
  
 PROMOTORIA DE JUSTIÇA DA COMARCA DE GOVERNADOR DIX-SEPT ROSADO

Excelentíssima Senhora Doutora Juíza de Direito da Comarca de Governador Dix-Sept 

Rosado/RN

O MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL, por seu Promotor de Justiça signatário, 

em exercício na Promotoria de Justiça da Comarca de Governador Dix-Sept Rosado/RN, no uso de 

suas  atribuições  legais  e  institucionais  conferidas  pelos  artigos  129,  inciso  III,  da  Constituição 

Federal de 1988; 25, inciso IV, alínea  b, da Lei Federal n.º 8.625/93; 62, inciso I, 67, inciso IV, 

alínea d, da Lei Complementar Estadual n.º 141/96; art. 17 da Lei nº 8.429/92 e com fundamento no 

incluso Inquérito Civil nº 14/2008 - PJGDSR, vem, à presença de Vossa Excelência, ajuizar

AÇÃO CIVIL PÚBLICA DE RESPONSABILIZAÇÃO POR ATO DE IMPROBIDADE 

ADMINISTRATIVA 

em face de: 
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FRANCISCO ADAIL CARLOS DO VALE COSTA, brasileiro, casado, 

ex-Prefeito Municipal de Governador Dix-Sept Rosado, residente na Rua 

Deocleciano V. Paixão, 191, Nova Betânia, Mossoró/RN; 

ANAXIMANDRO RODRIGUES DO VALE COSTA, brasileiro, ex-

Prefeito Municipal de Governador Dix-Sept Rosado/RN, residente e 

domiciliado na Rua Francisca Rodrigues dos Santos, n° 13, Conjunto Portal 

do Sol, Nova Betânia, Mossoró/RN; 

LILIA MARA DE MENEZES, brasileira, casada,  ex-Presidente da 

Comissão Permanente de Licitação do Município  de Governador Dix-Sept 

Rosado, RG  n°  001.966.210;  CPF  n°  010.180.484-99,  residente  e 

domiciliada  na  Rua  Alfredo  Alves  de  Azevedo,  110,  Sebastião  Maltez, 

Caraúbas/RN; 

MARIA APARECIDA MORAIS DE CARDOSO, brasileira, casada, ex-

membro da Comissão Permanente de Licitação do Município  de 

Governador Dix-Sept Rosado,  funcionária  publica,  residente  a  rua 

Raimunda Dias, 197, bairro Centro, Governador Dix-Sept Rosado/RN, R.G. 

Nº 1.124.461-ITEP/RN e C.P.F. Nº 702.007.934-20;  

AZENATE DA SILVA HONORATO SALES  brasileira,  casada, ex-

membro da Comissão Permanente de Licitação do Município  de 

Governador Dix-Sept Rosado, operador de caixa, residente a rua José Lopes 

Lucas,  57,  bairro  Centro,  Governador  Dix-Sept  Rosado/RN,  R.G.  Nº 

1.322.875-SSP/RN e C.P.F. Nº 812.339.904-97;  

SOLUÇÕES – MÉTODO E SELEÇÃO DE PESSOAL LTDA, CNPJ n° 

40.988.594/0001-05, pessoa jurídica de direito privado, com sede na Rua 

José de Alencar, n° 828, Cidade Alta, Natal/RN, bem como em face dos 

sócios da citada empresa ANTÔNIO LAURENTINO RAMOS NETO, 

brasileiro, casado, analista de sistemas, residente e domiciliado na rua Alto 

da Boa Vista, 142, Pajuçara, CEP nº 59123515, Natal-RN, RG n° 239.695 – 

SSP/RN, CPF n° 108.587.334-04, e ANTÔNIO LAURENTINO RAMOS 
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IV, brasileiro, solteiro, empresário, residente e domiciliado na Rua Tabelião 

Monoel Procópio, nº 30, Lagoa Nova, CEP 59075010, ou José Freire de 

Souza, 03, Lagoa Nova, ambos em Natal/RN, RG n° 1.703.039 – SSP/RN, 

CPF n° 035.418.974-30, título de eleitor n º 19169141600, pelos fatos e 

fundamentos a seguir delineados. 

I. PRELIMINARMENTE. DA LEGITIMIDADE DO MINISTÉRIO PÚBLICO 

Inicialmente,  a  legitimidade Ministerial  para  ajuizar  a  presente  demanda  judicial 

deflui do comando normativo inserto no artigo 129, inciso III, da Constituição Federal de 1988, que 

estabelece, expressamente, ser o Ministério Público legitimado para a proposição de inquéritos civis 

públicos e ações civis públicas para a proteção do patrimônio público e social, do meio ambiente e 

de outros interesses difusos e coletivos, dentre os quais estão, por certo, a probidade administrativa.

A Lei n.º 8.429/92, que regulamentou a disposição constitucional inserta no § 4º do 

art. 37, da Carta Política de 1988, dispõe, em seu art. 17, caput, que “a ação principal, que terá o rito 

ordinário, será proposta pelo Ministério Público ou pela pessoa jurídica interessada”. Alexandre de 

Moraes1, por sua vez, com maestria, ensina:

“Assim, não se pode negar que a Ação Civil Pública constitui via processual 

adequada  para  a  proteção  do  patrimônio  público,  dos  princípios 

constitucionais  da  Administração  Pública  e  para  repressão  de  atos  de 

improbidade  administrativa,  ou  simplesmente  atos  lesivos,  ilegais  ou 

imorais,  conforme  expressa  previsão  do  art.  12  da  Lei  nº  8.429/92(  de 

acordo com o art. 37, §4º da Constituição Federal) e art. 3º da Lei Federal 

nº7.347/85” – grifo no original

De igual modo, Hugo Nigro Mazzilli entende que o Ministério Público pode e deve 

propor a ação civil pública para a defesa da probidade administrativa. 

"Quando o Ministério Público defende o patrimônio público em juízo, em 

nada contraria sua natureza institucional, se será de todo ilógico que a Cons-

tituição e as leis legitimasse um único cidadão para defender o patrimônio 

1 MORAES, Alexandre de. Direito Constitucional Administrativo,  Atlas, São Paulo p. 344/345.
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de todos, mas negasse, essa possibilidade ao Ministério Público, encarrega-

do que é de defender toda a coletividade." (MAZZILLI, Hugo Nigro. A de-

fesa dos interesses difusos em juízo. 21 ed. São Paulo: Saraiva, 2008, pág 

208.) 

Na esfera jurisprudencial, é pacífico o entendimento que atribui ao Órgão Ministerial 

legitimidade para  estar  em juízo  em defesa  do patrimônio  público,  consoante  se  depreende da 

leitura dos arestos que adiante se transcreve:

“Ação  Civil  Pública  –  Mandado  de  segurança  impetrado  por  prefeito 

municipal objetivando o trancamento de ação ordinário de perda de função 

pública  –  Interpretação  da  Lei  8.429/92  –  Inexigência  legal  de  que  a 

improbidade  administrativa  advenha  de  sentença  trânsita  em  julgado  – 

Legitimidade do Ministério Público para a propositura da ação – Incabível a 

sustação da lide,  por  constituir  a determinação citatória  ato de soberania 

judicante – Denegação da segurança, com cassação da liminar.”(TJSP - MS 

234.834-1/4,  3ª  C.  Cível,  v.u.,  rel.  Des.  Alfredo  Migliore,  j.  7.3.95,  in 

Marcelo  Figueiredo,  Probidade  Administrativa,  3ª  edição,  Malheiros 

Editores, p. 138)

Por  derradeiro,  no  campo  doutrinário,  muitos  são  os  autores  que  advogam  a 

legitimidade do Ministério Público para pleitear a defesa judicial do patrimônio público. Dentre 

estes, merecem destaque aqui a lição ministrada por Nelson Nery Júnior e Rosa Maria Andrade 

Nery, que asseveram que “a legitimação do Ministério Público para a defesa do patrimônio público 

e  social  decorre  da  CF  129,  III,  de  sorte  que  não  pode  a  lei  infraconstitucional  nem  a 

CE(Constituição Estadual) retirar do parquet essa legitimação”.2

Assim,  de  conformidade  com  as  considerações  acima  tecidas,  devidamente 

estabelecida  está  a  legitimidade  ad causam deste  órgão ministerial  para  promoção da  presente 

medida  judicial,  visando  à  proteção  do  patrimônio  público  e  da  probidade  administrativa  da 

municipalidade de Governador Dix-Sept Rosado.

II. DA ADEQUAÇÃO DA AÇÃO CIVIL PÚBLICA

2 NERY JR., Nelson e Rosa. Código de Processo Civil e legislação processual extravagante em vigor, São Paulo, Revista 
do Tribunais, 1996, p. 1406.
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Embora a Lei n.º 7.347/85 não contemple, de modo expresso, o manejo da ação civil 

pública para a defesa da probidade administrativa, deve-se interpretar hoje tal diploma legal a luz do 

artigo 129, inciso III, da Constituição Federal de 1988, posto que esta disposição constitucional 

ampliou sobremaneira as hipóteses de cabimento da ação civil pública, legitimando o Ministério 

Público a buscar, por essa via, a tutela jurisdicional para proteção de interesses difusos ou coletivos, 

dentre os quais, indubitavelmente,  a probidade administrativa. O insigne e conceituado Hugo Nigro 

Mazzilli, com propriedade, assevera:

“Contudo,  o  constituinte  de  1988 ampliou  as  hipóteses  de  cabimento  de 

ação civil pública para o Ministério Público, por meio da norma de extensão 

contida no art. 129, III e § 1º, da Constituição. Hoje, pois, as hipóteses não 

mais  são  numerus  clausus,  entretanto,  em  matéria  cível,  o  Ministério 

Público jamais tem legitimidade exclusiva para agir.” (in MAZZILLI, Hugo 

Nigro  –  A  DEFESA  DOS  INTERESSES  DIFUSOS  EM  JUÍZO,  Ed. 

Saraiva, 8ª ed., 1996, pág. 24).

De outro lado, como bem leciona Marino Pazzaglini Filho, “ação civil pública, no 

caso  de  improbidade  administrativa,  é  ação  civil  de  interesse  público  imediato,  ou  seja,  é  a 

utilização do processo civil como um instrumento para a proteção de um bem, cuja preservação 

interessa a toda a coletividade”3.

Ressalte-se,  ainda,  por  oportuno,  que  a  Lei  n.º  8.078/90(Código  de  Defesa  do 

Consumidor), possibilitou o manejo da ação civil  pública na defesa de qualquer outro interesse 

difuso ou coletivo. In casu, não resta dúvida que a probidade administrativa e o patrimônio público 

propriamente  dito  são  interesses  difusos,  dada  a  sua  transindividualidade,  indivisibilidade  e  a 

indeterminação dos seus titulares. Deste modo, se a utilização da ação civil pública para a defesa da 

probidade administrativa e patrimônio publico não fosse possível pelos outros argumentos acima 

esposados,  cabível seria por este.  Neste sentido,  aliás,  já firmou posição o Egrégio Tribunal de 

Justiça do Estado de São Paulo, consoante se depreende da leitura do aresto a seguir transcrito:

E M E N T A: ILEGITIMIDADE DE PARTE - Ativa - Inocorrência - Ação 

civil pública - Danos ao patrimônio público - Aquisição de equipamentos 

sem a necessária licitação - Promoção de inquérito civil e ação civil pública 

3 PAZZAGLINI Filho, Marino. Improbidade Administrativa, 3ª ed., São Paulo, Atlas, p. 193.
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- Função institucional do Ministério Público - Artigo 129, III da 

Constituição da República - Código de Defesa do Consumidor, que ademais, 

afastou a limitação da parte final do artigo 1º, inciso IV da Lei n. 7.347/85, 

ao tutelar o patrimônio público e incluir proteção a qualquer interesse difuso 

e coletivo - Cassação da decisão que indeferiu a inicial - Recurso provido 

para esse fim.O Ministério Público tem o poder-dever de agir com ou 

sem a colaboração das entidades e pessoas envolvidas em notícias de 

condutas que possam ser tipificadas como atos de improbidade 

administrativa. (TJSP - Apelação Cível n. 210.056 -1 - Relator: Barbosa 

Pereira - Caçapava - 16.06.94 – JUIS n.º 14)  - grifos para destaque

Dessa maneira, totalmente viável, legal e constitucional, a utilização da ação civil 

pública para proteção da probidade administrativa bem como do patrimônio público em decorrência 

do cometimento de atos de improbidade administrativa pelos gestores da coisa pública, a seguir 

especificados pelo caso concreto relatado.

