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 EXCELENTÍSSIMO (A) SENHOR (A) DOUTOR (A) JUIZ (A) DE DIREITO DA 

VARA DE FAZENDA PÚBLICA DA COMARCA DE BELÉM 

  

  

 

 

O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ, por 

intermédio da Promotora de Justiça, titular da 2º Promotoria de Justiça de 

Defesa do Patrimônio Público e Moralidade Administrativa de Belém, que ao 

final assina, com endereço profissional na Rua Ângelo Custódio, nº 36, bairro 

da Cidade Velha, nesta capital, CEP 66015-160, onde receberá, pessoalmente, 

as comunicações processuais, legitimado pelos artigos 127, caput, e 129, III, 

da Constituição Federal; no art. 17, caput, da Lei n. 8.429/1992; no artigo 25, 

IV, “a” e “b”, da Lei n. 8.625/93; no art. 52, VI, “a” e “b”, da Lei Complementar 

Estadual n. 057/2006, e no art. 5º, I, da Lei n. 7.347/85, propor a presente 

AÇÃO CIVIL PÚBLICA POR ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA, em 

face de: 

1- MUNICÍPIO DE BELÉM, na pessoa do Prefeito, 

ZENALDO RODRIGUES COUTINHO JUNIOR, 

brasileiro, casado, atual Prefeito de Belém, 

portador do RG nº. 3926068- SSP/PA e inscrito 

no CPF sob o nº. 116.610.542-34, residente na 

Av. Magalhães Barata, nº. 231, apto. 1002, 

Nazaré, CEP 66.040-170, Belém/PA. 

 

2- PROJETO IMOBILIÁRIO PORTAL DO 

MANGAL SPE 54 LTDA.; CNPJ 

08.698.617/0001-34, com endereço para 

localização na Rua Arsenal, 380, Bairro Cidade 

Velha, CEP: 66.023-110. 
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3-  FRANCISCO FERREIRA DE CASTILHO, CPF: 

098.696.042-49, representante legal da empresa 

Projeto Imobiliário do Portal do Mangal, com 

endereço: Trav. lomas Valentino n. 991, Apto. 

602, CEP:66080-321 

 

4- JORGE PINA – Diretor da FUMBEL, Presidente 

da FUMBEL, Endereço: Av. Gov. José Malcher 

n.º 295 – Memorial dos Povos. CEP:66030-065 

 

5- HELIANA DA SILVA JATENE – CPF :000954-

51234, NASC. 07/02/1945, TRAV DOM 

ROMUALDO DE SEIXAS 1424, 24 ANDAR, CEP 

66055-200. 

 

6- AMÉRICO RICARDO S. FERREIRA – CPF 

678.942.672-87, NASC. 19/04/1981, ENDE. 

TRAV SÃO FRANCISCO 248 APTO 502 CEP: 

66023530. 

 

7- ANNETE KLAUDIA AMORIM – CPF 

270.869.172-49, NASC. 27/01/1965, 

ENDEREÇO: RUA DIOGO MOIA N. 770 

APTO1002, CEP 66055-170. 

 
 

  

I - DOS FATOS: 

 

Em 07 de agosto de 2018, instaurou-se nesta 2ª Promotoria de 

Justiça, a Noticia de Fato de n° 000280-151/2018, que instrui a presente Ação, 
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em virtude de ter recebido representação de diversas entidades noticiando 

possíveis irregularidades na execução da obra denominada “Atacadão S.A”, 

localizado na Rua Arsenal, no Portal da Amazônia - Orla de Belém. 

Na notícia de fato em epigrafe constam a presença de diversas 

irregularidades nas licenças emitidas pelas Secretarias Municipais de Belém, 

além da emissão de alvarás que estariam em desacordo com disposições 

legais, pois foi emitido de forma inadequada a zona pertencente ao projeto - 

zoneamento – ZAU 7- Setor III - previsto no Plano Diretor Municipal, e na Lei 

de Controle Urbanístico. 

Para melhor análise dos fatos, foram solicitadas cópias dos 

projetos aprovados pela FUMBEL, SEURB, e demais Secretarias que 

compõem a Central de Análise de Projetos-CAP. Na posse dos documentos 

recebidos, houve, por conseguinte, o direcionamento destes documentos para 

a análise e emissão de relatório técnico dos servidores dos Grupo de Apoio 

Técnico Interdisciplinar do Ministério Público- GATI. 

Portanto, com base na documentação analisada, foi constatado 

que as licenças foram concedidas sob o manto de diversas irregularidades pelo 

Município e, além da identificação destas irregularidades, como se não 

bastasse, o empreendedor ainda executou a obra em desacordo com a altura 

estipulada em documento que já estava irregular. 

