ao que se deduz do termo de doação

constante às fls. 14/16, assinada pelo então prefeito interino Sebastião Alcides dos

Santos.

Ao que se deduz dos documentos constantes às pp. 34/39 do arquivo

“IPL 290-2013”,  localizado  na  mídia  de  fl.  195,  o  FNDE,  ciente  do  alto  custo  da

embarcação,  agiu  preventivamente  no  sentido  de  fornecer  ao  donatário  todas  as

informações  concernentes  à  lancha escolar,  enviando para o ente  municipal  ficha

técnica e diversas fotografias do veículo, com o fito de oportunizar a realização de

um estudo de viabilidade eficaz antes mesmo da celebração do termo de doação.

 Diante desse cenário, resta evidente que o ente municipal, na pessoa de

seu gestor, foi devidamente cientificado acerca de todos os pormenores associados à

operabilidade  da  embarcação.  Após  a  conclusão  de  toda  a  fase  pré-contratual,  o

município  assentiu  com  todas  as  condições  propostas  pela  autarquia  federal  e

celebrou o contrato de doação.

Impende  salientar  que,  embora  tenha  sido  firmado  pelo  prefeito

interino, todas as tratativas com o Ministério da Educação, por meio do FNDE, para

aquisição da lancha escolar se deram na gestão de Delísio Oliveira da Silva, ao que

se denota dos documentos constantes às pp. 30 e 38/40 do IPL 290/2013 (mídia de fl.

195).

Extrai-se do termo de doação respectivo:
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SUBCLÁUSULA  ÚNICA  –  A(s)  Lancha(s)  Escolar(es)  –  1

unidade(s)  –  denominada(s)  LE-BNA-564  é  destinada,

exclusivamente, ao Transporte Escolar e visa garantir o acesso

e a permanência dos estudantes da área ribeirinha nas escolas

da educação básica.

(…)

SUBCLÁUSULA PRIMIERA – O  DONATÁRIO  obriga-se  a

assegurar  a  manutenção  e  conservação  da  Lancha  Escolar,

custeando  as  despesas  pertinentes  ao  seu  uso,  inclusive

responsabilizando-se  pelo  pagamento  de  taxas,  impostos  e

eventuais  multas  incidente  sobre  a  embarcação,  efetivando,

além do seguro obrigatório para transporte de passageiros por

via fluvial, exisgido pelo órgão competente, o seguro total da

Lancha Escolar contra danos materiais e vítimas por acidente.

CLÁUSULA QUINTA –  O  descumprimento  das  obrigações

previstas  neste  termo poderá  gerar  o  seu  cancelamento  e  a

devolução  da(s)  Lancha(s)  Escolar(es)  ao  FNDE.  [grifos

acrescidos]

Em que pese as cláusulas constantes no instrumento de doação, ao que

se verifica dos elementos de informação colhidos no apuratório criminal referido e na

reportagem  exibida  pelo  Programa  Conexão  Repórter,  da  emissora  SBT,  a

embarcação não fora utilizada para os fins previstos durante o exercício de 2012, na

gestão de Delísio Oliveira da Silva. 
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Conforme se  revela  no testemunho de  Sebastião  Alcides  dos  Santos,

prefeito interno à época da doação da lancha, prestado perante a autoridade policial,

a  lancha adquirida para fins de transporte escolar não funcionou durante todo o

período  letivo  do  ano  de  2012, restando  atracada  na  residência  do  ex-prefeito

Delísio Oliveira, como se este fosse o proprietário.

Verifica-se no termo de declarações respectivo, constante às pp. 28/29:

“QUE, no ano de 2011, na ocasião em que havia assumido a

gestão municipal, recebeu uma lancha doada pelo FNDE para o

transporte escolar; QUE quando o município recebeu a lancha,

a mesma permaneceu no distrito do Ibó, onde existia vigilantes

e uma pessoa responsável;  QUE não existiu nenhum tipo de

avaria  na  lancha  em  razão  das  canoas  que  atracavam  nas

proximidades; QUE a lancha não transportou alunos no ano de

2011; QUE  no  ano  de  2012,  a  lancha  foi  levada  para   as

margens do Rio São Francisco, ficando atracada nos fundos da

residência de DELÍSIO OLIVEIRA, que havia retornado para

a administração municipal como prefeito; QUE no ano de 2012

a lancha transportou alunos, mas por pouco tempo(...)”. [grifos

acrescidos]

