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EXCELENTÍSSIMO SENHOR JUIZ DE DIREITO DA 4A VARA DA FAZENDA 

PÚBLICA DE PARAUAPEBAS – PA.  

 

 

 

“Há um tempo em que é preciso abandonar 

as roupas usadas, que já tem a forma do 

nosso corpo, e esquecer os nossos caminhos, 

que nos levam sempre aos mesmos lugares. 

É o tempo da travessia: e, se não ousarmos 

fazê-la, teremos ficado, para sempre, à 

margem de nós mesmos”. 

Fernando Teixeira de Andrade 

 

 

Ref.  Notícia de Fato SIMP nº 001899-030/2020   

 

 

 

 

 

 

 

O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ, por intermédio 

do Promotor de Justiça signatário, com fulcro nos artigos 37, caput e § 4º, 127 e 

129, inciso III, da Constituição da República, na Lei n.º 8.429/92, no art. 25, 

inciso IV, alíneas “a” e “b”, da Lei n.º 8.625/93 (Lei Orgânica Nacional do 

Ministério Público), na Lei n.º 7.347/85 (Lei da Ação Civil Pública) e no Código de 

Processo Civil, ajuíza a presente:  

 

 

AÇÃO CIVIL PÚBLICA POR ATO DE IMPROBIDADE 

ADMINISTRATIVA  (COM PEDIDO DE TUTELA DE EVIDÊNCIA) C/C 

OBRIGAÇÃO DE FAZER 

 

 

em desfavor de: 

 

https://www.pensador.com/autor/fernando_teixeira_de_andrade/
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MUNICÍPIO DE PARAUAPEBAS, CNPJ nº 

22.980.999/0001-15, com sede na Quadra Especial, s/n, 

Beira Rio, CEP 68515-000, representado pelo seu Prefeito 

Darci José Lermen; 

 

DARCI JOSÉ LERMEN, Prefeito do Município de 

Parauapebas, brasileiro, divorciado, nascido em 19/04/1965, 

natural de Santo Cristo-RS, filho de Maria Adelaide Lermen, 

CPF nº 441.755.230-49, com endereço profissional na sede 

da Prefeitura, situada na Quadra Especial, s/n, Beira Rio, 

CEP 68515-000, e com endereço residencial na Rua 17, nº 

13, Parauapebas - PA;  

 

GILBERTO REGUEIRA ALVES LARANJEIRAS, Secretário 

Municipal de Saúde de Parauapebas, portador do CPF n° 

039.545.864-10, brasileiro, filho de Sonia Regueira Alves 

Laranjeiras, com endereço profissional na R. E, 481 - Cidade 

Nova, Parauapebas - PA, CEP 68515-000; 

 

JOSÉ ANTÔNIO NÓBREGA MAIA, Assessor Especial 1, 

inscrito sob o número de Decreto 701/19, lotado na 

Secretaria Municipal de Saúde,  na R. E, 481 - Cidade Nova, 

Parauapebas - PA, CEP 68515-000; 

 

MAXIMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA, 

CNPJ 17.189.295/0001-99, com sede na AVENIDA D, QD. 

170, LT 09, CIDADE JARDIM, Parauapebas-PA, CEP 68515-

000; 

 

MOISES ALVES DE OLIVEIRA NETO, representante legal 

da empresa acima, portador do(a) CPF 449.604.841-87, 

filho de Jovina Oliveira de Carvalho, nascido em 25/03/1969, 

podendo ser encontrado na sede da empresa acima ou na 

Rua dos Babacus, s/n, Qd. B, Lt. 12, Goiânia-GO.  

 

 

1 - DOS FATOS:  

 

Conforme notícia de fato anexa, no dia 28 de abril de 2020, foi 

aberto procedimento administrativo para dispensa de licitação n. 07/2020, com a 

https://infoseg.sinesp.gov.br/infoseg2/?q=44175523049
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finalidade de contratação emergencial de empresa especializada para 

fornecimento de respiradores mecânicos para atender a demanda dos Leitos de 

UTI da ALA COVID, do Hospital Geral Evaldo Benevides (HGP), para atender a 

Secretaria Municipal de Saúde do Município de Parauapebas. 

 

O procedimento foi finalizado apenas dois dias depois, ou seja, em 

30 de abril de 2020, resultando na contratação da empresa MAXIMA 

DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA, CNPJ: 17.189.295/0001-99 – 

contrato nº 20200219 -, para aquisição de 20 respiradores mecânicos de valor 

unitário de R$ 130.000,00 (centro e trinta mil reais), totalizando o custo de R$ 

2.600.000,00 (dois milhões e seiscentos mil reais), conforme pode ser acessado 

em 

https://www.governotransparente.com.br/transparencia/4507490/licitacao/detal

he?codigo=7/2020006SEMSA&clean=false. 

 

Veja-se o extrato da dispensa de licitação:  

 

ESTADO DO PARÁ 

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAUAPEBAS 

EXTRATO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO 

Nº 7/2020-006SEMSA 

A Comissão de Licitação do Município de PARAUAPEBAS, 

através do(a) FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, em 

cumprimento à ratificação procedida pelo(a) Sr(a) GILBERTO 

REGUEIRA ALVES LARANJEIRAS, Secretário Municipal de 

Saúde, faz publicar o extrato resumido do processo de 

dispensa de licitação a seguir: 

Objeto: contratação emergencial de empresa especializada 

para fornecimento de respiradores mecânicos para atender a 

demanda dos Leitos de UTI da ALA COVID, do Hospital Geral 

Evaldo Benevides (HGP), da Secretaria Municipal de Saúde 

de Parauapebas - SEMSA, Estado do Pará. 

Contratado MAXIMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS 

LTDA, CNPJ: 17.189.295/0001-99 

Valor Contratado R$ 2.600.000,00 (dois milhões e seiscentos 

mil reais) 

Fundamento Legal Lei nº 13.979/2020 e demais legislações 

pertinentes e no art. 24, inciso IV , da Lei nº  8.666/93 e 

suas alterações posteriores.  

https://www.governotransparente.com.br/transparencia/4507490/licitacao/detalhe?codigo=7/2020006SEMSA&clean=false
https://www.governotransparente.com.br/transparencia/4507490/licitacao/detalhe?codigo=7/2020006SEMSA&clean=false
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Declaração de Dispensa de Licitação emitida pela Comissão 

de Licitação e ratificado pelo(a)  Sr(a) GILBERTO REGUEIRA 

ALVES LARANJEIRAS, Secretário Municipal de Saúde. 