III. SINOPSE FÁTICA.

Em 17 de julho de 2008, o Ministério Público do Estado do Rio Grande do Norte, no 

âmbito da Promotoria de Justiça de Governador Dix-Sept Rosado, instaurou Inquérito Civil n° 

014/2008, por meio da Portaria n° 14/2008, com o objetivo de investigar possíveis irregularidades 

na licitação para a contratação da empresa promotora do Concurso Público realizado pelo 

Município de Governador Dix-Sept Rosado no ano de 2008, bem como possível fraude no referido 

certame.

Consta dos autos que, em 08 de fevereiro de 2008, durante a gestão do Prefeito 

Municipal Francisco Adail Carlos do Vale Costa, o Município de Governador Dix-Sept Rosado 

deflagrou procedimento licitatório Carta Convite n° 017/2008, visando à contratação de empresa 

especializada para a realização de concurso público (elaboração de edital e fichas de inscrições, 

normatização do concurso, treinamento e seleção de fiscais, aplicação e correção de provas em 

sistema informatizado, apresentação de gabarito matriz, resultado e listagem geral dos 

classificados), que culminou com a contratação da empresa Soluções –  Métodos e Seleções de 

Pessoal Ltda – CNPJ n° 40.988.594/0001-05, fls. 18/137.

Assim, em 29 de junho de 2008, já na gestão de Anaxinamdro Rodrigues do Vale 

Costa como Prefeito Municipal de Governador Dix-Sept Rosado, realizou-se concurso público 
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para provimento de diversos cargos, tudo executado pela empresa Soluções –  Métodos e 

Seleções de Pessoal Ltda.

Ocorre que, após a divulgação do resultado do concurso, consoante representações 

que embasaram a abertura da presente investigação (fls. 06/15), identificaram-se vários indícios 

de fraude a licitude do citado concurso público, quais sejam: a) o candidato aprovado em 

primeiro lugar para o cargo de médico do Programa de Saúde da Família –  PSF, Araken 

Albuquerque Silva, segundo notícia veiculada na rede mundial de computadores, seria formado em 

Química pela Universidade Federal do Rio Grande do Norte – UFRN, leciona no Colégio Impacto, 

localizado em Natal, e já trabalhou como fiscal da empresa Soluções Métodos e Seleções de 

Pessoal Ltda., responsável pelo concurso em tela; b) a candidata aprovada em primeiro lugar para o 

cargo de pedagoga, Rossana Roberta da Costa Silva, não seria formada em Pedagogia; c) o 

candidato Everton Carlos de Menezes, aprovado em décimo lugar para o cargo de vigilante, é 

empresário do ramo do comércio que foi contratado pelo Município de Governador Dix-Sept 

Rosado para o fornecimento de gêneros alimentício.

Por intermédio do expediente de fls. 166/167, a empresa Soluções –  Métodos e 

Seleções de Pessoal Ltda, por seu representante legal, em suma, prestou as seguintes informações: 

a) o candidato Araken Albuquerque Silva já desempenhou a função de fiscal de concursos 

para a empresa em tela, assim como outros candidatos; b) os cadernos de perguntas dos 

candidatos já foram incinerados, conforme previsão do item 4.4 do edital; c) não houve mais de 

um tipo de prova para o mesmo cargo.

Outrossim, em anexo ao mencionado expediente encaminhou-se a seguinte 

documentação: a) 05 (cinco) cadernos com as fichas de inscrições de todos os candidatos 

concorrentes ao cargo de estatutário, fls. 170/1155 (VOLUMES I a VI); b) 05 (cinco) cadernos com 

os seguintes relatórios referentes aos cargos estatutários: candidatos por sala; lista de frequência/ata 

por sala e gabaritos por sala, fls. 1157/1931 (VOLUMES VII a XI); c) 01 (um) caderno para os 

cargos estatutários com os seguintes relatórios: Edital; retificação do edital; Portaria da Comissão; 

lista de fiscais com endereços telefones e salas; caderno de perguntas; gabaritos matrizes; resultado 

final, fls. 1932/2043 (VOLUME XII); d) 01 (um) caderno para os cargos celetistas com os 

seguintes documentos: Edital; Portaria da Comissão; fichas de inscrição; lista de fiscais com 

endereços, telefones e salas; relatório de candidato por salas; caderno de perguntas; gabaritos 

matrizes; e resultado final, fls. 2045/2289 (VOLUME XII).  

Em atenção à nova requisição ministerial, a empresa demanda encaminhou diversos 

documentos relativos ao funcionamento da empresa, conforme fls. 2328/2365.

No curso da instrução probatória do Inquérito Civil n° 012/2008 –  PJGDSR, este 
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Órgão Ministerial colheu declarações das seguintes pessoas: WEDNEY LIVÂNIO DE SOUSA 

SANTOS (fls. 152); ROSSANA ROBERTA DA COSTA SILVA (fls. 2.295/2.297); ARAKEN 

ALBUQUERQUE SILVA (fls. 2.299/2301); ANTÔNIO LAURENTINO RAMOS NETO (fls. 

2382/2385); ADALBERTO AMORIM MESQUITA (fls. 2313/2314); CRISTINA ALVES DE 

SOUSA MARTINS (fls. 2316/2317); EVERTON CARLOS DE MENEZES (fls. 2319/2320); 

FRANCISCO JERÔNIMO DA SILVA (fls. 2380).

O Centro de Apoio Operacional às Promotorias de Defesa do Patrimônio Público e 

Combate à Sonegação Fiscal (CAOP-PP), por intermédio do expediente de fls. 154, informou que a 

empresa Soluções –  Métodos e Seleções de Pessoal Ltda –  CNPJ n° 40.988.594/0001-05 de fato 

existe e está em pleno exercício de suas atividades, inclusive, realizou diversos concursos em vários 

municípios do Rio Grande do Norte. 

Todavia, conforme informações complementares prestadas pelo CAOP-PP, através 

do expediente de fls. 2366, a empresa Soluções – Métodos e Seleções de Pessoal Ltda, além de 

já ter realizado concursos públicos em outros municípios do Estado do Rio Grande do Norte, 

está sendo alvo de investigações em diversas Promotorias de Justiça do Estado do Rio Grande 

do Norte, de acordo com documentação carreada.

A Junta Comercial do Estado do Rio Grande do Norte – JUCERN enviou cópia do 

contrato social da empresa Soluções Métodos e Seleções de Pessoal Ltda –  CNPJ n° 

40.988.594/00001-05, conforme fls. 155/164.

Igualmente, a Procuradoria Fiscal do Estado e da Dívida Ativa encaminhou, por 

intermédio do expediente de fls. 2323/2326, qualificação dos sócios da empresa Soluções Métodos 

e Seleções de Pessoal Ltda.

Apesar de todos os indícios de fraude existentes e das inúmeras denúncias 

questionando a licitude do certame, o então Prefeito Municipal de Governador Dix-Sept Rosado, 

Anaximandro Rodrigues do Vale Costa, em 11 de julho de 2008, por meio da Portaria de n° 

136/2008 (fls. 2387/2394), homologou o resultado final do concurso, garantindo cargos 

públicos para membros de sua família, amigos e correligionários.

Entretanto, a gestora municipal seguinte, Lanice Ferreira de Macedo, diante dos 

veementes indícios de irregularidades no concurso público realizado pela Prefeitura Municipal de 

Governador Dix-Sept Rosado no ano de 2008, suspendeu os efeitos da citada portaria e instituiu 

Comissão Especial de Sindicância para instaurar processo administrativo visando à apuração das 

irregularidades noticiadas, conforme documentos de fls. 2396.

Logo em seguida, diante das conclusões do citado processo administrativo, a Prefeita 

Municipal de Governador Dix-Sept Rosado anulou o concurso público, a teor dos documentos de 
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fls.2405/2419.

Posteriormente, colacionaram-se diversos documentos que embasaram as conclusões 

da Comissão Especial de Sindicância, fls.2421/2498.

Desse modo, consoante apurado no bojo do Inquérito Civil n° 14/2008 – PJGDSR 

que serve de supedâneo probatório a presente ação, restaram demonstradas as irregularidades a 

seguir descritas:

III. 1 – Das irregularidades no Processo Licitatório n° 17/2008 – 

Carta Convite, que culminou com a contratação da empresa 

Soluções –  Métodos e Seleções de Pessoal Ltda –  CNPJ n° 

40.988.594/0001-05. 

Em 08 de fevereiro de 2008, durante a gestão do Prefeito Municipal Francisco 

Adail Carlos do Vale Costa, o Município de Governador Dix-Sept Rosado deflagrou 

procedimento licitatório na modalidade Carta Convite n° 017/2008, visando à contratação de 

empresa especializada para a realização de concurso público (elaboração de edital e fichas de 

inscrições, normatização do concurso, treinamento e seleção de fiscais, aplicação e correção de 

provas em sistema informatizado, apresentação de gabarito matriz, resultado e listagem geral dos 

classificados), que culminou com a contratação da empresa Soluções –  Métodos e Seleções de 

Pessoal Ltda – CNPJ n° 40.988.594/0001-05, fls. 18/137.

Ab initio, antes de adentrar na análise das irregularidades do certame, impõe-se 

registrar a irregularidade na formação da Comissão Permanente de Licitação do Município de 

Governador.  

A teor do artigo 51, caput, da Lei 8.666/93, a referida comissão deverá ser 

constituída, por no mínimo, três membros, sendo pelo menos dois deles servidores qualificados 

pertencentes aos quadros permanentes dos órgãos da Administração responsáveis pela licitação, in 

verbis:

Art. 51. A habilitação preliminar, a inscrição em registro cadastral, a sua 

alteração ou cancelamento, e as propostas serão processadas e julgadas 

por comissão permanente ou especial de, no mínimo, 3 (três) membros, 

sendo pelo menos 2 (dois) deles servidores qualificados pertencentes aos 

quadros permanentes dos órgãos da Administração responsáveis pela 

Licitação.  
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Conforme Portaria n° 001/2008 (fls. 27), à época do referido procedimento 

licitatório, a Comissão Permanente de Licitação da Prefeitura Municipal de Governador Dix-

Sept Rosado era composta por Lilia Mara de Menezes, como presidente, Maria Aparecida 

Morais de Cardoso e Francileide da Costa Morais, como membros, e Antônio José do Rego Júnior 

e Azenate da Silva Honorato Sales, como substitutos em caso de falta dos titulares. 

Ocorre que, na licitação em tela, a teor dos documentos de fls. 63, Azenate da Silva 

Honorato Sales substituiu Francileide da Costa Morais. Consequentemente, a comissão ficou 

composta por uma servidora efetiva, Maria Aparecida Morais Cardoso, e duas comissionadas, Lilia 

Mara de Menezes e Azenate da Silva Honorato Sales, afrontando o regramento do artigo 51, 

caput, da Lei 8.666/93.

Essa seria apenas a primeira de uma longa sequência de irregularidades.

Pois bem. Compulsando os autos do procedimento licitatório em epígrafe, verifica-se 

que as máculas do Concurso Público em questão tiveram início já no referido certame, isto porque a 

Carta Convite n° 017/2008 – PMGDSR se encontra eivada de irregularidades flagrantes, que 

põem em dúvida sua licitude. Vejamos:

Participaram do referido certame as seguintes empresas: a) SOLUÇÕES – 

MÉTODOS E SELEÇÕES DE PESSOAL LTDA –  CNPJ n° 40.988.594/0001-05; b) MULT-SAI 

MULTI SERVIÇOS E ASSESSORIA E INFORMÁTICA LTDA – CNPJ n° 09.115.130/0001-44; c) 

ACAPLAM – CONSULTORIA E ASSESSORIA TÉCNICA A ESTADOS E MUNICÍPIOS – CNPJ 

n° 07.909.631/0001-77, conforme fls. 60/62.

