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EXCELENTÍSSIMO  SENHOR  DOUTOR  JUIZ  FEDERAL DA    VARA DA
SEÇÃO JUDICIÁRIA DO DISTRITO FEDERAL

1

O MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL, pelo Procurador da

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

à  digna  presença  de  Vossa  Excelência,  com  base  no  Inquérito  Policial  nº

0707/2015  (mídia  anexa),1 e  com fundamento  no  artigo  129, inciso  III,  da

Constituição Federal, na Lei Complementar nº 75/93, na Lei nº 7.347/85 e na

Lei nº 8.429/92, propor a presente

AÇÃO CIVIL PÚBLICA POR ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA C/C

PEDIDO DE RESSARCIMENTO AO ERÁRIO

contra

ANA PAULA DOURADO  SANTANA,  brasileira,  

, e

1 As páginas às quais se faz menção nesta inicial referem-se ao IPL nº 0707/2015.
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ANA CAROLINA DOURADO SANTANA, brasileira, 

 pelos

fundamentos de fato e de direito a seguir expostos:

1. DO OBJETO DA PRESENTE DEMANDA.

A presente ação tem por objeto a imposição das sanções

previstas na Lei nº 8.429/92 às requeridas Ana Paula Dourado Santana e Ana

Carolina  Dourado  Santana,  em  razão  da  prática  de  ato  de  improbidade

administrativa.

A imposição de tais sanções é imperiosa,  tendo em vista

que as requeridas valeram-se do cargo em comissão de Secretária do Audiovisual

(DAS  101.6)  ocupado  por  Ana  Paula  Dourado  Santana na  Secretaria  do

Audiovisual no Ministério da Cultura, para incorporarem indevidamente aos seus

respectivos patrimônios bens integrantes do acervo patrimonial desse órgão.

2.  DA  LEGITIMIDADE  DO  MINISTÉRIO  PÚBLICO  FEDERAL  E  DA

COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL.

A Constituição da República de 1988, em seu artigo 129,

incisos II e III, atribuiu ao Ministério Público a condição de guardião do patrimônio

público, conferindo-lhe, como uma de suas atribuições institucionais, a promoção

do inquérito civil e da ação civil pública.
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Assim dispõe o art. 129 da Constituição Federal, in verbis:

Art. 129 - São funções institucionais do Ministério Público:

(...)

II - zelar pelo efetivo respeito dos Poderes Públicos e dos serviços de
relevância  pública  aos  direitos  assegurados  na Constituição2,
promovendo as medidas necessárias à sua garantia. 

III  -  Promover o inquérito civil  e ação civil  pública para a proteção do
patrimônio  público e  social,  do meio ambiente e de outros interesses
difusos e coletivos.

Já em seu artigo 37, § 4º, estabeleceu a punição e os efeitos

dos atos de improbidade administrativa, 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 e eficiência e, também, ao seguinte:

(...)

§  4º-  Os  atos  de  improbidade  importarão  a  suspensão  dos  direitos
políticos, a perda da função pública,  a indisponibilidade dos bens e o
ressarcimento  ao  erário,  na  forma  e  gradação  previstas  em  lei,  sem
prejuízo da ação penal cabível.

Para  dar  aplicabilidade  ao  preceito  constitucional,  a  Lei

Complementar Federal n.º 75/93 prevê, em seu artigo 6º, XIV, "f", a possibilidade

de  o  Ministério  Público  Federal  ajuizar  ação  civil  de  responsabilidade  por

improbidade administrativa.

Art. 6.º Compete ao Ministério Público da União:
(...)
XIV – promover outras ações necessárias ao exercício de suas funções
institucionais, em defesa da ordem jurídica, do regime democrático e dos
interesses sociais e individuais indisponíveis, especialmente quanto:
(...)

f) à probidade administrativa.  (destacou-se)

2Direito à moralidade administrativa, à legalidade dos atos administrativos, à impessoalidade, entre outros,
todos interesses difusos, gerais, que compete ao MPF tutelar. 
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É função institucional do Ministério Público, portanto, opor-

se  a  situações  jurídico-administrativas  que  desrespeitam  os  princípios  da

legalidade, da impessoalidade, da economicidade, da moralidade, da publicidade,

dentre outros.

