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EXCELENTÍSSIMO SENHOR JUIZ FEDERAL DA VARA ÚNICA DA SUBSEÇÃ O
JUDICIÁRIA DE IRECÊ/BA

Inquérito Civil n° 1.14.004.000237/2012-51

O MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL, pelo Procurador da República

signatário, no exercício de suas atribuições constitucionais e legais, vem, perante Vossa

Excelência, propor a presenteAÇÃO CIVIL PÚBLICA POR ATO DE IMPROBIDADE

ADMINISTRATIVA nos termos do art. 6º, XIV, alínea f, da Lei Complementar nº 75/1993 e art.

17 da Lei nº 8.429/1992, em face de 

CLEOVÁ OLIVEIRA BARRETO , *;

pelas razões fáticas e jurídicas aqui expostas.

I – DOS FATOS

I.I. DO PNAE

O Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE), implantado em 1955,

contribui para o crescimento, o desenvolvimento, a aprendizagem, o rendimento escolar dos

estudantes e a formação de hábitos alimentares saudáveis, por meio da oferta da alimentação

escolar e de ações de educação alimentar e nutricional.

São atendidos pelo Programa os alunos de toda a educação básica (educação

infantil, ensino fundamental, ensino médio e educação de jovens e adultos) matriculados em

escolas públicas, filantrópicas e em entidades comunitárias (conveniadas com o poder público),

por meio da transferência de recursos financeiros.
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O PNAE tem caráter suplementar, como prevê o artigo 208, incisos IV e VII, da

Constituição Federal, quando determina que o dever do Estado (ou seja, das três esferas

governamentais: União, estados e municípios) com a educação é efetivado mediante a garantia de

“educação infantil, em creche e pré-escola, às crianças até cinco anos de idade”(inciso IV) e

“atendimento ao educando, em todas as etapas da educação básica, por meio de programas

suplementares de material didático escolar, transporte, alimentação e assistência à saúde”

(inciso VII).

Atualmente, o valor repassado pela União a estados e municípios por dia letivo

para cada aluno é definido de acordo com a etapa e modalidade de ensino:

• Creches: R$ 1,00

• Pré-escola: R$ 0,50

• Escolas indígenas e quilombolas: R$ 0,60

• Ensino fundamental, médio e educação de jovens e adultos: R$ 0,30

• Ensino integral: R$ 1,00

• Alunos do Programa Mais Educação: R$ 0,90

• Alunos que frequentam o Atendimento Educacional Especializado no

contraturno: R$ 0,50

I.II. DOS RECURSOS PÚBLICOS

A União repassou ao Município de Morro do Chapéu/BA os seguintes valores

pertinentes ao PNAE: R$ 544.200,00 (quinhentos e quarenta equatro mil, duzentos reais),

referente ao exercício de 2010 (fl. 187), e R$ 473.520,00 (quatrocentos e setenta e três mil,

quinhentos e vinte reais), referente ao exercício de 2011 (fls. 326/329).

I.III. DO RELATÓRIO DA CGU

Na hipótese dos autos, o Relatório de Fiscalização da CGU nº 035003, datado

de 03/10/2011, lastreado nos papéis de trabalho constantesda mídia digital de fls. 196, e

pertinente à 35ª Etapa de Fiscalização a partir de Sorteios Públicos, ocorrido no Município de
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Morro do Chapéu/BA, elenca diversas irregularidades na gestão dos recursos provenientes do

PNAE, nos exercícios de 2010 e 2011. Importante salientar que a gerência de tais recursos é de

responsabilidade do Prefeito à época dos fatos, Sr. CLEOVÁ OLIVEIRA BARRETO .