Em 24 de agosto de 2018, foi emitida por esta 2º Promotoria de 

Justiça a Recomendação de n.º 003/2018 – 2CPJDPPMA, que recomendou a 

interdição e embargo da construção do empreendimento de comércio 

atacadista. 

As ilegalidades serão apontadas detalhadamente em itens a 

seguir e, diante de tais fatos, não restou alternativa ao Ministério Público, 

senão ingressar com a presente Ação Civil Pública por Ato de Improbidade 

Administrativa. 
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A) ANÁLISE DO PARECER DE N º 114/2016 AP – DEPH/FUMBEL QUE 

APROVOU O PROJETO ACIMA DO GABARITO LEGALMENTE PREVISTO - 

INFRIGÊNCIA AO PRINCIPIO DA LEGALIDADE. 

 

  A obra do “Atacadão” foi licenciada pela CAP – Central de 

Análise de Projetos da Prefeitura Municipal de Projetos, cujo objetivo é garantir 

uma análise unificada e integrada de projetos, pelos diversos órgãos da 

Prefeitura Municipal, quais sejam: SEURB, SEMMA, SEMOB e SESAN. 

Assim, para a liberação da obra o processo foi iniciado na 

SEURB, por meio de consulta prévia, com a apresentação do projeto básico, 

porém, considerando que o terreno a ser utilizado pelo Atacadão está 

localizado na área de entorno do Centro Histórico de Belém, que é 

patrimônio tombado pela Lei nº 7.709/1994, o projeto do Atacadão foi 

submetido à análise prévia da FUMBEL, com o parecer do órgão proteção 

ao patrimônio que deu subsídios à análise das demais Secretarias 

Municipais. 

Em 17/10/2016, a FUMBEL emitiu o Parecer nº 114/2016 AP – 

DEPH/FUMBEL, que enquadra o terreno na categoria de RENOVAÇÃO, para a 

qual a legislação vigente exige que uma nova edificação se insira de maneira 

harmônica ao seu entorno (fl. 59 - 61).  

Consta, no retro citado parecer, assinado pelo diretor do 

DEPH/FUMBEL, Jorge Pina, e pela Presidente da FUMBEL, Heliana da Silva 

Jatene, a informação de que o gabarito previsto pela norma é de 7 metros 

(fl. 61), porém, afirmam no parecer, que o projeto ultrapassa essa marca em 

razão da necessidade de instalação de dutos de resfriamento. No entanto, a 

FUMBEL não informa em quanto metros o projeto excederia ao limite legal. 

Apenas justifica que há predominância da horizontalidade e, fazendo referência 

ao quartel arsenal de marinha, afirma que esta edificação não sofrerá impacto 

no tocante a sua visibilidade e estabilidade, em razão pela qual o projeto foi 

aprovado.       

Verifica-se, nitidamente, que o parecer emitido pela FUMBEL viola 

o Princípio da Legalidade no momento em que, por motivos lânguidos, 
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desobedeceu ao gabarito previsto na Lei no 7.709/1994 – Lei do Patrimônio 

Histórico, onde declara que a obra a ser realizada no entorno da cidade não 

poderá exceder a altura de 7 metros. 

Requisitada, a FUMBEL não encaminhou ao Ministério Público o 

projeto arquitetônico aprovado, alegando impossibilidade. Contudo, a SEURB, 

por meio do Ofício no 1201/2018 – GABS/SEURB, de 04/09/2018, enviou as 

pranchas do projeto arquitetônico que foram carimbadas (o que significa que, 

em tese, foram analisadas e aprovadas) pela FUMBEL e, após análise da 

equipe técnica deste Órgão Ministerial, constatou-se que o gabarito previsto 

no referido projeto arquitetônico foi de 9,50m, ou seja, excedendo em 

2,50m a previsão de gabarito máximo estipulado para a área (7 metros) - 

segundo o Anexo IV da Lei no 7.709/1994 – Lei do Patrimônio Histórico. 

Portanto, em suma, tem-se que o parecer técnico de nº 114/2016 

AP – DEPH/FUMBEL, aprovou a construção da obra acima do permissivo 

legal, que conforme constatado chegou a medida de 9.50m. Todavia, além da 

irregular concessão, verificou-se, através de vistoria in locu, realizada pela 

equipe técnica do Ministério Público, que a obra efetivamente construída 

chegou a abissal medida de 12,55m, ou seja, o projeto foi aprovado na altura 

de 9.5 metros, e absurdamente foi construído na altura de 12.55m. 

Destarte, em virtude da violação ao princípio da legalidade 

claramente transgredido, devem responder tanto a empresa quanto os 

servidores envolvidos na expedição do parecer técnico em apreço. 