Todavia,     numa     análise     cuidadosa     dos     documentos     de     habilitação     apresentados   

constata-se     que     as     empresas     SOLUÇÕES   –    MÉTODOS     E     SELEÇÕES     DE     PESSOAL     LTDA   –   

CNPJ     n°     40.988.594/0001-05     e     ACAPLAM   –    CONSULTORIA     E     ASSESSORIA     TÉCNICA     A   

ESTADOS     E     MUNICÍPIOS   –    CNPJ     n°     07.909.631/0001-77     não     poderiam     ter     sido     habilitadas     no   

procedimento     licitatório     em     epígrafe.  

Consoante se depreende dos autos a empresa Soluções –  Métodos e Seleção de 

Pessoal LTDA apresentou Certidão Positiva com Efeito de Negativa quanto a Dívida Ativa do 

Estado do Rio Grande do Norte (fls. 108), cuja expedição pela Procuradoria Geral do Estado do 

Rio Grande do Norte data de 25 de fevereiro de 2008, ou seja, no mesmo dia do certame, 

conforme ata da sessão de habilitação coligida às fls. 111.

Aqui, vale esclarecer que a certidão em questão está subscrita pela Procuradora-

Chefe da Procuradoria Fiscal e da Dívida Ativa do Estado, Vaneska Caldas Galvão e foi 

expedida na sede da Procuradoria Geral do Estado do Rio Grande do Norte, na capital do 
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Estado, portanto, não se trata de certidão disponibilizada pela internet.

Ressalte-se ainda que no espelho de “CONSULTA DE CONTRIBUINTE”  (fls. 

2323/23/24) com informações fiscais detalhadas acerca da empresa Soluções – Métodos e Seleção 

de Pessoal LTDA, consta o registro de emissão da certidão em comento no dia 25 de fevereiro de 

2008, às 08h, 22min e 56s.

ORA, INCLITO MAGISTRADO, É INCONCEBÍVEL QUE UMA CERTIDÃO 

MATERIALMENTE EXPEDIDA ÀS 08H22MIN56S, DO DIA 25/02/2008, NA SEDE DA 

PROCURADORIA GERAL DO ESTADO, LOCALIZADA NA CAPITAL DO ESTADO DO 

RIO GRANDE DO NORTE, ESTIVESSE INCLUSA NUM ENVELOPE ABERTO ÀS 

9H00MIN DO MESMO DIA, NA CIDADE DE GOVERNADOR DIX-SEPT ROSADO-RN, 

QUE DISTA APROXIMADAMENTE 320KM (TREZENTOS E VINTE QUILÔMETROS) 

DO LOCAL DE EMISSÃO! 

Evidente, portanto, que a     empresa     SOLUÇÕES   –   MÉTODOS     E     SELEÇÕES     DE   

PESSOAL     LTDA   –   CNPJ     n°     40.988.594/0001-05,     no     momento     da     realização     do     certame,     não   

apresentou     todos     os     documentos     de     habilitação     exigidos     no     edital.     Com     efeito,     não     poderia     ter   

se     habilitado,     quiçá     vencido     o     certame!  

Do mesmo modo, observa-se que a ACAPLAN – Consultoria e Assessoria Técnica 

a Estados e Municípios LTDA também não preencheu os requisitos de habilitação exigidos pelo 

edital, uma vez que a Certidão quanto a Dívida Ativa do Estado do Rio Grande do Norte (fls. 

74) apresentada pela pessoa jurídica em epigrafe foi emitida em data de 25/01/2008, através da rede 

mundial de computadores, e, a teor de disposição expressa em seu bojo, seria válida por apenas 30 

(trinta) dias, consequentemente, sua validade estendia-se no máximo até o dia 24 de fevereiro de 

2008.

Por conseguinte, na data de realização do certame, 25 de fevereiro de 2008, já não 

possuía mais validade.

Com     efeito,     a     empresa     ACAPLAN   –   Consultoria     e     Assessoria     Técnica     a     Estados   

e     Municípios     LTDA,     teria     que     ter     sido     inabilitada     porque     a     certidão     acima     referenciada     não   

mais     tinha     validade     alguma.      

ASSIM, COM CLAREZA, INFERE-SE QUE DAS TRÊS EMPRESAS 

CONVIDADAS A CORREREM NO REFERIDO CERTAME, DUAS DELAS ESTAVAM EM 

SITUAÇÃO DE IRREGULARIDADE DOCUMENTAL E NÃO PODERIAM TER 

PARTICIPADO DO PLEITO. 

Nesse ponto, anote que à Comissão de Licitação compete a função de receber, 

examinar e julgar todos os documentos e procedimentos relativos às licitações públicas nas 
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modalidades concorrência, tomada de preços e convite.    

Por fim, constatou-se que o Município de Governador Dix-Sept Rosado, com 

fundamento no procedimento licitatório em exame, celebrou dois contratos com a empresa 

Soluções – Métodos e Seleção de Pessoal LTDA! 

O primeiro contrato restou pactuado em 28 de fevereiro de 2008, portanto, ainda na 

gestão de Francisco Adail Carlos do Vale Costa, conforme fls. 128/132. 

E, em 15 de maio de 2008, quando da gestão de Anaximandro Rodrigues do Vale 

Costa, celebrou-se o segundo contrato.

Registre-se que ambos os contratos possuem o mesmo objeto e não consta nos autos 

qualquer justificativa plausível para a celebração duplicada do pacto contratual. 

TAL IRREGULARIDADE, ASSIM COMO AS DEMAIS ELENCADAS, 

APONTAVA PARA O QUE OCORRERIA EM SEGUIDA, A EMPRESA CONTRATADA PARA 

GERENCIAR UM CONCURSO PÚBLICO TRANSPARENTE, ISONÔMICO E IMPESSOAL, 

ACABOU POR, EM CONLUIO COM GESTORES PÚBLICOS DEMANDADOS, FRAUDAR A 

LICITUDE DO CONCURSO PÚBLICO, MONTANDO UM RESULTADO CUJO CRITÉRIO 

CLASSIFICATÓRIO FOI O APADRINHAMENTO.   

III. 2 –  Das irregularidades no Concurso Público. Indícios de 

fraude. 

III.2. a) Dos candidatos aprovados que possuíam parentesco 

próximo com o então Prefeito Municipal.

Como dito, as irregularidades no procedimento licitatório que culminaram como a 

contratação da empresa Soluções – Métodos e Seleção de Pessoal LTDA foi apenas um prenúncio 

do que iria acontecer em seguida. 

Isto porque, o quadro probatório leva à certeza que o então gestor municipal, 

Anaximandro do Vale, olvidando-se dos princípios da legalidade, moralidade e 

impessoalidade, fraudou a lisura do certame público a fim de admitir pessoas na 

Administração Pública sob o critério do apadrinhamento. Vejamos:

Primeiro,     o     candidato     aprovado     em     3°     lugar     para     o     cargo     de     Médico-PSF,     Francisco   

Adail     Carlos     do     Vale     Costa,     ora     requerido,     é     genitor     do     então     Prefeito     Municipal     Anaxmandro     Vale,   

também     requerido.     

Aqui, vale destacar que Francisco Adail Carlos do Vale Costa exerceu a chefia do 

Poder Executivo Municipal até 04 de abril de 2008, ou seja, foi o responsável/ordenador da 
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despesa, da contratação da empresa Soluções Métodos e Seleções de Pessoal Ltda, que realizou o 

certame no qual este foi aprovado!

Todos os atos administrativos destinados à contratação de empresa para a realização 

do certame foram subscritos pelo Senhor Francisco Adail Carlos do Vale Costa, conforme 

documentos de fls. 18/137.

Nesse     ponto,     Excelência,     merece     destaque     ainda     o     seguinte     detalhe:     o     candidato   

aprovado     em     primeiro     lugar     para     o     cargo     de     Médico     do     PSF,     ARAKEN     ALBUQUERQUE   

SILVA     (fls.     2.299/2301),     além     de     prestar     serviços     para     a     empresa     responsável     pelo     certame,   

sequer     era     formado     em     medicina!     Ou     seja,     jamais     poderia     assumir     o     cargo!     Por     conseguinte,   

o     Sr.     Francisco     Adail     Carlos     do     Vale     Costa     seria     beneficiado.  

ARAKEN ALBUQUERQUE SILVA, em suas declarações perante este Órgão 

Ministerial (fls. 2.299/2301), além de afirmar que não tinha habilitação profissional para o referido 

cargo, destacou sua ligação com a empresa que realizou o concurso público, nos seguintes termos: 

“que já trabalhou para a empresa Soluções –  Métodos e Seleção de 

Pessoal LTDA, na qualidade de fiscal; que já trabalhou como fiscal por 

várias vezes, podendo destacar em Ceará-Mirim; que uma vez cadastrados 

seus dados junto a empresa, esta, através do funcionário chamado Silvio, 

convida o declarante para fiscalizar outras provas; que já foi desde fiscal 

de sala, até supervisor de pequenas escolas; que é professor de Química, 

nos colégios Sagrada Família e Impacto (com Carteira Assinada) (...) que é 

licenciado em Química , tendo freqüentado curso por 4 (quatro) anos e 

meio; que atualmente está cursando bacharelado em Química,em 

continuidade a Licenciatura; que ingressou na faculdade em 2001.1, tendo 

sido aprovado em 1° lugar no vestibular da COMPERVE UFRN; que 

costuma fazer concursos dentro do Rio Grande do Norte, para auto-

avaliação; que já fez concursos para Administração, salvo engano em 

Serra do Mel, promovido pela empresa Soluções; que já prestou concurso 

para medicina em Governador Dix-Sept Rosado; que não costuma olhar a 

colocação do concurso; que costuma olhar apenas o gabarito e se contenta 

com a auto-avaliação; que soube, por amigos, que foi classificado em 

primeiro lugar para o cargo de médico; que faz concursos, mesmo sabendo 

que não pode assumir os cargos; que não tem formação em medicina (...) 

que indagado acerca da possibilidade responder algumas questões da 
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prova nesta audiência, o declarante recusou-se a colaborar com as 

investigações, alegando que não veio a esta Promotoria responder provas 

(...) que hoje não quer se auto-avaliar e prefere não responder nada 

relacionado ao conteúdo da prova do concurso (...) que ao ser observado 

pelo Promotor de Justiça que a Ficha de Inscrição do declarante continha 

um sinal identificador que a diferenciava das demais, consistente na 

aposição de um ‘traço’ imediatamente anterior ao código de inscrição, o 

declarante não soube explicar o motivo (...).”

  

Às fls. 145/149 acostou-se páginas de um site de relacionamento dando conta da 

possível fraude com relação ao candidato aprovado em primeiro lugar para o cargo de médico, 

Araken Albuquerque Silva.

E, por intermédio do expediente de fls. 166/167, a empresa Soluções –  Métodos e 

Seleções de Pessoal Ltda confirmou que o candidato Araken Albuquerque Silva já desempenhou a 

função de fiscal de concursos para a empresa em tela.

De igual modo, dissimulou-se o resultado para o cargo de pedagogo. 

ZILEIDE RODRIGUES DO VALE COSTA, genitora e esposa, 

respectivamente, dos demandados Anaximandro Rodrigues do Vale Costa e Francisco Adail 

Carlos do Vale Costa, foi aprovada em 3° lugar para o cargo de TNS-Pedagogo!

Alegou-se: não há quaisquer indícios de irregularidades nesse tocante, pois a referida 

candidata foi aprovada em terceiro lugar e existia previsão apenas para duas vagas! 