PARAUAPEBAS - PA, 30 de Abril de 2020 

FABIANA DE SOUZA NASCIMENTO 

Comissão de Licitação 

Presidente 

 

 

Embora realizada a contratação com entrega imediata, e o 

pagamento tendo sido empenhado e liquidado, os respiradores lamentavelmente 

não estão disponíveis à população do Município.  

 

Em visita de inspeção, na data de 13/05/2020, aos locais de 

atendimento médico, o Conselho Municipal de Saúde constatou e fez registros 

fotográficos de que 10 (dez) dos respiradores adquiridos estão armazenados no 

Hospital Geral de Parauapebas (HGP) desde 01 de maio de 2020, sem que a 

administração municipal proceda sua instalação.  

 

Em análise preliminar do equipamento, por meio do manual de 

fabricante, os respiradores adquiridos são indicados para pressão positiva 

contínua nas vias aéreas (Continue Positive Airway Pressure – CPAP), que é a 

ventilação não invasiva, utilizada predominantemente no tratamento domiciliar. 

Conforme o referido manual, para que seja utilizado no tratamento de pacientes 

graves, internados em Unidade de Terapia Intensiva, como descrito no objeto da 

dispensa de licitação, os equipamentos teriam que ser adaptados por meio da 

instalação de uma válvula específica.  

 

Portanto, os equipamentos não foram instalados até o momento por 

serem ineficazes para a finalidade observada na contratação, que seria atender a 

demanda dos Leitos de UTI da ALA COVID, do Hospital Geral Evaldo Benevides 

(HGP).  

 

Como demonstrado no relatório de inspeção do Conselho Municipal 

de Saúde, após colher relato de médicos, enfermeiros e técnicos em saúde, os 

respiradores entregues e recebidos não servem para procedimentos invasivos, 

caso um paciente necessite de oxigenação superior a 75%.  

 

Está, portanto, comprovado o gravíssimo dolo da administração 

municipal em adquirir, atestar e receber produto diverso do objeto da 
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contratação, imprestável para uso a que se destina (UTI), gerando dano ao 

erário pelo dispêndio de R$ 2.600.000,00 (dois milhões e seiscentos mil reais) 

em equipamentos inúteis para finalidade desejada, causando, por via de 

consequência, irreparáveis danos à saúde e à vida da população. 

 

É inadmissível e revoltante o ato engendrado pelos requeridos, em 

um Município cuja arredação margeia a cifra dos 2 bilhões anuais, cuja saúde 

pública está sucateada, com o povo à míngua, morrendo nas filas e portas dos 

hospitais, enquanto, em plena pandemia, momento em que todos deveriam estar 

em uma corrente de solidariedade, o gestor tem optado, a não mais poder, a 

privilegiar uns poucos em detrimento da população.  

 

Com tal arrecadação a saúde pública de Parauapebas deveria ser de 

primeiro mundo, porém não é capaz de atender minimamente sequer a demanda 

eletiva de consultas e cirurgias rotineiras, vindo a pandemia expor que o 

Município não tem dado à saúde pública a mesma prioridade que tem dado a 

outras contratações de menor importância, como, por exemplo, a locação de 

máquinas.  

 

O primeiro decreto municipal relativo a pandemia do coronavírus foi 

publicado ainda no mês de março de 2020. Parauapebas já amarga 47 mortes 

notificadas em razão do COVID-19, até a data de hoje. 

 

A presente ação visa resguardar, portanto, não apenas o erário, 

mas também e principalmente as vidas humanas em risco.  

 

2 - DA RESPONSABILIDADE DO PREFEITO MUNICIPAL:  

 

Os vídeos de propaganda institucional veiculados em redes sociais 

não foram tímidos em vincular a figura pessoal do Prefeito Darci José Lermen 

com a entrega dos respiradores, numa promoção pessoal do administrador, em 

afronta ao princípio constitucional da impessoalidade dos atos administrativos. 

Sabia, porém, que estava divulgando a compra de aparelhos sem qualquer 

utilidade.  

 

Tal vídeo anexo prova, portanto, que o Prefeito sabia acerca da 

contratação realizada pela Secretaria de Saúde, devendo ele também ser 

responsabilizado pela contratação, embora utilize da enfadonha tática de delegar 

ao secretariado - nomeado e gerido por ele, diga-se -, por meios de fundos 

específicos, a prática de todos os atos ímprobos do governo.  
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Não obstante a necessidade de descentralizar a administração do 

município, para melhor atender à população e aos serviços públicos dos quais ela 

se utiliza, as atividades do Executivo são de responsabilidade do Prefeito, direta 

ou indiretamente, seja pelo desempenho de suas funções, seja pelo dever de 

direção ou supervisão de sua equipe de trabalho.  

 

Nesse sentido é muito claro o magistério de Hely Lopes Meirelles: 

“As atribuições do prefeito são de natureza governamental e administrativa; 

governamentais são todas aquelas de condução dos negócios públicos, de opções 

políticas de conveniência e oportunidade na sua realização, e, por isso mesmo, 

insuscetíveis de controle por qualquer outro agente, órgão ou Poder” (in: R. Dir. 

adm., Rio de Janeiro, 128:36-52 abr./jun. 1971).  

 

No mesmo sentido o entendimento do Tribunal de Justiça Estadual 

do Rio Grande do Sul, esposado no Processo Crime nº 699801395, Quarta 

Câmara Criminal, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Des. Gaspar Marques 

Batista, Julgado em 29/06/2006: 

 

"PREFEITO MUNICIPAL - LICITAÇÃO - FRAUDE - EMPRESAS 

LICITANTES PERTENCENTES A UMA MESMA PESSOA FÍSICA. 

1. Fica frustrado o caráter competitivo do procedimento 

licitatório, se são convidados a participar do certame, três 

empresas de propriedade de uma mesma pessoa física, a 

qual mantinha estreitas relações comerciais com um dos 

secretários municipais, a ponto de manterem, as empresas 

do proponente e a do secretário, a mesma sala, para suas 

operações negociais. 

2. Nessas circunstâncias, não há como excluir-se a 

responsabilidade do prefeito, pois é certo que tinha 

conhecimento da fraude, tratando-se de obra de vulto para 

um município de pequeno porte, já que consistia na reforma 

de prédio que serviu para sede da Prefeitura. Parcial 

procedência da ação penal, para condenação do prefeito e 

do empresário licitante."  

 

Tal entendimento também é compartilhado nos Tribunais de Contas.  