Em suma, verificou-se que gabarito (altura) da edificação não 

poderia ultrapassar 7 metros, mas foi aprovado em 9,50m, e está sendo 

executado pelo empreendedor em 12 metros e 55 centímetros, ultrapassando, 

portanto, em 5,55m ao que é permitido pela legislação, infringindo assim 

indubitavelmente o princípio da legalidade.  

Caracterizada está a ilegalidade praticada pela FUMBEL ao 

autorizar um projeto, com gabarito superior ao permitido pela Lei do 

Patrimônio Histórico, bem como a violação do empreendedor que 

executou a obra em desacordo à aprovação dos órgãos competentes. 
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Oportunamente esclareço que em análise realizada pela própria 

FUMBEL (vistoria técnica de n.º 001/2018), no dia 31/08/2018, houve a 

constatação de que a execução da obra estava em desacordo com o gabarito 

aprovado, que conforme já asseverado, o gabarito aprovado foi de 9.50m, e o 

executado na obra é de 12.70m.(fl. 288-291) 

 

B) DAS LICENÇAS CONCEDIDAS: LICENÇA PRÉVIA (LP) E LICENÇA 

DE INSTALAÇÃO (LI) – AUSÊNCIA DE DOCUMENTOS IMPRESCIDÍVEIS 

PARA A SUA EMISSÃO – INCONGRUÊNCIA NA EMISSÃO SIMULTÂNEA. 

 

É de conhecimento amplo e geral que uma obra dessa magnitude, 

qual é a do “ Atacadão”, precisa conter uma gama de documentação, assim 

como a realização dos estudos técnicos previstos nos normativos legais. 

A Resolução do CONAMA nº 237/2007 estabelece em seu art. 8º, 

incisos I e II, que: 

I- A Licença Prévia (LP) será concedida na fase preliminar 

do planejamento do empreendimento ou atividade aprovando 

sua localização e concepção, atestando a viabilidade ambiental 

e estabelecendo os requisitos básicos e condicionantes a 

serem atendidos nas próximas fases de sua implementação;  

II- A Licença de Instalação (LI) autoriza a instalação do 

empreendimento ou atividade de acordo com as especificações 

constantes dos planos, programas e projetos aprovados, 

incluindo as medidas de controle ambiental e demais 

condicionantes, da qual constituem motivo determinante; 

 

Em todas as fases do licenciamento a SEMMA deve estabelecer 

condicionantes que devem ser cumpridas pelo empreendedor, para que possa 

chegar à fase seguinte. Assim, a licença de instalação só pode ser 

expedida se forem cumpridas as condicionantes estabelecidas na licença 

prévia. 

No entanto, no caso do Atacadão, a Licença Prévia nº 053/2017 e 

a Licença de Instalação nº 099/2017 foram expedidas, concomitantemente, 
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todas emitidas no dia 22/12/2017. É certo que não há impedimento legal 

para a expedição simultânea das referidas licenças, todavia, é, no mínimo, 

incongruente, pois entre uma etapa e outra há exigências a serem 

cumpridas.  

Em criteriosa análise ao processo de licenciamento ambiental da 

SEMMA, verificou-se uma série de irregularidades, que maculam a validade do 

licenciamento ambiental do empreendimento, quais sejam: 

 

1. As licenças foram deferidas sem que o empreendedor 

tivesse apresentado a documentação constante no Termo de 

Notificação n° 004/2017, referente ao processo n° 270/2016 – 

CAP/PMB e no Termo de Referência, padrão para a construção 

civil.  

 

2. A Licença Prévia nº 053/2017 foi emitida sem a 

apresentação de documentos básicos, como o requerimento 

padrão da SEMMA para solicitação da LP; o levantamento 

Planialtimétrico do terreno; a identificação da área permeável; a 

Autorização de Supressão Vegetal; a Declaração de Informações 

Ambientais – DIA; e o atestado de viabilidade técnica da 

COSANPA; 

 

3. Da mesma forma, a Licença de Instalação nº 099/2017 foi 

deferida sem o protocolo do requerimento padrão de solicitação 

de LI; sem a publicação da concessão do Diário Oficial do 

Município; sem o memorial justificativo de impacto no trânsito 

(Decreto nº 80.506/2014), solicitado no termo de notificação nº 

004/2017; e sem o cumprimento integral das condicionantes 

estabelecidas na licença prévia; 
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4. O Estudo de Impacto de Vizinhança, apresentado pelo 

empreendedor, não abordou elementos essenciais à análise do 

órgão ambiental, tais como: 