Legítimo, assim, o interesse de agir do  Parquet federal na

defesa do patrimônio público e do interesse social. 

E,  cuidando-se  de  ato  de  improbidade  administrativa

praticado por agente no exercício de cargo comissionado no âmbito do Ministério

da Cultura, resta clara a competência da Justiça Federal para processar e julgar o

feito, nos termos exatos do art. 109, I, da Constituição Federal de 1988:

“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 (...)”

Em  outras  palavras,  a competência  da  Justiça  Federal

decorre essencialmente do fato  de que o ato de  improbidade ora  descrito  foi

praticado em prejuízo da administração pública direta federal.

Outrossim,  resta  evidenciada  a  competência  da  Seção

Judiciária  do  Distrito  Federal  para  o  caso,  na  medida  em que  o  ato  ilegal  e

ímprobo  narrado  nesta  demanda  foi  praticado  no  âmbito  da  Secretaria  do

Audiovisual  no  Ministério  da  Cultura,  donde  se  conclui  que  o  dano  praticado

ocorreu no âmbito desta Seção Judiciária Federal.
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3.   DA LEGITIMIDADE PASSIVA “AD CAUSAM”.

Figuram como requeridas, na presente demanda, Ana Paula

Dourado Santana e Ana Carolina Dourado Santana, aquela ocupante do cargo

comissionado  de  secretária  do  audiovisual  na  Secretaria  do  Audiovisual  no

Ministério da Cultura e esta que, mesmo não sendo agente público, concorreu

para a prática do ato de improbidade e dele se beneficiou diretamente.

Conforme  se  demonstrará,  as  requeridas  cometeram

irregularidades  que  ensejam  penalidades  administrativas,  cíveis  e  criminais,

consistentes na incorporação indevida aos seus respectivos patrimônios de bens

pertencentes ao acervo patrimonial do Ministério da Cultura.

O art. 1º, da Lei 8.429/92 é explícito ao afirmar que “os atos

de improbidade praticados por qualquer agente público, servidor ou não,

contra  a  administração  direta,  indireta  ou  fundacional  de  qualquer  dos

Poderes da União (...) serão punidos na forma desta Lei ”.

Na  Lei  de  Improbidade  Administrativa,  definem-se  quais

agentes são considerados públicos para fins de sua aplicação. Veja-se:

Art. 2° Reputa-se agente público, para os efeitos desta lei, todo aquele
que  exerce,  ainda  que  transitoriamente  ou  sem  remuneração,  por
eleição, nomeação, designação, contratação ou qualquer outra forma de
investidura  ou  vínculo,  mandato,  cargo,  emprego  ou  função  nas
entidades mencionadas no artigo anterior.

Ainda  na  referida  lei,  há  dispositivo  estendendo  a  sua

incidência aos particulares: 

Art.  3° As disposições desta lei  são aplicáveis,  no que couber, àquele
que, mesmo não sendo agente público, induza ou concorra para a prática
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do ato de improbidade ou dele se beneficie sob qualquer forma direta ou
indireta. 

Pelo  exposto,  afasta-se  qualquer  dúvida  acerca  da

legitimidade  das  requeridas  Ana  Paula  Dourado  Santana e Ana  Carolina

Dourado Santana figurarem no polo passivo da presente demanda.

4. DO PRAZO PRESCRICIONAL.

Quanto ao prazo prescricional para ajuizamento da ação de

improbidade administrativa, o art. 23 da Lei nº 8.429/92 estabeleceu  contagens

diferentes a  depender  da  natureza  do  vínculo  que  o  agente  mantém  com  a

Administração Pública.