 

A responsabilidade solidária do Prefeito Municipal por ato praticado 

por auxiliares seus, e até por particulares, encontra-se pacificada, a título 

https://jus.com.br/tudo/servicos-publicos
https://jus.com.br/tudo/propriedade
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exemplificativo, no Tribunal de Contas do Estado de Santa Catarina. Veja-se 

nesse sentido o Acórdão 1154/2006, exarado no Processo nº TCE-03/06954494, 

Relator Conselheiro José Carlos Pacheco, que apenou o Prefeito e Secretários 

Municipais por atos praticados por Comissões Permanentes de Licitação 

subordinadas a Secretarias descentralizadas, quais seja, Educação e 

Desenvolvimento Social. 

 

No Tribunal de Contas da União há farta jurisprudência no mesmo 

sentido: até a presente data existem, pelo menos, mais de 256 ocorrências de 

culpa in vigilando (decorrente da falha ou missão do dever de fiscalizar, no 

exercício do controle interno, inerente às atribuições e prerrogativas do 

administrador público) e mais de 271 ocorrências de culpa in eligendo (que 

resulta da responsabilidade do gestor público em relação à escolha dos seus 

prepostos). Vejamos alguns exemplos: 

 

Acórdão 1.247/2006-TCU-1ª Câmara 

TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. RECURSO DE 

RECONSIDERAÇÃO. IRREGULARIDADES NA EXECUÇÃO DE 

CONVÊNIO. 

1. A delegação de competência não transfere a 

responsabilidade para fiscalizar e revisar os atos praticados. 

2.O Prefeito é responsável pela escolha de seus 

subordinados e pela fiscalização dos atos por estes 

praticados. Culpa in eligendo e in vigilando. 

ACÓRDÃO 1.843/2005-TCU-PLENÁRIO 

LICITAÇÃO. PEDIDO DE REEXAME. AUSÊNCIA DE 

FISCALIZAÇÃO DE ATOS DELEGADOS. (…) 

A delegação de competência não exime o responsável de 

exercer o controle adequado sobre seus subordinados 

incumbidos da fiscalização do contrato. Suas argumentações 

não obtiveram êxito na pretensão de afastar sua 

responsabilidade. A delegação de competência não exime o 

responsável de exercer o controle adequado sobre seus 

subordinados incumbidos da fiscalização do contrato. É 

obrigação do ordenador de despesas supervisionar todos os 

atos praticados pelos membros de sua equipe, a fim de 

assegurar a legalidade e a regularidade das despesas, pelas 

quais é sempre (naquilo que estiver a seu alcance) o 

responsável inafastável. 

 

https://jus.com.br/tudo/tribunal-de-contas
https://jus.com.br/tudo/fiscalizacao


4ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE PARAUAPEBAS   

 

4a PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE PARAUAPEBAS 
 

 

 

 

ACÓRDÃO 1.619/2004-TCU-PLENÁRIO 

É entendimento pacífico no Tribunal que o instrumento da 

delegação de competência não retira a responsabilidade de 

quem delega, visto que remanesce a responsabilidade no 

nível delegante em relação aos atos do delegado (v.g. 

Acórdão 56/1992 - Plenário, in Ata 40/1992; Acórdão 

54/1999 - Plenário, in Ata 19/1999; Acórdão 153/2001 - 

Segunda Câmara, in Ata 10/2001). Cabe, por conseguinte, à 

autoridade delegante a fiscalização subordinados, diante da 

culpa in eligendo e da culpa in vigilando. 

 

ACÓRDÃO 1.432/2006-TCU-PLENÁRIO (...) 

RESPONSABILIZAÇÃO DO GESTOR PELAS ATRIBUIÇÕES 

DELEGADAS. FISCALIZAÇÃO DEVIDA. (...) 2. Atribui-se a 

culpa in vigilando do Ordenador de Despesas quando o 

mesmo delega funções que lhe são exclusivas sem exercer a 

devida fiscalização sobre a atuação do seu delegado. 

Portanto, os insignes julgadores em nosso país têm 

sistematicamente se posicionado pela responsabilização, 

sim, dos prefeitos municipais, pelos atos praticados por seus 

secretários. 

 

Tais decisões revestidas do devido caráter constitucional, vez que o 

Supremo Tribunal Federal já se manifestou quanto a essa matéria, vide excerto 

abaixo: 

 

“Os Secretários exercem cargos de confiança para 

praticarem atos delegados pelo Prefeito, que os escolhe 

direta e imediatamente e tem a responsabilidade não 

somente pela escolha, mas também de fiscalizar 

diretamente seus atos. Por consequência, mostra-se 

inaceitável que, pelas dimensões da máquina administrativa 

e relacionamento direto, o Prefeito desconhecesse a 

liberação ilegal de pagamentos.” - AI 631841/SP, Relator 

Min. Celso de Melo, Julgamento 24/04/2009 (Dje – 082 

05/05/2009) 

 

Portanto, não há que se cogitar afastar-se a responsabilidade do 

Prefeito por ato de Secretário, pois quem recebeu do povo o mandato para gerir 

os recursos públicos foi o Prefeito. Ele não pode simplesmente substabelecer 
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seus poderes sem controlar o substabelecido. Será responsável, sim, posto que 

titular da responsabilidade que lhe foi atribuída pela vontade popular, pelo povo, 

mediante o voto, em sufrágio universal. 

 

Claro está que o prefeito não realiza pessoalmente todas as funções 

do cargo, executando aquelas que lhe são privativas e indelegáveis e 

traspassando as demais aos seus auxiliares e técnicos da Prefeitura (secretários 

municipais, diretores de departamentos, chefes de serviços e outros 

subordinados). Mas todas as atividades do Executivo são de sua 

responsabilidade, quer pela sua execução pessoal, quer pela sua direção ou 

supervisão hierárquica. 

Portanto, a responsabilidade do Prefeito não é afastada apenas 

porque o secretário municipal era ordenador de despesas de uma unidade 

gestora (in: SANTOS, Cleber Mesquita dos. Qual a responsabilidade do Prefeito 

Municipal por ato administrativo praticado por Secretário Municipal que receba 

daquele, expressamente, via ato jurídico-normativo positivo, delegação de 

competência para ordenar despesas públicas autonomamente?. Revista Jus 

Navigandi, ISSN 1518-4862, Teresina, ano 16, n. 2758, 19 jan. 2011. Disponível 

em: https://jus.com.br/artigos/18303. Acesso em: 18 maio 2020).  