 
4.1. Com relação à área do empreendimento: não há referência 

ao memorial descritivo da área do empreendimento, bem como 

não há informações da Superintendência do Patrimônio da União 

(SPU), indicando se a área está em terreno de marinha; 

 

4.2. Com relação à área de entornou: não levou em consideração 

o Parque Naturalístico Mangal das Garças, bem como não 

menciona o Hospital Naval de Belém, o qual deveria ser analisado 

devido aos possíveis impactos no trânsito e ruídos (movimentação 

de grandes veículos – carga e descarga); 

 

4.3. Quanto aos elementos técnicos, imprescindíveis: o estudo 

não trata do balanço hídrico; de insolação e sombreamento, 

causados pela edificação; a questão da ventilação, 

especialmente, considerando que o projeto ultrapassa o gabarito 

legal; 

 

4.4. Com relação ao meio ambiente natural: não menciona se há 

vegetação a ser suprimida ou a existência de fauna; 

 

4.5. Com relação aos impactos negativos: não informa a 

infraestrutura necessária e área de disposição de resíduos 

sólidos, apenas descreve que o recolhimento será feito pela 

Prefeitura, porém, na qualidade de grande gerador tem a 

responsabilidade na coleta e disposição final ambientalmente 

adequada de todos os resíduos gerados, inclusive os resíduos 

orgânicos; e  menciona os ruídos e as emissões atmosféricas 

somente na fase de instalação, omitindo-se com relação à 
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operação, quando é provável que a emissão de ruídos 

provenientes de manobras de veículos pesados (carga e 

descarga). 

 

5. O Termo de Referência não exige o Relatório de Controle 

Ambiental – RCA, levando a erros como da ausência de 

diagnóstico socioambiental e econômico da área de influência do 

empreendimento, apresentado de forma superficial no estudo de 

impacto de vizinhança; 

 

Resta claro, portanto, ante a todos os itens enumerados 

acima, que o licenciamento foi deferido, sem que tenham sido levados em 

consideração elementos basilares, elementos sem os quais torna o ato 

administrativo eivado de ilegalidades.    

Em resposta (fls. 201- 202), a SEMMA afirmou, entre outras 

coisas, que identificou no decorrer do processo de licenciamento a 

ausência de documentos, a presença de inconsistências, e o 

descumprimento das condicionantes no prazo legal (30 dias), motivo pelo 

qual procedeu o cancelamento das licenças em destaque.  

Informou, de semelhante modo, que realizou a abertura de 

processo administrativo com o escopo de apurar as irregularidades 

apontadas (processo de n.º 5624/2018). 

A declaração da Secretaria de Meio ambiente - SEMMA não deixa 

dúvidas sobre a existências de atos de improbidade administrativa que 

ocorreram no transcorrer da liberação e execução da obra denominada “ 

Atacadão”.  

 

 

C) DA ÁEREA – INCONSISTÊNCIA ENTRE AS ÁREAS DECLARADAS 

NAS LICENÇAS. 
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Em relação ao processo de licenciamento urbanístico da obra 

junto à SEURB/CAP, que culminou na emissão do Alvará de Obras no 

590/2017, ressalta-se que foram juntadas, pela SEMMA, a Licença Prévia no 

053/2017 e a Licença de Instalação no 099/2017, datadas de 22/12/2017, 

ocorre que a primeira faz referência a uma área de 47.506,67m2 , e a 

segunda refere-se a uma área de 8.386,26m2.  

Todavia, incoerentemente, o único documento de propriedade do 

terreno do empreendimento (Certidão Digitalizada da Matrícula 46.109 – 

Cartório Registro de Imóveis 1o Ofício), juntado ao processo de licenciamento 

urbanístico, diz que a área do terreno é de 31.253,83m2. 

Fica evidente que não há consenso, nem pelo empreendedor, 

nem pelas Secretarias, sobre qual área esteja legalmente licenciada e, para 

piorar, não sendo comprovada a titularidade cartorária, não havia que se falar 

nem em concessão de todas as licenças por parte do Município. 

 Em função da confusão exposta em relação às áreas 

“apresentadas” ao Município, constatou-se também que o projeto arquitetônico 

apresentado à SEURB não prevê área permeável que é exigida por lei, 

apesar da disponibilidade de terreno para incorporar tal solução ao projeto. 

 Ressalta-se, oportunamente, que os próprios servidores das 

Secretarias declararam, em reunião, que seria prática comum indicar 

posteriormente a área que servirá para tal fim. 

          

C) DO DESCUMPRIMENTO AO PLANO DIRETOR DO MUNICÍPIO DE 

BELÉM: LEI MUNICIPAL Nº 8.655/2008 – DA RESPONSABILIDADE DA 

PREFEITUTA DE BELÉM ANTE A AUSENCIA DE FISCALIZAÇÃO. 