Ocorre,     Excelência,     que     a     candidata     aprovada     em     primeiro     lugar     para     o     mesmo   

cargo,     ROSSANA     ROBERTA     DA     COSTA     SILVA,     jamais     poderia     assumir     o     cargo,     pois     não   

era     formada     em     Pedagogia.     Consequentemente,     ZILEIDE     RODRIGUES     DO     VALE     COSTA   

assumiria     o     cargo     público!  

ROSSANA ROBERTA DA COSTA SILVA, candidata aprovada em primeiro lugar 

para o cargo TNS-Pedagogo (fls. 2043), em suas declarações perante o Ministério Público (fls. 

2.295/2.297), além de afirmar que não tinha habilitação profissional para o cargo de pedagogo, 

destacou sua ligação com a empresa que realizou o certame, nos seguintes termos:

“que é servidora pública do município de São Gonçalo do Amarante, 

ocupando cargo efetivo de Agente Fiscal de Tributos, há cerca de 2 (dois) 

anos e meio, tendo assumido em 23 de março de 2006; que para ocupar 

este cargo, foi aprovada em concurso público, promovido pela empresa 

Daniel Lessa da Aldeia
 Promotor de Justiça Página 14



Soluções – Métodos e Seleção de Pessoal Ltda, mesma empresa investigada 

neste Procedimento; que é graduada em Ciências Biológicas, da UERN; 

que já foi sócia minoritária, entre os anos de 1996 a 1999, da empresa 

Soluções –  Métodos e Seleções de Pessoal Ltda.; que a sociedade era 

composta pela declarante, Iracema Maria e Antônio Laurentino; que não 

tem conhecimento da composição atual da sociedade; que antes de ser 

sócia, foi funcionária da empresa por algum tempo, tendo sido convidada 

por Iracema Maria, com a qual já tinha amizade, para integrar a 

sociedade; que Iracema e Laurentino são casados; que a declarante era a 

gerente de fato, mas não de direito, vez que o Contrato Social indicava 

Laurentino e Iracema como tais; que se desligou da empresa por falta de 

interesse; que entrou na empresa como recepcionista e estava concluindo o 

Ensino Médio; que foi galgando posições, como tesoureira, até chegar a 

gerência de fato, quando se tornou sócia; que tinha pouco mais de um ano 

de empresa quando se tornou sócia; (...) que não tem nenhuma formação 

em pedagogia; (...) que indagada acerca da possibilidade de responder 

algumas questões da prova nesta audiência, a declarante recusou-se a 

colaborar com as investigações; alegando que seu estado emocional, bem 

como o decurso do tempo, podem dificultar as respostas; que ao ser 

observado pelo Promotor de Justiça que a Ficha de Inscrição da declarante 

continha um sinal diferenciador que a diferenciava das demais, consistente 

na aposição de um ‘traço’ imediatamente anterior ao código de inscrição, a 

declarante não soube explicar o motivo (...)  que em Touros-RN, também foi 

aprovada para Agente Administrativo em concurso promovido pela empresa 

Soluções; (...).”

No documento de fls. 2327, a empresa Soluções –  Métodos e Seleção de Pessoal 

Ltda confirmou que a senhora Rossana Roberta da Costa Silva fez parte do quadro social da 

empresa durante o período de 06 de agosto de 1996 até 22 de junho de 1999, como sócia quotista.

Além dos citados documentos e das declarações prestadas por Rossana Roberta da 

Costa Silva e Araken Albuquerque Silva confirmarem o liame entre estes e a empresa Soluções – 

Métodos e Seleção de Pessoal Ltda, ANTÔNIO LAURENTINO RAMOS NETO, sócio-gerente da 

empresa em comento e ora demandado, em suas declarações perante o Parquet (fls. 2382/2385), 

ratificou a ligação daqueles com a sua empresa, in verbis:
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“(...) que conhece Araken Albuquerque Silva, o qual já trabalhou como 

fiscal em concursos promovidos pela empresa Soluções; que Araken foi 

chamado para ser fiscal, pois tinha sido candidato em outros concursos; 

(...); que conhece Rossana Roberta da Costa Silva; que Rossana já foi sócia 

da Empresa Soluções; que Rossana também já foi fiscal; (...); que acha 

estranho e esquisito que Araken ter sido aprovado em primeiro lugar para o 

cargo de médico, sem ser formado em medicina; (...) que no concurso 

realizado em Serra do Mel/RN, pela empresa Soluções, Araken também foi 

aprovado em primeiro lugar , para o cargo de nível superior em 

Administração, sendo que tal fato também chama a atenção do declarante 

(...) que o chama a atenção é o fato de Araken ter sido aprovado em 

primeiro lugar (...); que são raros os casos em que um candidato da área 

médica erra apenas uma questão de toda a prova, podendo afirmar isso a 

partir de sua experiência de mais de 20 (vinte) anos realizando concursos; 

(...).” 

Ora,     Douto     Julgador,     não     há     evidência     mais     clara     da     fraude     no     concurso     em   

tela     que     o     fato     epigrafado:     a   “  maquiagem  ”   do     resultado     do     concurso,     na     tentativa     de     conferir-  

lhe     ares     de     licitude.  

Dando sequência a aprovação familiar, tem-se que a candidata ISAURA 

CRISTINA ROSADO MAIA, classificada em 3° lugar para o cargo de Técnico de Nível 

Superior –  Médico, é esposa do então Prefeito Municipal, Anaximandro Rodrigues do Vale 

Costa, fato público e notório nesta Urbe.

Frise-se ainda que na gestão de Francisco Adail Carlos do Vale Costa, genitor de 

Anaximandro Rodrigues do Vale Costa, a candidata em tela ocupou o Cargo em Comissão (CC1) de 

Secretária Municipal de Saúde do Município de Governador Dix-Sept Rosado, conforme Portaria 

n° 171/2005, colacionada às fls. 2476.

Nessa mesma sequência, ARTUR RODRIGUES DO VALE COSTA irmão e 

filho, respectivamente, dos demandados Anaximandro Rodrigues do Vale Costa e Francisco 

Adail Carlos do Vale Costa, restou classificado em 2° lugar para o cargo de Assistente em 

Administração.

MARIA GORETI COSTA tia e irmã dos demandados Anaximandro Rodrigues 

do Vale Costa e Francisco Adail Carlos do Vale Costa, respectivamente, foi aprovada em 2° 
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lugar para o cargo de Professora de Matemática.

Registre-se ainda que na gestão de Francisco Adail Carlos do Vale Costa, genitor de 

Anaximandro Rodrigues do Vale Costa, a candidata em epígrafe ocupou o Cargo de Secretária 

Municipal de Finanças do Município de Governador Dix-Sept Rosado, conforme Portaria n° 

164/2005, colacionada às fls. 2478.

Esse quadro probatório, veemente, evidencia a intenção na admissão de pessoas 

apadrinhadas pelos ex-Chefes do Poder Executivo Municipal, ora requeridos, para o que os sócios 

da empresa concorreram diretamente. 

III.2. b) Dos candidatos aprovados que possuíam vínculos 

parentescos e afetivos com integrante da Comissão Examinadora

Não bastasse a aprovação das pessoas acima mencionadas, que possuíam parentesco 

muito próximo com os ex-gestores ora demandados, Anaximandro Rodrigues do Vale Costa e 

Francisco Adail Carlos do Vale Costa, insta destacar que diversos outros aprovados no concurso 

público municipal citado possuíam parentescos com membros da Comissão Examinadora do 

certame.

Malferindo-se, portanto, mais uma vez, os princípios constitucionais da moralidade, 

isonomia,  legalidade  e  impessoalidade,  insculpidos  como  pontos  fundantes  da  Administração 

Pública. Vejamos:

Conforme Portaria n° 109/2008 (fls. 2440), de 17 de maio de 2008, a Comissão 

Examinadora  do  Concurso  Público  compunha-se  pelas  seguintes  pessoas:  a)  ANTÔNIO 

LAURENTINO  RAMOS  IV,  representante  da  empresa  organizadora  do  concurso;  b)  ISENI 

CARLOS CARDOSO NOGUEIRA, representante do Poder Executivo Municipal; c) EDILSON 

PAULO DE FREITAS, representante do Poder Legislativo Municipal; d) FRANCINALDO PIRES 

DA SILVA e MARIA APARECIDA DE MORAIS CARDOSO, representantes da comunidade.

A candidata  aprovada  em  segundo  lugar  para  o  cargo  de  Fisioterapeuta, 

ANDRÉIA CARLA CARDOSO NOGUEIRA além de filha de ISENI CARLOS CARDOSO 

NOGUEIRA,  integrante  da  referida  comissão,  é  também  prima  dos  ex-Gestores  ora 

demandados Francisco Adail Carlos do Vale Costa e Anaximandro Rodrigues do Vale Costa.

Igualmente, o candidato aprovado em quarto lugar para o cargo de Médico do 

PSF, JOSIMAR DE SOUZA CARDOSO, além de primo dos ex-Gestores ora demandados 

Francisco Adail Carlos do Vale Costa e Anaximandro Rodrigues do Vale Costa, é esposo de 

MARIA APARECIDA DE MORAIS CARDOSO, membro da comissão.
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Tem-se ainda que os candidatos HUDMAR DE SOUZA CARDOSO e NEIDE DE 

SOUZA CARDOSO aprovados para os cargos de Farmacêutico (1° lugar) e Enfermeira (6° lugar), 

respectivamente, são irmãos do candidato JOSIMAR DE SOUZA CARDOSO e, por conseguinte, 

cunhados de MARIA APARECIDA DE MORAIS CARDOSO.

Por outro lado, registre-se que MARIA APARECIDA DE MORAIS CARDOSO 

é irmã do candidato DJAVAN LOPES DE MORAIS, aprovado em décimo segundo lugar para 

o cargo de vigilante.

Por  fim,  cumpre  destacar  que  MARIA APARECIDA DE MORAIS  CARDOSO, 

apesar de integrar a comissão representando a comunidade, pertencia ao quadro de servidores do 

Município  de Governador  Dix-Sept  Rosado (fls.  2470),  bem como a Comissão Permanente de 

Licitação (fls. 27).

Com  efeito,  infere-se, com vistas aos argumentos acima expendidos, a gritante 

violação aos princípios constitucionais da moralidade, isonomia, legalidade e impessoalidade, a 

partir da aprovação de diversos candidatos que possuíam vinculos parentais com dois membros da 

comissão do concurso público ora examinado.

Neste pórtico, vale transcrever posiocionamento jurisprudencial, nestes termos:

DIREITO ADMINISTRATIVO. AÇÃO DE ANULAÇÃO DE CONCURSO 

PÚBLICO. PARCIALIDADE DE MEMBRO DA BANCA EXAMINADORA. 

EXISTÊNCIA DE VÍNCULO PROFISSIONAL E AFINIDADE 

INTELECTUAL COM UMA DAS CANDIDATAS. AFRONTA AOS 

PRINCÍPIOS DA IMPESSOALIDADE E MORALIDADE. A existência de 

vínculos profissionais e de afinidade intelectual entre membro de banca 

examinadora de concurso público e candidata, circunstância evidenciada 

pelas provas documentais e testemunhais produzidas, ofende os princípios 

da moralidade e da impessoalidade, acarretando a inexorável anulação do 

certame. (TJ-PR, Embargos Infringentes n° 639.978-0/01, Rel. Des. Leonel 

Cunha, 5ª Câmara Cível) (grifos acrescidos).

