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EXCELENTÍSSIMO JUIZ DE DIREITO DA 1 a  VARA CÍVEL DA COMARCA 
DE SIMÃO DIAS - ESTADO DE SERGIPE 

O MINISTÉRIO'  PÚBLICO DO ESTADO DE SERGIPE, por seu 

Promotor de Justiça titular da :' Promotoria de Justiça de Simão Dias, no uso de 

suas atribuições constitucionais (art.129, incisos II e III, da Constituição Federal de 

1988) e legais (arts. V, inciso IV, 5Q e 21, da Lei 7.347/85; art. 81, 82, 110 e 117, da 

Lei 8.078/90; art. 25, IV, "a", da Lei 8.625/93; arts. 18, inciso V, 40 e 47, da Lei 

6.766/79) e, ainda, fulcrado no sistema aberto de proteção dos interesses difusos e 

coletivos estatuído pela fusão harmônica das Leis 8.625/ 93, 8.078/ 90 e 7.347/ 85, 

8.429/92 vem, perante este inclit juízo, propor a presente 

AÇÃO DE IMPROBIDADE  ADMINISTRATIVA 

em face de MARIVAL SELVA SANTANA, casado, RG nQ 

domiciliado à Praça Barão cic -anta Rosa. n.2  275, Centro, nesta urbe, Prefeito 

do Município de Simão Dias, representado judicialmente, por força do 

disposto no art. 12, inciso II do Código de Processo Civil, por seu Prefeito 

Municipal. 

ASSOCIAÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO DAS 

COMUNIDADES — ADECOM, CNI3i riQ 04.312+.394-0001-74, Av nida Cel 

Loiola, n2  234, sala 01, centro, neste Município . 
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JOÃO PINTO DOS SANTOS, inscrito no CPF de n° 

015.546.845-60, à época Secretário Municipal de Agricultura, residente na 

Rua B, n° 17, Conjunto Caçula Valadares, neste Município. 

JOSEFA DOS SANTOS ROPRIGUES, Rg n2275.160 SSP/SE, 

CPF.°201.474.145-04, Assessora de Planejamento à época Presidente da 

Comissão Especial de Licitação, residente na Rua Porfirio Bispo dos Santos, 

n2680, Centro, Lagarto/Se, CEP 49.490.000. 

LENIVALDO NUNES COM EIÇÃO, Secretário Municipal de 

Saúde e Presidente da Comissão Especial de Seleção no Chamamento Público 

na área da saúde pela Portaria de nu 1.842/2017, inscrito o RG n2612042 

SSP/SE e CPF n2259.280.665-20, residente na Rua Dr. Joviniano de Carvalho, 

n°361, Centro, Simão Dias/SE, CEP 49.480.000. 

LUCAS DE OLIVEIRA CUNHA, CPF de n° 002.234.965-02, 

residente na Rua Marechal Deoduro da Fonseca, n2  800, em Aracaju/SE, CEP 

de n2  49055-400. 

RICHARDSON ROCHA SOUZA, CPF de n° 006.094.025-52, 

endereço profissional R. Dr. Pedra Barreto, n° 39, Simão Dias/SE, CEP 

49.480.000. 

PAULO BATISTA DOS riANTOS FILHO, CPF de n2  

055.578.055-40, endereço profissional R. Dr. Pedro Barreto, ri2  39, Simão 

Dias/SE, CEP 49.480.000. 

SILVANO MESSIAS CALDAS DE JESUS, CPF de n2  

789.067.335-34, presidente da ADECOM, residente no Povoado Ilhoas, n2  

1953, Zona Rural, nesta urbe. 
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I — DOS FATOS:  

Noticiam os inclusos autos do Procedimento Extrajudicial nQ 

09.17.01.0051 (Inquérito Civil), por meio das noticias vinculadas nas mídias sociais 

sobre a operação Antidesmonte (fls. 04/06) que visava investigar possíveis 

irregularidades contratuais enire o Município local e a Fundação Restaurar, 

ocasião em que também foi analisado o contrato referentes a Associação para o 

Desenvolvimento das Comunidades (ADECOM), que após a saída da anterior 

Fundação, começou a realizar as mesmas atividades. 