 

Após todo o histórico do licenciamento apresentado, com falhas 

na concessão por parte do Município e na execução, é mister frisar cada item  

onde o licenciamento descumpre na legislação. 

 De acordo com o Anexo V da Lei Municipal nº 8.655/2008, de 

30/07/2008, que dispõe sobre o Plano Diretor do Município de Belém, o terreno 

do empreendimento analisado está localizado na ZAU-7 Setor III. 
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Segundo o artigo 94, § 7º da mesma Lei, temos que “A ZAU 7 – 

Setor III, é uma zona de orla fluvial, caracteriza-se pela presença de ocupação 

desordenada, habitações e infraestrutura precárias, presença de atividades 

portuárias privadas tradicionais, degradação ambiental, risco social e presença 

de edificações históricas”.  

Já o § 8º do artigo, expõe que a ZAU 7 – Setor III tem como 

objetivos: 

 

I - requalificar, preservar e conservar os imóveis de valor 

histórico; 

II - reordenar e qualificar a infraestrutura urbana e as 

edificações; 

III - incentivar as atividades turísticas e culturais; (grifo nosso) 

IV - desestimular o uso habitacional; 

V - eliminar a situação de risco das áreas de ocupação 

precária. 

 

O parágrafo 9° estabelece como diretrizes da ZAU 7 – Setor III: 
 

I - recuperar áreas degradadas, livres ou ocupadas, 

potencializando as suas qualidades paisagísticas; (grifo nosso) 

II - requalificar e ampliar a infraestrutura urbana, especialmente 

para o desenvolvimento de atividades turísticas, culturais, de 

esporte e lazer; (grifo nosso) 

III - requalificar a infraestrutura portuária e de entreposto 

comercial; 

IV - valorizar a integração existente entre o patrimônio natural e 

o patrimônio construído. 

 

De acordo com o Anexo VI do Plano Diretor, o local do 

empreendimento está inserido no setor A1 da orla do Rio Guamá, que, 

segundo o artigo art. 111 do PDU, faz parte de Zonas Especiais de Interesse 

Ambiental (ZEIA), da Macrozona do Ambiente Urbano (ANEXO VI) (grifo 

nosso): 
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I - Parque Ecológico do Município de Belém; 
II - Parque Guajará; 
III - Parque Ariri; 
IV - área da Marinha; 
V - orla do rio Maguari; 
VI - orla continental do rio Guamá e baía do Guajará; (grifo 
nosso) 
VII - orla das ilhas de Mosqueiro, Caratateua e Cotijuba;(...) 
§1º. As orlas urbanizadas do Município ficam definidas como 
zonas de interesse para fins de recuperação urbanística, 
paisagística e do patrimônio arquitetônico, identificadas no 
ANEXO VI como Setor A (grifo nosso). 

 
Ou seja, as orlas urbanizadas, incluindo o setor A1, onde está 

sendo instalado o empreendimento, fazem parte da Zona Especial de Interesse 

Ambiental – ZEIA, conforme demonstrado no art. 111 do Plano Diretor. 

 
Logo, podemos concluir que a instalação do empreendimento foi 

autorizada desconsiderando os aspectos previstos para requalificação da área 

e incentivo ao turismo.  

Hodiernamente a comunidade foi agraciada com o projeto do 

“Portal da Amazônia”, obra que valorizou o entorno e apresentou opção de 

lazer não só ao bairro, mas a todos os moradores de Belém, servindo com 

ponto de referência para diversos eventos culturais. 

Isso demonstra que um empreendimento do porte como está 

apresentado, além de ferir aspectos paisagísticos e naturais, transparece que a 

atividade “atacadista” não se encaixa ao panorama hoje visualizado na orla. 

Belém necessita de acesso ao rio, e um empreendimento de tal porte só 

apresenta impacto visual, no trânsito e na história, em seu entorno. 

O Plano Diretor, ao delimitar porte para atividades no setor, o faz 

justamente para valorizar a área em destaque, e se reconhecidamente a parte 

contrária assume extrapolar o limite de altura imposto pela lei, é por que não 

tem o interesse em adequar a atividade às regras anteriormente existentes. 

Por isso é que, em relação à altura do gabarito constatada “in 

loco”, ficou confirmado que ultrapassa o previsto para o modelo urbanístico no 

qual se encaixa o empreendimento, que é de 7,00m, conforme Anexo IV da Lei 
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Municipal nº 7709, de 18/05/1994 – Lei do Patrimônio Histórico. Assim, o 

relatório técnico expõe que o gabarito do galpão, medido “in loco” durante 

a vistoria, foi de 12,70m, com o piso inacabado, de modo que após a 

execução do piso, o gabarito deve ficar em torno de 12,55m, extrapolando 

o gabarito máximo previsto para o modelo urbanístico. 