A não utilização da lancha escolar,  no exercício  de 2012,  também se

demonstra no testemunho de Espedito Pereira Rodrigues Júnior, chefe do setor de

transporte  escolar  do  município  de  Abaré/BA,  que  assim  afirmara  perante  a

autoridade policial (pp. 57/58 do mesmo arquivo):

“QUE no ano de 2012, no início do ano letivo, a lancha passou

a funcionar,  acreditando que tenha funcionado pelo menos
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parte do primeiro semestre, não se recordando exatamente por

quanto  tempo;  QUE  embora  fosse  o  responsável  pelo

transporte  escolar,  a  responsabilidade  do  declarante  em

relação  a  lancha  resumia-se  apenas  ao  abastecimento,

verificação  de  coletes,  mas  não  tinha  poder  decisório  se  a

embarcação deveria ou não funcionar; QUE tal encargo sobre

o  funcionamento  da  lancha  ficava  como  próprio  prefeito

municipal  Delísio  Oliveira; QUE  quem  determinou  que  a

lancha deveria paralisar as atividades no transporte escolar foi

o  próprio  Secretário  de  Educação  Manoel  Messias;  QUE não

sabe informar as razões que levaram o prefeito a determinar a

paralisação da lancha(...)”. [grifos acrescidos]

O próprio ex-prefeito Delísio Oliveira admitira, no mesmo apuratório

criminal,  que  determinou  a  ancoragem  da  lancha  escolar  nos  fundos  de  sua

residência, conforme se deduz do seu interrogatório, constante às pp. 30/31 dos autos

do IPL.

O que se observa, portanto, é que além de não determinar a regular

utilização da lancha escolar doada pelo FNDE, vez que esta não foi utilizada para

transporte de alunos durante todo o ano letivo de 2012, Delísio Oliveira da Silva se

assenhorou  do  bem  público,  que  permaneceu  atracado  em  imóvel  de  sua

propriedade durante os anos de 2012, cujo acesso somente poderia ser realizado a

partir de sua própria residência.

Os mesmos fatos continuaram a ocorrer no ano letivo de 2013, ocasião

em que Delísio Oliveira da Silva ostentava o cargo de Secretário de Administração,

não sendo mais o gestor do município.
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É o que se observa na reportagem do Programa Conexão Repórter, da

emissora  SBT,  produzida  no  ano  de  2013,  notadamente    no  arquivo  intitulado

“VTS_01_1.VOB”, que se encontra na mídia encartada à fl.  03-v, a partir do 12º

minuto de vídeo, e nas imagens a seguir reproduzidas:
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Figura  2 : Delísio  Oliveira da Silva  (à  esquerda)  acomp an ha o  repórter  do progr ama  Con exão  Repórter até o  loc al  
onde se en con trav a a trac ada a lan ch a esco lar,  em sua  propriedade.

Figura  1 : L an cha esco lar  an cor ada n a pr opriedade do ex-prefeito  Delísio  Oliveira  da 
Silv a



                           

As  imagens  demonstram  de  maneira  irrefutável  que  o  bem  público

encontrava-se  à  disposição de  Delísio  Oliveira  da  Silva,  vez que permanecia,  em

tempo integral, ancorado aos fundos de sua propriedade. 

Com efeito,  pode-se depreender  do quando exarado nos autos que

Delísio Oliveira exercia um pleno e efetivo controle sobre o veículo e sobre sua

operabilidade, decidindo segundo sua própria conveniência, quando, onde e como

a embarcação deveria ser utilizada.

Os  robustos  elementos  auferidos  são  suficientes  a  caracterizar  a

existência  de um assenhoramento do demandado sobre a lancha escolar,  o que

caracteriza verdadeira apropriação de bem público, desvio de finalidade na sua

utilização e  afronta aos princípios da finalidade, impessoalidade e probidade.

Frise-se que enquanto a lancha não era utilizada, o transporte de alunos

da  rede  municipal  era  realizado  em  embarcações  extremamente  deterioradas,

apresentando risco real à segurança e à vida dos estudantes transportados, conforme

se observa a partir do minuto 09:50 do mesmo vídeo, do qual se extraem as imagens

a seguir.
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Releva notar, inclusive, o perigo de naufrágio das embarcações, uma

vez que a água do Rio São Francisco invadia o casco de várias delas. Ao mesmo

tempo, como se pode observar, em nenhum dos barcos havia coletes salva-vidas,

item de segurança obrigatório.