 

3 - DO AFASTAMENTO DO PREFEITO:  

O atual Prefeito possui diversas ações por improbidade em curso, o 

que denota a falta de responsabilidade com o erário municipal. Vejamos: 

 

- 0804506-35.2019.8.14.0040 - Fazenda Pública de Execução Fiscal 

da Comarca de Parauapebas AÇÃO CIVIL DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA 

EDMAR CRUZ LIMA e outros (10)  

 

- 0007026-35.2018.8.14.0040 - Fazenda Pública de Execução Fiscal 

da Comarca de Parauapebas - AçãO CIVIL DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA 

DARCI JOSE LERMEN e outros (5)  

 

- 0025716-47.2014.8.14.0301 - 1ª Vara de Fazenda da Capital 

AçãO CIVIL DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA JOSE JULIO FERREIRA LIMA e 

outros (2) 

 

https://jus.com.br/artigos/18303/qual-a-responsabilidade-do-prefeito-municipal-por-ato-administrativo-praticado-por-secretario-municipal-que-receba-daquele-expressamente-via-ato-juridico-normativo-positivo-delegacao-de-competencia-para-ordenar-despesas-publicas-autonomamente
https://jus.com.br/artigos/18303/qual-a-responsabilidade-do-prefeito-municipal-por-ato-administrativo-praticado-por-secretario-municipal-que-receba-daquele-expressamente-via-ato-juridico-normativo-positivo-delegacao-de-competencia-para-ordenar-despesas-publicas-autonomamente
https://jus.com.br/artigos/18303/qual-a-responsabilidade-do-prefeito-municipal-por-ato-administrativo-praticado-por-secretario-municipal-que-receba-daquele-expressamente-via-ato-juridico-normativo-positivo-delegacao-de-competencia-para-ordenar-despesas-publicas-autonomamente
https://jus.com.br/artigos/18303/qual-a-responsabilidade-do-prefeito-municipal-por-ato-administrativo-praticado-por-secretario-municipal-que-receba-daquele-expressamente-via-ato-juridico-normativo-positivo-delegacao-de-competencia-para-ordenar-despesas-publicas-autonomamente
https://jus.com.br/revista/edicoes/2011
https://jus.com.br/revista/edicoes/2011/1/19
https://jus.com.br/revista/edicoes/2011/1/19
https://jus.com.br/revista/edicoes/2011/1
https://jus.com.br/revista/edicoes/2011
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- 0808498-04.2019.8.14.0040 - Fazenda Pública de Execução Fiscal 

da Comarca de Parauapebas - AçãO POPULAR ANA CLEIDE SOUSA OLIVEIRA e 

outros (5) 

 

Já nos sistemas da Justiça federal, encontra-se os seguintes 

processos criminais como a Ação Penal (inicial anexa) com o desvio de mais de 

10 (dez) milhões da merenda escolar do Município de Parauapebas: 

 

Processo: 0003763-82.2017.4.01.3901 - Classe: 283 - Ação Penal - 

Procedimento Ordinário Vara: 1ª VARA MARABÁ Juiz: MARCELO HONORATO 

Assunto da Petição: 3604 - Crimes de Responsabilidade 

 

Já na Ação Penal n° 72640-93.2015.4.01.3400 (10ª Vara Federal do 

DF) foi decretada sua prisão temporária pelos mesmos fatos da Ação Popular que 

condenou o atual Prefeito a devolver mais de R$ 50.000.000,00 (cinquenta 

milhões de reais), pelo pagamento indevido a escritório de advocacia por suposta 

cobrança de CFEM. 

 

O fato acima resultou no afastamento do Conselheiro do TCM-PA, 

Aloysio Augusto Lopes Chaves, em decisão proferida no Inquérito 1.142 do 

Superior Tribunal de Justiça. 

 

Importa registar que a prática aqui demonstrada, portanto, não é 

caso isolado neste Município na gestão do atual Prefeito Darci. Ou seja, percebe-

se nítida reiteração da prática de atos ímprobos pelo atual prefeito, impondo-se o 

dever geral de cautela do Judiciário na salvaguarda do patrimônio e da 

moralidade públicos.  

 

No caso dos autos, a progressão da ilicitude calcada pelo réu 

tem gerado, neste caso específico, risco direto à própria vida dos 

munícipes. A resposta do Sistema de Justiça deve ser na medida da 

gravidade do fato, sob pena de causar na população e nos próprios 

gestores sentimento de impunidade que inibe o processo civilizatório 

dessa região.  
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   Na hipótese, conjugada a outras ações em trâmite, evidencia o 

desvio de verbas públicas mediante um esquema contínuo de fraudes de diversa 

modalidade nos procedimentos licitatórios, abrangendo várias empresas e agentes 

públicos, com justificativa razoável do receio de reiteração de atos tendentes à 

adulteração ou ocultação de documentos indispensáveis à comprovação das 

condutas assacadas contra os promovidos, bem como risco à própria ordem 

pública manifestada no desvio reiterado do dinheiro público.  

 

                    Ora, se um cidadão que rouba um celular na rua, muitas vezes 

responde a todo o processo preso preventivamente, tendo como base o risco à 

incolumidade pública, que dirá a necessidade de resguardo da ordem pública 

diante do desvio de milhões de reais em verbas públicas.  

 

                    O Superior Tribunal de Justiça entende que, em situações como a 

dos autos, com a existência de várias ações 

por ato de improbidade e fortes indícios de utilização da máquina administrativa 

para desvio de recursos públicos, evidenciam a necessidade de afastamento. Veja-

se: 

 

AGRAVO REGIMENTAL. SUSPENSÃO DE LIMINAR. PREFEITO. 

AÇÃO CAUTELAR. FRAUDE EM LICITAÇÕES. RISCO AO 

ERÁRIO. AFASTAMENTO DO CARGO. DECISÃO 

FUNDAMENTADA. QUESTÃO MERITÓRIA. INDEFERIMENTO DO 

PEDIDO SUSPENSIVO. AGRAVO QUE NÃO INFIRMA A 

FUNDAMENTAÇÃO DA DECISÃO ATACADA. NEGADO 

PROVIMENTO. I - A decisão atacada no pedido 

suspensivo, ao determinar o afastamento cautelar do 

cargo de prefeito, foi bem fundamentada, explicitando 

sua necessidade em razão dos fortes indícios de fraude 

em licitações e consequente desvio de verba pública, 

situação que poderia agravar-se caso não concedida a 

medida. II - Não há demonstração de grave lesão a 

quaisquer dos bens tutelados pela legislação de regência a 

fundar o pedido suspensivo, encontrando-se as alegações do 

agravante intrinsecamente ligadas ao próprio mérito da ação 

originária. III - O agravante não consegue infirmar os 

fundamentos da decisão agravada. Agravo regimental 

desprovido. (AgRg na SLS 1.990/CE, Rel. Ministro FRANCISCO 

FALCÃO, CORTE ESPECIAL, julgado 
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em 06/05/2015,DJe 25/05/2015). 