Definiram-se as seguintes constatações no Relatório de Fiscalização da CGU,

de fls. 07/27v:

a) Constatação nº 1.1.1.4:Ausência de controles de estoques de alimentos e de atesto nas notas

fiscais do recebimento dos gêneros alimentícios.“...foi verificada a ausência de controles de

estoques, não existindo fichas de prateleira ou outros controles de estoque… Em relação a uma

outra fragilidade nos controles, vale destacar que apesar da Prefeitura informar que o Setor de

Merenda Escolar é o responsável pelo recebimento do material adquirido, ao analisar os

processos de pagamento da merenda escolar, verifica-se quenão constam das notas fiscais os

atestos dos recebimentos dos produtos pelos servidores do Setor da Merenda Escolar. Na

verdade nas notas fiscais não constam nenhum atesto de servidor da Prefeitura, confirmando o

recebimento daqueles alimentos.”.

b) Constatação nº 1.1.1.9:Falta de merenda escolar, atraso nas aquisições e envio de merendas

para as escolas no início do ano letivo.“...da análise dos controles existentes, foi possível

verificar que na escola Santo Antônio faltava merenda para os alunos do ensino fundamental

desde o dia 05/10/11 até a data de nossa visita 19/10/11 e estava faltando por cerca de 10 dias

nas escolas Albino Macedo e Arnaldo Souza Oliveira… Além disso, conforme análise do

calendário escolar de 2011, foi verificado que o início do ano letivo ocorreu em 14 de fevereiro

de 2011, entretanto as aquisições de alimentos da merenda escolar somente começaram a

ocorrer a partir de 23 de março de 2011, como pode ser verificado das notas fiscais e nos

respectivos processos de pagamentos de aquisição de alimentos para a merenda escolar. Desta

forma, houve atraso de envio de alimentos para as escolas no início do ano letivo. E no parecer

do CAE referente a prestações de Contas do PNAE, referente aoexercício de 2010, é aprovada a

prestação de contas com ressaltas, dentre elas o atraso na entrega dos alimentos no início do

ano letivo de 2010”.

c) Constatação nº 1.1.1.10:Restrições ao caráter competitivo das licitações: Deficiências na

publicidade dos avisos de editais dos Pregões Presenciais 12/2010 (cf. dispositivo de memória,

tipo pen drive, de fl. 214) e 10/2011 (cf. págs. 98/215, do arquivo “Evidência 1.1.1.10”, da mídia
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digital de fls. 196); Ausência de definição do objeto no Pregão Presencial 10/2011 e exigência

restritiva no Pregão Presencial 12/2010.“Os processos dos Pregões Presenciais 12/2010 e

10/2011 foram instruídos de forma precária, sem numeração erubricas nas páginas, o que

compromete a integridade dos autos pela possibilidade de inclusão, alteração ou supressão de

informações. No Pregão Presencial 12/2010 também faltam documentos essenciais para a

análise do Pregão, como a proposta de preços de um dos dois licitantes que, conforme ata da

licitação, foi desclassificado por não indicar a marca dos produtos. Os processos também não

foram instruídos com pesquisas de preços dos produtos que seriam necessários para a análise

da aceitabilidade das propostas dos licitantes pela Comissão de Licitação. Além destas falhas,

foram verificadas situações que restringiram o caráter competitivo por deficiências na

publicidade dos editais, ausência de definição do objeto doPregão Presencial 10/2011 e por

inclusão de exigência restritiva no Pregão Presencial 12/2010.”.

d) Constatação nº 1.1.1.11:Indícios de simulação de competição em licitação para aquisição de

gêneros alimentícios para a merenda escolar no Pregão Presencial 10/2011 (cf. págs. 98/215, do

arquivo “Evidência 1.1.1.10”, da mídia digital de fls. 196). “O certame apresentou a

participação apenas das empresas Fabíola Cardoso Lopes Leal, CNPJ 03.013.399/001-33 e

Luciana Souza Santos (CNPJ 08.471.737/0001-02), sendo a primeira declarada vencedora do

processo com proposta global no valor de R$411.800,00, tendo sido celebrado contrato no valor

de R$316.050,00… Na análise do pregão, verifica-se que Faustiniano Jonas Cardoso Lopes

(CPF 317.511.305-25) representa a empresa Fabíola CardosoLopes Leal (CNPJ

09.208.153/0001-01) e que Mário Eduardo Barros Moitinho (CPF 422.655.415-91) representa a

empresa de Luciana Souza Santos (CNPJ 08.471.737/0001-02), sendo identificado que Mário

Eduardo Barros Moitinho, CPF 422.655.415-91 é responsávelpela contabilidade das duas

empresas licitantes, além disso, a verificação dos registros cadastrais, demostrada proximidade

entre os endereços residenciais de Faustiniano Jonas Cardoso Lopes e Luciana Souza Santos

que residem na mesma rua (rua Noel Nuteles, Centro, Irecê-BA), sendo que suas casas são

separadas apenas por um muro.”

d) Constatação nº 1.1.1.12:Fracionamento de despesa. Ausência de certidões de regularidade

perante o FGTS e INSS e não comprovação de autenticidade de algumas certidões. Indícios de

simulação de licitação (competição) com direcionamento para empresas relacionadas.