O Ministério Público, no exercício de suas atribuições 

institucionais, instaurou procedimento extrajudicial (Inquérito Civil), para apurar 

a denúncia acima formulada. Para fins de instrução do aludido procedimento, 

requisitou informações a respeito das supostas irregularidade ao Município de 

Simão Dias/Se (fl. OS) 

Às fls. 16/104 foram juntados documentos com pertinência 

temática, na qual abordam os documentos de finanças da aludida associação, 

diário oficial sobre o chamamento o público da ADECOM, fotografias da 

campanha política do atual vereador João Pinto, na qual apareceu em sua 

campanha. 

Às fls. 116/143 foi juntado o Relatório de Missão da Força 

Tarefa sobre a contratação da ADECOM, que apontou a presença de terceirização 

de atividade-fim, bem como a ausência de concurso público. 

Foram anexadas ainda as fls.144, ofício oriundo do Tribunal 

de Contas, informando da abertura de procedimento administrativo no Tribunal 

de Contas. 
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Verificaram-se ao decorrer do Inquérito irregularidades sobre , 

Chamamento Públicto e a terceirização ilícita das atividades e funções de 

obrigação do Município. 

Foi publicado em 29 de ma po de 2017, no Diário Oficial a Ata 

de Análise do Chamamento Público de n2  001/2017 realizado no dia 02 de maio do 

mesmo ano, com a finalidade de analisar os pfajetos da ASSOCIAÇÃO PARA O 

DESENVOLVIMENTO DAS COMUNIDADES - ADECOM (fls. 14/45), sendo este 

punico documento no referido sobre o Chamamento Público da Associação. 

A ADECOM substituiu a FUNDAÇÃO RESTAURAR, que 

possuia Convênio com o Município desde abril de 2016 (fl. 131), ocasião em que 

prestava serviços ao Municipio em outros setores. 

Consta ainda notícias de que não foi 'atribuído a devida 

publicidade para o processo de Chamamento Público, demonstrando uma possível 

"escolha" a entidade sem fins lucrativos a serem participantes, utilizando como 

justificativa de que "no Brasil existem poucas entidades que trabalham com esse 

tipo de atividades". 

Ademais, cumpre destacar que a ADECOM já continha 

vínculos com a Prefeitura local em projeto de C adastramento Ambiental Rural (fl. 

75). 

O senhor Júlio César Pereira Batista (no Ofício de n2  4797/2018 

de fls. 715/716) declarou que foi convidado pela aludida instituição para "elaborar 

a execução de um projeto de Chamamento Público que dizia respeito à execução 

de projeto Cadastramento Ambiental Rural" através do Edital de n2  01/2015. 

Informa ainda o supracitado declarante que foi ele quem 

elaborou até dezembro de 2015 o projeto de exf cução do serviço desta associação 

para substituir a Fundação Restaurar, "após contato de JOÃO PINTO, tão 
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secretário Municipal de Agricultura da gestão de MARIVAL", na qual neste 

mesmo período a referida Fundação ainda prestava serviços ao Município. 

Em Relatório de Missão da Força Tarefa juntado às fls. 

116/143, restou comprovado por meio de fotografias o vínculo direto entre o 

Presidente (Silvano Messias Caldas de Jesus) e o ex-coordenador de Finanças 

(Lucas de Oliveira Cunha), todos da ADECOM com o atual vereador JOÃO 

PINTO, tendo em vista que "ajudaram" em sua campanha política, que à época 

dos fatos foi quem convidou o senhor JÚLIO CÉSAR PEREIRA BATISTA para a 

realização do projeto em prol da ADECOM (fls. 715/716). 

Á fl. 79 consta o Atestado de Capacidade Técnica da 

ADECOM, para a realização de apoio às inscrições de imóveis rurais de 

Agricultura Familiar e de Povom e comi Ira-fades Tradicionais dentre outros, em 

agosto de 2015, assinado pelo Secretário Municipal de Agricultura (JOÃO 

PINTO), demonstrando que a aludida Associação já possuía vínculos com a 

Prefeitura local e com o senhor João Pinto. 