 

IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. VEREADORES. 

AFASTAMENTO. A Corte Especial negou provimento ao agravo 

regimental, confirmando a decisão que deferiu, em 

parte, o pedido de suspensão de liminar para limitar os efeitos 

da decisão que afastou os vereadores de seus cargos eletivos 

até 180 dias contados da presente data, salvo se antes for 

concluída a instrução da ação civil pública, contudo manteve 

o afastamento deles sob o argumento de que, após 

terem sido afastados de seus cargos, continuaram 

usando dinheiro da Câmara Municipal em benefício 

próprio. In casu, o Ministério Público ajuizou ação de 

improbidade administrativa contra os 

recorrentes/vereadores, por terem contratado, em 

nome da Câmara Municipal, mediante dispensa de 

licitação e sem a utilização de procedimento 

simplificado capaz de garantir a observância dos 

princípios constitucionais da administração 

pública, empresa de assessoria contábil com a 

finalidade de produzir laudos técnicos capazes de 

infirmar irregularidades apontadas pelo Ministério 

Público em outra ação. O juiz de primeira instância 

determinou o imediato afastamento dos vereadores dos 

cargos públicos até o término da instrução processual desses 

autos, sem prejuízo da remuneração que recebem em virtude 

do disposto no art. 20, parágrafo único, da Lei n. 8.429/1992. 

AgRg no SLS 1.500- MG, Corte Especial, Rel. Min. Ari 

Pargendler, julgado em 24/5/2012 (Informativo nº 0498).  

 

  Esse posicionamento jurisprudencial também tem sido observado 

pelos Tribunais de Justiça, verbis: 

  

SUPENSÃO DE LIMINAR. AFASTAMENTO DE PREFEITO DO 

CARGO. LESÃO À ORDEM PÚBLICA. I - O pedido contido 

nos incidentes de suspensão de liminar tem por escopo 

a preservação do interesse público ameaçado de lesão. 
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II - Decisão de magistrado de primeiro grau que 

determina o retorno ao cargo do prefeito municipal 

afastado pela Câmara de Vereadores, em razão de 

denúncias de improbidade administrativa, representa 

possibilidade de lesão à ordem pública municipal. III - 

Agravo regimental não provido. (TJ-MA - AGR: 171812000 

MA, Relator: MILSON DE SOUZA COUTINHO, Data de 

Julgamento: 21/12/2000, SAO LUIS) 

 

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM SUSPENSÃO DE LIMINAR. 

AÇÃO CIVIL PÚBLICA. AFASTAMENTO DE PREFEITO. LESÃO À 

ORDEM PÚBLICA NÃO COMPROVADA. MANUTENÇÃO DO 

INDEFERIMENTO. 1. Não merece prosperar agravo em 

suspensão de liminar determinante do afastamento de 

Prefeito com o fito de resguardar a instrução processual, 

quando os argumentos da insurreição são inidôneos para a 

reforma do indeferimento do pleito suspensivo prolatado sob 

o fundamento de não caracterização de ofensa à ordem 

pública ante a consideração, entre outros motivos, do modus 

operandi de concretização dos ilícitos sob apuração, os quais, 

ao que consta, envolvem desvio de vultosa verba pública 

mediante um esquema contínuo de fraudes de diversa 

modalidade nos procedimentos licitatórios, abrangendo 

várias empresas e agentes públicos, com justificativa 

razoável do receio de reiteração de atos tendentes à 

adulteração ou ocultação de documentos 

indispensáveis à comprovação das condutas assacadas 

contra os promovidos, tendo em vista precedente 

alteração dos dados analisados na investigação dos 

fatos. 2. Agravo conhecido e desprovido. (TJ-CE - AGR: 

43115120078060000 CE 4311-51.2007.8.06.0000/1, Relator: 

Des. Presidente do TJ-Ce, GABINETE DA PRESIDÊNCIA) 

 

  Portanto, vê-se que o afastamento do Prefeito-réu é medida que se 

impõe sendo amparada, também, no que dispõe o art. 20, da Lei 8.429/92 

(LIA) que diz “A autoridade judicial ou administrativa competente poderá 

determinar o afastamento do agente público do exercício do cargo, emprego ou 
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função, sem prejuízo da remuneração, quando a medida se fizer necessária à 

instrução processual”. (Grifei) 

 

  Por ser de inteira conveniência da instrução processual, de modo 

que se possa colher e apurar outras provas que se façam necessárias, ao 

julgamento da ação civil pública em comento, visto que os referidos 

documentos, ainda a serem amealhados, encontram-se nos arquivos da 

Prefeitura e de modo a evitar que o réu, na condição de Prefeito Municipal, 

exerça influência tanto para burlar, ocultar e dissimular a colheita da prova 

quanto para exercer sua influência sobre os demais réus, que em grande parte 

são seus subordinados, conforme ele já demonstrou por meio de sua conduta, 

demonstrando risco real à instrução.  

 

Nesse sentido, confira-se entendimento da Corte Superior de 

Justiça: 

 

AGRAVO REGIMENTAL. SUSPENSÃO DE LIMINAR. PEDIDO DE 

AFASTAMENTO TEMPORÁRIO DE PREFEITO. INVESTIGAÇÃO 

POR ATOS DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. INDÍCIOS 

DE MALVERSAÇÃO DO DINHEIRO PÚBLICO. GARANTIA AO 

BOM ANDAMENTO DA INSTRUÇÃO PROCESSUAL. LESÃO À 

ORDEM PÚBLICA. Visualiza-se, no caso, risco de grave 

lesão à ordem pública, consubstanciada na 

manutenção, no cargo, de agente político sob 

investigação por atos de improbidade administrativa, 

perfazendo um total de 20 ações ajuizadas até o 

momento, nas quais existem indícios de esquema de 

fraudes em licitações, apropriação de bens e desvio de 

verbas públicas. O afastamento do agente de suas 

funções, nos termos do art. 20, parágrafo único, da Lei 

n. 8.429/1992, objetiva garantir o bom andamento da 

instrução processual na apuração das irregularidades 

apontadas, interesse de toda a coletividade. - 

Homologada desistência requerida pelo 1º agravante 

(Município de Jaguariaíva. Agravo não provido. (STJ - AgRg 

http://www.jusbrasil.com.br/topicos/11331467/artigo-20-da-lei-n-8429-de-02-de-junho-de-1992
http://www.jusbrasil.com.br/topicos/11331437/parágrafo-1-artigo-20-da-lei-n-8429-de-02-de-junho-de-1992
http://www.jusbrasil.com.br/legislacao/104098/lei-de-improbidade-administrativa-lei-8429-92
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na SLS: 467 PR 2007/0084255-8, Relator: Ministro BARROS 

MONTEIRO, Data de Julgamento: 07/11/2007, CE - CORTE 

ESPECIAL, Data de Publicação: DJ 10.12.2007 p. 253) 

 

PEDIDO DE SUSPENSÃO DE MEDIDA LIMINAR. 

