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Inquérito Civil nº 1.14.000.003175/2014-31

RECOMENDAÇÃO N.º 04, DE 23 DE OUTUBRO DE 2018

O MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL, pela Procuradora da República

signatária, no uso de suas atribuições constitucionais e legais, com amparo nos

artigos 127, caput, e 129, inciso III, da Constituição da República, artigos 1º e 6º,

inciso XX, da Lei Complementar nº 75/1993, e artigo 23 da Resolução nº. 87/2007

do CSMPF, e ainda;

CONSIDERANDO que ao Ministério Público incumbe a defesa da

ordem  jurídica,  do  regime  democrático  e  dos  interesses  sociais  e  individuais

indisponíveis,  e  que  o  Ministério  Público  tem  como  funções  institucionais  a

promoção do inquérito civil e da ação civil pública para a proteção do patrimônio

público e social, do meio ambiente e de outros interesses difusos e coletivos, nos

termos dos arts. 127,  caput, e 129, VI, da Constituição Federal e art. 5º da  Lei

Complementar n. 75/73;

CONSIDERANDO que,  conforme  o  art.  129,  II,  da  Constituição

Federal, é função institucional do Ministério Público zelar pelo efetivo respeito dos

Poderes Públicos e dos serviços de relevância pública aos direitos assegurados na

Constituição, promovendo as medidas necessárias a sua garantia;

CONSIDERANDO que  cabe  ao  Ministério  Público  a  expedição  de

recomendações, visando à melhoria dos serviços de relevância pública, bem como o

respeito aos interesses, direitos e bens cuja defesa lhe cabe promover, fixando prazo

razoável para a adoção das providências cabíveis (art. 6º, XX, da Lei Complementar

n. 75/93); 

CONSIDERANDO  a  instauração  do  Inquérito  Civil  nº

1.14.000.003175/2014-31, com vistas a apurar supostas irregularidades nas obras

de construção do prédio anexo à Escola Politécnica da Universidade Federal  da

Bahia (UFBA);
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CONSIDERANDO que a obra em comento encontra-se inacabada,

demandando o aporte de R$ 28.000.000,00 (vinte e oito milhões de reais) para o

encerramento dos serviços;

CONSIDERANDO que  a  UFBA,  entre  os  anos  de  2015  e  2018,

recebeu recursos de capital em montante aquém do necessário para a finalização do

anexo da Escola Politécnica, estando a obra paralisada nos dias atuais;

CONSIDERANDO que a permanência dessa situação viola a ordem

jurídica,  considerando  o  investimento  feito  até  então  na  edificação  do

empreendimento,  cujo  estado  de  abandono  caracteriza  descaso  com  o  erário

dispendido, além de acarretar prejuízos aos discentes da instituição de ensino;

CONSIDERANDO o relatório técnico da atual situação do anexo da

Escola Politécnica,  noticiando a existência de armaduras sujeitas  a processo de

corrosão,  porquanto  expostas  a  intempéries  climáticas,  além  de  infiltrações

decorrentes do acúmulo de água nos vãos das lajes, motivadas pelo não fechamento

da edificação;

CONSIDERANDO que  a  UFBA  necessita  adotar  providências

visando  a  finalizar  a  obra  objeto  deste  inquérito  civil,  devendo,  de  igual  sorte,

implementar medidas paliativas a fim de resguardar a integridade da construção

erigida até o momento; 

RESOLVE:

RECOMENDAR, nos termos do artigo 6°, inciso XX, da Lei Complementar

n.º 75/93, ao Reitor da Universidade Federal da Bahia (UFBA) que:

I – adote as providências cabíveis a fim de dar prosseguimento à segunda

etapa das obras do prédio anexo à Escola Politécnica, paralisada desde os idos de

2013, causando prejuízos aos cofres públicos e à comunidade estudantil;

II – não sendo possível a imediata retomada das obras e o encerramento dos

serviços  indicados  no  item I  (um),  que  a  UFBA  implemente  todas  as  medidas

necessárias  a  fim  de  resguardar  a  integridade  da  construção  levantada  até  o
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momento,  mediante  contenção  das  infiltrações  existentes,  fechamento  das

estruturas abertas e salvaguarda das armaduras expostas a intempéries climáticas.

Fixa-se o prazo de 20 (vinte) dias para que esta Procuradoria da República

seja informada do acolhimento desta Recomendação, devendo a instituição informar

as  providências  adotadas  no  sentido  de  fazê-la  cumprir,  juntando-se  cópia  da

documentação pertinente.

EFICÁCIA DA RECOMENDAÇÃO: Após o decurso do lapso temporal acima

consignado,  o  não  atendimento  à  presente  recomendação  ensejará  a

responsabilização por omissão e a consequente adoção das medidas extrajudiciais e

judiciais pertinentes.

A  presente  recomendação  não  esgota  a  atuação  do  Ministério  Público

Federal sobre o tema, não excluindo futuras Recomendações ou outras iniciativas

cuja atuação seja pertinente ao seu objeto.

Encaminhe-se cópia da presente peça recomendatória à egrégia 1.ª Câmara

de Coordenação e Revisão do Ministério Público Federal,  publicando-a no portal

eletrônico  da PR/BA,  em conformidade  com o  art.  23,  caput,  da Resolução nº.

87/2010, do CSMPF.

Comunique-se. Cumpra-se.

VANESSA GOMES PREVITERA

Procuradora da República
S:\Notícias - site\2018\Vanessa Previtera\Peças\

ACOMPANHAM ESTA RECOMENDAÇÃO:

I) Cópia do Ofício nº 060/2018 da SUMAI e do Relatório Técnico da atual

situação da obra de anexo da Escola Politécnica – fls. 133/142;

II) Cópia do ofício nº 142/2018/GAB/UFBA – fls. 106/107.
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