Percebe-se a ausência de fiscalização do projeto por parte do 

poder público, onde a empresa, ardilosamente, e por mera liberalidade 

executou de forma divergente do que fora estipulado. 

Portanto, cabível o enquadramento do Prefeito de Belém ante a 

ausência do dever de fiscalização, posto que, como se verifica nos autos, as 

irregularidades são tão claras, que as pessoas da comunidade, desprovidas de 

conhecimento técnico, identificaram visualmente a irregularidade do 

empreendimento com relação a altura. 

O artigo 120 da Lei Complementar de Controle Urbanístico expõe 

como premissas à regularidade de uma obra, em relação ao licenciamento: 

 

Art. 120. Uma vez aprovado o projeto do parcelamento ou do 
remembramento, o interessado assinará termo de 
compromisso no qual se obrigará: 
 
I - a executar as obras e serviços exigidos de conformidade 
com os projetos aprovados e dentro do prazo fixado; 
II - a não outorga qualquer escrituração definitiva de venda de 
lotes antes de concluídas as obras previstas no inciso I e de 
cumpridas as demais obrigações legais ou assumidas no termo 
de compromisso. 

 

Em relação à fiscalização da obra: 

 

Art. 126. Sempre que as obras estiverem em desacordo com 
os projetos aprovados ou com o termo de compromisso 
firmado, o loteador será intimado a regularizá-las em prazo 
a ser fixado pela Prefeitura Municipal. 

   
  
Art. 129. Verificado o não atendimento da intimação ou a não 
regularização solicitada pela Prefeitura Municipal, as obras 
serão embargadas. 
 
§ 1º. Do auto de embargo constarão: 
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I - nome do loteamento; 
II - nome do proprietário; 
III - nome dos responsáveis técnicos; 
IV - razão do embargo; 
V - data do embargo; 
VI - assinatura do responsável pela implantação das obras; 
VII - assinatura da autoridade municipal responsável pelo 
embargo. 
 
§ 2º. A assinatura do responsável pelas obras não constitui 
formalidade essencial à validade do auto. 
  
Art. 130. Verificada pelo órgão municipal competente a 
remoção da causa do embargo, o mesmo será sustado. 
  
Art. 131. Constatado o não atendimento ao embargo, serão 
tomadas as medidas judiciais necessárias ao cumprimento do 
mesmo. 
Parágrafo único. As providências definidas no caput deste 
artigo não isentam o proprietário do empreendimento das 
demais sanções e ressarcimentos cabíveis. 
  
Art. 132. A Prefeitura comunicará o embargo ao Ministério 
Público e ao Cartório de Registro de Imóveis e informará a 
população através da colocação de placa no local do 
loteamento. 

 

Analisando os fatos ocorridos, percebe-se que o Município 

não atuou como deveria, pois, apesar de comunicar o Ministério Público 

pelo embargo da obra, só o fez após vistoria realizada pelo Ministério 

Público, a qual embasou o encaminhamento de duas Recomendações de 

PJ diferentes para suspensão imediata das licenças. 

Percebe-se claramente que o poder público deixou de atuar 

com presteza, fiscalizando se de fato a obra estaria em conformidade com 

os dispositivos legais. 

Por todos os argumentos acima apresentados, merece a ação ser 

conhecida e julgada procedente, condenando a empresa PROJETO 

IMOBILIÁRIO PORTAL DO MANGAL SPE 54 LTDA, por se beneficiar com 

as licenças irregulares, bem como, pelo absurdo descumprimento do 

gabarito que fora aprovado pela Poder Público Municipal, devendo por 

estes fatos ser responsabilizada a empresa. 
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Logo, a conduta da empresa pode ser enquadrada no art. 11, inc. 

I, da lei 8.429/92, quando, por mera liberalidade, praticou ato (construção 

acima do gabarito previsto) diverso do previsto na regra de competência 

(segundo o Anexo IV da Lei no 7.709/1994 – Lei do Patrimônio Histórico) 

 

 Art. 11. Constitui ato de improbidade administrativa que atenta 
contra os princípios da administração pública qualquer ação ou 
omissão que viole os deveres de honestidade, imparcialidade, 
legalidade, e lealdade às instituições, e notadamente: 

I - praticar ato visando fim proibido em lei ou regulamento ou 
diverso daquele previsto, na regra de competência. 

