
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PROMOTORIA DE JUSTIÇA DA COMARCA DE BARAÚNA

Rua João Nepomuceno da Silveira, nº 22, Centro, Baraúna/RN,
CEP: 59695000  – Telefone: 3320-2773

AO JUÍZO DA COMARCA DE BARAÚNA, ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE

O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE, por

intermédio  do Promotor  de  Justiça  abaixo  subscrito,  no  uso de suas atribuições

constitucionais e legais, com fulcro nos art. 129, inciso III, da Constituição Federal, e

art. 17, caput, da Lei 8.429/92, com supedâneo nos inclusos autos do Inquérito Civil

nº 06.2015.00003081-9, propõe a presente

AÇÃO DE RESPONSABILIZAÇÃO POR IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA

em face de:

1)  ISOARES  MARTINS  DE  OLIVEIRA,  brasileiro,  ex-prefeito  de

Baraúna/RN, portador do CPF nº 241.891.544-15, nascido em 13 de setembro de

1964,  residente  e  domiciliado  na  Rua  João  da  Escossia,  nº  1300,  Bairro  Nova

Betânia, Mossoró/RN, Residencial Sun Ville;

2) ANTÔNIA  LUCIANA  DA  COSTA  OLIVEIRA,  ex-prefeita  de

Baraúna/RN, portadora CPF sob o nº 030.497.664-41, nascida em 20 de fevereiro

de 1968, residente e domiciliada na Rua Etelvina Gonçalves Ferreira, nº 232, Apto
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02, Condomínio Lucca, Bairro Barra Mar, Barra de São Miguel/AL; ou Rua Cícero

Saldanha,  nº  78,  Centro,  Baraúna/RN;  ou  Rua  Antônio  Queiroz,  nº  37,  Centro,

Baraúna/RN; ou na Rua Neco Rodrigues, nº 28, Nova Betânia, Mossoró/RN; ou Rua

Desembargador Regulo Tinoco, nº 1327, Torre Oeste A, Natal/RN; ou Rua Dom Jose

Tomaz, nº 1126, Apto 103, Tirol, Natal/RN; ou Rua Deputado Joaquim Câmara, nº

266, Condomínimio João Gurgel, Bairro Tirol, Natal/RN;

3) JOSETE  ARAÚJO  FERNANDES  DE  QUEIROZ,  brasileira,  ex-

Presidente  de  Comissão  Permanente  de  Licitação,  portadora  do  CPF  nº

423.359.654-68, nascida em 26 de abril  de 1964, residente e domiciliado na Rua

Artur Paula, nº 16, Conjunto Inocoop, Bairro Nova Betânia, Mossoró/RN;

4) ROSAN  SOARES  DA  COSTA,  ex-secretário  municipal  de

infraestrutura, transporte e serviços públicos, portador do CPF de nº 026.043.014-58,

nascido em 26 de junho de 1974, residente e domiciliado na Rua José Bezerra Filho,

nº 39, Centro, em Baraúna/RN;

5)  POLY  CONSTRUÇÕES  E  EMPREENDIMENTOS  LTDA,  pessoa

jurídica de direito privado, vencedora da Tomada de Preço nº 004/2013, no município

de Baraúna/RN, inscrita no CNPJ sob o nº 05.806.903/0001-88, com sede na Rua

Marechal Deodoro, nº 449, Bairro Paredões, CEP: 59.618-120;

6) PROLOCAR – PRODUTOR AGRICOLA E LOCAÇÃO DE MÁQUINAS

EIRELI ME,  pessoa jurídica de direito privado, subcontratada e responsável  pela

execução  dos  serviços  da  Tomada  de  Preço  nº  004/2013,  no  município  de

Baraúna/RN, inscrita no CNPJ sob o nº 13.337.195/0001-01, com sede na Avenida

Jerônimo Rosado, nº 150, Anexo I, Centro, Baraúna/RN.

pelos motivos fáticos e jurídicos a seguir alinhavados.

I – DOS FATOS

Em maio de 2015, o Ministério Público do Estado do Rio Grande do Norte
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instaurou  o  Inquérito  Civil  nº  06.2015.00003081-9,  o  qual  alicerça  a  presente

querela, objetivando apurar possíveis irregularidades no processo licitatório Tomada

de Preço nº 003/2013, cujo objeto é a contratação de empresa especializada em

engenharia  para  manutenção  e  restauração  das  edificações  da  rede  de  saúde

pública1.

A empresa vencedora foi a POLY CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS

LTDA.

O  referido  procedimento  originou-se  de  denúncia  anônima,  sendo

desmembrado em 21 (vinte e um) outros procedimentos, ficando o presente objeto

restrito à Notícia de Fato nº 01.2015.00000738-4 (fls. 16-21 do IC), bem como a

atuação conjunta com o GARPP, atual Gaeco Oeste (fl. 101 do IC).

Edital e demais documentos da referida licitação (fls. 41-74 do IC), processos

de pagamento acostados às fls. 05-15; 163-173 do IC.

Oitiva  de  09  (nove)  pessoas,  entre  elas,  testemunhas  e  possíveis

investigados: 1) Maria Divanize Alves de Oliveira; 2) Flávio Matias Kelps Lima; 3)

Maria Célia Oliveira Bezerra; 4) Francisco Ednaldo Rocha de Oliveira; 5) Isoares

Martins de Oliveira; 6) Tértulo Alves da Silva; 7) Francisco Messias Dias; 8) Ivanaldo

Alves de Moura; 9) Manoel Erisberto Dantas Alves (fls. 25-39; 75-87 do IC).

O Réu Isoares Martins alegou vagamente ter realizado uma obra de pintura

no  hospital  e  que  teria  ficado  quase  pronta,  por  fim,  alegou  que  se  tratava  de

serviços de manutenção (mídia gravada à fl. 76 do IC).

 Os elementos de convicção coligidos aos autos do supracitado procedimento

investigatório revelam ter sido realizada a contratação entre o Município de Baraúna

e a aludida empresa vencedora pelo valor global  de R$ 330.000,00 (trezentos e

1 1)  Centro  de  Saúde;  2)  Unidade de Saúde Amauri  Ribeiro;  3)  Estratégia  da  Saúde Familiar
Juremal; 4) Estratégia da Saúde Familiar Campestre; 5) Estratégia da Saúde Familiar Cinderela;
6) Estratégia da Saúde Familiar Pico Estreito; 7) Estratégia da Saúde Familiar Aroeira Grande; 8)
Estratégia da Saúde Familiar Velame I; 9) Estratégia da Saúde Familiar Velame II; 10) Estratégia
da Saúde Familiar Sumidouro; 11) Estratégia da Saúde Familiar Vertente; 12) Estratégia da Saúde
Familiar Expedito Alves; 13) Hospital Francisco Bezerra Sobrinho; 14) CAPS.
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trinta mil reais) (fls. 207-215 do An. I, Vol. 1).

Frise-se ainda que o contrato subscrito foi executado parcialmente na

gestão  do  então  Prefeito  Isoares  Martins  (mandato  de  1º/01/2013  até

31/01/2014), uma vez que teve continuidade na gestão sucessora de Antônia

Luciana.

Isso porque, a execução se iniciou em novembro/2013 (fl. 34 do An. V) e

estendeu-se até 23 de setembro de 2014, em virtude de um aditivo contratual

alterando a vigência do negócio jurídico, assinado às vésperas da cassação do

ex-Prefeito Isoares (fl. 235 do An. I, Vol. II).

Em seguida,  realizou-se a oitiva de mais 11 (onze)  pessoas,  entre elas o

representante legal da empresa Poly Construções e Empreendimentos, Sr. Edgar

César Burlamaqui de Lima e a controladora e presidente da comissão de licitação da

tomada de preço em questão.

A presidente da CPL, Sr.ª Josete Araújo Fernandes de Queiroz, esclareceu

que foi a responsável pela elaboração do edital, bem como que era a encarregada

de fazer a conferência entre a nota fiscal e as medições das obras (fls. 118-145 do

IC).

Ato  seguinte,  o  proprietário  da  empresa  vencedora  informou  que:  i)  os

serviços de manutenção e restauração das edificações da rede de saúde pública

foram terceirizados a Marcelo, porém, não possuía certeza do nome da empresa

desse, acreditando que se chamava “translocar”; ii) a programação da execução das

obras  eram  realizadas  por  Marcelo  e  a  Prefeitura  de  Baraúna;  iii)  só  era

encarregado das emissões das notas fiscais e de repassar o dinheiro (fls. 148-

149 do IC).

Mídias  digitais  às  fls.  160-161  e  174-182,  referentes  a  vídeos  e  registros

fotográficos  em seis  unidades de saúde da zona rural  de  Baraúna/RN 2,  entre  o

2 A) Unidade de Saúde Familiar  Amauri  Ribeiro;  B) Unidade de Saúde Familiar Campestre;  C)
Unidade de Saúde Familiar Juremal; D) Unidade de Saúde Familiar Primavera; E) Unidade de
Saúde Familiar Velame I; F) Unidade de Saúde Familiar Velame II.
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período de 23/09/2014 a 07/10/2015.

Notificado  (fl.  227  do  IC),  o  Sr.  Raimundo  Gonçalves  de  Mesquista,  ex-

presidente  do  conselho  comunitário  da  Comunidade  Rural  Velame  I  e  II,  de

Baraúna/RN, esclareceu que a reforma nos prédios de saúde foram realizados pela

empresa de cimento Mizu, em 25 de janeiro de 2013 (fl. 228).

Instada (fl. 231 do IC), o gerente da Mizu informou que a reforma dos Postos

de Saúde Família Velame I e II foram custeados pela empresa, a qual desembolsou

o total de R$ 21.000,00 (vinte e um mil reais) (fls. 234-237).

Anexos I e IV referentes a parte do procedimento licitatório.

Ao  Anexo  II  foram  acostados  todos  os  requerimentos  protocolados  pelas

partes interessadas de  obtenção de cópias dos autos, bem como os  respectivos

despachos concedendo o pleiteado.

Com  relação  ao  Anexo  III,  juntou-se  as  respostas  aos  ofícios  nºs

0227/2015/PmJB  e  0189/2015/PmJB  encaminhadas,  respectivamente,  às  Poly

Emprendimentos e Prefeitura de Baraúna, nas quais encaminharam documentação

complementar  acerca  dos  processos  de  pagamento  da  presente  licitação

investigada.