Cumpre destacar que o Presidente da Associação (SILVANO) 

a 	esposa 	do 	senhor 	JOÃO 	PINTO 

(CLAUDIENE) fazem parte do quadro societário da instituição "Plantae 

Assessoria e Elaboração de Projeto", revigorando novamente os vínculos 

existentes. 

Relatou-se ainda que o objetivo do Chamamento Público da 

.ADECOM era de "Melhorar o serviço de excelêiwia das Secretarias", pois ela 

estaria substituindo a Fundação Restaurar, todavia, os gastos da primeira estão 

girando em torno de R$ 2.001.00,00 (dois milhões de reais) anualmente, já a 

segunda, que foi substituída, obtinha as mesmas funções c 	gastos de R 

1.500.000,00 (um milhão e quinhentos mil reais). 
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Nesse ínterim 	evid 2 que a presente Associação exerce 

as mesmas atividades com gastos de R$ 500.00, ,,00 (quinhentos mil reais) superior 

que a anterior. 

Há ainda informações de que a Prefeitura nunca realizou 

nenhum tipo de controle do serviços da Associação (fl. 134). 

Extrai-se, à fl. 134, que nunca foi registado a parceria com a 

ADECOM nos relatórios encaminhados ao SAD/SUS, corroborando assim as 

irregularidades, tendo em vista que conforme jnvestigações, estaria "o Município  

de Simão Dias, ao firmar convênios com a 12  ndação Restaurar e a ADECOM,  

terceirizando a atividade-fim que deveria ser t:c.sempenhada pelas devidas pastas 

da organização municipal"  (fl. 141). 

A Secretária Mtu-ticipal de Administração afirmou à fl. 139 que 

quando assumiu a prefeitura ocorreu uma demissão em massa, necessitando a 

realização de Chamamento Público, pois não poderia o Município realizar 

terceirização, todavia, o ocorrido foi ano de 2012, tendo em vista que foi o ano em 

que o Prefeito tomou posse. 

Dessa-  forma, resta evidente que o propósito do atual gestor 

MARIVAL sempre foi atribuir sua função principal para instituições, como uma 

fOrma de terceirização mascarada pelo Chamamento Público. 

Há omissão ainda de qualquer detalhamento, estudo ou 

qualquer outro documento explicativo do porque foi atribuído aquela quantia 

para as despesas. 

Extrai-se ainda a ausência de concurso público na gestão do 

Prefeito (MARIVAL), bem como a contratação direta de pessoas em forma 

aleatória, tendo em vista que a maioria dos funcionários que prestam erviços 

são todos contratados pela ADECOM. 
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Conforme o presidente, a contratação de pessoas de forma 

direta teria ocorrido por forma de processo simplificado, todavia, a equipe 

contratada para a atuar na Associação foi a mesma que prestava serviços a, 

Fundação Restaurar (fl. 136), Lião demonstrando qualquer tipo de seleção ou 

publicidade deste, havendo, er verdade, apenas uma migração dos funcionários 

da Fundação Restaurar para a ADECOM. 

No Laboratório, dos 15 (quinze) funcionários apenas 1 (um) é 

servidor efetivo, sendo os dermis contratados. No centro de fisioterapia, dos 10 

(dez) funcionários, 7 (sete) são contratados pela ADECOM. 

Restou comprovado (fl. 134) que o atual prefeito tem ligação 

direta com o referida associação, haja vista que haveria "contratado" uma 

funcionária para a ADECOM após a mesma ter levado seu "curriculum" em sua 

residência. 

Além disso, afirmou-se que havia apenas 47 (quarenta e sete) 

funcionários contratados pela OECOM, entretanto, em fls. 69/73, foi anexado a 

lista dos contratados, na qual constam 292 (duzentos e noventa e dois) 

funcionários. 

Às fls 218/235, a Prefeitura local encaminhou oficio a este 

órgão solicitando que aplicasse um TAC (Termo de Ajuste e Conduta), afirmando 

desconhecimento sobre qualque,  ilegalidade na condutas praticadas. 