Assim, considerando  que a requerida  Ana Paula Dourado

Santana era ocupante, à época dos fatos, do cargo em comissão de Secretária

do Audiovisual (DAS 101.6) na Secretaria do Audiovisual no Ministério da Cultura,

aplica-se ao presente caso a hipótese trazida pelo inciso I (art. 23), a qual se

refere a prescrição da ação de improbidade administrativa contra agentes que

possuem vínculo temporário com a Administração Pública, in verbis: 

Art. 23. As ações destinadas a levar a efeito as sanções previstas nesta
lei podem ser propostas:

I - até cinco anos após o término do exercício de mandato, de cargo em 
comissão ou de função de confiança;

Definida  a  regra prescricional  a  ser  aplicada,  e  tendo em

vista que entre a desvinculação da requerida da Administração Pública, a qual se

deu em 7/11/20123,  e o presente momento não decorreram mais de 5 (cinco)

3 No dia 7/11/2012 deu-se a exoneração da requerida Ana Paula Dourado Santana do cargo de secretária da Secretaria do
Audiovisual, a qual foi convertida em destituição de cargo em comissão pelo Ministro da Transparência, Fiscalização e
Controle, por meio da Portaria nº. 938, de 24/05/2016, publicada no D.O.U. de 30/05/2016 (fls. 205/207).
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anos, constata-se a inocorrência da prescrição nesta ação.

Salienta-se  que  no  que  se  refere  ao  prazo  prescricional

aplicável  à  requerida  Ana  Carolina  Dourado  Santana,  em  que  pese  haver

divergência na doutrina, prevalece no Superior Tribunal de Justiça que se aplica

ao particular o mesmo prazo prescricional aplicável ao agente público envolvido,

razão  pela  qual,  também em relação  a  essa  requerida,  não  se  operaram os

efeitos prescricionais.

5. DOS FATOS.

As requeridas Ana Paula Dourado Santana e Ana Carolina

Dourado Santana, de modo consciente e voluntário, incorporaram indevidamente

ao seu patrimônio bens do acervo patrimonial da Secretaria do Audiovisual – SAv,

vinculada ao Ministério da Cultura, em razão de cargo comissionado ocupado, à

época, pela primeira requerida.

Conforme se comprova pela documentação que acompanha

esta  ação  de  improbidade,  no  dia  07/11/2012,4 a requerida  Ana  Carolina

Dourado  Santana,  mediante  anuência/autorização  de  sua  irmã,  Ana  Paula

Dourado Santana,  então ocupante  do  cargo de Secretária  do  Audiovisual  na

Secretaria do Audiovisual do Ministério da Cultura, retirou do 8º andar do Edifício

Parque da Cidade – Secretaria do Audiovisual  -  SAV bens5 cujos registros de

saída foram conferidos pelo funcionário da empresa de segurança IPANEMA, Sr.

Edgar Leandro Pereira Santos.

4  Frise-se que a retirada deu-se no mesmo dia da exoneração da requerida Ana Paula Dourado Santana do cargo de
secretária da Secretaria do Audiovisual,  a qual  foi  convertida em destituição de cargo em comissão pelo Ministro da
Transparência, Fiscalização e Controle, por meio da Portaria nº. 938, de 24/05/2016, publicada no D.O.U. de 30/05/2016
(fls. 205/207).

5 Os bens subtraídos serão elencados ao final da narrativa dos fatos.
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Os fatos começaram a ser investigados pela Comissão de

Sindicância nº 01400.025816/2014-18 a partir de notícia de possível extravio e

furto  de  bens  públicos  doados  pela  Associação  Cidadela-ARTE,  CULTURA E

CIDADANIA e pela Agência do Instituto Mundial para as Relações Internacionais

(Agência IR.wi) à Secretaria do Audiovisual vinculada ao Ministério da Cultura,

referentes aos Convênios 720785/2009 e 748917/2010.

Durante as investigações no âmbito administrativo e policial,

averiguou-se que no dia 5/11/2012, o servidor Cleber Costa dos Santos, à época

ocupante  da  função  DAS  101.3  na  Secretaria  do  Audiovisual/MinC,  recebeu

informação da requerida Ana Paula Dourado Santana, a quem era diretamente

subordinado,  de  que  todos  os  equipamentos  que  guarneciam a  sala  em que

trabalhava iriam ser retirados por um preposto da Agência Mundial. 