Por  fim,  acostou-se  ao  Anexo  V,  o  laudo  pericial  de  engenharia,  no  qual

ficaram constatadas as seguintes irregularidades:

i)  indícios  de  superfaturamento,  pois  houve  a  prática  de  medição  de

serviços  não  constantes  na  planilha  orçamentária,  medição  de  quantitativos  de

serviços  superiores  aos  quantitativos  previstos  e,  por  fim,  a  prática  de  valores

unitários superiores aos valores da planilha contratada (Tabela 02);

ii) ausência das planilhas de medições nº 04 e 05;

iii) ausência de planilhas de readequações e planilha orçamentária;

iv) ausência de termo de entrega de obra;

v) ausência de medições em oito unidades de saúde objeto da licitação3

3 1) Centro de Saúde; 2) Estratégia da Família Cinderela; 3) Estratégia da Família Pico Estreito; 4) 
Estratégia da Família Aroeira Grande; 5) Estratégia da Família Velame II; 6) Estrategia da Família 
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vi)  valor  dos serviços  da planilha  de medição nº  03  (R$ 77.175,69)  é

inferior ao valor da ordem de pagamento (R$ 102.063,97).

II – DA FUNDAMENTAÇÃO

II.1 – DA FRAUDE DO PROCESSO LICITATÓRIO DA MODALIDADE TOMADA DE

PREÇO  Nº  003/2013  EFETUADAS  NA GESTÃO  DE  ISOARES  MARTINS  DE

OLIVEIRA

A licitação,  modalidade  tomada  de  preço  supramencionada,  ocorrida  no

Município de Baraúna/RN, em 2013, iniciou-se tendo como condão necessidade de

manutenção e/ou restauração das edificações da Rede de Saúde Pública (fl. 04 do

An. I, Vol. I).

O objeto licitado foi autorizado de maneira informal pelo ex-prefeito, uma vez

que, após a emissão do parecer jurídico da Procuradoria do Município de Baraúna, o

procedimento  fora  encaminhado,  diretamente,  a  ex-presidente  da  comissão  de

licitação,  Josete  Araújo  (fl.  44  do  An.  I,  Vol.  I),  a  qual  foi  responsável  por  ter

confeccionado  o  edital  do  certame,  consoante  assinatura  exposada  ao  final  do

documento (fls. 45-63 do An. I, Vol. I).

Demais disso, verifica-se, ainda, a ilegalidade da exigência do item 4.1 do

edital  de  cobrança  de  taxa  no  valor  R$  50,00  (cinquenta  reais)  para  sua

disponibilização.

Na sessão de recebimento e abertura de envelopes, realizada em 16 de maio

de  2013  (fls.  200-201  do  An.  I,  Vol.  II),  só  esteve  presente  o  representante  da

empresa POLY CONSTRUÇÕES & EMPREENDIMENTOS LTDA, em virtude disso

foi consagrada vencedora do certame.

A adjudicação,  homologação  do  resultado  e  subscrição  do  contrato

ocorreram respectiva e sequencialmente de 20 de maio de 2013 a 22 de maio

Sumidouro; 7) Estratégia da Família Expedito Alves; 8) CAPS.
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de 2013 (fls. 205-233 do An. I, Vol. II).

Contudo, analisando-se minuciosamente o procedimento licitatório acostado

aos volumes do IC e Anexos I e IV, não há dúvida de que os agentes envolvidos,

frustraram a sua licitude, notadamente em virtude de:

i) ausência de autuação e protocolo do processo, sem carimbo do órgão,

assinatura e numeração de páginas, desatendendo ao previsto no art. 384, caput, da

Lei nº 8.666/96;

ii)  parecer  jurídico  em  divergência  com  a  modalidade  de  licitação

analisada;

iii)  houve  a  inserção  de  cláusula  restritiva  da  concorrência,  buscando

beneficiar a empresa vencedora;

iv) ausência de pesquisa de mercado, desrespeitando ao previsto no art.

7º c/c art. 15, inciso V, da Lei nº 8.666/93;

v) certidões impressas em data anterior à sessão de apresentação dos

documentos, com datas de validade vencidas, além de existir certidão acostada com

data posterior à sessão de apresentação dos documentos;

vi)  ausência  de  publicação  da  ata  de  julgamento  do  certame,

desrespeitando  ao  disposto  no  art.  109,  §1º  c/c  art.  44,  §1º,  ambos,  da  Lei  nº

8.666/93;

vii)  extrato da publicação do contrato ocorreu em 16/07/2013, ou seja,

cinquenta e quatro dias após a sua subscrição;

viii) envio de convite (documento convocatório errôneo);

ix) ausência de termo de entrega das obras;

x) inclusão de unidades básicas de saúde recentemente reformadas por

particulares5.

As irregularidades descritas consubstanciam prática de atos de improbidade

4Art.  38.  O  procedimento  da  licitação  será  iniciado  com  a  abertura  de  processo  administrativo,  devidamente  autuado,
protocolado e numerado, contendo a autorização respectiva, a indicação sucinta de seu objeto e do recurso próprio para a
despesa, e ao qual serão juntados oportunamente.
5 i) Unidade de Saúde Familiar Velame I; ii) Unidade de Saúde Familiar Velame II
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administrativa que acarretam enriquecimento ilícito,  dano ao erário e  afronta aos

princípios da Administração Pública.

Esmiuçando tais ilicitudes, verifica-se a ocorrência de montagem de licitação,

pois a Comissão Permanente de Licitação, não observou os requisitos legais, tendo

em vista não ter sido publicada a ata de julgamento do certame, já que houve, tão

somente, a publicação do extrato do contrato subscrito, com atraso (fl. 234 do An. I,

Vol. II).

Ou seja, a reduzida publicidade dada ao resultado do julgamento, prejudicou

a  sua  impugnação  por  terceiros  interessados,  no  claro  intuito  de  impedir  a

impetração de recursos e, consequentemente, anulação do seu resultado.

Além disso, a publicação tardia do contrato subscrito também fere o princípio

da publicidade e se configura como uma manobra de evitar impugnações por parte

de terceiros.

Demais disso, é dos autos também a montagem de licitação, pois a autuação

incorreta do processo licitatório,  sem numeração de páginas e sem carimbos do

órgão,  é  realizada  para  facilitar  a  manipulação  de  documentos,  malferindo  a

legislação vigente, sendo, portanto, outro vício de legalidade.

A referida manipulação, de fato, ocorreu, tendo em vista que a Certidão de

Regularidade de FGTS (fl. 110 do An. IV) foi emitida em 27/05/2013, ou seja, em

data  posterior  a  realização  da  sessão  de  abertura  dos  envelopes  (16/05/2013),

demonstrando que tal documento foi inserido a posteriori no procedimento licitatório.

Portanto,  a  POLY EMPREENDIMENTOS não deveria  ter  sido  considerada

sequer habilitada, uma vez que na data de abertura de envelopes não apresentou

todos os documentos exigidos pelo edital.

Uma  vez  frustrada  a  licitude  e  o  caráter  competitivo  do  procedimento

licitatório, a Administração Pública não teve a oportunidade de contratar a proposta

mais favorável, o que causa dano in re ipsa, de acordo com o STJ:

ADMINISTRATIVO.  IMPROBIDADE  ADMINISTRATIVA.  FRAUDE  À
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LICITAÇÃO.  PROJETO  PEDAGÓGICO  DE  INFORMÁTICA.  COMPRA E
VENDA  ENCOBERTA.  DISSÍDIO  JURISPRUDENCIAL  NÃO
COMPROVADO. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL AFASTADA EM
PRECEDENTE  ANÁLOGO  NA  ESFERA  PENAL.  ALÍNEA  “A”.
DISPOSITIVOS  QUE  NÃO  INFIRMAM  O  ACÓRDÃO  RECORRIDO.
SÚMULA  284/STJ.  DIVERGÊNCIA  SOBRE  A  EXISTÊNCIA  DE
COMPLEMENTAÇÃO. SÚMULA 7/STJ. DANO AO ERÁRIO IN RE IPSA.
ELEMENTO SUBJETIVO. SÚMULA 284/STF. 
(…) 5. A fraude à licitação tem como consequência o chamado dano in re
ipsa,  reconhecido  em  julgados  que  bem  se  amoldam  à  espécie  (REsp
1.280.321/MG, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma DJe
9.3.2012; REsp 1.190.189, Relator Min. Mauro Campbell Marques, Segunda
Turma,  DJe  10.9.2010;  STF,  RE  160.381/SP,  Rel.  Min.  Marco  Aurélio,
Segunda Turma, DJ 12.8.1994). 
6. Em relação ao elemento subjetivo, o Recurso Especial limita-se a afirmar:
“para que haja condenação por ato de improbidade é necessário que exista
prova da má-fé dos recorrentes, pois, d.m.v.,  não comete enriquecimento
ilícito o agente público que, por ação ou omissão, não cometeu conduta
ilícita com dolo ou culpa grave e nem obteve acréscimo de bens ou valores
no seu patrimônio em detrimento do erário público”. A natureza descritiva,
sem correlação com o conteúdo da demanda ou do acórdão recorrido e sem
indicação  de  dispositivo  violado,  recomenda  a  aplicação  da  Súmula
284/STF.
7. Agravo Regimental não provido. (AgRg nos EDcl no AREsp 178.852/RS,
Rel. Min. HERMAN BENJAMIN, Segunda Turma, DJ de 22.05.2013).

Outro ponto crucial da licitação em testilha foi a inserção de cláusula ilegal e

restritiva  da  competitividade,  direcionando  o  certame  para  que  a  empresa  Poly

Empreendimentos  se  sagrasse  vencedora,  já  que  a  cobrança  de  R$  50,00

(cinquenta reais) é inconstitucional,  pois valores podem ser cobrados, desde que

compatível com os custos das cópias obtidas das folhas do edital.

A quantia de cinquenta reais é consideravelmente superior à de eventuais

custos  de  impressões  do  Edital,  além  disso  não  houve  justificativa  para  essa

cobrança, haja vista que o edital, pelo que consta, possui apenas 19 (dezenove)

páginas (fls. 45-63 do An. I, Vol. I).

Tal entendimento é o sedimentado pelo Tribunal de Contas da União (TCU):

A cobrança pelo fornecimento do edital de licitação é limitada ao custo de
sua reprodução, conforme dispõe o art. 32, § 5o, da Lei 8.666/93, não se
admitindo a inclusão de outros custos, como os relativos a publicações em
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jornais de grande circulação e diários oficiais.  Auditoria realizada em obras
de esgotamento sanitário  no Município de Porto  Murtinho/MS,  custeadas
com  recursos  repassados  pela  Fundação  Nacional  de  Saúde  (Funasa),
apontara,  entre  outras  irregularidades,  a  cobrança,  pelo  fornecimento  do
edital do respectivo certame, de valor acima do custo efetivo de reprodução
gráfica  (R$  1.000,00),  procedimento  esse  em  desconformidade  com  o
estabelecido no art.  32, § 5°, da Lei 8.666/93 e com a jurisprudência do
TCU, consubstanciada, entre outros, nos Acórdãos 2715/2008, 54/2008 e
409/2008,  todos  do  Plenário.  Anotou  o  relator  que  “a  redação  desse
dispositivo  é  clara  no  sentido  de  que  só  poderia  ser  cobrado,  dos
interessados, o valor correspondente ao custo das cópias fornecidas. Dessa
forma,  não  há como acolher  o  argumento  dos responsáveis  de que,  de
forma discricionária, a Administração poderia cobrar outros custos para o
fornecimento  do  edital,  como  os  relativos  a  publicações  em  jornais  de
grande circulação e nos diários oficiais”. Nesse passo, diante dessa e de
outras  irregularidades  que  comprometeram  o  caráter  competitivo  do
certame, acolheu o Plenário a proposta do relator de rejeitar as razões de
justificativa  apresentadas  pelos  responsáveis  e  aplicar-lhes,  de  forma
individual, a multa prevista no art. 58, inciso II, da Lei 8.443/92 (Acórdão
3014/2015-Plenário,  TC  010.756/2011-6,  relator  Ministro  Walton  Alencar
Rodrigues, 25.11.2015).