Irregularidades apontadas nos Convites 14/2010, 27/2010,28/2010 e 50/2010, bem como nos

Convites 19/2011, 33/2011 e 36/2011 (cf. cópias do primeirocertame a fls. 224/282 dos
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presentes autos e cópias dos demais procedimentos licitatórios em dispositivo de memória, tipo

pen drive, de fl. 214). “Foram analisadas os Convites 14/2010, 27/2010, 28/2010 e 50/2010

realizados em 2010 e os Convites 19/2011, 33/2011 e 36/2011 realizados no exercício de 2011

(até setembro de 2011), que tiveram como objetos aquisição de gêneros alimentícios para a

merenda escolar com recursos do PNAE… Em todos os processos foram identificadas falhas de

formalização processual… Em relação as quantidades de alimentos nas licitações, não é

apresentado nenhum parâmetro sobre como se chegou as quantidades solicitadas em nenhum

dos processos licitatórios analisados. Não existem tambémpesquisas de preços nos processos

licitatórios. A estimativa apresentada para a licitação é global e não discriminada por item.

Situação esta que inviabiliza a verificação pela Comissão de Licitação se os valores dos itens

apresentados nas propostas de preços estão compatíveis como mercado. Além disso, foi

identificada a realização de várias licitações para a aquisição de alimentos nos limites da

modalidade convite, caracterizando fracionamento de despesa com enquadramento de

modalidade licitatória inadequada… Além da utilização de modalidade licitatória inadequada

nos Convites relacionados acima, em alguns Convites, as licitantes (algumas inclusive

vencedoras de itens) não apresentaram todas certidões exigidas para habilitação”.

I.IV. DO DESVIO DOS RECURSOS PÚBLICOS

Na Constatação nº 1.1.1.4, além da ausência de controle de estoque, da análise

dos processos de pagamento da merenda escolar, verificou-se que não constavam das notas

fiscais nenhum atesto de servidor da Prefeitura confirmando o recebimento dos alimentos.

Na Constatação nº 1.1.1.9, verificou-se in loco um quantitativo de estoque

diminuto, com falta de alimentos nas escolas “Kerina Ulm”, “Santo Antônio”, “Albino Macedo”

e “Arnaldo Souza Oliveira”.

Da análise dos controles de merenda escolar existentes, constatou-se que na escola

“ Santo Antônio” faltou merenda para os alunos do ensino fundamental do dia 05/10/11 até o dia

19/10/11. E faltou por cerca de 10 dias nas escolas “Albino Macedo” e “Arnaldo Souza

Oliveira”.

Além disso, do cotejo entre o calendário escolar de 2011, as notas fiscais e os

respectivos processos de pagamentos de aquisição de alimentos para a merenda escolar,
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verificou-se que o início do ano letivo ocorreu em 14 de fevereiro de 2011, entretanto as

aquisições de alimentos da merenda escolar somente começaram a ocorrer a partir de 23 de

março de 2011. Desta forma, houve um inequívoco atraso de envio de alimentos para as escolas

no início do ano letivo. 

Na Constatação nº 1.1.1.10, observou-se deficiências na instrução dos processos

dos Pregões Presenciais 12/2010 (cf. dispositivo de memória, tipo pen drive, de fl. 214) e

10/2011 (cf. págs. 98/215, do arquivo “Evidência 1.1.1.10”, da mídia digital de fls. 196), o que

traz indícios de fraude em sua execução. 

Explique-se: (i) os processos de tais pregões foram instruídos de modo a facilitar a

inclusão, alteração e supressão de informações, uma vez queausente a numeração e as rubricas

nas páginas; (ii) não se identificou as pesquisas de preços dos produtos que seriam necessárias

para a análise da aceitabilidade das propostas dos licitantes pela Comissão de Licitação; (iii) no

Pregão Presencial 12/2010 também faltam documentos essenciais para a análise da regularidade

do Pregão, como a proposta de preços de um dos dois licitantesque, conforme ata da licitação,

foi desclassificado por não indicar a marca dos produtos.