De posse dessa informação, o servidor Cleber elaborou uma

lista na qual estavam relacionados todos os equipamentos existentes em sua sala

e a repassou ao Sr.  Edgar Leandro Pereira Santos, a fim de que houvesse a

conferência de todos os bens que fossem retirados.

No dia 7/11/2012 compareceu à Secretaria do Audiovisual do

Ministério da Cultura a requerida  Ana Carolina Dourado Santana,  retirando os

equipamentos  listados  e  devidamente  conferidos  pelo  vigilante,  o  Sr.  Edgar

Leandro Pereira Santos. O servidor Cleber também presenciou a retirada, tendo,

inclusive, ajudado na acomodação dos equipamentos.

Após ser instada a se manifestar sobre os fatos, a requerida

Ana  Carolina  Dourado  Santana afirmou  que  agiu  em  nome  da  Agência  do

Instituto  Mundial  para  as  Relações  Internacionais  (Agência  IR.wi),  tendo

entregado  os  equipamentos  que  retirou  da  Secretaria  do  Audiovisual  aos
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funcionários da mencionada agência. A requerida Ana Paula Dourado Santana

corroborou a versão apresentada por sua irmã e, também, a informação de que

havia autorização sua para a retirada dos equipamentos.

Contudo, tal narrativa restou rechaçada pela presidente da

Agência  IR.wi,  a  Sra.  Carolina  de  Souza  Valente,  que  asseverou  não  ter

autorizado ou ordenado à requerida Ana Carolina Dourado Santana a retirada

de quaisquer bens da Secretaria do Audiovisual anteriormente doados pela sua

empresa (fls. 101/102) (138-v/139-v).6 Em seus depoimentos, Carolina de Souza

Valente  aduz,  ainda,  que  apenas  tomou  conhecimento  dos  fatos  quando  foi

intimada como testemunha na sindicância. 

Pelo exposto,  resta patente que as requeridas  Ana Paula

Dourado Santana e Ana Carolina Dourado Santana, agiram de maneira livre,

consciente e deliberada, com a intenção clara e direta de incorporarem ao seu

patrimônio  bens  públicos  pertencentes  ao  Ministério  da  Cultura,  cuja  relação

encontra-se ao final desta peça, aos quais tiveram acesso facilitado em razão do

cargo  comissionado  ocupado  pela  requerida  Ana  Paula  Dourado  Santana

naquele órgão. 

Acrescente-se,  por  fim,  que  durante  as  investigações  no

âmbito  administrativo,  a  requerida  Ana  Carolina  Dourado  Santana devolveu

alguns dos bens subtraídos,  o  que,  entretanto,  não afasta a conduta ímproba

típica por ela praticada.

6Saliente-se que a requerida Ana Carolina Dourado Santana era estagiária em uma das empresas de Carolina 
de Souza Valente (Pacta Consultoria). 
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6. DO DANO AO ERÁRIO.

As  condutas  ímprobas  praticadas  pelas  requeridas

causaram  um  dano  ao  erário  no  valor  de  54.358,89  (cinquenta  e  quatro  mil

trezentos e cinquenta e oito reais e oitenta e nove centavos)7, computados nesse

montante apenas os valores dos bens que não foram devolvidos pela requerida

Ana  Carolina  Dourado  Santana durante  as  investigações  administrativas,

conforme informações prestadas pelo Ministério da Cultura às fls. 205/207.8 

Ressalta-se  aqui  a  imprescritibilidade  da  sanção  de

ressarcimento ao erário prevista nos §§ 4º e 5º do art. 37 da Constituição Federal:

Art. 37. A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes
da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá
aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e
eficiência e, também, ao seguinte: 

§ 4º - Os atos de improbidade administrativa importarão a suspensão dos
direitos políticos, a perda da função pública, a indisponibilidade dos bens
e o ressarcimento ao erário, na forma e gradação previstas em lei, sem
prejuízo da ação penal cabível.