 

Quanto ao fato da empresa não ser agente público, mas pessoa 

jurídica de direito privado, o legislador sabiamente previu a possibilidade de 

responsabilizar uma empresa ao lado dos agentes públicos, mesmo porque 

o dever de probidade se estende a todas as pessoas que estejam vinculadas 

ao poder público, bem como a terceiros que se beneficiem do ato ilícito, 

inclusive às pessoas jurídicas de direito privado, portanto, a conduta da 

empresa ré enquadra-se perfeitamente no art. 3º da Lei 8.429/1992, onde 

descreve que: 

 

 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. (Grifo 
nosso) 
 

Destarte, a empresa “Atacadão”, vê-se sujeita as penas descritas 

no art. 12, I da lei de Improbidade.  

 

Art. 12.  Independentemente das sanções penais, civis e 
administrativas previstas na legislação específica, está o 
responsável pelo ato de improbidade sujeito às seguintes 
cominações, que podem ser aplicadas isolada ou 
cumulativamente, de acordo com a gravidade do fato:    
 
I - na hipótese do art. 9°, perda dos bens ou valores acrescidos 
ilicitamente ao patrimônio, ressarcimento integral do dano, 
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quando houver, perda da função pública, suspensão dos 
direitos políticos de oito a dez anos, pagamento de multa civil 
de até três vezes o valor do acréscimo patrimonial e proibição 
de contratar com o Poder Público ou receber benefícios ou 
incentivos fiscais ou creditícios, direta ou indiretamente, 
ainda que por intermédio de pessoa jurídica da qual seja 
sócio majoritário, pelo prazo de dez anos; 
 

 

II – DOS FUNDAMENTOS JURÍDICOS 

 

O agente público, em suas atividades, deve obedecer a diversos 

princípios administrativos, previstos no ordenamento jurídico, sobretudo 

aqueles do artigo 37 da Constituição Federal: 

 

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

 

Desses princípios os agentes e gestores da res publica não podem 

se afastar, sob pena de causar a nulidade do ato e de se submeterem a 

sanções administrativas, civis e penais.  

Por seu turno, a Lei n. 8.4929/92, em seu art. 4º, fazendo referência 

ao citado dispositivo constitucional, dispõe que: 

 

Os agentes públicos de qualquer nível ou hierarquia são 
obrigados a velar pela estrita observância dos princípios de 
legalidade, impessoalidade, moralidade e publicidade no trato 
dos assuntos que lhes são afetos. 

 

Em complementação ao art. 4º, prescreve o art. 11, também da Lei 

n. 8.429/92, que:   

Art. 11. Constitui ato de improbidade administrativa que atenta 
contra os princípios da administração pública qualquer ação ou 
omissão que viole os deveres de honestidade, imparcialidade, 
legalidade, e lealdade às instituições, e notadamente: 
 
I - praticar ato visando fim proibido em lei ou regulamento 
ou diverso daquele previsto, na regra de competência; 
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II - retardar ou deixar de praticar, indevidamente, ato de 
ofício; 

 

Para os fins da Lei 8.42892, probidade é o fiel acatamento aos 

princípios da Administração Pública. No artigo 4º do referido diploma legal 

estão descritos os deveres dos agentes públicos, dentre eles o fiel acatamento 

aos princípios da legalidade, moralidade, impessoalidade e publicidade. Trata-

se do dever ético de ter o agente público sua conduta guiada pela moral, 

capitaneada pelo senso ético e moral para o exercício de cargo, emprego ou 

função pública. 

 

Diante da extensa narrativa dos fatos, além de ter infringido o 

princípio da legalidade, os requeridos desconsideraram a ética que deve 

nortear o exercício da atividade pública, atingindo, com isso, o princípio da 

moralidade administrativa, vale dizer, de agir, em face da Administração 

Pública e dos administrados, com decoro e decência no exercício da 

atividade pública. 

Após análise detida do farto material probatório reunido nas 

notas técnicas emitidas por este Órgão Ministerial, bem como na própria 

declaração das secretarias que admitiram a existência de irregularidades 

nas emissões das licenças concedidas para a execução da obra, não 

resta duvida quanto ao agir imoral dos demandados, bem como da 

empresa que absurdamente, por mera liberalidade, descumpriu o parecer 

emitido pelos agentes públicos, sendo seus comportamentos configuradores 

de improbidade administrativa, tal como preconizado pelo art. 11, caput, incs. I 

e II, da Lei n. 8.429/1992.  