Ressalte-se  que  o  gestor,  além  de  não  ter  promovido  a  escorreita

utilização  do  bem,  privando  o  alunado  municipal  de  um  transporte  escolar  de

qualidade, também não realizou a devolução do bem ao FNDE, impedindo que a

mesma embarcação tivesse destinação útil.

Desse modo, resta incontroverso que Delísio Oliveira da Silva, praticou

atos de improbidade que importaram em enriquecimento ilícito, prejuízo ao erário e

violação  aos  princípios  da  administração  pública,  notadamente  aos  princípios  da

probidade, finalidade e impessoalidade, cujas condutas se amoldam aos seguintes

artigos e incisos da Lei nº 8.429/1992:

Art.  9°  Constitui  ato  de  improbidade  administrativa

importando  enriquecimento  ilícito  auferir  qualquer  tipo  de

vantagem  patrimonial  indevida  em  razão  do  exercício  de

cargo, mandato, função, emprego ou atividade nas entidades

mencionadas no art. 1° desta lei, e notadamente:

(...)

XII  -  usar,  em  proveito  próprio,  bens,  rendas,  verbas  ou

valores  integrantes  do  acervo  patrimonial  das  entidades

mencionadas no art. 1° desta lei.
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(...)

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:

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(…).

(grifamos)

O valor do prejuízo ao erário federal equivale ao montante histórico

de aproximadamente R$ 199.629,08 (cento e noventa e nove mil, seiscentos e vinte e

nove reais e oito centavos), valor da lancha adquirida pelo FNDE e não utilizada

pelo município de Abaré/BA,  conforme nota fiscal localizada à p. 35 do arquivo

“IPL 290-2013”, à mídia de fl. 195.

O valor atualizado chega a 272.585,22 (duzentos e setenta e dois mil,

quinhentos e oitenta e cinco reais e vinte e dois centavos), utilizando-se o índice

IGP-M, com termo inicial na data de celebração do contrato de doação, qual seja,

11/11/2011.

Art.  12.   Independentemente  das  sanções  penais,  civis  e

administrativas  previstas  na  legislação  específica,  está  o

responsável  pelo  ato  de  improbidade  sujeito  às  seguintes
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cominações,  que  podem  ser  aplicadas  isolada  ou

cumulativamente, de acordo com a gravidade do fato: 

I - na hipótese do art. 9°, perda dos bens ou valores acrescidos

ilicitamente  ao  patrimônio,  ressarcimento  integral  do  dano,

quando  houver,  perda  da  função  pública,  suspensão  dos

direitos políticos de oito a dez anos, pagamento de multa civil

de até três vezes o valor do acréscimo patrimonial 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 dez anos;

 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 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
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indiretamente, ainda que por intermédio de pessoa jurídica da

qual seja sócio majoritário, pelo prazo de três anos.

Impende  salientar  que  também  concorreu  para  o  montante  do

prejuízo ao erário federal BENEDITO PEDRO DA CRUZ, gestor do município de

Abaré durante o período 2013/2016, sendo que a devolução do valor da lancha ao

FNDE deve ser imposta solidariamente a ambos os demandados.

Acerca  das  condutas  de  BENEDITO  PEDRO  DA  CRUZ,  estas  se

encontram delimitadas a seguir.

2.2 Dos atos de improbidade praticados por BENEDITO PEDRO DA CRUZ

Ao que se denota do acervo probatório ora colacionado, BENEDITO

PEDRO  DA  CRUZ,  na  qualidade  de  gestor  do  município  de  Abaré/BA  e,

posteriormente, permitiu a utilização de bem público por Delísio Oliveira da Silva

bem  como  agiu  negligentemente  na  conservação  do  mesmo  bem,  qual  seja,  a

lancha escolar doada pelo FNDE ao município de Abaré/BA,  não promovendo sua

utilização de acordo com a finalidade prevista,  qual seja,  transporte de alunos,

incorrendo,  portanto  nos  atos  de  improbidade  tipificados  nos  arts.  10,  caput  e

incisos  II  e  X,  e  art.  11,  caput,  todos  da  Lei  8.429/92,  nos  termos  descritos  em

sequência.