Também  se  revela  contrária  à  jurisprudência  da  Corte  e  à  disposição
expressa do § 5º do art.  32 da Lei n. 8.666/1993 a cobrança de valores
referentes a fornecimento do edital em patamar superior ao custo efetivo de
reprodução  gráfica  dessa  documentação  (v.  Acórdão  n.  2.715/2008  –
Plenário).
 
Quanto à disponibilização do edital,  evidenciou-se a cobrança de valores
para aquisição do edital em desconformidade com o disposto no § 5º do art.
32 da Lei n. 8.666/93. Destaca-se que, por meio de uma análise de diversos
avisos  de  licitação,  constata-se  que  a  Prefeitura  (...)  adota  a  prática  de
cobrar a quantia de R$ 500,00 e de R$ 1.000,00 para os editais de tomada
de  preço  e  de  concorrência  respectivamente.  Após  avaliação  do  custo
efetivo  de  reprodução  gráfica  da  documentação  fornecida,  considerando
valores  atuais,  apresentada  em  planilha  de  comparação  de  custos  em
anexo, evidenciou-se que essa cobrança não guarda relação com o que
dispõe  a  lei  de  licitações  quanto  ao  tema  ("não  se  exigirá  (...)  prévio
recolhimento de taxas ou emolumentos, salvo os referentes a fornecimento
do edital, quando solicitado, com os seus elementos constitutivos, limitados
ao  valor  do  custo  efetivo  de  reprodução  gráfica  da  documentação
fornecida"). A jurisprudência desse Tribunal tem sido no sentido de que se
estabeleça  o  preço  do  edital  considerando  apenas  o  seu  custo  de
reprodução gráfica, como estipulado no art. 32, § 5º, da Lei de Licitações.
Exemplo recente é  a  determinação desta  Corte  de Contas,  proferida  no
(Acórdão 409/08-P e, no mesmo sentido, os Acórdãos 0354/08-P, 2761/08-
2ª Câmara e 2715/08-P).

Ora,  Excelência,  é  mais  do  que  evidente  que  tal  cláusula  possui  viés  e
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finalidade restritiva. Para participar do certame, o licitante, de ante mão, precisaria

desembolsar a quantia de R$  50,00 (cinquenta) reais, sem ter qualquer certeza de

que seria ou não contratado.

Logo,  a  intenção  dessa  cobrança  injustificada  era  frustrar o  caráter

competitivo do certame, diante dessa ilicitude, verifica-se que a licitação em comento

só  acudiu um interessado.  De fato,  não houve a competitividade necessária  em

licitações de obras públicas.

Logo, patente a fraude à licitação, houve afronta direta aos princípios da

legalidade, finalidade, moralidade, eficiência, supremacia do interesse público.

II.2  –  DO  FAVORECIMENTO  DA  EMPRESA  VENCEDORA  EFETUADA  NA

GESTÃO DE ISOARES MARTINS DE OLIVEIRA

As  irregularidades  acima  serviram  para  ocorrência  do  direcionamento  da

presente licitação, pois as certidões impressas e apresentadas pela empresa POLY

EMPREENDIMENTOS & CONSTRUÇÕES (Certificado Registro Cadastral; Certidão

Simplificada;  Certidão  Negativa  de  Débitos;  Certidão  Estadual  de  Falência)  são

anteriores à sessão de apresentação dos documentos (fls. 98-99; 103; 108; 122 do

An. IV), variando entre os meses de fevereiro a abril/2013 (início do mandato eletivo

do citado réu).

O cenário  fático deixa cristalino que,  desde início do mandato eletivo o

referido certame já estava idealizado e direcionado para a empresa-ré, tanto foi

assim que a POLY EMPREENDIMENTOS restou vencedora, em 2013, do presente

certame e da Tomada de Preço nº  004/2013,  esta última objeto do processo nº

0800040-90.2019.8.20.5161,  evidenciando  que  grande  parte  dos  processos

licitatórios, nos quais a aludida empresa participou foram fraudados pelos demais

Réus.

Outro  fator  caracterizador  do  direcionamento,  consiste  no  fato  de  ter  sido
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inserido cobrança  abusiva  para  retirada  do  edital,  como  forma  de  não  alcançar

eventuais interessados.

Além disso, houve o envio errôneo de convite, já que a modalidade em

questão se tratava de tomada de preços. Além disso, só foi enviado o aludido

documento convocatório a aludida empresa (fl. 84 do An. I, Vol. I), com o claro

intuito  de  restringir  participação  de  eventuais  interessados,  tanto  que  só

participou do presente certame a empresa vencedora.

De fato, a Presidente da Comissão Permanente de Licitação (CPL), Josete

Araújo Fernandes de Queiroz, foi a responsável por elaborar a minuta do edital nº

003/2013 (fls. 45-63 do Vol. I, An. I), o qual continha cobrança abusiva.

Foram  constatadas  diversas  irregularidades  na  execução  do  contrato,  tal

como  ausência  de  comprovação  do  termo  de  entrega  das  obras,  além  de  ter

ocorrido  medição  em  duplicidade,  superfaturamento,  os  quais  serão  melhor

detalhados nos itens II.4, além de subcontratação irregular.

Fica indubitável  que a  empresa contratada não se encontrava  apta  a

executar um objeto do porte descrito, como de fato findou ocorrendo.

II.3 – DA SUBCONTRATAÇÃO IRREGULAR

Preconiza  o  art.  72  da  Lei  8.666/93  que  “o  contratado,  na  execução  do

contrato,  sem  prejuízo  das  responsabilidades  contratuais  e  legais,  poderá

subcontratar partes da obra, serviço ou fornecimento, até o limite admitido, em cada

caso, pela Administração”.

Já o art. 78, inciso VI, afirma que a subcontratação total ou parcial do objeto,

a associação do contratado com outra pessoa, a cessão ou a transferência, total ou

parcial,  bem como a fusão,  cisão ou incorporação, não admitidas no edital  e no

contrato, constituem motivo para rescisão do contrato.

O  Tribunal  de  Justiça  do  Distrito  Federal  (TJDF)  tem  reconhecido  a
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possibilidade  de  subcontratação  parcial  do  objeto  do  contrato  desde  que  haja

autorização  expressa no  edital  ou  no  contrato  administrativo  firmado  entre  as

partes, conforme pode ser verificado na ementa do julgado abaixo transcrito:

DIREITO ADMINISTRATIVO.  LICITAÇÃO.  SUBCONTRATAÇÃO PARCIAL
DO OBJETO DO CONTRATO. POSSIBILIDADE. LEGITIMIDADE PASSIVA
DA CONTRATANTE  PARA RESPONDER  PELA CONSTRAPRESTAÇÃO
ASSUMIDA JUNTO À SUBCONTRATADA. EM REGRA, OS CONTRATOS
CELEBRADOS  COM  A  ADMINISTRAÇÃO  PÚBLICA  SÃO  INTUITU
PERSONAE. CONTUDO, À LUZ DO DISPOSTO NO ART. 72 DA LEI N.º
8.666/93, A SUBCONTRATAÇÃO PARCIAL DO OBJETO DA LICITAÇÃO É
POSSÍVEL  DESDE  QUE  CONSTE  DO  EDITAL,  OU  DO  CONTRATO
ADMINISTRATIVO,  AUTORIZAÇÃO  EXPRESSA  NESSE  SENTIDO.
HAVENDO A AUTORIZAÇÃO, BEM COMO CLÁUSULAS QUE PERMITAM
À EMPRESA SUBCONTRATANTE, EM RAZÃO DO CONTRATO FIRMADO
COM A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, AGIR COMO SUA MANDATÁRIA NAS
SUBCONTRATAÇÕES, SEJA NA FORMA SOLIDÁRIA OU SUBSIDIÁRIA,
TERÁ  ESTA LEGITIMIDADE  PARA  FIGURAR  COMO  DEVEDORA  DA
QUANTIA PACTUADA COMO CONTRAPRESTAÇÃO PELA EXECUÇÃO
DOS  SERVIÇOS  PRESTADOS  E  NÃO  PAGOS.  (TJ-DF  -  APL:
846084920068070001 DF 0084608-49.2006.807.0001, Relator: NATANAEL
CAETANO,  Data  de  Julgamento:  27/01/2010,  1ª  Turma  Cível,  Data  de
Publicação: 22/02/2010, DJ-e Pág. 85)

Além disso,  coadunando com o art.  78,  inciso  VI  da  Lei  de  Licitações,  o

referido documento, na parte de rescisão do contrato, elencou na Cláusula Nona, a

subcontratação  como  uma  das  hipóteses  de  rescisão:  “constituem  motivos  que

ensejam a rescisão do contrato: 9.1.6 – a subcontratação parcial ou total do seu

objeto, ou a associação do contrato com outrem, a cessão ou transferência total ou

parcial (…) (fl. 212 do An. I, Vol. II).

Portanto,  inexistia  autorização para subcontratação no edital  e no contrato

firmado entre o Município de Baraúna e a POLY EMPREENDIMENTOS.

Da análise da mídia digital de fl. 149, bem como da documentação a seguir

exposta,  este  Parquet  confirmou  que o  responsável  por  realizar  os  serviços  de

reformas nos prédios da saúde era o Sr. Francisco Marcelo Franco Barboza, o qual

era procurador da empresa PROLOCAR PRODUTOR AGRÍCOLA E ALUGUEL DE

MÁQUINAS, apesar de estar no nome de Yasmim Fernandes Barbosa, conforme
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procuração abaixo: 

Portanto,  trata-se,  sem  dúvida,  de  subcontratação  ilícita,  uma  vez  que

terceiros (PROLOCAR) prestaram o serviço de restauração dos prédios de saúde ao

Município de Baraúna, utilizando-se como base o contrato firmado com a empresa

POLY  EMPREENDIMENTOS,  muito  embora  não  tivesse  sequer  participado  do

presente certame.
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Assim, verifica-se ilegalidade na execução do serviço, pois a subcontratação

ocorrida  não  continha  nenhuma  espécie  de  autorização  expressa  no  contrato

celebrado, ao revés, deveria ter ensejado a rescisão contratual. 