Nesse diapasão, diante dos fatos aqui apresentados, aponta-se 

as condutas individualizadas que ensejaram a propositura desta ação: 

1. AUSÊNCIA DE PUBLICIDADE DA REALIZAÇÃO DO CHAMAMENTO 

PÚBLICO 001/2016 E.001/2017 — MARIVAL SILVA SANTANA , JOSEFA 

DOS SANTOS RODRIGUES, LENIVALDO NUNES CONCEIÇÃO, 
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RICHARDSON ROCHA SOUZA E PAULO BATISTA DOS SANTOS 

FILHO — ART. 11, INCISO "V' piX LEI 8.4 '9/1992.  

Restou eviii, wi• que ião ocorreu qualquer . tipo de 

divulgação do Chamamento Públici .le n2  Mi 2016 e 001/2017, todos em prol da 

ADECOM, tendo em vista que não hã qualqu. r publicação que demonstre a sua 

publicidade nos mesmos meios utilizados pela Ata de Análise do Chamamento 

Público de n° 001/2017 (fls. 14/45). 

Nesse sentido, pi,!-  todos or gontos aqui já expostos, visualiza-

se
i 

 que ocorreu uma grave violação ao princír,i da publicidade, enquandando-se 

assim Marival Silva Santana (Prefeito) pela oiro falta de zelo aos princípios da 

administração pública assim como os membros da comissão de Monitoramento e 

avaliação no Chamamento Público, iiiimeadost:4o Portaria N° 1.842/2017. 

Consta aincli,. i. 133 ni. a senhora Josefa também foi uma 

das integrantes da Comissão Espei itil de C imamento Público de Licitações, 

demonstrando sua conduta na orriti-  •.ão da } iblicidade do ato, estando dessa 

forma configurada da conduta de toi:os impri !:'os, estando dessa forma inseridos 

no art. 11, caput da Lei 8.429/92 (Lei de Improbidade Administrativa). 

Vale destacar, •a respunsabilidade dos membros -da 

COMISSÃO ESPECIAL DE LICITAÇÃO: JOSFFA DOS SANTOS RODRIGUES 

(Presidente da Comissão) Cargo em Comisa,  Assessor CC/04 - Cadastro 3252; 

RICHARDSON ROCHA SOUZA, CPF d.) n° 006.094.025-52, endereço 

profissional R. Dr. Pedro Barreto, n2  39, Simão Dias/SE, CEP 49.480.000 E 

PAULO BATISTA DOS SANTO",  FILHO, Cl'F de n° 055.578.055-40, ndereço 

profissional R. Dr. Pedro Barreto. ir 39, Sim.lo Dias/SE, CEP 49.480 100. 
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ILEGALIDADE NA CELEBRAÇÃO DO CHAMAMENTO PÚBLICO 

001/2016 E 001/2017 — MARIVAL SILVA SANTANA, JOSEFA DOS 

SANTOS RODRIGUES, LENIVALDO NUNES CONCEIÇÃO, 

RICHARDSON ROCHA SOUZA, PAULO BATISTA DOS SANTOS FILHO 

E JOÃO PINTO DOS SANTOS — APT. 11, "CAPUT" DA LEI N° 8.429 

Consta ainda que os representantes da ADECOM, 

juntamente com o senhor João Pinto, teria até dezembro de 2015 começado a 

realização do projeto de execução do serviço desta associação para substituir a 

Fundação Restaurar, período este que ainda funcionava a última, demonstrando 

assim, um interesse de ser esta Associação a selecionada pelo Chamamento 

Público. 

Além disso, restou evidente que o os representantes da 

ADECOM teriam enormes vínculos com os gestões e políticos do Município 

(MARIVAL (Prefeito) e JOÃO PINTO ( atual vereador), tendo inclusive ajudado 

em sua campanha política através de participação em "carreatas", com a utilização 

de "botons" em prol destes (Fls. 51/60) 

Nesse interim, demonstra-se evidente a relação entre os 

representantes da Associação com os políticos deste Município. 