De fato, o desvio de finalidade verificado na utilização da embarcação

doada pelo FNDE para transporte escolar, já observado durante o final do mandato

de Delísio Oliveira da Silva, continuou durante a gestão de Benedito Pedro da Cruz.

Foi durante o exercício de 2013, primeiro ano de mandato de Benedito

Pedro da Cruz, que a equipe do SBT produziu a reportagem já mencionada no tópico

anterior,  demonstrando  as  condições  precárias  do  transporte  escolar  dos  alunos
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ribeirinhos  em  detrimento  do  não  uso  de  uma  moderna  lancha  escolar  que  se

encontrava atracada na residência de Delísio Oliveira da Silva.

Indagado  acerca  da  situação  em  espeque,  Benedito  Pedro  da  Cruz,

então prefeito do município de Abaré/BA, informou à equipe de reportagem que o

município não possuiria recursos financeiros para a utilização da lancha escolar que

se encontrava inativa,  aduzindo que não tinha conhecimento de que o veículo se

encontrava  ancorado  na  casa  do  secretário  de  Administração  Delísio  Oliveira  da

Silva, ex-prefeito do município.

Ocorre que mesmo após a  realização de  entrevista  com a equipe de

reportagem, na qual  o  então gestor  fora  expressamente informado da situação,  o

transporte  continuou  a  ser  realizado  de  maneira  precária,  bem  como  a  lancha

continuou atracada na propriedade particular do ex-prefeito Delísio Oliveira, como

se propriedade dele fosse, ao que se observa no arquivo de vídeo “VTS_01_1.VOB”

(mídia de fl. 03) já mencionado, no minuto 20:02.

Em 2013, portanto, Benedito Pedro da Cruz, além de concorrer para

que terceiro se apossasse do bem, não promoveu a regular utilização da lancha

escolar,  permitindo  que  estudantes  da  rede  pública  municipal  se  arriscassem

diuturnamente em embarcações precárias e inseguras.

O descaso com o transporte escolar foi a tônica durante toda sua gestão.

Com efeito, já em 2015, dois anos após a realização da reportagem pela

emissora  SBT,  a  Controladoria-Geral  da  União  visitou o  município  de  Abaré/BA,

tendo  constatado  os  mesmos  problemas  verificados  no  exercício  de  2013:  não

utilização  da  lancha  escolar  doada  pelo  FNDE,  que  dessa  vez  se  encontraria
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guardada  na  garagem  da  prefeitura,  e  prestação  de  transporte  escolar  em

embarcações precárias.

De acordo com o quanto consignado pela equipe de fiscalização da

CGU,   e  ao  que  se  infere  de  uma  das fotografias  colacionadas  à  fl.192,  e  ora

reproduzida,   a lancha escolar se encontrava em situação de abandono na garagem

da prefeitura, sujeita a deterioração pela exposição frequente à luz do sol.

No  bojo  das  constatações,  se  comprovou  por  meio  de  diversos

documentos, dentre eles, fotografias, que a embarcação suprarreferida encontrava-se

em situação de abandono na garagem da prefeitura (fl.192 do IC), exposta a diversos

fatores  externos  que provocam uma maior  celeridade na depreciação de veículos

dessa natureza, tais como o sol e a ausência de contato com a água.

Simultaneamente ao cenário acima mencionado, os fiscais constataram

que apesar do abandono da existência da moderna embarcação, doada pelo governo
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federal, o município de Abaré contratava barcos paupérrimos para a realização do

transporte dos alunos ribeirinhos, conforme se nota através das cópias dos contratos

administrativos  de  fls.148/150  e  154/155  e  das  imagens  abaixo  visualizáveis.  Ao

mesmo tempo, o transporte escolar continuou a ser realizado em barcos precários,

nos  mesmos  moldes  daqueles  encontrados  pela  equipe  de  reportagem  em  2013,

conforme se observa nas fotografias verificadas à fl. 191-v, a seguir inseridas.

Indagado pela equipe de fiscalização da CGU, Benedito Pedro da Cruz

apontou  o  alto  custo  operacional  como  fator  impeditivo  para  a  utilização  da

embarcação doada pelo FNDE. Ademais, ao ser questionado sobre o abandono do

barco na garagem da prefeitura, o requerido informou que a lancha se encontraria no

local em razão de problemas mecânicos, no caso, avarias na hélice do motor (fl. 192).
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A respeito dos fatos acima descritos, a mesma equipe de fiscalização

fez um levantamento comparativo do custo operacional demandado pela lancha e

pelos barcos contratados pela  prefeitura municipal,  concluindo,  ao final,  que a

utilização da lancha doada pelo governo federal seria, inclusive, menos onerosa

aos cofres públicos do que o aluguel de outras embarcações.