Esclarecendo melhor a terceirização dos serviços, a execução das obras foi

realizada pela empresa mencionada, cujo procurador é “Marcelo da Prolocar”, bem

como  a  sua  sócia  administrativa  é  Yasmim  Fernandes,  filha  de  servidora  do

Município de Baraúna/RN, Sr.ª Maria Eliane Fernandes, ou seja, a POLY empreitou

integralmente  a  obra  para  beneficiar  parentes  de  pessoas  ligadas  ao  próprio

Município de Baraúna/RN: 

Gráfico 01: Demonstrando os vínculos referentes às pessoas ligadas a PROLOCAR

Dessa forma, vê-se que houve licitação (em que pese fraudada) que culminou

na contratação da empresa POLY EMPREENDIMENTOS e, posteriormente, houve a

subcontratação aos terceiros supramencionados.

Assim,  os  Réus  contrataram,  de  forma  direta,  sem  licitação  e  sem

processo de justificação (art.  26,  parágrafo único,  da Lei  nº  8.666/93),  bem

como admitiram, possibilitaram e deram causa a modificação contratual ilícita
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durante  a  execução do contrato celebrado,  sem autorização em lei,  no ato

convocatório da licitação e nos instrumentos contratuais.

A jurisprudência pátria entende que “o vencedor do processo de licitação que

participa do certame sem intenção nem condições de cumprir o contrato e, ao

arrepio de cláusula contratual, terceiriza sua execução a secretário do Município, ao

qual  é  vedado  contratar  com  o  Poder  Público,  pratica  ato  de  improbidade

administrativa”:

IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. LICITAÇÃO. TRANSPORTE ESCOLAR.
SUBCONTRATAÇÃO ILÍCITA.  1.  O vencedor do processo de licitação
que participa do certame sem intenção nem condições de cumprir o
contrato e, ao arrepio de cláusula contratual, terceiriza sua execução a
secretário  do  Município,  ao  qual  é  vedado  contratar  com  o  Poder
Público, pratica ato de improbidade administrativa. Conduta que revela
ter apenas emprestado seu nome para ensejar a exploração dos serviços
por  quem  estava  impedido  de  contratar  com  a  Administração  Pública.
Também configura ato de improbidade a conduta do Secretário Municipal
que, apesar da vedação legal, presta os serviços de transporte escolar via
subcontratação  e,  ainda,  contrata  servidor  público  para  trabalhar  como
motorista  do  veículo.  (…)  Recurso  provido  em  parte.  (TJ-RS  -  AC:
70045656527  RS,  Relator:  Maria  Isabel  de  Azevedo  Souza,  Data  de
Julgamento:  29/03/2012,  Vigésima  Segunda  Câmara  Cível,  Data  de
Publicação: Diário da Justiça do dia 04/04/2012)

AÇÃO CIVIL PÚBLICA. Improbidade Administrativa. Contratação direta pela
Municipalidade da Fundação de Desenvolvimento da Pesquisa (FUNDEP),
para a prestação de serviços de consultoria e assessoria direcionada ao
aperfeiçoamento do atendimento prestado aos cidadãos pela Secretaria de
Finanças  e  Desenvolvimento  Econômico.  Dispensa  de  licitação.
Subcontratação, pela fundação, dos serviços correspondentes ao Instituto
Florestan  Fernandes  (IFF).  Ofensa  aos  princípios  da  legalidade,
moralidade,  impessoalidade,  isonomia  e  eficiência.  Dano  ao  Erário.
Sentença de procedência parcialmente reformada. Recursos dos acionados
desprovidos, provido o apelo ministerial.  A contratação por órgão público,
sem licitação, somente se admite, em casos excepcionais, se preenchidos
os  requisitos  legais,  o  que  não  se  dá  se  existem  outras  empresas  ou
fundações,  com  as  mesmas  finalidades,  de  reconhecida  competência  e
idoneidade, as quais poderiam prestar os mesmos serviços. (TJ-SP - APL:
00478057220098260053  SP  0047805-72.2009.8.26.0053,  Relator:  Luis
Ganzerla, Data de Julgamento: 10/12/2013, 11ª Câmara de Direito Público,
Data de Publicação: 11/12/2013)

Logo,  o  vencedor  do  certame  que  terceiriza  a  execução  do  contrato

também  concorre  para  a  contratação  direta  ilícita  e  para  modificação
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contratual ilícita em seu benefício.

Nesse  sentido,  i)  ao  subcontratar;  ii)  e  ao  não  fiscalizar  efetivamente  a

prestação do serviço, permitindo a subcontratação ilícita, a contratada, a empresa

terceirizada e os agentes públicos envolvidos praticaram, de forma indubitável, ato

de improbidade administrativa, devendo se sujeitarem às sanções previstas no art.

12, da Lei de Improbidade Administrativa.

II.4 – DO SUPERFATURAMENTO E DANO AO ERÁRIO

De acordo com o laudo pericial anexo, a falta de documentos indispensáveis

para  embasamento  legal  da  licitação  em  apreço  dificultou  a  comprovação  da

execução  integral  dos  serviços,  bem como a  totalização  de  possíveis  danos  ao

erário.

Apesar  disso,  foi  possível  averiguar  superfaturamento  da  execução  dos

serviços, conforme será esmiuçado adiante (Laudo Pericial às fls. 05-76 do An. V).

De início, a título de execução do contrato atinente à Tomada de Preço nº

003/2013,  foram realizadas  05  (cinco)  pagamentos,  tendo  sido  o  primeiro  deles

ocorrido na gestão de Isoares Martins (fl. 34 do An. V) e demais pagamentos foram

realizadas na gestão de Antônia Luciana.

II.4.1.  IRREGULARIDADES  NA  EXECUÇÃO  CONTRATUAL  DURANTE  A

GESTÃO DO EX-PREFEITO ISOARES MARTINS DE OLIVEIRA

De acordo com o citado laudo pericial,  durante a gestão de Isoares Martins

em  2013,  verifica-se  a  seguinte  irregularidade na  execução  contratual:  a)

superfaturamento.

Isso porque, do Mapa de Medição nº 01, datado de 18/11/2013, constata-se

que o item LÁTEX PVA EM PAREDE EXTERNA COM 03 DEMÃOS, SEM MASSA
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CORRIDA INC. LIXAMENTO (fl. 28 do An. V) fora medido em quantidade superior ao

previsto  na  planilha  contratada,  ocasionando  superfaturamento  no  valor  de  R$

10.753,00 (dez mil, setecentos e cinquenta e três reais)6.

No  caso  versado,  foi  superfaturada  a  obra  de  restauração  efetuada  no

Hospital  Francisco  Bezerra  Sobrinho,  localizado  nesta  Comarca,  além  de  ter

frustrado  o  caráter  competitivo  do  certame,  impondo-se  a  responsabilização  do

presente Réu por ato de improbidade administrativa.

II.4.2.  IRREGULARIDADES  NA  EXECUÇÃO  CONTRATUAL  DURANTE  A

GESTÃO DA EX-PREFEITA ANTÔNIA LUCIANA DA COSTA OLIVEIRA

De acordo com o citado laudo pericial,  durante a gestão de Antônia Luciana

em  2014,  verifica-se  as  seguintes  irregularidades na  execução  contratual:  a)

inexistência  de  comprovação  de  entrega  da  obra;  b)  medições  dúplices;  c)

superfaturamento; d) execução em unidades de saúde já reformadas por terceiros;

e) subcontratação irregular.

Verifica-se a ocorrência de superfaturamento nos quantitativos dos serviços

medidos, com percentual de 289,10% (duzentos e oitenta e nove vírgula dez por

cento) (fls. 31-32 do An. V), o qual gerou um superfaturamento no valor total de R$

68.260,68 (sessenta e oito mil,  duzentos e sessenta reais e sessenta e oito

centavos).

Isso  porque,  houve  medição  de  serviços  não  constantes  da  Planilha

Orçamentária, os quais em conjunto geraram dano no valor de R$ 10.586,00 (dez

mil e quinhentos e oitenta e seis reais), consoante descriminado na tabela abaixo:

Itens Inexistentes Preço Total Medido

DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO COM
ARGAMASSA

1.474,56

6 Diferença entre o preço total que deveria ter sido pago (6.759,60) em relação ao preço total pago (17.512,60).
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DEMOLIÇÃO PISO CIMENTADO SOBRE
LASTRO DE CONCRETO

7.331,50

RETIRADA DE LOUÇA SANITÁRIA E METAIS 248,20

ELETRODUTO PVC FLEXÍVEL CORRUGADO
25mm

1.531,74

Total: 10.586,00

Além disso, ocorreu a prática de itens com quantitativos medidos superiores

aos previstos na Planilha Contratada, os quais geraram dano no valor total de R$

9.036,84  (nove  mil,  trinta  e  seis  reais  e  oitenta  e  quatro  centavos),  conforme

descriminado na tabela abaixo:

Itens Medidos em Quantidade Superiores Diferença entre o preço total contratado do
preço total medido

RETIRADA DE FOLHA DE PORTA OU JANELA 514,94

LUMINÁRIA AÇO FLUORESCENTE COMPLETA
PARA 01x20W

1.537,60

LUMINÁRIA AÇO FLUORESCENTE COMPLETA
PARA 02x20W

1.792,75

LUMINÁRIA AÇO FLUORESCENTE COMPLETA
PARA 01x40W

1.612,00

LUMINÁRIA AÇO FLUORESCENTE COMPLETA
PARA 02x40W

2.199,95

CAIXA SIFONADA PVC RÍGIDA 100x100x50mm
INC. FIXAÇÃO

1.379,60

Total: 9.036,84

Por fim, constata-se ter ocorrido também a medição de itens em quantidades

e valores unitários superiores ao previsto na Planilha Contratada, os quais geraram

dano no valor total de R$ 48.637,84 (quarenta e oito mil, seiscentos e trinta e sete

reais e oitenta e quatro centavos), conforme descriminado na tabela abaixo:

Itens Medidos em Quantidade e Valores
Unitários Superiores

Diferença entre o preço total contratado do
preço total medido
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CONJUNTO INTERRUPTOR CORRENTE C/ 01
SEÇÃO SIMPLES 10A, 250V

660,49

REATOR ELETRÔNICO PARA LÂMPADA
FLUORESCENTE 01 x 20W

354,43

REATOR ELETRÔNICO PARA LÂMPADA
FLUORESCENTE 02 x 20W

173,22

REATOR ELETRÔNICO PARA LÂMPADA
FLUORESCENTE 02 x 40W

1.681,50

FIO PARA INSTALAÇÃO ELÉTRICA SEÇÃO 2,5
mm2

3.569,38

SIFÃO PLÁSTICO TIPO COPO OU FLEXÍVEL
PARA PIA COZINHA 1 ½ x 2”

376,91

CAIXA D’ÁGUA EM FIBROCIMENTO, FIBRA DE
VIDRO OU POLIETILENO CAPACIDADE 1000

LITROS, COM TAMPA, INC. ACESSÓRIOS

10.250,58

REVISÃO EM PORTAS DE MADEIRA COM
REPAROS DE 50% NAS CAIXAS, ALIZARES E

FERRAGENS

31.571,33

Total: 48.637,84

Além disso, verifica-se que as medições de nºs 02 (fls. 293-295 do An. I, Vol.