 

III – DAS SANÇÕES A QUE SE SUJEITAM OS REQUERIDOS 

 

Conforme cabalmente demonstrado o narrado nesta inicial, 

amparada em suficiente prova documental anexa, os agentes públicos estão 

sujeitos às sanções do art. 12, III, da Lei n. 8.429/92, que assim dispõe: 
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Art. 12. Independentemente das sanções penais, civis e 
administrativas, previstas na legislação específica, está o 
responsável pelo ato de improbidade sujeito às seguintes 
cominações. 
(...) 
III- na hipótese do art. 11, ressarcimento integral do dano, se 
houver, perda da função pública, suspensão dos direitos 
políticos de 3 (três) a 5 (cinco) anos, pagamento de multa 
civil de até cem vezes o valor da remuneração percebida 
pelo agente e proibição de contratar com o Poder Público ou 
receber benefícios ou incentivos fiscais ou creditícios, direta ou 

indiretamente, ainda que por intermédio de pessoa jurídica 
da qual seja sócio majoritário, pelo prazo de 3 (três anos). 

 

Dessa maneira, é possível concluir que:    

 

1 - Jorge Pina, Heliana da Silva Jatene, Américo Ricardo S. Ferreira 

e Annete Klautau Amorim, como agentes públicos responsáveis pela prática 

de atos de improbidade administrativa que atentam contra o princípio da 

legalidade e moralidade, encontram-se sujeitos aos preceitos sancionatórios 

previstos no art. 12, III, da Lei n. 8.429/92, pelas licenças concedidas 

irregularmente, por infringência ao art. art. 11, inciso I e II da Lei n. 

8.429/1992. 

 

2. A empresa PROJETO IMOBILIÁRIO PORTAL DO 

MANGAL SPE 54 LTDA e seu representante legal, Sr. Francisco Ferreira de 

Castilho, por se beneficiar com as licenças irregularmente concedidas, bem 

como que, por mera liberalidade, executou construção acima do gabarito 

permitido no Anexo IV da Lei no 7.709/1994 – Lei do Patrimônio Histórico), pelo 

que sua conduta incidiu no descumprimento previsto no art. 11, inc. I, da lei 

8.429/92. 

3 – A Prefeitura de Belém, por ausência de fiscalização da obra 

“Atacadão”, posto que, somente realizou o embargo após a intervenção deste 

Órgão Ministerial, portanto, incide em sua conduta a aplicação do art. 11, inc. II 

da lei 8429/92. 
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4 – DOS PEDIDOS E REQUERIMENTOS 

 

Por todo o exposto, requer o Ministério Público do Estado do Pará, 

por intermédio da Promotora de Justiça do 2º Cargo de Promotoria de Justiça 

de Defesa do Patrimônio Público e da Moralidade Administrativa que ao final 

assina: 

 
1. Seja determinada a notificação dos demandados para, no prazo 

de 15 (quinze) dias, oferecer manifestação, conforme prescrito no 

art. 17, §7º, da Lei n. 8.429/92, com a consequente decisão de 

recebimento desta ação, por esse Juízo, no prazo de 30 dias, 

tal como estabelecido no §8º do referido dispositivo legal; 

 
2. Após, recebida esta petição inicial, seja determinada a citação dos 

demandados para, querendo, oferecer contestação no prazo 

legal, sob pena de revelia; 

 
3. A notificação do Prefeitura Municipal de Belém do Pará, por 

seu representante legal, para, nos termos do art. 17, §3º, da Lei n. 

8.429/92, oferecer manifestação nos autos, observando o 

disposto no art. 6º, §3º, da Lei n. 4.717/1965 (“A pessoa jurídica 

de direito público ou de direito privado, cujo ato seja objeto de 

impugnação, poderá abster-se de contestar o pedido, ou poderá 

atuar ao lado do autor, desde que isso se afigure útil ao interesse 

público, a juízo do respectivo representante legal ou dirigente”); 

 
4. A condenação dos demandados ao pagamento de custas e 

despesas processuais; 

 
 

5. A procedência total da presente ação, com o reconhecimento da 

prática de ato de improbidade administrativa por parte dos 

requeridos que atentaram contra os princípios da administração 

pública, notadamente os da legalidade e moralidade, com a 

consequente condenação nas sanções do transcrito art. 12, III, 

da Lei n. 8.429/92, para o que se faz imprescindível, que seja 
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conferida prioridade na tramitação da ação ora ajuizada, o 

que se requer tendo em vista o disposto no art. 1º, VIII, do 

Provimento n. 12/2008, da Corregedoria de Justiça da Região 

Metropolitana de Belém. 

São os termos em que se pede deferimento. 

Belém (PA), 16 de maio de 2019. 

 

 

 

 

MARIELA CORREA HAGE 
2ª Promotora de Justiça de Defesa do Patrimônio Público 

e da Moralidade Administrativa de Belém - convocada. 
 

 

 

 

 
 
 

 

 