Conforme os cálculos, visualizáveis às fls. 191-V do IC, caso utilizasse a

lancha, o município economizaria aproximadamente R$ 100,00 (cem reais) mensais,

ao mesmo tempo em que ofereceria um transporte digno, confortável e seguro para

os estudantes.

Além disso, em relação às avarias verificadas na lancha escolar, a CGU,

por meio de pesquisa de mercado, apurou que os problemas técnicos alegados pela

administração pública poderiam ser sanados de maneira simples e pouco onerosa.

De fato, segundo a equipe de fiscalização, o custo para o conserto do

veículo seria de menos de R$ 500,00 (quinhentos reais), o que é irrisório quando se

considera o montante de recursos repassados do governo federal ao município de

Abaré, para manutenção da educação básica e do transporte escolar.

Aliás, ainda que houvesse verdadeiro óbice financeiro à utilização da

lancha,  Benedito  Pedro  da  Cruz  deveria  ter  informado  a  situação  ao  FNDE  e

promovido a devolução do bem, o que sequer foi considerado pelo ex-gestor.

Diante de tais elementos, resta evidente que a existência de problemas

mecânicos não constituíam, na hipótese, motivos suficientes para o preterimento da

embarcação, uma vez que a CGU, por meio de pesquisa de mercado, apurou que os

problemas técnicos alegados pela administração pública poderiam ser sanados de
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maneira  simples  e  pouco  onerosa.  Portanto,  resta  incontroversa  e  inafastável  a

responsabilidade do demandado Benedito Pedro da Cruz.

Inequivocamente, portanto, Benedito Pedro da Cruz, em 2013, assentiu

que  a  lancha  doada  pelo  FNDE  para  utilização  exclusiva  no  transporte  escolar,

restasse ancorada na propriedade particular do ex-prefeito Delísio Oliveira da Silva,

causando prejuízo ao erário, na medida em que permitiu que pessoa física privada

utilizasse bens integrantes do acervo patrimonial do município sem a observância

das  formalidades  legais,  e,  violando  princípios  da  administração  pública,

notadamente moralidade, imparcialidade e finalidade.

 Já no exercício de 2015,  além de não ter promovido a utilização da

lancha escolar no transporte de alunos, em situação de claro desvio de finalidade no

uso do bem, ainda permitiu que o veículo referido restasse abandonado na garagem

da prefeitura exposto a toda sorte de fatores externos que poderiam provocar sua

deterioração, ou seja, agiu negligentemente na conservação do patrimônio público.

Desta feita, o ex-prefeito Benedito Pedro da Cruz incorreu em atos de

improbidade nas seguintes modalidades:

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
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lei,  sem  a  observância  das  formalidades  legais  ou

regulamentares aplicáveis à espécie;

(...)

X - agir negligentemente na arrecadação de tributo ou renda,

bem como no que diz respeito à conservação do patrimônio

público; (grifamos)

(...)

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 […]. 

As sanções previstas para tais atos de improbidade estão dispostas no

art. 12 da Lei 8.429/92, a seguir transcritas:

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).

I - na hipótese do art. 9°, perda dos bens ou valores acrescidos

ilicitamente  ao  patrimônio,  ressarcimento  integral  do  dano,

quando  houver,  perda  da  função  pública,  suspensão  dos

direitos políticos de oito a dez anos, pagamento de multa civil

de até três vezes o valor do acréscimo patrimonial e proibição
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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 dez anos;

 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 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.

O valor do prejuízo ao erário federal equivale ao montante histórico

de aproximadamente R$ 199.629,08 (cento e noventa e nove mil, seiscentos e vinte e

nove reais e oito centavos), valor da lancha adquirida pelo FNDE e não utilizada

pelo município de Abaré/BA,  conforme nota fiscal localizada à p. 35 do arquivo

“IPL 290-2013”, à mídia de fl. 195.
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O valor atualizado chega a R$ 272.585,22 (duzentos e setenta e dois

mil,  quinhentos e oitenta e cinco reais e vinte e dois centavos),  utilizando-se o

índice  IGP-M,  com termo inicial  na  competência  da  celebração  do  contrato  de

doação, qual seja, 11/2011.