II)  e  03  (fls.  255-257 do An.  I,  Vol.  II)  estão  em duplicidades,  pois  possuem as

mesmas quantidades e serviços  medidos para todas unidades de saúde nessas

medições contidas.

Portanto, verifica-se que tratam-se de medições viciadas, pois tal coincidência

não  é  comum  de  acontecer,  uma  vez  que  cada  unidade  possui  diferentes

necessidades, além de não terem abrangidos outras unidades de saúde objeto da

licitação.

Reforçando,  ainda  mais  o  exposto,  verifica-se  a  ocorrência  de  erro  no

somatório dos serviços, pois, se as medições de nºs 02 e 03 são dúplices, era pra

ter havido coincidência no valor total de ambas.

Contudo,  a  ordem  de  pagamento  da  última  medição  foi  no  valor  de  R$

102.063,97 (cento e dois  mil,  sessenta e três reais  e  noventa e sete centavos),

confirmando a ocorrência de irregularidade, já que a medição nº 03 não totaliza o

20 de 37



MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PROMOTORIA DE JUSTIÇA DA COMARCA DE BARAÚNA

Rua João Nepomuceno da Silveira, nº 22, Centro, Baraúna/RN,
CEP: 59695000  – Telefone: 3320-2773

valor total nela contido.

Logo, conclui-se que tais medições foram forjadas para dar ares de legalidade

e assim embasar erroneamente a ordenação de verba à empresa vencedora.

Adite-se  que  o  aludido  documento  fora  assinado  pelo  secretário  de

infraestrutura e transportes, à época, Rosan Soares da Costa, ficando indubitável a

má-fé destes servidores.

Não obstante, constata-se a partir dos registros fotográficos armazenados nas

mídias gravadas às fls. 160-161 e 174-182, realizados em setembro de 2015, que as

citadas medições não são condizentes com a realidade executada pela empresa,

uma vez que a maioria das unidades de saúde constantes no documento não foram

reformadas.

Isso porque, em pouco menos de sete meses (da realização da medição e

das  filmagens),  verifica-se  não  ter  ocorrido  os  serviços  descritos  nas  medições

dúplices.

Ademais, verifica-se ter sido incluído no objeto da licitação duas unidades de

saúde  (Velame  I  e  II),  as  quais  tinham  sido,  recentemente,  reformada  por

particulares (228; 234-237 do IC), deixando indubitável que tais prédios, de fato, não

foram  reformados  pela  empresa  vencedora,  bem  como  que  as  medições  são

viciadas.

Demais disso, a inexecução do contrato fica incontestável, quando se observa

que diversas unidades de saúde acabaram tendo que ser reformada novamente em

2016, conforme consta no Laudo Pericial juntado ao An. V.

Portanto,  o  pagamento  efetuado  por  serviços,  desdotado  da  efetiva

comprovação da execução registrada em procedimento administrativo, promove o

enriquecimento  ilícito  do  particular,  ao  tempo  em  que  corrói  ilicitamente  os

minguados cofres públicos, já que permite a liberação de recursos públicos sem a

fiscalização do cumprimento da contraprestação.
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II.5  –  DA  IMPROBIDADE  ADMINISTRATIVA  E  DOS  ATOS  ÍMPROBOS

PRATICADOS.

A Constituição  Federal  disciplina  em  seu  art.  37,  §4º,  que  “os  atos  de

improbidade administrativa importarão a suspensão dos direitos políticos, a perda da

função pública, a indisponibilidade dos bens e o ressarcimento ao erário, na forma e

gradação previstas em lei, sem prejuízo da ação penal cabível”. 

A partir de tal comando, foi concebida a Lei nº 8.429/92, que definiu os atos

de  improbidade  administrativa,  cominou  as  sanções  aplicáveis  e  estabeleceu

aspectos procedimentais atinentes à matéria.

A palavra improbidade tem origem latina (improbitate), sendo significado de

falta de probidade, mau caráter, desonestidade7. Nos termos da Lei nº 8.429/92, está

associada à atuação desvirtuosa do agente público, conduta desonesta, que não

aproveita ao interesse público.

Para Marcelo Figueiredo, a probidade administrativa é corolário da moralidade

administrativa,  sendo  o  “dever  do  agente  público  de  servir  à  coisa  pública,  à

Administração,  com honestidade,  com boa-fé,  exercendo suas funções de modo

lícito”8, aduzindo que “o importante será verificar e detectar, na atuação dos órgãos

administrativos, violações ao Direito. Diante de um caso concreto, deverá o juiz ou

administrador  sindicar  exaustivamente  o  comportamento  da Administração.  Caso

haja quebra de confiança, de lealdade, de ética, haverá maus-tratos à moralidade

administrativa”9.

Mas o legislador ordinário, ao editar a Lei nº 8.429/92, associou a improbidade

administrativa não só à ofensa ao princípio  da moralidade,  mas também aos da

legalidade,  da  publicidade,  da  impessoalidade  e  da  eficiência,  bem  como  aos

7 Conf. Dicionário Aurélio Eletrônico – Século XXI. Versão 3.0. S.l.: Editora Nova Fronteira, 1999.
8 Probidade Administrativa – Comentários à Lei 8.429/92 e legislação complementar. 4ª ed. São

Paulo: Malheiros Editores, 2000. p. 22. 
9 Probidade Administrativa – Comentários à Lei 8.429/92 e legislação complementar. 4ª ed. São

Paulo: Malheiros Editores, 2000. p. 24. 
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deveres  de  honestidade  e  lealdade  às  instituições10,  de  maneira  que  qualquer

atuação do agente público que se afaste desses princípios e deveres importará em

improbidade administrativa.

Acrescente-se ainda que as disposições legais encartadas na referida norma

preveem as hipóteses em que os atos praticados pelos agentes públicos configuram

improbidade administrativa: quando houver o enriquecimento ilícito (art. 9º), quando

trouxer  prejuízo  ao  erário  (art.  10)  ou  quando  atentar  contra  os  princípios  da

administração pública (art. 11). 

O conceito  de agente público,  para  os fins  da Lei  em comento,  é  aquele

previsto, é dado pelo seu art. 2º, cuja transcrição é desnecessária.

Ademais, devem figurar também no polo passivo os terceiros, não agentes

públicos, que se beneficiaram dos atos ilegais perpetrados por tais agentes. 

O Código Civil por sua vez estipula no art. 186,  in verbis: “aquele que, por

ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e causar dano

a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito.”

Assim, é inequívoco que todos aqueles que colaboraram para a prática de

atos que redundaram em prejuízo ao erário tem legitimidade para figurar no polo

passivo da presente demanda.

Convém  esclarecer  que  está  presente  no  caso  em  comento  o  nexo  da

oficialidade  exigido  para  configurar  a  improbidade,  verificado  entre  o  exercício

funcional dos mandatos de prefeitos à época, a lesão gerada ao patrimônio público e

a violação principiológica, decorrentes dos atos perpetrados por Isoares Martins e

Antônia Luciana.

Da mesma forma, para Josete Araújo Fernandes de Queiroz e Rosan Soares

da Costa, respectivamente, controladora e presidente da CPL em 2013 e Secretário

de Infraestrutura e Transporte em 2014 (fl. 12 do An. I, Vol. I; fl. 257 do An. I, Vol. II),

havendo correspondência com a lesão ao erário gerada.

10 Conforme arts. 4º e 11 da Lei nº 8.429/92.
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De acordo com os fatos narrados, os aludidos réus,  os dois primeiros,  na

condição de ordenadores das despesas, e a terceira, na de responsável pela higidez

do  procedimento  licitatório,  e  os  demais,  como  responsáveis  por  validar  as

medições, incorreram nos atos descritos pelos arts. 10, I,  V, VIII, IX e XII, e 11, I,

caput, da Lei de Improbidade Administrativa.

Quanto  ao  elemento  subjetivo  no  contexto  da  improbidade  administrativa,

assim entende o STJ:

PROCESSUAL  CIVIL.  ADMINISTRATIVO.  AÇÃO  CIVIL  PÚBLICA.
IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. DESCUMPRIMENTO  DE
CONVÊNIO  FUNASA.  APLICAÇÃO  IRREGULAR  DE  VERBAS.
ALTERAÇÃO UNILATERAL DO OBJETO DO ACORDO.  ATO ÍMPROBO
POR DANO AO ERÁRIO CARACTERIZADO.  DOLO CARACTERIZADO.
ARTIGO 10 DA LEI DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. PENALIDADES
DA LEI N 8.429/92. CABIMENTO. 
1.  A jurisprudência  atual  desta  Corte  é  no  sentido  de  que  não  se  pode
confundir  improbidade  com  simples  ilegalidade. A  improbidade  é  a
ilegalidade tipificada e qualificada pelo elemento subjetivo da conduta
do agente. Logo, para a tipificação das condutas descritas nos arts. 9º
e  11  da  Lei  8.429/92  é  indispensável  para  a  caracterização  de
improbidade,  que  o  agente  tenha  agido  dolosamente  e,  ao  menos,
culposamente, nas hipóteses do art. 10
(…)  3.  Caracterizado  o  ato  de  improbidade  administrativa  por  dano  ao
erário, nos termos do art. 10 da Lei n. 8.429/92, já que, para enquadramento
de  conduta  no  citado  artigo,  é  dispensável  a  configuração  do  dolo,
contentando-se  a  norma  com  a  simples  culpa.  O  descumprimento  do
convênio com a não aplicação das verbas ao fim destinado, foi, no mínimo,
um ato negligente.(…) (AgRg no AREsp 532.421/PE, Rel. Min. HUMBERTO
MARTINS; Segunda Turma; DJ de 28.08.2014) (grifos acrescidos).

Na  espécie,  para  além  do  dano  ao  erário,  fica  evidente  o  dolo  dos

demandados, que agiram com consciência e vontade de praticarem o ato ímprobo. 

Já  a  empresa  POLY CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA,  se

beneficiou com o objeto contratado, uma vez que houve comunhão de desígnios dos

envolvidos para que se atingissem o resultado almejado, qual seja, o favorecimento

à referida empresa, para que fosse contratada sem a observância das exigências

legais.
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De  igual  modo,  a  empresa  e  PROLOCAR  –  PRODUTOR  AGRÍCOLA E

LOCAÇÃO DE MÁQUINAS EIRELI ME, também se beneficiou do objeto contratado

entre o Município de Baraúna e a supracitada empresa, uma vez que os envolvidos

não fiscalizaram efetivamente a prestação dos serviços, permitindo a subcontratação

ilícita, dando ensejo a execução parcial do contrato.