III.2. c) Dos candidatos aprovados que possuíam vínculos com o 

Município de Governador Dix-Sept Rosado, durante a gestão dos 

demandados Francisco Adail Carlos do Vale Costa e 

Anaximandro Rodrigues do Vale Costa
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Além de todos os fatos descritos acima que já demonstram com clareza a fraude no 

certa público em exame, o conjunto probatório aponta mais elementos nesse mesmo sentido:   

ADALBERTO AMORIM MESQUITA, candidato aprovado em nono lugar para o 

cargo de médico –  PSF (fls. 2280), perante este Órgão Ministerial elencou diversas situações 

indiciárias de fraude no certame em questão (fls. 2313/2314), nas seguintes palavras:

“que trabalhava como médico plantonista neste município, desde setembro 

de 2007; que prestou concurso para médico do PSF deste município, no 

ano de 2008/ que ao sair o gabarito oficial, encontrou-se com Francisco 

Jerônimo da Silva, também médico do município e candidato do referido 

concurso, tendo conferido em conjunto, na sala de repouso médico os 

respectivos gabaritos; que a esposa do declarante, de nome Diana Maria 

de Alencar Amorim, estava presente na ocasião da conferência dos 

gabaritos; que, ao terminarem a conferência, o declarante ficou bastante 

constrangido, pois seu colega Jerônimo havia acertado número de questões 

abaixo do ponto de corte, conforme previsto no item 5.1 do edital; que 

Jerônimo esboçou descontentamento com o resultado; que, salvo engano, 

Jerônimo teria acertado entre 17 e 18 questões; que ao ser divulgado o 

resultado, o declarante ficou surpreso ao verificar que Jerônimo havia sido 

aprovado em segundo lugar; que o resultado do concurso de médico chama 

atenção do declarante, vez que o segundo lugar, conforme antes declarado, 

não teria atingido o ponto de corte; o terceiro lugar, por sua vez, foi o pai 

do atual prefeito, senhor Francisco Adail, ex-prefeito deste município; o 

quarto lugar, Josimar de Sousa, é médico deste município há bastante 

tempo, sendo muito amigo da família do prefeito, salvo engano, inclusive 

são primos; que o quinto colocado, Bernardo Cesar, é muito amigo de 

Francisco Adail, ocupando o cargo de prefeito no município de Almino 

Afonso/RN; que, inclusive, quando da derrota de Francisco Adail nas 

eleições de 2004, este foi trabalhar como médico no município de Almino 

Afonso (...).” 

FRANCISCO JERÔNIMO DA SILVA, candidato aprovado em segundo lugar para o 

cargo de médico – PSF (fls. 2286), perante o Ministério Público confirmou o vínculo fraternal com 
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o ex-Prefeito Municipal de Governador Dix-Sept Rosado, Francisco Adail Carlos do Vale Costa, 

conforme termo de declarações de fls. 2380, nos seguintes termos:

“que é médico do PSF de Governador Dix-Sept Rosado há 06 (seis) anos; 

que é amigo de Francisco Adail e trabalham juntos no Hospital Tarcísio 

Maia, em Mossoró; que se recorda de ter conversado com Adalberto 

Amorim Mesquita e a esposa deste, no repouso médico do posto de saúde; 

que se lembra de ter falado sobre o concurso (...).” 

CRISTINA ALVES DE SOUSA MARTINS, candidata aprovada em segundo lugar 

para o cargo de auxiliar operacional –  ASG (fls. 1989), quanto ouvida pelo Parquet narrou com 

clareza sua íntima ligação com a família do Senhor Francisco Adail Carlos do Vale Costa (fls. 

2316/2317), nesses termos:

“que foi contratada pelo município para trabalhar de ASG, no gabinete do 

prefeito, acerca de 02 (dois) anos; que nas horas vagas costuma trabalhar 

na residência do prefeito, também na função de serviços gerais; prestou 

concurso para o cargo de ASG do município, no ano de 2008, tendo sido 

aprovada em 2° (segundo) lugar; que estudou até a 6ª série (...) que 

indagada se poderia responder algumas questões da prova, a declarante 

afirmou  estar nervosa e preferiu optar por não repsondê-las (...).”

EVERTON CARLOS DE MENEZES, candidato aprovado em décimo primeiro 

lugar para o cargo de vigilante, em suas declarações prestadas perante este Órgão Ministerial (fls. 

2319/2320) confirmou que sua empresa mantinha contrato com a Prefeitura Municipal de 

Governador Dix-Sept Rosado, bem como o parentesco com o vereador Edmar Carlos de Menezes, 

então Presidente da Câmara Municipal de Governador Dix-Sept Rosado, nos seguintes termos: 

“que é comerciante do ramo de supermercados; que trabalhava com seu 

tio, Antonio Edson de Meneses, mas este resolveu se desfazer do 

supermercado e o declarante resolveu assumir a empresa; que é primo do 

vereador Edmar Carlos de Meneses e o tio a que se referiu anteriormente é 

o pai deste; que participou da licitação na modalidade pregão, promovida 

pelo Município e saiu vencedor para o fornecimento de 05 (cinco) itens 
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para a merenda escolar (...) que só da prefeitura, recebe por mês, em 

média, R$ 18.000,00 (dezoito mil reais), que o contrato vigora há seis 

meses (...); que prestou concurso para o cargo de vigilante, pois pretende 

deixar o ramo de comércio, por não ser lucrativo; que não sabe quanto 

ganha um vigilante; que o supermercado gera um lucro de 

aproximadamente R$ 1.000,00 (hum mil reais)(...)que devido ao pouco 

movimento já pensou em fechar o supermercado e as vezes enfrenta 

dificuldades; que por esta razão prestou concurso para o cargo de 

vigilante; que concluiu o ensino médio; que foi aprovado em 11° lugar(...).”

Por fim, sintetizam-se os fatos indiciários da fraude no referido concurso público na 

seguinte tabela:

CANDIDATO CARGO
CLASSIFICAÇÃ

O
PARENTESCO/VÍNCULO

Isaura Cristina 

Rosado Maia
Médico 3° lugar

Esposa de Anaximandro Rodrigues do 

Vale Costa

Francisco 

Adail Carlos 

do Vale Costa

Médico do PSF 3° lugar
Genitor de Anaximandro Rodrigues do 

Vale Costa

Zileide 

Rodrigues do 

Vale Costa

Pedagoga 3° lugar
Genitora de Anaximandro Rodrigues do 

Vale Costa

Artur 

Rodrigues do 

Vale Costa

Assistente em 

Administração
2° lugar

Irmão de Anaximandro Rodrigues do 

Vale Costa

Maria Goreti 

Costa

Professora de 

Matemática
2° lugar

Tia de Anaximandro Rodrigues do Vale 

Costa

Josimar de 

Souza Cardoso
Médico do PSF 4° lugar

Primo de Anaximandro Rodrigues do 

Vale Costa e esposo de Maria Aparecida 

de Morais Cardoso, integrante da 

comissão examinadora do concurso

Daniel Lessa da Aldeia
 Promotor de Justiça Página 21



Hudmar de 

Sousa Cardoso
Farmacêutico 1° lugar

Primo de Anaximandro Rodrigues do 

Vale Costa e cunhado de Maria 

Aparecida de Morais Cardoso, integrante 

da comissão examinadora do concurso

Neide de Sousa 

Cardoso
Enfermeira 6° lugar

Prima de Anaximandro Rodrigues do 

Vale Costa e cunhada de Maria 

Aparecida de Morais Cardoso, integrante 

da comissão examinadora do concurso

Andréia Carla 

Cardoso 

Nogueira 

Fisioterapeuta 2° lugar

Filha da então Secretária Municipal de 

Agricultura, Isenir Cardoso Nogueira, 

prima de Anaximandro Rodrigues do 

Vale Costa e integrante da comissão 

examinadora do concurso

Marcos 

Antônio de 

Oliveira 

Digitador 1° lugar

Secretário de Assistência Social durante 

a gestão de Anaximandro Rodrigues do 

Vale Costa 

Paulo 

Henrique Xaxá 

Gomes

Digitador 2° lugar

Secretário de Planejamento durante a 

gestão de Anaximandro Rodrigues do 

Vale Costa

Kamilla 

Kalliane 

Guimarães 

Silva

Auxiliar de 

enfermagem
2° lugar

Sobrinha do Chefe de Gabinete de 

Anaximandro Rodrigues do Vale Costa, 

Carlos Rosado Guimarães.

Azenate da 

Silva Honorato
Digitador 4° lugar

Ocupante de cargo comissionado durante 

a gestão de Anaximandro Rodrigues do 

Vale Costa e integrante da Comissão 

Permanente de Licitação. 

Creuza Felipe 

da Silva
ASG 17° lugar

Ocupante de cargo comissionado durante 

a gestão de Anaximandro Rodrigues do 

Vale Costa
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Bruno Rafael 

de França 

Silva

Motorista 1° lugar

Ocupante de cargo comissionado durante 

a gestão de Anaximandro Rodrigues do 

Vale Costa

Genildo Felipe 

da Silva
Vigilante 7° lugar

Ocupante de cargo comissionado durante 

a gestão de Anaximandro Rodrigues do 

Vale Costa

Weiny 

Kennedy de 

Morais 

Meneses

Vigilante 16° lugar

Ocupante de cargo comissionado durante 

a gestão de Anaximandro Rodrigues do 

Vale Costa e irmão do Vereador Edmar 

Carlos de Meneses

Everton Carlos 

de Meneses
Vigilante 11° lugar Primo do Vereador Edmar Carlos de 

Meneses

Lilia Mara de 

Meneses 

Professora de 

Português
2° lugar

Presidente da Comissão Municipal de 

Licitação e ocupante de cargo 

comissionado durante a gestão de 

Anaximandro Rodrigues do Vale Costa

Hiana Pereira 

do Nascimento

Professora de 

Matemática
3° lugar

Secretária de Saúde durante a gestão de 

Francisco Adail

Djavan Lopes 

de Morais
Vigilante 12° lugar

Irmão da Maria Aparecida de Morais 

Cardoso, integrante da comissão 

examinadora do concurso 

Deste modo, nota-se, à  clarividência, que o concurso público em destaque possui 

ilegalidades intransponíveis, posto que os fatos apurados demonstram a ausência de lisura no 

certame.

IV. DOS ATOS DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA

IV. 1 –  Das irregularidades no Processo Licitatório na 

modalidade Carta Convite n° 17/2008. Licitude frustrada. 
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Violação ao princípio da constitucional da legalidade. Ato de 

improbidade administrativa descrito no art. 11 da Lei de 

Improbidade Administrativa

Consoante minuciosamente descrito no item III.1, detectou-se inúmeras máculas no 

procedimento licitatório na modalidade Carta Convite n° 017/2008 – PMGDSR que culminou com 

a contratação da empresa Soluções – Métodos e Seleção de Pessoal Ltda. 

Tais máculas importaram em violação ao princípio da legalidade vetor da 

Administração Pública e norteador dos procedimentos licitatórios, a teor do artigo 37, caput, da 

Constituição Federal, e do artigo 3° da Lei n° 8.666/93, respectivamente. 

Isto porque, a empresa SOLUÇÕES –  MÉTODOS E SELEÇÕES DE PESSOAL 

LTDA – CNPJ n° 40.988.594/0001-05, no momento da realização do certame, não apresentou todos 

os documentos de habilitação exigidos no edital. Com efeito, não poderia ter se habilitado, quiçá 

vencido o certame!

Igualmente, observou-se que a empresa ACAPLAN –  Consultoria e Assessoria 

Técnica a Estados e Municípios LTDA também não preencheu os requisitos de habilitação exigidos 

pelo edital, uma vez que a Certidão quanto a Dívida Ativa do Estado do Rio Grande do Norte (fls. 

74) apresentada pela pessoa jurídica em epigrafe foi emitida em data de 25/01/2008, através da rede 

mundial de computadores, e, a teor de disposição expressa em seu bojo, seria válida por apenas 30 

(trinta) dias, consequentemente, sua validade estendia-se no máximo até o dia 24 de fevereiro de 

2008.

Por conseguinte, na data de realização do certame, 25 de fevereiro de 2008, já não 

possuía mais validade. Com efeito, a empresa ACAPLAN –  Consultoria e Assessoria Técnica a 

Estados e Municípios LTDA, teria que ter sido inabilitada porque a certidão acima referenciada não 

mais tinha validade alguma.  

Assim, com clareza, constata-se que das três empresas convidadas a correrem no 

referido certame, duas delas estavam em situação de irregularidade documental e não poderiam ter 

participado do pleito. 