3. DA INDISPONIBILIDADE DOS BENS DOS REQUERIDOS

Visando  resguardar  o  ressarcimento  dos  prejuízos  ao  patrimônio

público, o ordenamento pátrio prevê diversas formas de tutela à reparação dos danos

ao  erário.  Entre  elas,  podem  ser  citados  a  imprescritibilidade  da  ação  de

ressarcimento ao erário (CF, art. 37, § 5º) e o pedido de indisponibilidade dos bens

dos agentes públicos acusados de atos de improbidade administrativa.

A decretação de indisponibilidade dos bens, hoje em dia pacificamente

utilizada  como  maneira  de  assegurar  a  efetividade  do  ressarcimento  ao  erário  e

garantir  a  aplicação  de  eventual  multa  civil,  é  medida  necessária  quando  forem

demonstrados,  no  caso  concreto,  indícios  da  prática  de  ato  de  improbidade

administrativa. 

De acordo com o artigo 311 do Novo Código de Processo Civil, a tutela

de  evidência  será  concedida,  independentemente  da  demonstração  de  perigo  de

dano ou de risco ao resultado útil do processo, quando, dentre outras hipóteses, “a

petição inicial for instruída com prova documental suficiente dos fatos constitutivos

do direito do autor, a que o réu não oponha prova capaz de gerar dúvida razoável”:

Art.  311.  A  tutela  da  evidência  será  concedida,

independentemente da demonstração de perigo de dano ou de

risco ao resultado útil do processo, quando:
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I  -  ficar  caracterizado  o  abuso  do  direito  de  defesa  ou  o

manifesto propósito protelatório da parte;

II  -  as  alegações  de  fato  puderem  ser  comprovadas  apenas

documentalmente  e  houver  tese  firmada  em  julgamento  de

casos repetitivos ou em súmula vinculante;

III  -  se  tratar  de  pedido  reipersecutório  fundado  em  prova

documental  adequada do contrato  de  depósito,  caso  em que

será decretada a ordem de entrega do objeto custodiado, sob

cominação de multa;

IV  -  a  petição  inicial  for  instruída  com  prova  documental

suficiente dos fatos constitutivos do direito do autor, a que o

réu não oponha prova capaz de gerar dúvida razoável. [grifos

acrescidos]

O último dos incisos citados é o que se aplica a esta ação, visto que a

petição inicial encontra-se acompanhada de substancial prova documental que revela

com segurança dos atos de improbidade que geraram enriquecimento ilícito e lesão

ao erário. 

 Nas palavras de LUIZ GUILHERME MARINONI:

“O  legislador  procurou  caracterizar  a  evidência  do  direito

postulado em juízo capaz de justificar a prestação de “tutela

provisória” a partir das quatro situações arroladas no art. 311,

CPC. O denominador comum capaz das de amalgamá-las é a

noção  de  defesa  inconsistente.  A tutela  pode  ser  antecipada

porque  a  defesa  articulada  pelo  réu  é  inconsistente  ou

provavelmente o será”
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(Novo Código de Processo Civil Comentado, Luiz Guilherme

Marinoni,  Sergio  Cruz  Arenhart,  Daniel  Mitidiero.  Editora

Revista dos Tribunais, 2015, página 322).

A inovação legal veio em boa hora, uma vez que distribui o ônus do

tempo do processo entre as partes, fazendo com que o litigante que não tenha razão

suporte o fardo da duração do processo. Neste sentido é a lição de FREDIE DIDIER

JR, ao dissertar sobre o instituto criado pelo Novo Código de Processo Civil:

“Seu  objetivo  é  distribuir  o  ônus  que  advém  do  tempo

necessário  para  transcurso  de um processo  e  a  concessão de

tutela definitiva. Isso é feito mediante a concessão de uma tutela

imediata e provisória para a parte que revela o elevado grau de

reprovabilidade de suas alegações (devidamente provadas), em

detrimento da parte adversa e a improbabilidade de êxito em

sua resistência – mesmo após instrução processual”

(Curso de Direito Processual Civil, Volume 2, Fredie Didier Jr.,

Paula Sarno Braga, Rafael Alexandria de Oliveira. Editora Jus

Podivm, 10ª Edição, 2015, página 618).