AFASTAMENTO DO CARGO DE PREFEITO. LESÃO À ORDEM 

PÚBLICA. A norma do art. 20, parágrafo único, da Lei 

nº 8.429, de 1992, que prevê o afastamento cautelar do 

agente público durante a apuração dos atos de improbidade 

administrativa, só pode ser aplicada em situação 

excepcional. Hipótese em que a medida foi fundamentada 

em elementos concretos a evidenciar que a permanência no 

cargo representa risco efetivo à instrução processual. Pedido 

de suspensão deferido em parte para limitar o afastamento 

do cargo ao prazo de 120 dias. Agravo regimental não 

provido. (AgRg na SLS 1.442/MG, Rel. Ministro ARI 

PARGENDLER, Rel. p/ Acórdão Ministro PRESIDENTE DO STJ, 

CORTE ESPECIAL, julgado em 24/11/2011, DJe 29/02/2012). 

 

 

4 - DA RESPONSABILIDADE DO SECRETÁRIO MUNICIPAL:  

 

O contrato nº 20200219 dispõe, em sua cláusula oitava:  

 

CLÁUSULA OITAVA – DOS ENCARGOS DO CONTRATANTE 

1. Caberá ao CONTRATANTE: 

1.2 Todos os equipamentos, no ato do recebimento 

deverão estar de acordo com a Ordem de 

Fornecimento e Confirmação de Fornecimento, 

registrado em documento apropriado e efetuando 

comunicação imediata ao fornecedor em caso de 

divergência qualitativa ou quantitativa. 

1.3 Recusar-se a receber os equipamentos que não 

tenham sido expressamente solicitados e/ou que não 

estejam de acordo com as normas da exigidas. 

 

http://www.jusbrasil.com.br/topicos/11331467/artigo-20-da-lei-n-8429-de-02-de-junho-de-1992
http://www.jusbrasil.com.br/topicos/11331437/parágrafo-1-artigo-20-da-lei-n-8429-de-02-de-junho-de-1992
http://www.jusbrasil.com.br/legislacao/104098/lei-de-improbidade-administrativa-lei-8429-92
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Assim, violando deliberadamente obrigação constante no contrato 

que ele próprio assinou na condição de contratante, o Secretário Municipal 

Gilberto Regueira recebeu os equipamentos imprestáveis para o uso a que se 

destinam, causando prejuízo ao erário e à saúde e vida da população.   

 

5 - DA RESPONSABILIDADE DO ASSESSOR:  

 

O assessor José Antônio Nóbrega, por sua vez, foi designado como 

fiscal do contrato, e nessa condição violou de forma intencional as suas 

obrigações, com o nítido intuito de gerar dano ao patrimônio público. Com efeito, 

a portaria que o designou fiscal do contrato dispõe o seguinte:   

 

PORTARIA N° 0704/2020 

 

Art. 1º. Designar o Servidor José Antônio Nobrega Maia, 

Assessor Especial 1, inscrito sob o número de Decreto 

701/19, lotado (a) na SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, 

para exercer a função de Fiscal do Contrato n° 20200219, 

onde representará a Secretaria Municipal de Saúde perante o 

contrato, e zelará pela boa execução do objeto pactuado, 

exercendo as atividades de orientação, fiscalização e 

controle, devendo ainda:  

1 - Anotar de forma organizada, em registro próprio e em 

ordem cronológica, todas as ocorrências relacionadas com a 

execução do contrato conforme o disposto nos §§ 1° e 2° do 

art. 67 da Lei n° 8.666, de 1993;  

II - Conferir o cumprimento do objeto e demais 

obrigações pactuadas, especialmente o atendimento às 

especificações atinentes ao objeto e sua garantia, bem 

como os prazos fixados no contrato, visitando o local 

onde o contrato esteja sendo executado e registrando 

os pontos críticos encontrados, inclusive com a 

produção de provas, datando, assinando e colhendo a 

assinatura do preposto da contratada para instruir 

possível procedimento de sanção contratual; 

III - Comunicar ao Gestor do Contrato sobre o 

descumprimento, pela contratada, de quaisquer das 

obrigações passíveis de rescisão contratual e/ou aplicação de 

penalidades;  
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IV - Exigir que a contratada substitua os produtos/bens que 

se apresentem defeitos ou com prazo de validade vencido ou 

por vencer em curto prazo de tempo e que, por esses 

motivos, inviabilizem o recebimento definitivo, a guarda ou a 

utilização pelo contratante; 

V - Comunicar imediatamente à contratada, quando o 

fornecimento seja de sua obrigação, a escassez de material 

cuja falta esteja dificultando a execução dos serviços; 

VI - Recusar os serviços executados em desacordo com 

o pactuado e determinar desfazimento, ajustes ou 

correções; 

VII - Receber, provisória ou definitivamente, o objeto 

do contrato sob sua responsabilidade, mediante termo 

circunstanciado ou recibo, assinado pelas partes, de 

acordo com o art. 73 da Lei n° 8.666, de 1993, 

recusando, de logo, objetos que não correspondam ao 

contrato; 

VIII - Testar o funcionamento de equipamentos e 

registrar a conformidade em documento; 

 

Não bastasse violar de forma dolosa praticamente todas as 

responsabilidades de sua designação, o assessor violou ainda o contrato: 

 

CLAUSULA DECIMA SEGUNDA - DO ACOMPANHAMENTO E DA 

FISCALIZAÇÃO 

 

1. Nos termos do art. 67 Lei n° 8.666, de 1993, será 

designado representante para acompanhar e fiscalizar a 

entrega dos bens, anotando em registro próprio todas as 

ocorrências relacionadas com a execução e determinando o 

que for necessário à regularização de falhas ou defeitos 

observados; 