AUSÊNCIA DE PARÂMETROS PARA ESTIMATIVA DOS VALORES 

ACORDADOS - MARIVAL SILVA SANTANA, JOSEFA DOS SANTOS 

RODRIGUES, LENIVALDO NUNES CONCEIÇÃO, RICHARDSON 

ROCHA SOUZA E PAULO BATISTA DOS SANTOS FILHO — LEI N° 

8.745/1993 E ART.37, II E IX DA CF/88, ART.315, CP - ART. 10, XII DA 

LEI N° 8.429/92.  
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Em protocoli 	TOC cie nP 091418_2017, foram anexados a 

planilha correspondentes as despe' •n'. da Prefei ,  a-O Municipal de Simão Dias com 

a ADECOM (fls. 32/37), que toi.1 	o moi-  jante de R$ 15.270.317,05 (quinze 

milhões, duzentos e setenta mil, tt ,e• dos e de.c.issete reais e cinco centavos) entre 

o período de janeiro de 2016 à mary 2018. 

Entretanto, não Há qudk rer justificativa que declarasse os 

motivos desse valor atribuído as atividades pioduzida pela Associação, deixando 

omissa qualquer informação financeira 

O Prefeito, como chefe 0, ,  Poder Executivo, assim como a 

Comissão responsável pelo Chamamento Público, detinham a obrigação de 

averiguar, analisar e realizar um estudo sobre os valores que seriam gastos pela 

Associação, para que não obtives_,em qualquii vantagem ilícita sobre o dinheiro 

público. 

4. DESVIO DE FINALIDADE DO OBJETI O DA ADECOM PRATICANDO 

TERCEIRIZAÇÃO ILICITA V FRU` AMENTO A LICITUDE DE 

CONCURSO PÚBLICO — MAR RAL — Lf I NIQ 8.745/1993 E ART. 37, II E IX 

DA CRF/88, ART. 1Q, IV E XIII, DO DECRETO-LEI NQ 201/1967; JOSEFA 

DOS SANTOS RODRIGUES - LEI NQ 745/93 E ART. 37M II E IX DA 

CRF/88, ART. 315 DO CP; ADECOM, S11 VANO MESSIAS CALDAS DE 

JESUS E LUCAS DE OLIVEIRA CUNHA — ART. 10, XII E ART. 11, V 

TODOS DA LEI NQ 8.429/92. 
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Em análise a todas as provas apresentadas, restou evidente 

que a ADECOM ficou incumbida de disponibilizar mão de obra para a execução 

de diversos serviços rotineiros em favor do Município de Simão Dias/SE, em típica 

terceirização ilícita de mão de obra, principalmente na área de saúde. 

Ademais, há fortes indícios de que existe um burlamento da 

Lei de ResPonsabilidade Fiscal praticada pelo Prefeito, pois, conforme o Município 

de Simão Dias/Se utilizou-se de terceirização ilegal de mão de obra, conseguiu 

diminuir ficticiamente suas despesas totais com pessoal nos últimos 2 (dois) anos. 

Consta ainda que o objetivo principal da ,ADECOM era , 

substituir "lacunas" deixadas pela Fundação Restaurar, logo, todas as ações 

praticas por esta, seriam abarcadas pela primeira,  todavia, com um orçamento 

maior que esta, tendo em vista' que os gastos seriam em torno de R$ 500.000,00 

(quinhentos mil reais) superior ao da sua antecessora. 

Nesse ínterim, como o objetivo do gestor Municipal era dar 

continuidade aos serviços da Fundação Restaurar, demonstra-se evidente que 

concorreu nos mesmos objetivos e traços percalços pela sua antecessora. 

Outrossim, as atividades desenvolvidas pela conveniente 

estão ligadas umbilicalmente à atividade-fim perseguida pela Administração, a 

titulo de exemplo, o oferecimento de médicos, enfermeiros, exames laboratoriais e 

agentes administrativos. Vale dizer: não há complementaridade dos serviços, e 

sim, uma transferência direta da atividade fim que incumbe ao Município, 

havendo burla a exigência de concurso público. 

Cumpre destacar que todas as contratações eram realizadas 

sem nenhum tipo de licitude, tendo em vista que eram realizados apenas por 

I I 
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análise de "Curriculuns", sem a movida realit ,ção de Concurso Público ou de 

Processo Seletivo Simplificado. 