Nesse ponto, urge esclarecer que, nada obstante a previsão legal de dispensa da 

apresentação de documentos nos procedimentos licitatórios realizados na modalidade carta convite, 

quando estes forem exigidos no edital, a documentação, como nas demais modalidades de licitação, 

deverá ser apresentada em envelope distinto do da proposta.

Ora, a inobservância dos preceitos legais que regem os procedimentos 

licitatórios na condução deste, por violar o princípio da legalidade, frustrou a licitude do 
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certame, portanto, tal conduta se amolda ao ato de improbidade previsto no art. 11, caput, da 

Lei de Improbidade Administrativa.

Conforme leciona Waldo Fazzio Júnior 

“Frustrar licitação, para a Lei n° 8.429/92, compreende qualquer conduta de 

agente público e/ou competidor, individual ou plural, destinada a desvirtuar 

a competição pública pré-contratual, transformando o certame de seleção de 

eventuais contratantes com o Poder Público em ocasião para favorecimentos, 

fraudes e toda espécie de expedientes ilícitos tendentes a prestigiar interesses 

particulares  em prejuízo do interesse público.

(...)

Os atos de improbidade iludem a honestidade e a legalidade do certame , na 

medida em que, como atos fraudulentos, têm por escopo burlar as regras da 

licitação. Consiste em subtrair ao domínio da lei o que deveria estar sujeito”. 

(In Atos de improbidade administrativa Waldo Fazzio Júnior, 2ª ed. Editora 

Atlas, São Paulo, 2008)

No mesmo trilhar são os ensinamentos da jurisprudência pátria: 

“O ato ímprobo decorre essencialmente da inobservância de princípios 

genéricos que regem a Administração Pública, especialmente, o da 

legalidade. A Lei de Improbidade Administrativa considera ato de 

improbidade aquele tendente a frustrar a licitude de processo licitatório ou 

dispensá-lo indevidamente. Foi exatamente o que ocorreu na hipótese dos 

autos quando restou comprovado, de acordo com o circunlóquio fático 

apresentado no acórdão recorrido, que houve burla ao procedimento 

licitatório atingindo com isso os princípios da legalidade, da moralidade e da 

impessoalidade.” (STJ, EDcl nos EDcl no AgRg no REsp 691038/MG – Rel. 

Min. Francisco Falcão – DJ 2-5-2006)

Nesse pórtico, impende registrar que se consideram responsáveis pela licitação os 

agentes públicos designados pela autoridade competente, por ato administrativo próprio, para 

integrar comissão de licitação, a teor do artigo 51, §3°, da Lei 8.666/93, in verbis:
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Art. 51. A habilitação preliminar, a inscrição em registro cadastral, a sua 

alteração ou cancelamento, e as propostas serão processadas e julgadas 

por comissão permanente ou especial de, no mínimo, 3 (três) membros, 

sendo pelo menos 2 (dois) deles servidores qualificados pertencentes aos 

quadros permanentes dos órgãos da Administração responsáveis pela 

Licitação. 

(...)

§3° Os membros das comissões de licitação responderão solidariamente 

por todos os atos praticados pela comissão, salvo de posição individual 

divergente estiver devidamente fundamentada e registrada em ata lavrada 

na reunião em que tiver sido tomada a decisão. (grifos para destaque)

Com efeito, a Comissão de Licitação, ao deixar de observar as formalidades legais de 

processo licitatório, tem legitimidade passiva para responder pelos danos correspondentes, 

conforme assente entendimento jurisprudencial, nos seguintes termos:

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. OFENSA AO ART. 535 DO 

CPC.  INOCORRÊNCIA.  CERCEAMENTO  DE  DEFESA  E 

JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. APLICAÇÃO DA SÚMULA 

N.  7  DO  STJ.  SUPOSTA  VIOLAÇÃO  AO  ART.  515  DO  CPC. 

INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS N. 283 E 284 DO STF, POR ANALOGIA. 

MALVERSAÇÃO  DE  DISPOSITIVOS  CONSTITUCIONAIS. 

COMPETÊNCIA  DO  STF.  INADEQUAÇÃO  DA  VIA  ELEITA. 

APLICAÇÃO DAS SÚMULAS N. 283  284 DO STF, POR ANALOGIA. 

LICITAÇÃO.  CONVITE.  REGULARIDADE  DO  PROCEDIMENTO 

LICITATÓRIO.  INCIDÊNCIA  DA  SÚMULA  N.  7  DESTA  CORTE 

SUPERIOR.  SOLIDARIEDADE ENTRE O AGENTE POLÍTICO E A 

COMISSÃO DE LICITAÇÃO. APLICAÇÃO DA SÚMULA N. 211/STJ. 

IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. OFENSA AO ART. 12 DA LEI 

N. 8.429/92.  APLICAÇÃO ANALÓGICA DA SÚMULA N. 284 DO STF. 

ELEMENTO  SUBJETIVO.  CARACTERIZAÇÃO.  1.  Prioridade  em 

razão da Lei Complementar n. 135/2010. 2. Os órgãos julgadores não estão 

obrigados a examinar todas as teses levantadas pelo jurisdicionado durante 

um processo judicial, bastando que as decisões proferidas estejam devida e 
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coerentemente fundamentadas, em obediência ao que determina o art. 93, 

inc.  IX,  da  Lei  Maior.  Isso  não caracteriza  ofensa  ao  art.  535 do CPC. 

Precedente. 3. Conforme reiteradamente decidido pelo Superior Tribunal de 

Justiça, a análise da necessidade ou não de produção de prova, qualquer que 

seja o momento processual ou o motivo que leve a tanto, com possibilidade 

ou não de julgamento antecipado da lide é atribuição da instância ordinária. 

Eventual reforma desta decisão importaria em reexame do conjunto fático-

probatório,  o que é  vedado para este  magistrado pela  Súmula n.  7 deste 

Tribunal. Precedentes. 4. Sobre a obrigatoriedade da análise das teses acerca 

da  inconstitucionalidade,  das  condições  da  ação  e  do  litisconsórcio 

necessário, a origem opôs a existência de coisa julgada, argumento que não 

foi rebatido no especial, atraindo a incidência da Súmula n. 283 do Supremo 

Tribunal Federal, por analogia. Da mesma forma, incide analogicamente a 

Súmula  n.  284  do  STF  no  que  tange  à  alegada  não  discussão  da 

inconstitucionalidade, pois a leitura do acórdão recorrido revela que houve 

análise da matéria. 5. No que tange à alegada ofensa aos arts. 37, § 4º, e 65 

da Constituição da República vigente, pacífico o entendimento no sentido de 

que  o  Superior  Tribunal  de  Justiça  não  tem a  missão  constitucional  de 

interpretar  dispositivos  da  Lei  Maior,  cabendo  tal  dever  ao  Supremo 

Tribunal Federal. Precedentes. 6. Sobre a malversação dos arts. 4º e 267 do 

CPC e 3º da Lei n. 7.347/85, é de se aplicar as Súmulas n. 283 e 284 do 

STF, por analogia, seja porque a origem julgou a causa com base na Lei n. 

8.429/92 (e não com base na Lei n. 7.347/85), seja porque dos dispositivos 

não se tiram as teses levantadas pelo recorrente. 7. Em relação à ofensa aos 

arts. 3º, 38 e 59 da Lei n. 8.666/93, aplica-se a Súmula n. 7 desta Corte 

Superior,  na  medida  em que  a  pretensão  recursal  demanda  incursão  no 

acervo fático-probatório (a fim de avaliar a regularidade do procedimento 

licitatório). 8. Incide a Súmula n. 211 do Superior Tribunal de Justiça no que 

se refere à suposta violação ao art. 51, § 3º, da Lei n. 8.666/93, pois nem o 

dispositivo,  nem  a  tese  recursal,  foram  objetos  de  debate  pela  origem, 

mesmo  após  a  oposição  de  embargos  de  declaração.  9.  Aplica-se  por 

analogia a Súmula n. 284 do STF no que tange à malversação do art. art. 12 

da Lei n. 8.429/92, ao argumento de que o agente não cometeu improbidade 

administrativa, uma vez que a leitura do acórdão revela que a aplicação das 
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sanções foi apenas a conclusão de todo o delineado pela origem acerca das 

condutas ímprobas do recorrente.  10.  Sobre a controvérsia de fundo, a 

origem  esclareceu  que  o  recorrente  levou  a  cabo  licitação  na 

modalidade convite sem obedecer os trâmites legais pertinentes - por 

exemplo,  deixando  de  aferir  os  preços  de  mercado  para  fins  de 

elaboração do chamamento das empresas e homologando procedimento 

licitatório desenvolvido em desconformidade com o art.  43 da Lei n. 

8.666/93.  Além disso,  ficou claro que as  condutas  do recorrente  não 

encontraram amparo nas  instruções  do  Tribunal  de  Contas.  11.  Daí 

porque  não  há  que  se  falar  na  falta  de  dolo,  pois  de  modo  livre  e 

espontâneo  anuiu  com  as  condutas  impugnadas,  violando  princípios 

norteadores da licitação e contrariando o art. 11 da Lei n. 8.429/92. 12. 

Recurso especial parcialmente conhecido e, nesta parte, não provido.(REsp 

1129558/SP,  Relator(a)  Ministro  MAURO  CAMPBELL  MARQUES 

(1141),  Órgão  Julgador  T2  -  SEGUNDA TURMA,  Data  do  Julgamento 

17/08/2010,  Data  da  Publicação/Fonte  DJe  20/09/2010)  –  Grifos  para 

destaque 

PROCESSUAL CIVIL.  ADMINISTRATIVO.  AÇÃO CIVIL PÚBLICA. 

IMPROBIDADE  ADMINISTRATIVA.  LEI   8.429/92.  LESÃO  A 

PRINCÍPIOS  ADMINISTRATIVOS.  AUSÊNCIA  DE  DANO  AO 

ERÁRIO.  APLICAÇÃO  DAS  PENALIDADES.  PRINCÍPIO  DA 

PROPORCIONALIDADE. VIOLAÇÃO DO ART. 535, I  e  II,  DO CPC. 

NÃO CONFIGURADA.  1.   O caráter sancionador da  Lei  8.429/92  é 

aplicável  aos  agentes  públicos  que,  por  ação  ou  omissão,  violem  os 

deveres  de  honestidade,  imparcialidade,  legalidade,  lealdade  às 

instituições e notadamente: a) importem em enriquecimento ilícito (art. 