§ 5º A lei estabelecerá os prazos de prescrição para ilícitos praticados por
qualquer  agente,  servidor  ou  não,  que  causem  prejuízos  ao  erário,
ressalvadas as respectivas ações de ressarcimento.

Assim,  tendo  em  vista  que  as  condutas  narradas  nesta

exordial  causaram  dano  ao  erário,  mister  se  faz  a  condenação  solidária  das

requeridas ao ressarcimento do montante de R$  54.358,89 (cinquenta e quatro

mil  trezentos  e  cinquenta  e  oito  reais  e  oitenta  e  nove centavos)9 aos  cofres

públicos. 

7  Valores devidamente atualizados, conforme Relatório de Análise nº 006/2017 em anexo.
8 Ao final da narrativa dos faots, lista com a relação dos referidos bens, bem como com os respectivos valores
individualizados.
9  Valores devidamente atualizados, conforme Relatório de Análise nº 006/2017 em anexo.
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• LISTA DOS BENS SUBTRAÍDOS PELA REQUERIDA ANA CAROLINA
DOURADO SANTANA NO DIA 07/11/2012:
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• LISTA DOS BENS SUBTRAÍDOS PELA REQUERIDA ANA CAROLINA
DOURADO  SANTANA NO  DIA 07/11/2012  QUE  AINDA NÃO  FORAM
DEVOLVIDOS:

7. DO DIREITO.

O  termo  improbidade designa,  em  linhas  gerais,

desonestidade, falsidade, desonradez, corrupção, negligência e, no sentido em

que é empregado juridicamente, serve de adjetivo à conduta do agente público

que culmina por desvirtuar o bom funcionamento da Administração Pública direta

ou indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e

dos Municípios.
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A  temática,  além  de  ser  tratada  na  Constituição  da

República de 1988, é abordada pela Lei nº 8.429/1992, a qual prevê a obrigação

dos  agentes  públicos  de  qualquer  nível  ou  hierarquia  a velar  pela  estrita

observância  dos princípios  da  legalidade,  impessoalidade,  moralidade  e

publicidade no trato dos assuntos que lhe são afetos, e, ainda, dispondo sobre as

sanções aplicáveis aos agentes públicos, nos casos de improbidade no exercício

de mandato, cargo, emprego ou função na administração pública direta, indireta

ou fundacional.

A  mencionada  lei  prevê  a  responsabilização  do  agente

público quando da prática de atos de improbidade administrativa que importem

enriquecimento  ilícito  (art.  9º),  que causem prejuízo  ao  erário  (art.  10)  e  que

atentem contra os princípios da Administração Pública (art. 11).

No caso em tela,  está configurada a hipótese prevista

nos artigos 9º, XI, 10, caput, e 11, caput e inciso I, da Lei 8.429/1992. Veja-se.

As condutas das requeridas Ana Paula Dourado Santana e

Ana Carolina Dourado Santana, qual seja, apropriarem-se, indevidamente, de

bens públicos pertencentes ao Ministério da Cultura,  aos quais tiveram acesso

facilitado  em  razão  do  cargo  comissionado  ocupado  por  Ana  Paula,

incorporando-os aos  seus  respectivos  patrimônios,  importaram enriquecimento

ilícito,  o que constitui  ato de improbidade previsto no art.  9º,  inciso XI,  da Lei

8.429/1992, a seguir transcrito:

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:

XI  -  incorporar,  por  qualquer  forma,  ao  seu  patrimônio  bens,  rendas,
verbas  ou  valores  integrantes  do  acervo  patrimonial  das  entidades
mencionadas no art. 1° desta lei; 
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Tais condutas ímprobas também causaram lesão ao erário,

atraindo a aplicação do art. 10, caput, da Lei de Improbidade Administrativa, uma

vez que as requeridas apropriaram-se, indevidamente, de bens pertencentes à

Administração Pública.