Além disso, detectaram-se diversas irregularidades que afrontam o caráter

competitivo do certame e, por via de consequência, impossibilita a seleção do melhor

fornecedor/prestador de serviços à Administração:

1) Detectaram-se deficiências na publicidade dos Avisos deEditais dos Pregões

Presenciais 12/2010 e 10/2011, uma vez que somente publicados em meios eletrônicos,

chamados “Diário Oficial do Município” (publicidade secundária), infringindo o disposto no art.

4º, I, da Lei Federal nº 10.520/2002. Os avisos deveriam ser publicados no Diário Oficial do

Estado ou no Diário Oficial da União, na ausência de Diário Oficial do Município, bem assim

publicados em jornal de grande circulação (por ser estimado em mais de R$ 160.000,00).

2) Verificou-se, no Pregão Presencial 10/2011, a indefinição do objeto da licitação

no edital, uma vez que ausentes as especificações dos produtos licitados (havia apenas uma

relação com todos os itens discriminados em “XX”, na quantidade e na descrição dos produtos),

o que impossibilita a apresentação de propostas pelas empresas interessadas. Não obstante isso, a

relação dos produtos aparecem nas propostas das duas empresas licitantes.
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3) Já o Pregão Presencial 12/2010 traz a inclusão de exigência restritiva e proibida

pelo TCU, qual seja, a exigência de capital mínimo ou patrimônio líquido mínimo de R$

22.000,00. Considerando que a licitação foi dividida em 6 lotes, o valor exigido para capital

social ou patrimônio líquido deveria ser estabelecido por lote, de forma a não limitar a

participação de uma empresa menor, que pudesse disputar a execução de determinado lote. De

mais a mais, observa-se que o valor exigido para capital mínimo ou patrimônio líquido mínimo é

superior ao valor de um dos lotes licitados.

Na Constatação nº 1.1.1.11, foram identificados indícios de simulação na

competição relativa ao Pregão Presencial 10/2011 (cf. págs. 98/215, do arquivo “Evidência

1.1.1.10”, da mídia digital de fls. 196), vale dizer, não houve uma efetiva disputa no pregão

presencial. Tais indícios são robustecidos em análise conjunta às demais constatações. Vejamos.

O certame apresentou a participação apenas das empresas “Fabíola Cardoso Lopes

Leal” (CNPJ 03.013.399/001-33) e “Luciana Souza Santos” (CNPJ 08.471.737/0001-02), sendo

a primeira declarada vencedora do processo com proposta global no valor de R$ 411.800,00

(contrato celebrado no valor de R$ 316.050,00, em virtude departe do valor ter sido reservado

para  agricultura familiar).

No entanto, da análise do pregão, verificou-se que Faustiniano Jonas Cardoso

Lopes (CPF 317.511.305-25) representa a empresa “Fabíola Cardoso Lopes Leal”, bem assim

que Mário Eduardo Barros Moitinho (CPF 422.655.415-91) representa a empresa de Luciana

Souza Santos, sendo que Mário Eduardo é responsável pela contabilidade de ambas empresas

licitantes. 

Além disso, a verificação dos registros cadastrais demostra a proximidade entre os

endereços residenciais de Faustiniano Jonas Cardoso Lopese Luciana Souza Santos, os quais

residem na mesma rua (Rua Noel Nuteles, Centro, Irecê-BA), sendo que suas casas são separadas

apenas por um muro.

Na Constatação nº 1.1.1.12, foram analisados os seguintes Convites, que tiveram

como objeto a aquisição de gêneros alimentícios para a merenda escolar com recursos do PNAE:

Convites ns. 14/2010, 27/2010, 28/2010 e 50/2010 realizados em 2010; e os Convites ns.