Tais convênios, à primeira vista,- portanto, revelam-se 

desvirtuados dos princípios aplicados à Administração Pública e denotam ser um 

mero artifício para que o Municín:. pudesse Tceirizar e contratar,  os serviços e 

pessoas de forma sigilosa e sem 1 r -;,‘ aprova, ao em concurso público, em burla 

inequívoca ao comando do artigt 	j da c r stituição Federal, podendo assim 

burlar a Lei de Responsabilidade Fis, 

II- DO DIRED O 

Inicialmente, cumpre res: ..itar que o ato de improbidade 

administrativa para acarretar a aplicação das sanções previstas no art. 37, § 49,,da 

Constituição Federal e art. 12 da Lei 8.429/92 exige a presença dos seguintes 

requisitos: a) sujeito ativo; b) sujeito passiVp; c) ato danoso consistente em 

enriquecimento ilícito, prejuízo i eário ou atentado contra os princípios da 

administração pública; e) dolo ou 	do SUif o ativo. 

É comum COnt13 1  ..lir ato of improbidade administrativa com 

ato ilegal e lesivo ao patrimônio público, pre::,uposto básico da ação popular. O 

conceito de improbidade é mais amplo. É o contrário de probidade, que significa 

qualidade de probo, integridade de caráter, ,, Inradez. Logo, improbidade é o 

mesmo que desonestidade, mau e f fáter, falta ci.: probidade. 

Assim, conceitua-se o ai de improbidade administrativa 

como sendo aquele praticado por qualquer a:f mte público, servidor ou não no 

exercício de suas funções ou a pretexto de cxercê-las, contrário às norm s da 

moral, à lei e aos bons costumes, ou seja, aguei( ato que indica falta de honr dez e 
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de retidão de conduta no modo de proceder perante a administração pública 

direta e indireta, nas três esferas políticas, independentemente de dano 

patrimonial ao erário. 

Vê-se, portanto, que o conceito de sujeito ativo para fins de 

improbidade administrativa é bastante timplo, envolvendo agentes públicos, 

servidores ou não, e até mesmo particulares beneficiados, mantenham ou não este 

vínculo direto com a administração pública. Assim, podem ser sujeitos ativos do 

ato de improbidade administraliva os agentes políticos, os agentes meramente 

particulares, os terceiros que induzam ou concorram para a prática desses atos ou 

que deles se beneficiem de forma direta ou indireta e pessoas jurídicas. 

A Constituição Federal inseriu disposições para prevenir e 

reprimir os tatos de improbidade. A propósito, prescreve o art. 37 da Constituição 

federal, verbis: 

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

No § 4°, o legislador constituinte predefiniu as penalidades 

cabíveis ao dispor que: 

"§ 4° - Os atos de improbiciade 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." 

Por sua vez, para ocorrer o ato de improbidade 

administrativa é necessária a ocorrência de um dos atos previstos nos arts. 90, 10 e 

11 da Lei 8.429/92, quais sejam, atos de improbidade administrativa que 

importam no enriquecimento ilícito, que causam prejuízo ao rário, ou que 



MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SERGIPE 
1' PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE SIMÃO DIAS/SE 

Curadorias de Controle e Fiscalização do Terceiro l,R0r; Patrimônio Publico e Previdência Pública; Defesa da Ordem Tributária; 
Meio Ambiente Natural, Artificial e Cultural; Direitos dc Consumidor e Serviços de Relevância Pública; Direitos do Idoso e da 

Pessoa com Deficiência; Proteção dos Direitos da Mulher, e Controle Externo da Atividade Policial 

atentam contra os princípios da adniinistraçào pública, independentemente de 

dano patrimonial ao erário. Assim; neste últirio caso, deve haver ao menos um 

prejuízo moral à Administração P4b1 

Observe-se, ;.(.nforme ( on Ágnado nos autos, constata-se que 

os gestores, servidores e os terceiro que contri aram com a administração pública 

praticaram atos que se enquadram nos artig: 10 e 11 da Lei 8.429/92, senão 

vejamos. 

O art. 10 da i IA estabelect que 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. 10  da Lei 

8.429/92.  