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:

Por fim, vislumbra-se, também, nas condutas das requeridas

Ana Paula Dourado Santana  e Ana Carolina Dourado Santana a violação a

princípios da administração pública, notadamente os princípios da honestidade,

da legalidade e da lealdade às instituições, bem como a prática de ato visando fim

proibido pelo ordenamento jurídico brasileiro, tendo em vista que as requeridas se

apropriaram, indevidamente, de bens públicos. 

Assim agindo,  as  requeridas incorreram nas hipóteses do

caput e do inciso I do art. 11 da Lei nº 8.429/92, a seguir transcritos:

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;

O  dolo,  decorrente  da  vontade  livre  e  da  ciência  da

ilegalidade,  revela-se  evidente,  principalmente  porque,  dias  antes  da  efetiva

retirada dos bens da Secretaria do Audiovisual, a requerida Ana Paula Santana

Dourado já havia informado ao seu subordinado, o servidor Cleber Costa dos
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Santos,  que  os  bens  que  se  encontravam  na  sua  sala  seriam  retirados  da

Secretaria, de forma que essa ordem permitiu que os bens fossem retirados sem

quaisquer dificuldades, além de denotar a premeditação e conluio entre as irmãs

ora requeridas. 

Assim, forçoso reconhecer que as condutas das requeridas

Ana Paula Dourado Santana e Ana Carolina Dourado Santana configuram os

atos de improbidade administrativa previstos nos artigos 9º, XI, 10, caput, e

11, caput e inciso I, da Lei 8.429/1992, razão pela qual se impõe a condenação

de ambas nas sanções previstas no art. 1210 do referido diploma legal.

10 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 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.

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.
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8.       DOS PEDIDOS.

Pelo exposto, conclui-se que os fatos narrados nesta petição

demonstram que  as requeridas  Ana Paula Dourado Santana  e Ana Carolina

Dourado Santana, de forma deliberada e plenamente consciente, praticaram os

atos de improbidade administrativa capitulados nos  artigos 9º, XI, 10,  caput, e

11, caput e inciso I, da Lei 8.429/1992.

Desta feita, o Ministério Público Federal requer:

a)  o recebimento e a autuação da presente demanda, acompanhada dos autos

do IPL nº 0707/2015 (em mídia digital);

b) a notificação das requeridas  Ana Paula Dourado Santana  e Ana Carolina

Dourado Santana para manifestação preliminar, nos termos do art. 17, § 7º, da

Lei 8.429/92; 

c) a intimação da União, para os fins do artigo 17, § 3º, da Lei nº 8.429/92;

d)  o recebimento desta ação, nos termos do art. 17, § 8º, da Lei nº 8.429/92;  

e)  a citação das requeridas, para, querendo, responder à presente ação;

f) a produção de todas as provas admissíveis em direito, inclusive a testemunhal,

cujo rol encontra-se abaixo relacionado; 

g) a  condenação  das requeridas  às sanções constantes no art.  12,  da Lei  nº

8.429/92,  pela  prática  dos  atos  de  improbidade  administrativa  previstos  nos

artigos 9º,  XI, 10,  caput, e 11,  caput e inciso I,  do mesmo diploma normativo,

segundo a gravidade dos fatos, a ser prudentemente apreciada por este Juízo,
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bem  como  ao  ressarcimento  do  montante  de  R$  54.358,89  (cinquenta  e

quatro mil trezentos e cinquenta e oito reais e oitenta e nove centavos)11.

Dá-se à causa o valor de R$  54.358,89 (cinquenta e quatro

mil trezentos e cinquenta e oito reais e oitenta e nove centavos).

          Pede-se deferimento.

Brasília-DF, 30 de março de 2017.

IVAN CLÁUDIO MARX
Procurador da República

Rol de Testemunhas:

1 – CLEBER COSTA DOS SANTOS

(fl.
65);

2  –  EDGAR  LEANDRO  PEREIRA  SANTOS,  

e 

3  –  CAROLINA  DE  SOUZA  VALENTE,  

11  Valores devidamente atualizados, conforme Relatório de Análise nº 006/2017 em anexo.
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