Portanto, as duas empresas são solidariamente responsáveis. Frise-se que

enriqueceram-se  indevidamente,  sobretudo  pelas  medições  comprovadamente

dúplices!

II.5.1 – DAS CONDUTAS DE ISOARES MARTINS DE OLIVEIRA

Na qualidade  de  Prefeito  de  Baraúna  em  2013,  ISOARES MARTINS  DE

OLIVEIRA, foi o responsável por adjudicar (fl. 205, An. I, Vol. II)  e homologar (fl.

206, An. I, Vol. II) a licitação em testilha, visivelmente fraudada, frustrando a licitude

do  processo  licitatório,  em  favor  da  empresa  POLY  CONSTRUÇÕES  E

EMPREENDIMENTOS LTDA.

Ademais, Isoares Martins também assinou o contrato firmado com a referida

empresa  (fl.  224  do  An.  I,  Vol.  II),  concretizando  o  favorecimento  à  empresa

vencedora.

Além disso,  foi  o  responsável  ainda por  realizar  superfaturamento  quando

ordenou o pagamento de verbas públicas (fl. 08 do An. III) com base na medição nº

01 (fl. 34 do An. V), a qual estava em quantidade superior ao previsto na planilha

contratada.

Com esse ato, acabou por permitir que a empresa POLY CONSTRUÇÕES E

EMPREENDIMENTOS  LTDA  se  enriquecesse  ilicitamente,  na  medida  em  que

realizou  o  pagamento  de  obras  em  desacordo  com  o  previsto  na  planilha,

modificando ilegalmente o escopo da contratação.

Está evidente que a maior parcela de culpabilidade recai sobre si, tendo em
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vista que este agente político, eleito para dar execução às leis e realizar as políticas

públicas  tendentes  à  satisfação das  necessidades dos  munícipes,  deveria  ser  o

primeiro a impedir  o enriquecimento ilícito e a fraude perpetrada em prejuízo ao

erário,  inclusive  porque  ele  próprio  era  o  gestor  desses  recursos,  não  havendo

dúvida de que o mesmo era sabedor das arbitrariedades cometidas no âmbito da

Tomada de Preço nº 003/2013.

Conforme exposto anteriormente, houve ajuste prévio do objeto contratado à

empresa vencedora, sobretudo em virtude das ilicitudes descritas nos itens II.1, II.2

e II.4 desta exordial.

Percebe-se que houve restrição de transparência no caso em análise, pois,

não  foi  publicado  o  resultado  do  julgamento  do  certame,  além de  ter  havido  a

publicação  tardia  do  extrato  do  contrato,  objetivando,  justamente,  impedir  o

conhecimento e impugnações de eventuais interessados.

Em relação a licitação fraudada, ISOARES MARTINS concorreu para o dano

ao  erário,  uma  vez  que  não  fiscalizou  o  comprimento  correto  do  procedimento

licitatório e da medição ocorrida.

Ao  praticar  tais  condutas,  o  aludido  réu  incorreu  na  prática  de  ato  de

improbidade administrativa previsto no art. 10,  caput,  I, VIII, e XII, art. 11,  caput,  I,

da Lei nº 8.429/92, impondo-se-lhes as penalidades previstas no art. 12, II e III do

referido diploma normativo, sobretudo o ressarcimento ao erário.

II.5.2– DAS CONDUTAS DE ANTÔNIA LUCIANA DA COSTA OLIVEIRA

Na  qualidade  de  Prefeita  de  Baraúna  em  2014,  ANTÔNIA LUCIANA DA

COSTA OLIVEIRA, foi a responsável por: i) superfaturar a obra de restauração das

unidades de saúde; ii)  por liberar despesas com base em medições forjadas (fls.

252-257 e 289-295 do An. I, Vol. II); iii) permitir a ocorrência de subcontratação ilícita

em favor da PROLOCAR.
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Está evidente que a maior parcela de culpabilidade recai sobre si, por ela ter

sido a sucessora da gestão municipal, assumiu a responsabilidade pela continuação

de administração dos recursos públicos, não havendo dúvida de que a mesma era

sabedora  das  arbitrariedades  cometidas  no  âmbito  da  Tomada  de  Preço  nº

003/2013,  tanto  que  optou  por  assumir  a  mesma  postura  do  outro  réu  na

execução contratual.

Em relação a licitação fraudada, ANTONIA LUCIANA concorreu para o dano

ao  erário,  uma vez  que  não  fiscalizou o  comprimento  correto  da  prestação dos

serviços,  permitindo  a  ocorrência  de  superfaturamento  e  execução  parcial  do

contrato por terceiro alheio ao procedimento licitatório (subcontratação ilícita). 

Ao final, acabou por permitir que as empresas POLY EMPREENDIMENTOS E

PROLOCAR  se  enriquecessem  ilicitamente,  na  medida  em  que  realizou  o

pagamento de obras com base em medições dúplices.

Ao  praticar  tais  condutas,  a  aludida  Ré  incorreu  na  prática  de  ato  de

improbidade administrativa previsto no art. 10, caput, I, V e XII, art. 11, caput, I, da

Lei  nº  8.429/92,  impondo-se-lhes as penalidades previstas  no art.  12,  II  e  III  do

referido diploma normativo, sobretudo o ressarcimento ao erário.

II.5.3 DAS CONDUTAS DE JOSETE ARAÚJO FERNANDES DE QUEIROZ

JOSETE  ARAÚJO  FERNANDES  DE  QUEIROZ,  Presidente  da  CPL  e

controladora da Prefeitura de Baraúna/RN, na época, era responsável pela higidez

da licitação em testilha.

Conforme  exposto  detalhadamente  na  presente  peça,  tal  licitação  e

contratação  foi  visivelmente  fraudada,  direcionada,  notadamente  em  razão  da

inserção de cláusula restritiva de competitividade, conforme já ficou evidenciado nos

tópicos anteriores.

Além de tomar a frente do procedimento licitatório, cometendo a ilicitude aqui
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coligida, abusou do seu poder, violando o dever inerente às funções que exercia.

Ao permitir todas as ilicitudes presentes no certame, JOSETE ARAÚJO criou

e  incrementou  risco  proibido  relevante,  concorrendo  decisivamente  para  a

frustração  do  caráter  competitivo  na  licitação  em  tela,  uma  vez  que  foi  a

responsável: a) pela elaboração do edital; b) por convidar ao certame unicamente a

empresa vencedora (fl. 84 do An. I, Vol. I); c) pelo não encaminhamento do resultado

do julgamento do certame para publicação.

Além disso,  sendo  encarregada  pela  conferência entre  a  nota  fiscal  e  as

medições das obras das unidades de saúde licitadas (mídia gravada – fl. 119 do IC),

permitiu  a  ocorrência  de  liberação  de  verbas  públicas  com  base  em  medição

superfatura (fl. 34 do An. V).

Seja  pelos  atos  comissivos,  pela  omissão  dolosa  ou  pela  obrigação  de

cuidado com a coisa pública e com o procedimento licitatório na Lei 8.666/93, dever

inerente  à  função que exercia,  a  referida  deu causa a  contratação por  meio  de

procedimento licitatório fraudado.

Ao  praticar  tais  condutas,  a  aludida  Ré incorreu  na  prática  de  ato  de

improbidade administrativa previsto nos arts. 10, caput, V, VIII e XI, art. 11, caput, I,

da Lei 8.429/92, cujas penalidades encontram-se dispostas no art.  12, II  e III  do

diploma legal supra.

II.5.4 – DAS CONDUTAS DE ROSAN SOARES DA COSTA

ROSAN SOARES DA COSTA,  ex-Secretário  Municipal  de  Infraestrutura  e

Transporte,  concorreu  para  o  prejuízo  ao  erário  no  montante  de  R$  68.260,68

(sessenta e oito mil, duzentos e sessenta reais e sessenta e oito centavos), uma vez

que  foi  o  responsável  pela  conferência  e  validação  da  medição  nºs  02  e  03,

consoante rubrica exposada na referida documentação.

Ao  assumir  tal  conduta  validou  os  documentos,  já  que  tratavam-se  de
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medições dúplices, além disso, na medição nº 03 ainda havia erro de somatório,

conforme consta no laudo pericial acostado ao Anexo V.

Isto é, concedeu o aval para liberação irregular da quantia acima, financiando

às custas do erário o enriquecimento ilícito do adjudicatário. Logo, agiu violando os

deveres inerentes às funções que exercia.

Ao  praticar  tais  condutas,  o aludido  Ré incorreu  na  prática  de  ato  de

improbidade administrativa previsto nos arts. 10, caput, I e XII, art. 11,  caput, I, da

Lei 8.429/92, cujas penalidades encontram-se dispostas no art. 12, II e III do diploma

legal supra.

II.5.5  –  DAS  CONDUTAS  DA  EMPRESA  POLY  CONSTRUÇÕES  E

EMPREENDIMENTOS  LTDA  e  PROLOCAR  –  PRODUTOR  AGRICOLA  E

LOCAÇÃO DE MÁQUINAS EIRELI ME

As  empresas  POLY  CONSTRUÇÕES  E  EMPREENDIMENTOS  LTDA  e

PROLOCAR – PRODUTOR AGRICOLA E LOCAÇÃO DE MÁQUINAS EIRELI ME

foram as maiores beneficiadas dos atos de improbidade administrativa relatados na

presente peça.

Além disso, também atuaram para viabilizar a ocorrência da subcontratação

ilícita e execução irregular dos serviços. 

Isso  porque,  foi  ratificado  pelo  próprio  responsável  da  POLY,  o  qual  em

depoimento extrajudicial, confirmou que a programação das obras nos prédios de

saúde eram realizadas diretamente entre o procurador da PROCOLOCAR (Marcelo)

e a Prefeitura de Baraúna/RN (mídia gravada à fl. 149 do IC).

Portanto,  os  principais  beneficiários  da  subcontratação  ilícita  foram  as

empresas POLY CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA e PROLOCAR –

PRODUTOR AGRICOLA E LOCAÇÃO DE MÁQUINAS EIRELI ME.

Logo,  os  demais  réus  favoreceram  injusta  e  diretamente  a  POLY por  ter
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conquistado  o  contrato  por  meio  de  fraude  à  licitação  e  a  PROLOCAR por  ter

concretizado a subcontratação irregular e efetuado a execução parcial dos serviços. 

Assim, ambas comprovadamente concorreram para a consumação dos atos

ímprobos ocorridos, criando e majorando risco proibido relevante.

Sua conduta é responsabilizável pela Lei nº 8.429/92 em razão de, mesmo

não sendo agente público,  ter  se beneficiado diretamente pela prática do ato de

improbidade administrativa, concorrendo para o seu cometimento11.