1.1. A fiscalização de que trata este item não exclui nem 

reduz a responsabilidade da Contratada, inclusive perante 

terceiros, por qualquer irregularidade, ainda que resultante 

de imperfeições técnicas ou vícios redibitórios, e, na 

ocorrência desta, não implica em corresponsabilidade da 

Administração ou de seus agentes e prepostos, de 

conformidade com o Art. 70 da Lei n° 8.666, de 1993; 
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1.2. O Fiscal do Contrato anotará em registro próprio todas 

as ocorrências relacionadas com a execução do contrato, 

indicando dia, mês e ano, bem como o nome dos 

funcionários eventualmente envolvidos, determinando o que 

for necessário à regularização das falhas ou defeitos 

observados e encaminhando os apontamentos à autoridade 

competente para as providências cabíveis. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - DA ATESTAÇÃO 

1.1. A entrega das refeições será acompanhada e 

fiscalizada por servidor da SECRETARIA MUNICIPAL DE 

SAÚDE, devidamente designado, o qual deverá atestar 

os documentos da despesa, quando comprovada a fiel 

e correta entrega para fins de pagamento; 

1.2. A presença da fiscalização da SECRETARIA MUNICIPAL 

DE SAÚDE-SEMSA, não elide nem diminui a responsabilidade 

da empresa contratada; 

1.3. Caberá ao servidor designado rejeitar, totalmente 

ou em parte, qualquer refeição que não esteja de 

acordo com as exigências, ou que estejam vencidos ou 

estragados, bem como, determinar prazo para 

substituição das mesmas que eventualmente fora de 

especificação; 

 

Os envolvidos estavam tão pouco preocupados com o bom 

funcionamento dos respiradores que os receberam sem que funcionassem em 

UTI, violando o contrato a que eles mesmos se obrigaram.   

 

6 - DA RESPONSABILIDADE DA EMPRESA E DE SEU 

RESPONSÁVEL LEGAL:  
 

A empresa contratada possui como sócios o Sr. MOISES ALVES DE 

OLIVEIRA NETO e também a empresa AFLO BR INVESTIMENTOS LTDA, que é de 

propriedade do mesmo Sr. Moisés.  

 

O senhor Moises Alves de Oliveira Neto participa ou já participou 

de 15 empresas matrizes e 2 filiais. Ele é sócio de 11 empresas no estado de 

Goiás, 1 em Tocantins, 1 em São Paulo e 1 em Pará, esta última localizada na Av. 

D, Sn, Quadra170 Lote 09, Cidade Jardim, Parauapebas, PA, CEP 68515000, 
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Brasil, conforme se verifica no site: https://www.consultasocio.com/q/sa/moises-

alves-de-oliveira-neto. 
 

Segundo o mesmo site, nestas empresas, o Sr. Moises Alves de 

Oliveira Neto possui os seguintes sócios: Marcelo Reis Perillo, Brandao de Sousa 

Rezende, Brashe Participacoes E Investimentos - Eireli, Mrp Participacoes E 

Investimentos – Eireli, Patria Participacoes E Investimentos - Eireli , Edmundo 

Pedroso Machado, Marcio Ferreira Lima, Celmi Miranda Lima, Celiomar Miranda 

Oliveira, Linknet Tecnologia E Telecomunicacoes Ltda, Gilberto Batista de 

Lucena, Edmo Mendonca Pinheiro, Salon Batista Da Fonseca, Waldo Marcos 

Caetano Dos Anjos, F, Thiago Bruno Franca Lapenda, Kedrion S, Mmb 

Participacoes Ltda, Marcio Cararetto, Vinicius Stringari, Zanone Alves de 

Carvalho, Jovina Oliveira de Carvalho, Zanone Alves de Carvalho Junior, Danielle 

Oliveira de Carvalho Moreira, Aflo Br Investimentos Ltda. 
 

Veja abaixo a lista das empresas de Moises Alves de Oliveira Neto. 
 

1 - F.B.M Fbmfarma Industria Farmaceutica (F.B.M. Industria 

Farmaceutica Ltda). 
CNPJ: 02.060.549/0001-05 

Razão social: F.B.M. Industria Farmaceutica Ltda 

Nome fantasia: Fbmfarma Industria Farmaceutica. 

Endereço: R Vp 3D, S/N, Quadra08-B Modulos 09/21, Distrito Agroindustrial De 

Anapolis, Anapolis, GO, CEP 75132-095, Brasil. 

Capital social: R$24.000.000,00 (Vinte e quatro milhões de reais). 

Atividade econômica: Fabricação de medicamentos alopáticos para uso humano 

(2121101). 

Natureza jurídica: Sociedade Empresária Limitada (2062). 

Data de abertura: 13/5/1986 

Telefone de contato: (62) 3269-3500 

E-mail: ALESSANDRO.OLIVEIRA@FBMFARMA.COM.BR 

 

2 - Emi - Investimentos, Participacoes & Empreendimentos Ltda 

CNPJ: 03.599.161/0001-31 

Razão social: Emi - Investimentos, Participacoes & Empreendimentos Ltda 

https://www.consultasocio.com/q/sa/moises-alves-de-oliveira-neto
https://www.consultasocio.com/q/sa/moises-alves-de-oliveira-neto
https://www.consultasocio.com/q/sa/marcelo-reis-perillo
https://www.consultasocio.com/q/sa/brandao-de-sousa-rezende
https://www.consultasocio.com/q/sa/brandao-de-sousa-rezende
https://www.consultasocio.com/q/sa/brashe-participacoes-e-investimentos-eireli
https://www.consultasocio.com/q/sa/mrp-participacoes-e-investimentos-eireli
https://www.consultasocio.com/q/sa/mrp-participacoes-e-investimentos-eireli
https://www.consultasocio.com/q/sa/patria-participacoes-e-investimentos-eireli
https://www.consultasocio.com/q/sa/edmundo-pedroso-machado
https://www.consultasocio.com/q/sa/edmundo-pedroso-machado
https://www.consultasocio.com/q/sa/marcio-ferreira-lima
https://www.consultasocio.com/q/sa/celmi-miranda-lima
https://www.consultasocio.com/q/sa/celiomar-miranda-oliveira
https://www.consultasocio.com/q/sa/celiomar-miranda-oliveira
https://www.consultasocio.com/q/sa/linknet-tecnologia-e-telecomunicacoes-ltda
https://www.consultasocio.com/q/sa/gilberto-batista-de-lucena
https://www.consultasocio.com/q/sa/gilberto-batista-de-lucena
https://www.consultasocio.com/q/sa/edmo-mendonca-pinheiro
https://www.consultasocio.com/q/sa/salon-batista-da-fonseca
https://www.consultasocio.com/q/sa/waldo-marcos-caetano-dos-anjos
https://www.consultasocio.com/q/sa/waldo-marcos-caetano-dos-anjos
https://www.consultasocio.com/q/sa/f
https://www.consultasocio.com/q/sa/thiago-bruno-franca-lapenda
https://www.consultasocio.com/q/sa/kedrion-s
https://www.consultasocio.com/q/sa/mmb-participacoes-ltda
https://www.consultasocio.com/q/sa/mmb-participacoes-ltda
https://www.consultasocio.com/q/sa/marcio-cararetto
https://www.consultasocio.com/q/sa/vinicius-stringari
https://www.consultasocio.com/q/sa/zanone-alves-de-carvalho
https://www.consultasocio.com/q/sa/zanone-alves-de-carvalho
https://www.consultasocio.com/q/sa/jovina-oliveira-de-carvalho
https://www.consultasocio.com/q/sa/zanone-alves-de-carvalho-junior
https://www.consultasocio.com/q/sa/danielle-oliveira-de-carvalho-moreira
https://www.consultasocio.com/q/sa/danielle-oliveira-de-carvalho-moreira
https://www.consultasocio.com/q/sa/aflo-br-investimentos-ltda
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Não há informações sobre o endereço desse CNPJ pois a empresa não está ativa. 