19/2011, 33/2011 e 36/2011 realizados no exercício de 2011,até o mês de setembro (cf. cópias
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do primeiro certame a fls. 224/282 dos presentes autos e cópias dos demais procedimentos

licitatórios em dispositivo de memória, tipopen drive, de fl. 214). Em todos os processos foram

identificadas irregularidades:

1) Os processos foram instruídos de modo a facilitar a inclusão, alteração e

supressão de informações, uma vez que sem numeração e rubricas nas páginas (art. 38 da Lei

8.666/93);

2) Em relação às quantidades de alimentos nas licitações, identificou-se as

seguintes circunstâncias que inviabilizam a verificação,pela Comissão de Licitação, da

compatibilidade entre os valores dos itens apresentados nas propostas de preços e os de mercado:

(i) não é apresentado nenhum parâmetro sobre como se chegou às quantidades solicitadas em

nenhum dos processos licitatórios analisados; (ii) não existem também pesquisas de preços nos

processos licitatórios; (iii) a estimativa apresentada para a licitação é global e não discriminada

por item. 

3) Realização de várias licitações para a aquisição de alimentos nos limites da

modalidade convite, caracterizando fracionamento de despesa com enquadramento de

modalidade licitatória inadequada (art. 23, § 5º, Lei n° 8.666/1993).

4) Nos Convites ns.14/2010, 27/2010 e 50/2010 realizados em2010, bem assim

nos Convites 19/2011, 33/2011 e 36/2011 realizados no exercício de 2011, as licitantes (algumas

inclusive vencedoras de itens) não apresentaram todas certidões exigidas para habilitação, sendo

inclusive detectada situação de não confirmação de autenticidade da certidão, conforme

detalhado a fls. 22v/23 do Relatório em questão.

5) Vários Convites não apresentaram 3 (três) propostas válidas pela não

comprovação de regularidade perante o INSS e o FGTS, mas diversos licitantes foram

contratados sem comprovação de regularidade perante o FGTS e INSS.

6) No Convite 19/2011, não foram confirmadas as autenticidades das certidões da

licitante vencedora (“MG Dourado”), bem assim foi identificado vínculo entre esta empresa e

uma das outras 2 participantes. Explique-se: No Convite 19/2011, a empresa “MG Dourado” é

representada pelo Sr. Sebastião Souza Guedes (CPF 667.569.445-68), o qual também
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representou “Boas Marcas Comercial Ltda.”, no convite 27/2010. Em relação a esta última

empresa participante deste Convite, fiscais da CGU, em uma visita no endereço registrado no

Sistema CNPJ da Receita Federal do Brasil, no município de Amélia Rodrigues, não identificou

nenhuma empresa no aludido endereço.

I.V. DA ANÁLISE TÉCNICA DO FNDE

Quanto ao PNAE/2010, consoante emerge do Parecer Técnico nº96/2015-

COECS/CGPAE/DIRAE/FNDE (fls. 330/331v), o FNDE concluiu pela “...aprovação parcial

com ressalvas da prestação de contas do PNAE, exercício 2010, do Município de Morro do

Chapéu/BA no tocante à análise técnica de execução do Programa, tendo em vista a seguinte

ocorrência: não fornecimento de alimentação escolar no período de 180 (cento e oitenta) dias

letivos; ocorrência de falta de alimentação nas escolas; ausência da compra de alimentos

diretamente da agricultura familiar e ausência de assinaturas em recibos e empenhos… a

aprovação parcial implica a devolução de R$ 489.780,00 (Quatrocentos e oitenta e nove mil,

setecentos e oitenta reais) referentes ao não atendimento de 180 dias letivos...”.

I.VI. DA RESPONSABILIDADE DO DEMANDADO

Observa-se que a conduta do Sr.CLEOVÁ OLIVEIRA BARRETO , então

detentor do cargo de Prefeito de Morro do Chapéu/BA, em decorrência de vitória nas eleições de

2008 e 2012, apresenta total relevância para este caso concreto, pois:

1°) além de ser o ordenador de despesa municipal, as atividades do Executivo são

de responsabilidade do Prefeito, direta ou indiretamente,seja pelo desempenho de suas funções,

seja pelo dever de direção ou supervisão de sua equipe de trabalho. Logo, todas as atividades do

Executivo são de sua responsabilidade direta ou indireta, quer pela sua execução pessoal, quer

pela sua direção ou supervisão hierárquica;