Trata-se, portanto, de atos que desfalcam o patrimônio 

público econômico, consolidando o aspecto objetivo da improbidade, sendo 

desconsiderado o eventual proveito aufera, pelo agente, para evidenciar o 

prejuízo sofrido pelo patrimônio público. O prejuízo administrativo, será 

reprovado quando gerado por ilÁga Idade, o; ,eja, quando o agente público livre 

e conscientemente rompe com a lei, concebendo e admitindo o resultado danoso 

ao erário ou pelo menos negligenciando na adoção dos meios legais para evitá-lo. 

No caso sttb oculo, da prova documental arregimentada nos 

autos, resta amplamente demonstrado o prejuízo ao erário quando devendo zelar 

pela efetiva e eficiente prestação nos serviços de saúde, assistência soc 1 e 

adminstração em geral, agiram com negligência nas providências que p deria 

adotar para coibir tais práticas. 
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A expressão frustrar a licitude da licitação abrange quaisquer 

condutas que atentem contra a rígida observância legal que deve seguir o 

procedimento licitatório, dando ensejo a fraudes, enriquecimento ilícito e toda 

sorte, de favorecimentos de int esses particulares, equivale a dizer, a corrupção 

dos princípios, regras e fins (1,-i licitação, em prejuízo real da isonomia entre os 

postulantes e da seleção da proposta mais vantajosa para o Poder Público. 

Igualmente, incorreram os denunciados em ato de 

improbidade administrativa que atenta Contra os princípios da administração 

pública, previsto no art. 11, da Lei n2  8.429/92, estabelece que 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.  

Assim, a condução irresponsável da Administração Pública, 

causadora de perniciosas consequências ao interesse público, não pode ser vista 

como "mera desorganização" ou "falta de habilidade" do gestor público, 

configurando verdadeira prática de improbidade administrativa, emergindo 

sempre que o administrador, através de atos ou omissões ilegais, realize gestão 

pública com grave ineficiência e deslealdade institucional, dentre outras possíveis 

inobservâncias aos deveres subjacentes à legalidade e demais princípios que regem 

a administração. Tal posicionamento já foi, inclusive, adotado pelo Egrégio STJ: 

ADMINISTRATIVO — AÇÃO CIVIL PÚBLICA — ATO DE 
IMPROBIDADE — EX-PREFEITO — CONTRATAÇÃO 
DE SERVIDORES MUNICIPAIS SOB O REGIME 
EXCEPCIONAL TEMPORÁRIO — INEXISTÊNCIA DE 
ATOS TENDENTES À REALIZAÇÃO DE CONCURSO 
PÚBLICO DURANTE TODO O MANDATO — OFENSA 
AOS PRINCÍPIOS DA LEGALIDADE E DA 
MOR ALIDADE.(...) 2. Para a config 	cio do ato de 
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improbiciad, não se e. e que tenha havido dano ou prejuízo 
material, restando al 'inçados os danos imateriais.(...) 4. 
Diante das  'eis de Int ,robidade e de Responsabilidade Fiscal,  
inexiste espaço para o administrador "desorganizadere 
"desprepm alo", não c.2 podendo conceber que um Prefeito 
assuma' • j, iinistrac de um Município sem a observância 
das nzal comezinhas :ras de direito público. Ainda que se 
cogite i a,  tenha o ré agido com má-fé, os fatos abstraídos 
configui.ii t-se atos de improbidade e não meras 
irregula! j ,4es, por inobservância do princípio da 
legalida7 	Recurso ! special conhecido em parte e,. no 
mérito, 	movido ! liEsp 708.170/MG, Rel. Ministra 
ELIANA ALMON SEGUNDA TURMA, julgado em 
06/12/2005 DJ 19/12 005, p. 355) 

Impende ressaltar que para configurar a improbidade 

administrativa nestes casos basta a prova da ofensa a principio. Em consequência, 

os demandados atentaram contra os Princípios da Administração Pública previstos 

no artigo 37 da Constituição Federal, n. •,adamente os da ISONOMIA, 

LEGALIDADE, EFICIÊNCIA, IMPES -,t./ALIDADE, MORALIDADE, 

COMPETITIVIDADE e PROBID A L.X.  ADMI tSTRATIVA. 