Isto posto, o MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL pleiteia a concessão do

pedido  de  indisponibilidade  dos  bens  de  DELÍSIO  OLIVEIRA  DA  SILVA  E

BENEDITO  PEDRO  DA  CRUZ,  para,  na  esteira  do  entendimento  do  Superior

Tribunal de Justiça, resguardar os meios necessários para suportar o ressarcimento

do  dano  ao  erário (correspondente  ao  valor  total  do  enriquecimento  ilícito) e

eventual  condenação  em  multa  civil.  Neste  mesmo  sentido  é  o  entendimento

consolidado do Superior Tribunal de Justiça (STJ, AgRg no REsp 1494328/MG, relator

Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, DJE 26.06.2015).
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Como  narrado,  as  irregularidades  praticadas  pelos  demandados

geraram  prejuízo  ao  erário  federal  no  montante  atualizado  de  R$ 272.585,22

(duzentos e setenta e dois mil, quinhentos e oitenta e cinco reais e vinte e dois

centavos), consistente no sucateamento de uma lancha escolar adquirida pelo FNDE

no valor histórico de R$ 199.629,08 (cento e noventa e nove mil, seiscentos e vinte e

nove reais e oito centavos).

Desta  feita,  impende  assegurar  a  recomposição  do  erário  federal

mediante o bloqueio do valor referente ao prejuízo (R$ 272.585,22) acrescido do valor

máximo  de  eventual  multa  civil,  que  seria  de  duas  vezes  o  valor  do  dano  (R$

545.170,44), nos termos do que preceitua o art. 12, II da Lei 8.429/92.

Desta  feita,  pleiteia,  em  caráter  inaudita  altera  pars,  antes  do

recebimento da inicial, a indisponibilidade dos bens dos demandados DELÍSIO

OLIVEIRA  DA  SILVA  e  BENEDITO  PEDRO  DA  CRUZ,  no  montante  de  R$

817.755,66  (oitocentos  e  dezessete  mil,  setecentos  e  cinquenta  e  cinco  reais  e

sessenta e seis centavos).

4. DOS PEDIDOS

Em conclusão, requer o MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL:

a)  concessão de tutela de evidência,  antes do recebimento da

ação, para  se  decretar  a  indisponibilidade  de  bens  imóveis,

veículos  e/ou  ativos  pertencentes  aos  demandados (via

BACENJUD, RENANJUD e CNIB), em quantidade bastante a

assegurar o pagamento do ressarcimento devido e o pagamento

de multa civil, nos moldes delineados no item 4;
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b) a intimação da União, através da Advocacia Da União, para

manifestar  seu  interesse  em  integrar  a  lide  na  condição  de

litisconsorte  ativo,  conforme dispõe o  §  3º  do  art.  17  da  Lei

8.429/92;

c) a notificação dos requeridos para se manifestarem nos termos

do art. 17, § 7º, da Lei n.º 8.429/92;

d)  recebida a inicial, sejam os réus citados para contestarem a

ação, nos termos do §9º do mesmo dispositivo legal;

e)  a produção de provas, notadamente a prova documental já

anexada aos autos (IC 1.14.006.000010/2014-58), e as que serão

concretamente especificadas em momento oportuno, bem como

as seguintes, desde já requeridas:

-   Depoimento  pessoal  dos  requeridos,  bem  assim  oitiva  das

testemunhas constantes no rol abaixo;

f) no mérito, seja julgado procedente o pedido de condenação

dos  requeridos  nas  sanções  previstas  no  art.  37,  §  4º  da

Constituição Federal e no art. 12, incisos I, II e III da Lei nº

8.429/92;

g) a condenação dos réus ao ônus da sucumbência;

h) 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;

i) com o trânsito  em julgado,  a  comunicação à  Secretaria  de

Administração  do  Ministério  do  Planejamento,  Orçamento  e
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Gestão para fazer constar do seu banco de dados a proibição

dos réus contratarem com o Poder Público;

j) 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;

k) 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    R$  817.755,66  (oitocentos  e  dezessete  mil,

setecentos e cinquenta e cinco reais e sessenta e seis centavos)

ROL DE TESTEMUNHAS:

*

Paulo Afonso, 08 de agosto de 2017

EDSON ABDON PEIXOTO FILHO

Procurador da República

 

*Informações omitidas para fins de divulgação.
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