Aliado a isso, o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, acompanhado

dos Tribunais pátrios, é de que os terceiros, agentes públicos ou não, que concorram

para a prática de ato ímprobo ou dele se beneficiem estão sujeitos às sanções da

Lei nº 8.429/1992:

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO
CIVIL PÚBLICA DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. LITISCONSÓRCIO
PASSIVO. AUSÊNCIA DE INCLUSÃO DE AGENTE PÚBLICO NO PÓLO
PASSIVO. IMPOSSIBILIDADE DE APENAS O PARTICULAR RESPONDER
PELO ATO ÍMPROBO. PRECEDENTES. 1. Os particulares que induzam,
concorram,  ou  se  beneficiem  de  improbidade  administrativa  estão
sujeitos  aos  ditames  da  Lei  nº  8.429/1992,  não  sendo,  portanto,  o
conceito de sujeito ativo do ato de improbidade restrito aos agentes públicos
(inteligência do art. 3º da LIA). 2. Inviável, contudo, o manejo da ação civil
de  improbidade  exclusivamente  e  apenas  contra  o  particular,  sem  a
concomitante presença de agente público no polo passivo da demanda. 3.
Recursos especiais improvidos. (STJ - REsp: 1171017 PA 2009/0242733-1,
Relator: Ministro SÉRGIO KUKINA, Data de Julgamento: 25/02/2014, T1 -
PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 06/03/2014)

ADMINISTRATIVO - IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA - TERCEIRO NÃO
OCUPANTE DE CARGO PÚBLICO - CONCURSO PARA A PRÁTICA DE
ATO  DESCRITO  NO  ART.  9º  DA  LEI  8.429/92  -  CONDENAÇÃO  -
POSSIBILIDADE - INCIDÊNCIA DOS ARTS. 1º E 3º DA LEI 8.429/92. 1. Os
arts.  1º  e  3º  da  Lei  8.429/92  são  expressos  ao  preverem  a
responsabilização de todos, agentes públicos ou não, que induzam ou
concorram para a prática do ato de improbidade ou dele se beneficiem
sob qualquer forma, direta ou indireta. 2. A expressão "no que couber"
prevista no art. 3º, deve ser entendida apenas como forma de restringir as
sanções aplicáveis, que devem ser compatíveis com as condições pessoais
do agente, não tendo o condão de afastar a responsabilidade de terceiro
que concorre para ilícito praticado por agente público. 3. Recurso especial

11 Lei 8.429/92, Art. 3° As disposições desta lei são aplicáveis, no que couber, àquele que, mesmo não sendo agente público,
induza ou concorra para a prática do ato de improbidade ou dele se beneficie sob qualquer forma direta ou indireta.
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não  provido.(STJ  -  REsp:  931135  RO 2007/0046379-4,  Relator:  Ministra
ELIANA CALMON,  Data  de  Julgamento:  09/12/2008,   T2  -  SEGUNDA
TURMA, Data de Publicação: DJe 27/02/2009)

APELAÇÃO.  AÇÃO  CIVIL  PÚBLICA.  IMPROBIDADE  ADMINISTRATIVA.
Ação civil  pública por improbidade administrativa proposta pelo Ministério
Público. Lei de improbidade administrativa que não se restringe aos agentes
políticos. Aplicabilidade àqueles que concorram ao ato de improbidade
ou  dele  se  beneficiem  sob  qualquer  forma  direta  e  indireta.
Caracterização de atos de improbidade administrativa capitulados nos arts.
10  e  11  da  Lei  nº  8.429/92.  Dosimetria  da  pena  corretamente  fixada.
NEGADO PROVIMENTO A AMBOS OS RECURSOS INTERPOSTOS. (TJ-
RJ - APL: 00012531120098190064 RJ 0001253-11.2009.8.19.0064, Relator:
DES.  HELENA  CANDIDA  LISBOA  GAEDE,  Data  de  Julgamento:
02/09/2014,   DÉCIMA  OITAVA  CAMARA  CIVEL,  Data  de  Publicação:
11/09/2014 11:17)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE IMPROBIDADE. RECEBIMENTO
DE  VANTAGEM  INDEVIDA POR  PARTE  DE  FUNCIONÁRIO  PÚBLICO
PARA  DEVOLVER  DOCUMENTOS  QUE  REVELAM  FRAUDE  FISCAL.
RECEBIMENTO  DE  VANTAGEM  INDEVIDA  COM  ENRIQUECIMENTO
ILÍCITO.  SUBMISSÃO  DOS  QUE  NÃO  SENDO  FUNCIONÁRIOS
PÚBLICOS CONCORRAM OU INDUZAM À PRÁTICA DO ATO ÍMPROBO.
RECEBIMENTO  DA  PETIÇÃO  INICIAL.  A  ação  de  improbidade  tem
fundamento em investigação ordenada pelo Sr. Secretário da Fazenda do
Estado do Rio Grande do Sul e na conclusão de Sindicância Administrativa,
que apurou recebimento de vantagem indevida, com enriquecimento ilícito,
praticado por agente fiscal, oferecida pelos agravantes, sócios da empresa
Simionato  Comércio  de  Materiais  de  Construção  Ltda.,  com  o  que,  o
mencionado fiscal, indevidamente restituiu documentos apreendidos junto a
empresa  referida,  que  comprovavam  a  prática  de  sonegação  fiscal.
Descrição, em tese, de uma das figuras do art. 9º da Lei n. 8.429/1992. Os
documentos  comprobatórios  da  fraude  fiscal  encontram-se  nos  autos  e
estão descritos na peça inaugural questionada. Responsabilidade dos co-
réus,  ora  agravantes,  pelo  ato  de  improbidade  convenientemente
descrito, submetendo-os às penas da Lei n. 8.429/1992, de acordo com
o art. 3º deste estatuto. Não é exigível para o recebimento da petição
inicial  da  ação  de  improbidade  que  ela  traga  todos  os  elementos
necessários  à  condenação  sob  pena  de  esvaziar  a  instrução.
Precedente  do  STJ. A  alegação  de  ilegitimidade  de  parte,  é  matéria
dependente  de  prova.  Indícios  suficientes  da  existência  de  ato  de
improbidade imputado aos réus, para fundamentar o juízo de delibação para
o  recebimento  da  ação,  com base  no  art.  17,  §  6º  da  Lei  n.  8.429/92.
Decisão devidamente fundamentada. Inexistência de inépcia da inicial ou
prejuízo  à  defesa.  Agravo  desprovido.  (TJ-RS  -  AI:  70059710004  RS,
Relator: Marco Aurélio Heinz, Data de Julgamento: 16/07/2014,  Vigésima
Primeira  Câmara  Cível,  Data  de  Publicação:  Diário  da  Justiça  do  dia
23/07/2014)

ADMINISTRATIVO.  ATO  DE  IMPROBIDADE  ADMINISTRATIVA.
INFRAERO.  VENDA  SIMULADA  DE  MANGUEIRAS  DE  INCÊNDIO.
TERCEIRO  QUE  CONCORRE  PARA A PRÁTICA DO  ATO  ÍMPROBO.
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RESSARCIMENTO  AO  ERÁRIO.  RESPONSABILIDADE  SOLIDÁRIA.
CABIMENTO. LEI 8.429/92.  I- Aquele concorre para a prática de ato de
improbidade,  mesmo  não  sendo  agente  público,  também  responde
pelo integral ressarcimento ao erário. Inteligência dos artigos 3º e 5º da
Lei 8.429/92. II- A venda simulada das mangueiras de incêndio resultou
do concurso de condutas voluntárias dos réus (ex-agente público da
INFRAERO e do representante do fornecedor de material), resultando
em ato  lesivo ao erário.  Responsabilidade solidária  configurada. III-
Apelo desprovido. (TRF-2 - AC: 373623 RJ 2001.51.01.020413-3, Relator:
Desembargador  Federal  THEOPHILO  MIGUEL,  Data  de  Julgamento:
12/11/2008,  SÉTIMA TURMA ESPECIALIZADA, Data de Publicação: DJU -
Data::12/12/2008 - Página::268)

Cristalina a prática de atos de improbidade administrativa que acarretaram

lesão ao erário municipal, enriquecendo-se ilicitamente, praticando os atos previstos

nos art. 9º, caput, combinado com o art. 3º, ambos da Lei nº 8.429/92.

III – DA NECESSIDADE DE RESSARCIMENTO AO ERÁRIO 

Consoante evidenciado, os réus frustraram a licitude do processo licitatório,

dando  ensejo  ao  superfaturamento  e  liberação  de  verbas  públicas  de  maneira

irregular, conforme descrito no item II.4 da presente inicial.

Foi apurado, por meio da análise da perícia constante no citado Inquérito Civil

nº 06.2015.00003081-9, superfaturamento e danos nos itens a seguir:

Data do Pagamento
Autoridade

liberadora da verba
Irregularidade Valor

18/11/2013
Isoares Martins de

Oliveira

Liberou verba com
base em medição com
quantidade superior ao

valor contratado

R$ 10.75312

07/03/2014
24/03/2014

Antônia Luciana da
Costa Oliveira*

Liberou verbas com
base em medições

dúplices e com
diversos itens

superfaturados

R$ 68.260,68

12 Diferença entre o preço total que deveria ter sido pago (6.759,60) em relação ao preço total medido (17.512,60).
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TOTAL R$ 79.013,68

*com aval do ex secretário Municipal de Infraestrutura e Transporte Rosan Soares da
Costa

Portanto, consoante tabela acima, Isoares Martins de Oliveira, ex-Prefeito de

Baraúna, em conjunto com Josete Araújo, presidente da CPL, em 2013, geraram

dano ao erário no valor total de R$ 32.259,00 (trinta e dois mil, duzentos e cinquenta

e nove reais)13.

Por  fim,  verifica-se  a  responsabilidade  solidária  existente  entre  e  Rosan

Soares da Costa e Antônia Lucia da Costa Oliveira, devido terem gerados juntos o

dano ao erário total de R$ 204.782,04 (duzentos e quatro mil, setecentos e oitenta e

dois reais e quatro centavos)14.

Uma vez demonstrado a prática, pelos demandados, de ato de improbidade

administrativa devem ser aplicadas as sanções previstas no artigo 12, inciso II, da

Lei n. 8.429/92,  in verbis: “na hipótese do art. 10, ressarcimento integral do dano,

perda dos bens ou valores acrescidos ilicitamente ao patrimônio, se concorrer esta

circunstância, (…) pagamento de multa civil de até 2 (duas) vezes o valor do dano

(…)”.

O ressarcimento do Erário em caso de prejuízo, decorre dos artigos 186 e 927

do Código Civil,  e de disposição expressa da Lei  de Improbidade Administrativa,

artigo 5º.

No  caso  dos  autos,  ISOARES  MARTINS  e  JOSETE  ARAÚJO  foram  os

responsáveis  pela  ordenação  de  despesa  baseada  em  boletim  de  medição  em

desacordo com os serviços contratados, ensejando prejuízo ao patrimônio público.