2°) na qualidade de gestor municipal, tinha o dever legal de prestar contas dos

recursos recebidos pela Comuna, através da apresentação dedocumentação idônea

comprobatória da aplicação correta de todos os valores relacionados ao PNAE. Todavia, não se

desincumbiu satisfatoriamente deste ônus;
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3°) foi o responsável pela falta de alimentação nas escolas,destacando-se a

ausência de fornecimento de alimentação escolar no períodode 180 (cento e oitenta) dias letivos,

relativo aos recursos do PNAE/2010 (constatação ns. 1.1.1.4 e 1.1.1.9 do Relatório de

Fiscalização da CGU);

4º) foi o responsável pela deflagração da licitação, nomeação da Comissão

Permanente de Licitação, homologação/adjudicação do objeto e pagamento dos Pregões

Presenciais 12/2010 (cf. dispositivo de memória, tipopen drive, de fl. 214) e 10/2011 (cf. págs.

98/215, do arquivo “Evidência 1.1.1.10”, da mídia digital de fls. 196), os quais apresentam

evidentes indícios de fraudes (constatação ns. 1.1.1.10 e 1.1.1.11 do Relatório de Fiscalização da

CGU);

5º) foi o responsável pela deflagração da licitação, nomeação da Comissão

Permanente de Licitação, homologação/adjudicação do objeto e pagamento dos Convites ns.

14/2010, 27/2010, 28/2010 e 50/2010 realizados em 2010, bemassim dos Convites ns. 19/2011,

33/2011 e 36/2011 realizados no exercício de 2011 (cf. cópias do primeiro certame a fls. 224/282

dos presentes autos e cópias dos demais procedimentos licitatórios em dispositivo de memória,

tipo pen drive, de fl. 214), todos os quais apresentam evidentes indícios de fraudes (constatação

nº 1.1.1.12 do Relatório de Fiscalização da CGU).

II – DA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA

Dos atos de improbidade que importam enriquecimento ilícito (art. 9°):

O Demandado enriqueceu-se às custas da Administração Pública.

Tem-se no presente caso a clássica figura do desvio de verbaspúblicas em

proveito próprio. A partir do fato de que não ocorreu a comprovação da correta aplicação do

numerário federal, diante de desvio de finalidade e licitação viciada, resta óbvia a apropriação

ilícita pelo Réu.

Desde já se pode rebater qualquer alegação de que por não se ter aqui

demonstrado depósitos bancários, compras efetuadas em nome próprio ou à conta de parentes ou

quaisquer outras condutas que documentassem tal enriquecimento, este restaria inexistente. O

enriquecimento ilícito comprova-se pelas circunstâncias em que se deu.
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Seria no mínimo estapafúrdio, exigir que o Requerido fizesse alarde de seu

enriquecimento, para que só então pudesse restar comprovado o tipo do art. 9°, XI da LIA. A

experiência cotidiana é mestra em demonstrar que tais atos se fazem à socapa.

Logo, resta demonstrada a prática do tipo previsto no art. 9°, XI da LIA.

Dos atos de improbidade que causam dano ao erário (art. 10):

No mesmo diapasão, não há nenhuma comprovação de que os recursos

decorrentes do PNAE foram integralmente aplicados em sua finalidade, no decorrer da gestão do

acusado.

No que respeita ao PNAE/2010, o valor da lesão ao erário é de R$489.780,00

(quatrocentos e oitenta e nove mil, setecentos e oitenta reais), devendo se proceder com as

devidas atualizações quando da sentença condenatória.

Assim, amolda-se à perfeição a conduta praticada pelo imputado ao previsto neste

dispositivo legal, vez que pelas razões de fato e de direito aqui expostas.

Dos atos de improbidade que atentam contra os princípios da administração

pública (art. 11):

Visível a infração aos princípios administrativos, tendo em vista a violação aos

deveres de honestidade, moralidade, legalidade e lealdadecom a Administração Pública por parte

do Requerido.

Aliás, há a notória incidência do previsto no inciso VI desta disposição normativa.

Além disso, agride-se o Princípio da Eficiência, constantedo art. 37,caput, da

Constituição Federal de 1988, de observância obrigatória pela Administração Pública Municipal,

visto que somente existe gestão pública eficiente quando a atuação do administrador público é

transparente, ilibada.