A respeito do tema, a L,, *V 8.666/93 orienta a conduta do 

gestor na contratação do particular com a Idministração de forma que os 

princípios basilares do direito ad.ninistra .7o, como legalidade, isonomia, 

moralidade, entre outros, sejam respeitados. 

A regra é que qualquer pessoa, desde que capaz, possa 

participar do processo licitatório e ao final do certame, o vence or do 

procedimento possa contratar com a administração pública. Ocorre ue fere 

frontalmente a Lei n9  8.666/93, min ofensa aos princípios da mora dade e 
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igualdade e da probidade administrativa, o fato do gestor tentar camuflar o 

procedimento licitatório. 

Neste cenário, em razão da violação das referidas normas, 

aos requeridos devem ser aplit ,das as penalidades previstas no art. 12 da Lei n° 

8.429/92. 

"Art. 12. Independentemente das sanções penais, civis e 
administrativas previstas na legislação específica, está o 
responsável pelo ato de improbidade sujeito às seguintes 
cominatíões, que podem ser aplicadas isolada ou cumulativamente, 
de acordo com a gravidade do fato: 

II - nz 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 - nr, hipótese do art. II, ressarcimento integral do dano, se 
houvt.r, perda da função pública, suspens,ão dos direitos políticos 
de trr a 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 
interm4dto 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." 

Indubitável é a prática do ato de improbidade por parte dos 

requeridos, razão pela qual cabe ao Poder Judiciário aplicar as sançõ cabíveis. 
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III — DOS PED ÍDOS: 

Ante o exposto, requer n Ministério Público do Estado de 

Sergipe: 

Sejam notificados os requeridos, na forma do § 7°, do art. 

17, da Lei n° 8.429/92, para, querendo, oferecerem manifestação no prazo de 15 

(quinze) dias; 

Após o recebimento da petição inicial, a citação dos réus, 

nos termos do art. 17, § 9°, da Lei n°. 8.429/92; 

A condenação dos requeridos nas sanções previstas no 

art.12, incisos II e III, da Lei n° 8.429/92, confoy ine individualizado 1 a 7 do item: 

II DOS FATOS.  

Decretação da perda dos bens ou valores em decorrência 

do ressarcimento ao erário da quantia equivalente a R$ 15.270.317,05 (quinze 

milhões, duzentos e setenta mil, trezentos e dezassete reais e cinco centavos) 

correspondente aos valores recebidos, devidamente corrigida e atualizada pelos 

índices monetários do governo, nos termos do art. 12 da Lei 8429/92; 

Decretação da perda da função pública, nos termos do art. 

12 da LIA; 

Suspensão dos direitos políticos pelo período de 05 (cinco) 

a 08 (oito) anos, também estabelecido no art. 12 da LIA; 

Condenação dos réus à multa civil prevista no art. 12 da 

Lei 8.429/92, no importe de até duas vezes o valor do dano; 

Proibição de contratar com o Poder Público ou eceber 

benefícios ou incentivos fiscais ou creditícios, direta ou indiretamente, ai da que 
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por intermédio de pessoa jurídica da qual sejam sócios majoritários, pelo prazo de 

cinco anos; 

A condenação dos réus ao pagamento das custas 

processuais; 

j) 	A produção de todos os meios de prova em direito 

admitidos, requerendo desde já os depoimentos dos réus, bem como das seguintes 

testemunhas: 

Júlio César Pereira Batista, residente na Rua Cristóvão de Barros, n2  121, 

Apto 1203, bairro Treze de Julho, Aracaju/SE. 

Pedro Henrique Menezes Torres, Agente de Policia Judiciária. 

Tâmara Carolyne Alves dos Santos, CPF de n2  037.993.335-76, 

Coordenadora de Finanças da ADECOM, residente na Rua Cícero Guerra,. 

n2  147, em Simão Dias/SE. 

Da-se à causa o valor de R$ 15.270.317,05 (quinze milhões, 

duzentos e setenta mil, trezentos e dezassete reais e cinco centavos). 

Si `o Dias/ E, 26 de março de 2019. 

RICARDO SOBRAL SOUSA 
Promotor de Justiça 
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