9º); b) causem prejuízoao erário público (art. 10); c) atentem contra os 

princípios  da  Administração  Pública  (art.  11)  compreendida  nesse 

tópico  a  lesão  à  moralidade  administrativa. 2.  A exegese  das  regras 

insertas no art. 11 da Lei 8.429/92,considerada a gravidade das sanções e 

restrições impostas ao agente público, deve se realizada cum granu salis, 

máxime porque uma interpretação ampliativa poderá acoimar de ímprobas 

condutas  meramente  irregulares,  suscetíveis  de  correção  administrativa 
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posto ausente a má-fé do administrador público, preservada a moralidade 

administrativa e, a fortiori, ir além de que o legislador pretendeu. 3. A má-

fé, consoante cediço, é premissa do ato ilegal e ímprobo e a ilegalidade só 

adquire  o  status  de  improbidade  quando  a  conduta  antijurídica  fere  os 

princípios constitucionais da Administração Pública coadjuvados pela má-

intenção do administrador. 4. À luz de abalizada doutrina: "A probidade 

administrativa é uma forma de moralidade administrativa que mereceu 

consideração  especial  da  Constituição,  que  pune  o  ímprobo  com  a 

suspensão de direitos políticos (art. 37, §4º). A probidade administrativa 

consiste  no  dever  de  o  "funcionário  servir  a  Administração  com 

honestidade, procedendo no exercício das suas funções, sem aproveitar 

os poderes ou facilidades delas decorrentes em proveito pessoal ou de 

outrem a quem queira favorecer". O desrespeito a esse dever  é que 

caracteriza  a  improbidade  administrativa.  Cuida-se  de  uma 

imoralidade administrativa qualificada. A improbidade administrativa 

é uma imoralidade qualificada pelo dano ao erário e correspondente 

vantagem ao ímprobo ou a outrem(...)." in José Afonso da Silva, Curso 

de  Direito  Constitucional  Positivo,  24ª  ed.,  São  Paulo,  Malheiros 

Editores,  2005,  p-669. 5.  Ação  Civil  Pública  ajuizada  por  Ministério 

Público  Estadual  em  face  de  membros  de  Comissão  de  Licitação, 

realizada  sob  a  modalidade  de  convite para  a  aquisição  de  um  trator 

agrícola, um arado, uma grade hidráulica e uma roçadeira, e das empresas 

habilitadas no mencionado certame, objetivando a condenação dos réus nas 

sanções previstas no art. 12 da Lei 8429/92 pela prática de irregularidades 

em  procedimento  licitatório,  qual  seja,  habilitação  de  empresas  à 

míngua  de  apresentação  de  documentos  exigidos  pelo  edital. 6.  O 

Tribunal  local,  revisitando  os  fatos  que  nortearam  o  ato  acoimado  de 

improbidade, deu parcial provimento ao recurso interposto pelos membros 

da comissão  de licitação,  apenas,  para afastar  o  ressarcimento ao erário, 

mantendo incólume a condenação no que pertine à perda da função pública, 

à  suspensão dos  direitos  políticos  por  três  anos,  ao pagamento de multa 

civil, calculada sobre cinco vezes o valor da remuneração percebidas pelos 

agentes públicos à data do fato, além da proibição de contratar com o poder 

público  ou receber  benefícios  ou incentivos  fiscais,  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, fixada pela sentença exarada às 

fls.  136/142,  bem  como  proveu  o  recurso  apresentado  pelo  Ministério 

Público  do  Estado  de  Minas  Gerais  para  condenar  as  empresas  com 

supedâneo no art. 3º da Lei 8429/92, consoante se infere do voto-condutor 

do  acórdão  às  fls.  235/245.  7.  O  elemento  subjetivo  é  essencial  à 

caracterização  da  improbidade,  afastado  pelo  Tribunal  a  quo  na  sua 

fundamentação,  por isso que incidiu em error  in judicando ao analisar  o 

ilícito somente sob o ângulo objetivo, consoante se infere do voto condutor 

às fls.  fls.  235/245.  8.  A lei  de improbidade administrativa prescreve no 

capítulo das penas que na sua fixação o “juiz levará em conta a extensão do 

dano  causado,  assim  como  o  proveito  patrimonial  obtido  pelo  agente.” 

(Parágrafo único do artigo 12 da lei nº 8.429/92). 9. In casu, a ausência de 

dano  ao  patrimônio  público  e  de  enriquecimento  ilícito  por  parte  dos 

membros da comissão de licitação e das empresas contratadas,  tendo em 

vista  a  efetiva  entrega  dos  equipamentos  licitados,  reconhecidos  pelo 

Tribunal  local  à  luz  do  contexto  fático  delineado  nos  autos,  revelam a 

desproporcionalidade  das  sanções  impostas  às  partes,  ora 

recorrentes.Precedentes  do  STJ:REsp  626.204/RS,  DJ  06.09.2007;  MS 

10.826/DF,  DJ  04.06.2007;  REsp  717375/PR,  DJ  08.05.2006  e  REsp 

514820/SP,  DJ  06.06.2005(...).  (REsp 831178  /  MG,  Relator(a)  Ministro 

LUIZ FUX (1122),  Órgão  Julgador  T1 -  PRIMEIRA TURMA, Data  do 

Julgamento 25/03/2008, Data da Publicação/Fonte DJe 14/05/2008) – Grifos 

para destaque.

No caso concreto, a Comissão de Licitação em total desobediência as exigências con-

tidas no edital do certame e, por conseguinte, ao princípio da legalidade, consideraram habilitadas 

duas empresas que não preenchiam os requisitos editalícios. Frustrando, consequentemente, a licitu-

de do procedimento licitatório.

Como bem salienta o Professor CELSO ANTÔNIO BANDEIRA DE MELLO, violar 

um princípio constitucional “é muito mais grave que transgredir uma norma. A desatenção ao 

princípio implica ofensa não apenas a um específico mandamento obrigatório, mas a todo o sistema 

de comandos. É a mais grave forma de ilegalidade ou inconstitucionalidade, conforme o escalão do 

principio atingido, se seus valores fundamentais, contumélia irremissível a seu arcabouço lógico e 

corrosão de sua estrutura mestra. Isto porque, com ofendê-lo, abatem-se as vigas que o sustêm e 

Daniel Lessa da Aldeia
 Promotor de Justiça Página 30



alui-se toda a estrutura neles esforçada.”4

A intenção dos integrantes da Comissão de Licitação em frustrar a licitude do certa-

me avulta da sequência fática de irregularidades sobrevindas com o resultado do concurso público, 

executado pela empresa   SOLUÇÕES   –   MÉTODO     E     SELEÇÃO     DE     PESSOAL     LTDA  . Vejamos:   

Lilia Mara de Menezes, então presidente da Comissão Permanente de Licitação 

do Município de Governador Dix-Sept Rosado, restou aprovada em segundo lugar para o car-

go de professora de português.  

Azenate da Silva Honorato Sales, membro da Comissão Permanente de Licita-

ção do Município de Governador Dix-Sept Rosado, restou aprovada em quarto lugar para o 

cargo de digitador.

Por fim, como MARIA APARECIDA DE MORAIS CARDOSO, integrante Co-

missão Permanente de Licitação do Município de Governador Dix-Sept Rosado, já pertencia 

ao quadro efetivo de servidores da municipalidade, restaram aprovados no concurso público 

vergastado seu esposo JOSIMAR DE SOUZA CARDOSO, seu irmão DJAVAN LOPES DE 

MORAIS e seus cunhados HUDMAR DE SOUZA CARDOSO e NEIDE DE SOUZA CAR-

DOSO, conforme detalhado acima.

Noutro pórtico, o contexto fático integrado pelas irregularidades no certame 

que culminou com a contratação da empresa SOLUÇÕES –  MÉTODO E SELEÇÃO DE 

PESSOAL LTDA seguidas das irregularidades no concurso público, revela que o demando 

Francisco Adail Carlos do Vale Costa, no exercício do cargo de prefeito municipal e, portanto, 

na qualidade de ordenador de despesa, também concorreu para a frustração à licitude da lici-

tação sob análise.

No tocante aos demandados ANTÔNIO LAURENTINO RAMOS NETO e AN-

TÔNIO LAURENTINO RAMOS IV, sócios da empresa SOLUÇÕES – MÉTODO E SELE-

ÇÃO DE PESSOAL LTDA, beneficiários da conduta ímproba dos agentes públicos em epígra-

fe, a responsabilização dos mesmos decorre de expressa previsão legal contida no artigo 3º da 

Lei nº 8.429/92. 

O referido dispositivo legal exigiu a punição, também, para aquele que, simplesmen-

te, se beneficiou do ato ímprobo. 

Sobre o tema, ensina Marino Pazzaglini Filho, Márcio Elias Rosa e Waldo Fazzio Jú-

nior, na obra Improbidade Administrativa, ed. Atlas, p. 50, in verbis: 

4CELSO ANTONIO BANDEIRA DE MELLO, in Curso de Direito Administrativo, Malheiros Editores, 5ª ed., 1994, p. 451.
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"A regra em epígrafe é muito feliz ao sancionar o terceiro puramente benefi-

ciário, sem exigir que se evidencie sua efetiva participação no ato, diante 

das dificuldades práticas de demonstração do liame subjetivo entre o tercei-

ro e o agente público ajustados para o cometimento do ato de improbidade. 

Dessa forma, verificado o caráter espúrio da conduta do agente público, bas-

ta a comprovação de que terceiro dela usufruiu para que este também seja 

responsabilizado." 

A propósito, vale a transcrição do seguinte aresto: 

"Improbidade administrativa. As disposições da Lei nº 8.429/92, são aplicá-

veis, no que couber, ao beneficiário do ato de improbidade. A ausência de 

prova de concurso, para a prática do ato de improbidade administrativa re-

flete, tão somente, na esfera penal. A legislação civil pertinente, no entanto, 

prevê a responsabilidade do terceiro beneficiário do ato." (TJMG - Apelação 

nº 201.987-5/00, rel. Isalino Lisboa). 

Desse modo, demonstrada a frustração da licitude do certame Carta Convite n° 

017/2008 – PMGDSR e, por conseguinte, a adequação desta conduta ao ato de improbidade 

administrativa tipificado no artigo 11, caput, da Lei de Improbidade Administrativa, impõe-se 

a responsabilização do então prefeito municipal, Francisco Adail Carlos do Vale Costa; dos 

membros da Comissão de Licitação, Lilia Mara de Menezes, Maria Aparecida Morais de 

Cardoso e Azenate da Silva Honorato Sales; como também dos sócios da empresa 

SOLUÇÕES –  MÉTODO E SELEÇÃO DE PESSOAL LTDA, Antônio Laurentino Ramos 

Neto e Antônio Laurentino Ramos IV.

IV. 2 – Das irregularidades no Concurso Público promovido pelo 

Município de Governador Dix-Sept Rosado. Indícios de fraude. 

Ofensa aos princípios constitucionais da legalidade, da 

moralidade, da impessoalidade e eficiência. Ato de improbidade 

administrativa descrito no art. 11, inciso V, da Lei de 

Improbidade Administrativa.

A Carta Magna, em seu art. 37, II, é expressa no sentido que “a investidura em cargo 

ou emprego público depende de aprovação prévia em concurso público de provas ou de provas e 
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títulos, de acordo com a natureza e a complexidade do cargo ou emprego, na forma prevista em lei, 

ressalvadas as nomeações para cargo em comissão declarado em lei de livre nomeação e 

exoneração”.

A regra geral é, pois, a obrigatoriedade do concurso público, de provas ou de provas 

e títulos para o provimento de cargo e ou emprego público, ressalvadas apenas as hipóteses 

constitucionalmente concebíveis.

Tal previsão constitucional visa a garantir a todos igualdade de acesso aos cargos 

públicos, mediante uma competição justa. Busca-se, assim, que a escolha efetuada se paute em 

critérios objetivos, livres de favorecimentos ou perseguições, o que garantirá não apenas o primado 

do princípio da igualdade, mas também do princípio da moralidade administrativa e mesmo da 

eficiência, na medida em que permite a seleção pública dos melhores candidatos.

O certame, portanto, afigura-se como um meio técnico, posto à disposição da 

Administração, a fim de se obter moralidade, eficiência e aperfeiçoamento do serviço público e, de 

igual modo, propiciar oportunidades iguais a todos os interessados que atendam aos requisitos 

legais, fixado segundo a complexidade do cargo ou emprego.

Por esse motivo, a lei considera ato de improbidade administrativa qualquer atitude 

tendente a frustrar a licitude do concurso público, a teor do artigo 11, inciso V, da Lei n° 8.429/92. 

“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 institui-

ções, e notadamente:

(...)

V - frustrar a licitude de concurso público;

(...).”

Para ilustrar a aplicação prática desse dispositivo legal, tem-se os seguintes julgados:

APELAÇÃO CÍVEL. CONSTITUCIONAL, ADMINISTRATIVO E 

PROCESSUAL CIVIL. MUNICÍPIO DE FAGUNDES VARELA. 

CONCURSO PÚBLICO. EMPRESA CONTRATADA PARA 

REALIZAR O CERTAME. FRAUDE. CONCURSO ANULADO. 
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AÇÃO CIVIL PÚBLICA. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA 

CONFIGURADA. PROCEDÊNCIA NA ORIGEM. INOBSERVÂNCIA 

DOS PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS DA IGUALDADE, 

MORALIDADE, IMPESSOALIDADE E FINALIDADE. 