De igual modo, ANTONIA LUCIANA foi a responsável pelo superfaturamento

das obras públicas, as quais foram pagas com recurso público, ensejando prejuízo
13 Correspondente ao superfaturamento e pagamento irregular (10.753) acrescido da multa correspondente a duas vezes o

valor daquele (21.506), nos termos do art. 12, II, da Lei nº 8.429/92 ( STJ – REsp: 665360 SC 2004/0085326-1, Relator:
Ministro LUIZ FUX, Data de Julgamento: 19/04/2007, T1 – PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJ 17/05/2007 p. 198)

14 Correspondente ao superfaturamento e pagamento irregular (68.260,68) acrescido da multa correspondente a duas vezes
o valor daquele (136.521,36), nos termos do art. 12, II, da Lei nº 8.429/92 ( STJ – REsp: 665360 SC 2004/0085326-1,
Relator:  Ministro  LUIZ  FUX,  Data  de  Julgamento:  19/04/2007,  T1  –  PRIMEIRA TURMA,  Data  de  Publicação:  DJ
17/05/2007 p. 198)
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ao erário e da liberação de verbas públicas com base em medições viciadas. 

Por  fim,  ROSAN SOARES foi  o  responsável  por  dar  aval  a  liberação  de

verbas  baseada  em  medição  forjadas,  enriquecendo  ilicitamente  a  empresa

contratada e ensejando prejuízo ao patrimônio público.

A administração  pública  custeou  a  recuperação  das  unidades  de  saúde,

executada apenas parcialmente, além de ter efetuado o pagamento com base em

diversos itens superfaturados, em total afronta ao ordenamento jurídico, liberando-se

gastos desnecessários. 

Não se pode desprezar  a  responsabilidade do ordenador de despesas de

realizar obras públicas conforme a lei. 

Sobre o assunto HUGO NIGRO MAZZILLI15 leciona:

Não raro o administrador comete ilegalidade e, ao ser cobrado, diz que está
pronta a obra que mandou fazer sem licitação, ou que os funcionários que
contratou sem concurso trabalharam regularmente, e não teria, pois, havido
dano ao patrimônio público. Assim, argumenta ele, não poderia o Estado
locupletar-se  ilicitamente  com  as  obras  realizadas  ou  com  os  serviços
prestados, de forma que não haveria dano ao patrimônio público nem, pois,
o  que  indenizar.  Alguns  julgados  têm  entendido  nesse  sentido.  Tal
entendimento é inaceitável  porque: a) o ordenamento jurídico admite em
vários  casos  a  presunção  de  lesividade  ao  patrimônio  público;  b)  ainda
quando não haja dano patrimonial, a lesividade ao erário pode decorrer da
própria  ilegalidade  do  ato  praticado;  c)  a  Lei  n.  8.429/92  não  sanciona
apenas os atos que causem dano ao erário  ou enriquecimento ilícito  do
agente,  mas  também  os  atos  que  importem  violação  a  princípios  da
Administração;  d)  as  sanções  da  Lei  de  Improbidade  Administrativa
independem,  pois,  da  efetiva  ocorrência  de  dano ao  patrimônio  público,
salvo  quanto  à  pena  de  ressarcimento;  e)  é  ato  de  improbidade
administrativa  que  presumivelmente  causa  prejuízo  ao  erário,  frustrar  a
licitude de processo licitatório ou dispensá-lo indevidamente, ou ordenar ou
permitir realização de despesas não autorizadas em lei ou regulamento; f)
não  só  os  danos  patrimoniais,  mas  também  os  danos  morais,  devem
expressamente  ser  objeto  da  ação  de  responsabilidade.  Quanto  aos
prejuízos propriamente patrimoniais em contratações ilegais, não raro existe
de forma efetiva: a uma, porque as contratações podem recair em favor de
apadrinhados políticos e por valores sem correspondência no mercado de
trabalho, o que, pelo menos, exige investigação. Além disso, tais ilicitudes
eliminam ou restringem o direito de todos de concorrerem em igualdade de
condições, dentro de critérios impessoais, e, ademais, permitem que, não

15 MAZZILLI. Hugo Nigro. A Defesa dos interesses difusos em juízo. 25.ed. São Paulo: Saraiva. 2012. Pág. 
206-210.
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raro, se degrade a qualidade das obras ou serviços contratados.(…) Ainda
que devam receber pela obra ou serviços os que acaso os tenham realizado
de boa fé, pela sua retribuição, quando devida, deve arcar o administrador
ímprobo que contratou indevidamente, e não a coletividade, que não pode
ser obrigada a custear as contratações ilegais que o administrador tenha
feito de seus favorecidos.  Enfim,  em se tratando de dano ao patrimônio
público,  em  diversos  casos  a  própria  lei  expressamente  presume  a
lesividade.

Assim, necessário o ressarcimento aos cofres públicos. 

IV – DOS PEDIDOS

Ante todo o exposto, requer o Ministério Público a este juízo, após a autuação

da presente peça, nos termos do art. 17 e seguintes da Lei 8.429/92: 

A)  a  AUTUAÇÃO da  presente  Ação  de  Improbidade  Administrativa,

NOTIFICANDO-SE  os  réus  para,  em  querendo,  em  quinze  dias,  oferecer

manifestação por escrito, que poderá ser instruída com documentos e justificações,

nos termos do disposto no art. 17, §7º, da Lei nº 8.429/92;

B)  o  RECEBIMENTO da ação,  determinando-se a  CITAÇÃO dos réus

para, querendo, responder a ação, sob pena de revelia e confissão ficta quanto à

matéria fática;

C)  a  NOTIFICAÇÃO do  Município  de  Baraúna/RN,  na  pessoa do seu

Chefe do Executivo ou Procurador, para, querendo, integrar a lide na qualidade de

litisconsorte ativo, na forma do disposto no artigo 17, §3º, da Lei nº 8.429/92;

D) a PROCEDÊNCIA DO PEDIDO para CONDENAR, solidariamente:

D.1.1.  ISOARES MARTINS DE OLIVEIRA pela  prática de improbidade

administrativa  prevista  no  art.  10,  nas  hipóteses  I,  VIII,  e  XII,  todos,  da  Lei  nº.

8.429/92, cujas penalidades encontram-se dispostas no art. 12, II do diploma legal

supra,  inclusive  o  ressarcimento  integral  do  dano provocado aos cofres  públicos

municipais;
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D.1.2. subsidiariamente, em não sendo atendido o pedido contido na letra

“D.1.1”, a condenação de ISOARES MARTINS DE OLIVEIRA pela prática prática de

improbidade administrativa prevista no art. 11,  caput, I, todos, da Lei nº 8.429/92,

cujas penalidades encontram-se dispostas no art. 12, III, do diploma legal supra;

D.2.1. ANTÔNIA  LUCIANA  DA  COSTA  OLIVEIRA  pela  prática  de

improbidade administrativa prevista no art. 10, nas hipóteses I, V e XII, todos, da Lei

nº.  8.429/92, cujas penalidades encontram-se dispostas no art.  12, II  do diploma

legal  supra,  inclusive  o  ressarcimento  integral  do  dano  provocado  aos  cofres

públicos municipais;

D.2.2. subsidiariamente, em não sendo atendido o pedido contido na letra

“D.2.1”,  a condenação de ANTÔNIA LUCIANA DA COSTA OLIVEIRA pela prática

prática de improbidade administrativa prevista no art. 11,  caput, I, todos, da Lei nº

8.429/92, cujas penalidades encontram-se dispostas no art. 12, III, do diploma legal

supra;

D.3.1. JOSETE ARAÚJO FERNANDES DE QUEIROZ  pela  prática  de

improbidade administrativa prevista no art. 10, nas hipóteses V, VIII e XI, todos, da

Lei nº. 8.429/92, cujas penalidades encontram-se dispostas no art. 12, II do diploma

legal  supra,  inclusive  o  ressarcimento  integral  do  dano  provocado  aos  cofres

públicos municipais;

D.3.2. subsidiariamente, em não sendo atendido o pedido contido na letra

“D.3.1”,  a  condenação  de  JOSETE  ARAÚJO  FERNANDES  DE  QUEIROZ  pela

prática de improbidade administrativa prevista no art. 11,  caput, I, todos, da Lei nº

8.429/92, cujas penalidades encontram-se dispostas no art. 12, III, do diploma legal

supra;

D.4.1. ROSAN  SOARES  DA  COSTA  pela  prática  de  improbidade

administrativa prevista no art. 10, nas hipóteses I e XII, todos, da Lei nº. 8.429/92,

cujas  penalidades encontram-se dispostas  no art.  12,  II  do  diploma legal  supra,

inclusive o ressarcimento integral do dano provocado aos cofres públicos municipais;
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D.4.2. subsidiariamente, em não sendo atendido o pedido contido na letra

“D.4.1”, a condenação de ROSAN SOARES DA COSTA pela prática de improbidade

administrativa  prevista  no  art.  11,  caput,  I,  todos,  da  Lei  nº  8.429/92,  cujas

penalidades encontram-se dispostas no art. 12, III, do diploma legal supra;

D.5. POLY  CONSTRUÇÕES  E  EMPREENDIMENTOS  LTDA  e

PROLOCAR – PRODUTOR AGRICOLA E LOCAÇÃO DE MÁQUINAS EIRELI ME

pela  prática  de  ato  de  improbidade  administrativa  previsto  no  art.  9º,  caput,

combinado com o art. 3º, ambos da Lei nº 8.429/92, revertendo todos os valores à

Fazenda Pública do Município de Baraúna;

E)  a  CONDENAÇÃO dos  réus  ao  pagamento  de  custas  e  demais

despesas processuais.

F) caso entenda que outras provas devem ser produzidas, pugna pela

produção de todas as que se fizerem necessárias, especialmente, os depoimentos

pessoais dos requeridos.

Dá-se à causa16, o valor R$ 237.041,04 (duzentos e trinta e sete mil, quarenta

e um reais e quatro centavos)17, montante referente à lesão causada ao Município de

Baraúna/RN.

Baraúna/RN, 22 de janeiro de 2019.

Lúcio Romero Marinho Pereira
Promotor de Justiça, em substituição

16De acordo com o esposado no Recurso Especial nº 665.360, de relatoria do Ministro Luiz Fux, o Superior Tribunal de Justiça
entende que o valor da causa deve corresponder ao proveito econômico pretendido com o ajuizamento da demanda, ou seja,
deve-se incluir, além do valor acrescido ilicitamente ao patrimônio, o valor da multa prevista no art. 12 da Lei 8.429. (STJ –
REsp: 665360 SC 2004/0085326-1, Relator: Ministro LUIZ FUX, Data de Julgamento: 19/04/2007, T1 – PRIMEIRA TURMA,
Data de Publicação: DJ 17/05/2007 p. 198).79.013,68
17O valor da presente causa contém a importância acrescida ilicitamente ao patrimônio (79.013,68) e duas vezes o valor total
da multa (R$ 158.027,36), nos termos do art. 12, II, da Lei 8.429/92.
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