Acrescente-se a violação do Princípio da Boa-fé Objetiva, previsto nos artigos

113, 187 e 422, todos do Código Civil. Se ao particular, no âmbito do negócio jurídico, é exigível
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uma conduta ética, correta, digna, irrepreensível, ao agente público ainda mais se aplica tal dever,

pois este lida diretamente com o interesse público. Logo, também houve afronta ao Princípio da

Moralidade, igualmente presente no art. 37, caput, da Carta Magna Pátria.

Ademais, a afronta aos princípios administrativos públicos por parte do

demandado, arrima-se na prática das condutas dos arts. 9° e 10 da LIA, em que, como já

demonstrado, incorreu este. É tão somente uma conclusão lógica vez que enriquecer-se às custas

do patrimônio público, causar dano aos cofres públicos e afrontar comando legal, é, deper si,

uma violação aos princípios da administração pública.

III – DO PEDIDO LIMINAR DE INDISPONIBILIDADE DE BEN S:

O art. 7º da Lei nº 8.429/1992 fundamentado na diretriz constitucional (art. 37, §

4º, CF) que prestigia, sobretudo, o ressarcimento das lesões causadas ao patrimônio público,

estabelece como medida cautelar a indisponibilidade dos bens dos responsáveis pelos danos ao

erário.

No caso vertente, além da imposição das outras sanções previstas na Lei nº

8.429/1992, a demanda tem por finalidade o ressarcimento dedanos causados ao patrimônio

público. 

Justifica-se, portanto, a decretação de indisponibilidade de bens e valores do

Requerido, com vistas à garantia de aplicação da sanção de ressarcimento.

De fato, costumeiramente, enquanto tramita a própria ação eos correspondentes

recursos interpostos, o indivíduo ímprobo ganha tempo suficiente para se desfazer de seus bens

antes da efetivação das medidas judiciais. Não haverá prejuízo ao requerido ou a sua defesa, pois

tratar-se-á de constrição judicial revogável a qualquer tempo durante o transcurso da ação.

Contudo, o não deferimento poderá resultar na eterna impossibilidade de ressarcimento ao erário.

Nestes termos, requer a concessão de medida cautelar incidental de

indisponibilidade de bens e valores do Acusado no valor de R$489.780,00 (quatrocentos e

oitenta e nove mil, setecentos e oitenta reais), com fundamento no art. 12 da Lei nº 7.347/1987 e

art. 7º da Lei nº 8.429/1992, com a determinação de bloqueio de valores existentes em contas

bancárias mediante convênio BANCENJUD.
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Ademais, caso a medida acima seja infrutífera ou insuficiente, pleiteia-se a

expedição de ofícios para os Cartórios de Registro de Imóveis em Salvador/BA e Morro do

Chapéu/BA, além do DETRAN/BA, com o posterior bloqueio de bens eventualmente registrados

em nome do Demandado.

IV – DOS PEDIDOS

Ante o exposto, o MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL postula:

a) o deferimento de medida liminar de indisponibilidade de valores e bens do

requerido no valor de R$ 489.780,00 (quatrocentos e oitentae nove mil,

setecentos e oitenta reais), nos termos acima delineados;

b) a notificação do demandado para apresentação de manifestação escrita em

15 dias, nos termos do art. 17, § 7º, da Lei n° 8.429/1992;

c) o recebimento desta petição inicial e posterior citação do réu para, querendo,

opor-se à pretensão aqui deduzida, nos termos do art. 17, § 9º, da Lei n°

8.429/1992, sob pena de revelia;

d) a notificação da União e do Município de Morro do Chapéu/BA, para os fins

do art. 17, § 3º, da Lei nº 8.429/1992;

e) a condenação do requerido nas penas previstas no art. 12, incisos I, II e III da

Lei de Improbidade Administrativa, especialmente o ressarcimento integral do

dano e a suspensão dos direitos políticos;

f) por fim, protesta pela produção de todas as provas em direito admitidas, em

especial, depoimento pessoal do Demandado, oitiva de testemunhas, perícias, e

outras que se fizerem necessárias ao longo da instrução.

Dá-se à causa o valor R$ R$ 489.780,00 (quatrocentos e oitenta e nove mil,

setecentos e oitenta reais).

Irecê/BA, 01 de abril de 2016.
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MÁRCIO ALBUQUERQUE DE CASTRO
Procurador da República

*Dados omitidos para fins de divulgação.
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