IMPROVIMENTO EM GRAU RECURSAL. SENTENÇA QUE SE 

MANTÉM. 1. A prova testemunhal é inconteste no que refere a existência 

de fraude no concurso público oferecido pelo Município de Fagundes 

Varela. 2. Restou comprovada nos autos a violação aos princípios da 

igualdade, moralidade, impessoalidade e finalidade, previstos no artigo 

37 da CF-88, cuja apreciação e decretação cabe ao poder judiciário, nos 

termos do artigo 5º, XXXV, da Carta Política 3. Assim, a empresa 

contratada pelo Município de Fagundes Varela, agindo como agiu, 

favorecendo determinados candidatos na aprovação no certame, 

desrespeitou totalmente a orientação insculpida no artigo 37 da 

Constituição Federal. APELAÇÃO IMPROVIDA. (Apelação Cível Nº 

70017427204, Quarta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: 

Wellington Pacheco Barros, Julgado em 14/02/2007) – Grifos para destaque.

AÇÃO CIVIL PÚBLICA - RECURSO DE APELAÇÃO IMPROBIDADE 

ADMINISTRATIVA FRAUDE EM CONCURSO PÚBLICO E 

LICITAÇÃO IRREGULARMENTE DISPENSADA ALEGAÇÃO DA 

NÃO OBSERVÂNCIA DE DISPOSIÇÃO LEGAL, BEM COMO DE 

DANOS AO ERÁRIO PÚBLICO DOCUMENTOS QUE COMPROVAM A 

PRÁTICA DE ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA 

OFENSA AOS PRINCÍPIOS QUE REGEM A ADMINISTRAÇÃO 

PÚBLICA - SANÇÕES DA LEI Nº 8.429/92 QUE NÃO DEVEM SER 

APLICADAS DE  FORMA CUMULATIVA, MAS DE ACORDO COM A 

GRAVIDADE QUE O CASO APRESENTA RECURSO DO MINISTÉRIO 

PÚBLICO PARCIALMENTE PROVIDO E DEMAIS RECURSOS 

IMPROVIDOS (APL 15216120088260434, TJ/SP 0001521-

61.2008.8.26.0434, Relator(a): Franco Cocuzza Julgamento: 14/02/2011 

Órgão Julgador: 5ª Câmara de Direito Público Publicação: 17/02/2011) – 

Grifos para destaque.
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AÇÃO CIVIL PÚBLICA - IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA - 

CONCURSO PÚBLICO FRAUDADO - NOMES DE APROVADOS 

CONSTANTE DE LISTAGEM ELABORADA ANTES DA 

REALIZAÇÃO DAS PROVAS - PREENCHIMENTO EM FRAUDE DAS 

FOLHAS DE RESPOSTAS - ALTERAÇÃO DOS RESULTADOS DAS 

QUESTÕES E DA PONTUAÇÃO - FALTA DOS DEVERES ÉTICOS E 

MORAIS COM QUE DEVE SE PAUTAR O ADMINISTRADOR 

PÚBLICO -DANO MATERIAL AO ERÁRIO, E DANO IMATERIAL 

DECORRENTE DE TER SIDO ARRANHADA A IMAGEM DA 

ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. (APL 994093588041, TJ/SP, Relator(a): 

Regina Capistrano, Julgamento: 02/03/2010, Órgão Julgador: 1ª Câmara de 

Direito Público Publicação: 23/03/2010) – Grifos para destaque.

In casu, o acervo probatório colhido demonstra contundentemente o agir 

ímprobo dos demandados ANAXIMANDRO RODRIGUES DO VALE COSTA, Chefe do 

Poder Executivo Municipal à época, ANTÔNIO LAURENTINO RAMOS NETO e ANTÔNIO 

LAURENTINO RAMOS IV, sócios da empresa SOLUÇÕES – MÉTODO E SELEÇÃO DE 

PESSOAL LTDA, CNPJ n° 40.988.594/0001-05, ao quais, agindo em conluio para 

beneficiarem a si próprio, parentes, amigos e correligionários, frustraram a licitude do 

concurso público para provimento de diversos cargos a fim de conferir ares de legalidade à 

deletéria política do apadrinhamento. 

O favorecimento de determinados candidatos na aprovação no certame, conforme 

contexto fático descrito alhures, desrespeitou frontalmente os princípios insculpidos no artigo 37 da 

Constituição Federal, fazendo terra arrasada dos princípios da legalidade, impessoalidade e 

moralidade, basilares da Administração Pública.

Acerca da carga normativa dos princípios vale trancrever trechos do voto Ministro 

Ricardo Lewandowshi, nos autos do Recurso Extraordinário nº 579.951-4/RN, precedente da 

Súmula Vinculante n° 13, nos seguintes termos:

“É que os princípios constitucionais, longe de configurarem meras 

recomendações de caráter moral ou ético, consubstanciam regras 

jurídicas de caráter prescritivo, hierarquicamente superiores às demais e 

“positivamente vinculantes”, como ensina Gomes Canotilho.7 A sua 

inobservância, ao contrário do que muitos pregavam até recentemente, 
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atribuindo-lhes uma natureza apenas programática, deflagra sempre uma 

conseqüência jurídica, de maneira compatível com a carga de 

normatividade que encerram. Independentemente da preeminência que 

ostentam no âmbito do sistema ou da abrangência de seu impacto sobre a 

ordem legal, os princípios constitucionais, como se reconhece atualmente, 

são sempre dotados de eficácia, cuja materialização pode ser cobrada 

judicialmente se necessário.(...)”. – Grifos para destaque.

Nesse ponto, vale enfatizar que, conforme demonstrado no tópico acima, as máculas 

do concurso público em epígrafe tiveram início já no procedimento licitatório para contratação da 

empresa, durante a gestão de Francisco Adail Carlos Costa do Vale. DESSE MODO, A FRAUDE 

AVULTA COM EVIDÊNCIA DO ACERVO PROBATÓRIO! NÃO RECONHECÊ-LA É DEIXAR 

O INTERESSE PÚBLICO À MERCE DOS INTERESSES PESSOAIS E ESCUSOS DE SEUS 

ADMINISTRADORES PÚBLICOS. 

O agir imoral dos demandados, diminui perante a sociedade o valor e seriedade 

que deveriam guardar os agentes público, no sentido mais amplo do termo, desmerecendo 

cada vez mais o poder público. Ou seja, resta indubitavelmente arranhada a imagem da 

administração pública frente à população, conforme inúmeros recortes jornalísticos 

colacionadas ao longo do inquérito civil que embasa a presente demanda. 

Sobre  ato  de  improbidade  administrativa,  com  maestria,  Wallace  Paiva  Martins 

Júnior,  assevera,  “improbidade  administrativa,  em  linhas  gerais,  significa  servir-se  da  função 

pública para angariar ou distribuir, em proveito pessoal ou para outrem, vantagem ilegal ou imoral,  

de qualquer natureza, e por qualquer modo, com violação aos princípios e regras presidentes das 

atividades na Administração Pública, menosprezando os valores do cargo e a relevância dos bens, 

direitos, interesses e valores confiados à sua guarda, inclusive por omissão, com ou sem prejuízo 

patrimonial.  A partir  desse  comportamento,  desejado  ou  fruto  de  incúria,  desprezo,  falta  de 

precaução ou cuidado, revelam a nulidade do ato por infringência aos princípios e regras, explícitos 

e implícitos, de boa administração e o desvio ético do agente público e do beneficiário ou partícipe, 

demonstrando a inabilitação moral do primeiro para o exercício de função pública”5.

Ressalte-se,     por     outro     lado,     que     o     dolo     na     conduta     ANAXIMANDRO   

RODRIGUES     DO     VALE     COSTA,     ANTÔNIO     LAURENTINO     RAMOS     NETO     e     ANTÔNIO   

LAURENTINO     RAMOS     IV,     ora     demandados,     avulta     ainda     mais     evidente     da     dissimulação     do   

resultado     final,     inclusive     com     a     utilização     de     nomes     de     pessoas     ligadas     a     empresa,     tudo   

5 MARTINS JÚNIOR, Wallace Paiva. Probidade administrativa. São Paulo: Saraiva, 2001.
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conforme     detalhadamente     exposto     anteriormente.  
Aqui, vale lembrar que o artigo 3º da Lei nº 8.429/92 determina, além da punição do agente público 

pela prática do ato de improbidade administrativa, a punição do terceiro que, induza ou concorra para a prática do ato 

de improbidade ou dele se beneficie sob qualquer forma direta ou indireta.

In casu, resta clarividente,  pelos motivos fáticos e jurídicos acima expendidos, que os demandados 

ANTÔNIO     LAURENTINO     RAMOS     NETO     e     ANTÔNIO     LAURENTINO     RAMOS     IV   

concorreram     ativamente     para     a     conduta     ímproba     do     então     gestor     e     ora     demandado,   

ANAXIMANDRO     RODRIGUES     DO     VALE     COSTA.     Portanto, também devem ser punidos nos termos 

da Lei.

Assim  sendo,  a  conduta  dos  demandados  ANAXIMANDRO  RODRIGUES  DO 

VALE  COSTA,  ANTÔNIO  LAURENTINO  RAMOS  NETO  e  ANTÔNIO  LAURENTINO 

RAMOS IV adequa-se perfeitamente ao ato de improbidade administrativa previsto no artigo 11, 

inciso V, da Lei n° 8.429/92, razão pela qual deverão ser sancionados nos termos do artigo 12, 

inciso III, do citado diploma legal.

V. DOS PEDIDOS

ANTE O EXPOSTO, o Ministério Público do Estado do Rio Grande do Norte requer a 

Vossa Excelência o seguinte:

1) o recebimento da presente ação civil pública em virtude do atendimento dos requi-

sitos legais após notificação dos réus nos termos do art.17, §7º da Lei n° 8.429/92;

2) a citação dos demandados, no(s) endereço(s) constante(s) desta exordial, para, 

querendo, responderem aos termos da presente ação, no prazo legal; 

3) a intimação do Município de Governador Dix-Sept Rosado, nos termos do art. 17, 

§ 3º da Lei nº 8.429/92; 

4) a procedência da ação a fim de condenar os demandados Francisco Adail Carlos 

do Vale Costa, Lilia Mara de Menezes, Maria Aparecida Morais de Cardoso e 

Azenate da Silva Honorato Sales; como também dos sócios da empresa 

SOLUÇÕES –  MÉTODO E SELEÇÃO DE PESSOAL LTDA, Antônio 

Laurentino Ramos Neto e Antônio Laurentino Ramos IV, pela prática do ato de 

improbidade administrativa tipificado no artigo 11, caput, da Lei de 

Improbidade Administrativa; bem     como     os     demandados     ANAXIMANDRO   

RODRIGUES     DO     VALE     COSTA,     ANTÔNIO     LAURENTINO     RAMOS     NETO     e   
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ANTÔNIO     LAURENTINO     RAMOS     IV     pela     prática     do     ato     de     improbidade   

administrativa     previsto     no     artigo     11,     inciso     V,     da     Lei     n°     8.429/92;  

5) a expedição de ofício ao Município de Governador Dix-Sept Rosado requisitando 

cópia integral do Procedimento Licitatório n°  17/2008 – Carta Convite.

Dá-se à causa o valor de R$ 622,00 (seis centos e vinte e dois reais), para os fins  

legais, de alçada e de direito.

Protesta  provar  o  alegado  pelos  meios  admitidos  em  direito,  notadamente, 

testemunhais e documentais.

Pede deferimento.

Governador Dix-Sept Rosado/RN, 23 de abril de 2012.

    

         Daniel Lessa da Aldeia

            Promotor de Justiça
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3. ROSSANA ROBERTA DA COSTA SILVA, qualificada às fls. 2.295/2.297; 

4. ARAKEN ALBUQUERQUE SILVA, qualificado às fls. 2.299/2301; 
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7. FRANCISCO JERÔNIMO DA SILVA, qualificado às fls. 2380.
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