Natureza jurídica: Sociedade Empresária Limitada (2062). 

Data de abertura: 18/1/2000 

Telefone de contato: (62) 39421536 

 

3 - Construtora Mirante (Construtora E Incorporadora Miranti S/A). 

CNPJ: 07.082.862/0001-50 

Razão social: Construtora E Incorporadora Miranti S/A 

Nome fantasia: Construtora Mirante. 

Endereço: R 1102 Esquina Com Avenida Quarta Radial, 613, Quadra207 Lote 20E 

Sala 15/16 Setor Pedro Ludovico, Goiania, GO, CEP 74830270, Brasil. 

Capital social: R$1.200.000,00 (Hum milhão, duzentos mil reais). 

Atividade econômica: - Construção de edifícios (4120400). 

Natureza jurídica: - Sociedade Anônima Fechada (2054). 

Data de abertura: 11/11/2004 

Telefone de contato: (62) 3093-7303/ (62) 3093-7303 

E-mail: maristela.mam@hotmail.com 

 

4 - G4 - Empreendimentos E Participacoes Ltda 

CNPJ: 07.760.787/0001-39 

Razão social: G4 - Empreendimentos E Participacoes Ltda, 

Endereço: R 09, 558, 5 Andar Edf. Samall Tower, Setor Oeste, Goiania, GO, CEP 

74110100, Brasil 

Capital social: R$5.265.564,00 (Cinco milhões, duzentos e sessenta e cinco mil e 

quinhentos e sessenta e quatro reais). 

Atividade econômica: - Outras sociedades de participação, exceto holdings 

(6463800). 

Natureza jurídica: - Sociedade Empresária Limitada (2062). 

Data de abertura: 13/12/2005 

Telefone de contato: (62) 3211-1200 

mailto:maristela.mam@hotmail.com
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E-mail: metodogo@uol.com.br 

 

5 - Shopping Bougainville (Nove Administracao E Participacoes S.A). 

CNPJ: 07.987.838/0001-60 

Razão social: Nove Administracao E Participacoes S.A 

Nome fantasia: Shopping Bougainville. 

Endereço: R 9, 1855, Setor Marista, Goiania, GO, CEP 74150130, Brasil 

Capital social: R$15.523.200,00 (Quinze milhões, quinhentos e vinte e tres mil e 

duzentos reais). 

Atividade econômica: - Aluguel de imóveis próprios (6810202). 

Natureza jurídica: - Sociedade Anônima Fechada (2054). 

Data de abertura: 12/5/2006 

Telefone de contato: (62) 3092-5183 

E-mail: grupoinovar@gmail.com.br 

 

6 - Kedrion Brasil Distribuidora De Produtos Hospitalares Ltda. 

CNPJ: 09.284.952/0001-59 

Razão social: Kedrion Brasil Distribuidora De Produtos Hospitalares Ltda. 

Nome fantasia: Kedrion Brasil. 

Endereço: R Desvio Bucarest, S/N, Quadra 255 Lote 11, Jardim Novo Mundo, 

Goiania, GO, CEP 74703100, Brasil. 

Capital social: R$2.734.000,00 (Dois milhões, setecentos e trinta e quatro mil 

reais). 

Atividade econômica: - Comércio atacadista de medicamentos e drogas de uso 

humano (4644301). 

Natureza jurídica: - Sociedade Empresária Limitada (2062). 

Data de abertura: 4/1/2008 

Telefone de contato: (62) 3606-9044 

E-mail: LICITACAO.BRASIL@KEDRION.COM 

 

7 - Jetlog Logistica Ltda 

CNPJ: 12.723.621/0002-63 

mailto:metodogo@uol.com.br
mailto:grupoinovar@gmail.com.br
mailto:LICITACAO.BRASIL@KEDRION.COM
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Razão social: Jetlog Logistica Ltda 

Nome fantasia: Jetlog Logistica Ltda-Me. 

Não há informações sobre o endereço desse CNPJ pois a empresa não está ativa. 

Capital social: R$ 2.000.010,00. 

Natureza jurídica: Sociedade Empresária Limitada (2062). 

Data de abertura: 23/9/2011 

Telefone de contato: (62) 37033000 / (62) 36233500 

E-mail: josecarlos@hospfar.com.br 

 

8 - M3 Pharma Do Brasil Ltda. 

CNPJ: 12.774.214/0001-02 

Razão social: M3 Pharma Do Brasil Ltda. 

Nome fantasia: M3 Pharma Do Brasil. 

Endereço: R Vinte E Tres De Maio, 790, Loja B-6, Vila Vianelo, Jundiai, SP, CEP 

13207070, Brasil 

Capital social: R$10.000,00 (Dez mil reais). 

Atividade econômica: - Representantes comerciais e agentes do comércio de 

medicamentos, cosméticos e produtos de perfumaria (4618401). 

Natureza jurídica: - Sociedade Empresária Limitada (2062). 

Data de abertura: 1/10/2010 

Telefone de contato: (12) 3411-1860 

E-mail: burocratico@nunescontabil.com.br 

 

9 - Maxima Distribuidora De Medicamentos Ltda 

CNPJ: 17.189.295/0001-99 

Razão social: Maxima Distribuidora De Medicamentos Ltda 

Nome fantasia: Maxima Distribuidora De Medicamentos. 

Endereço: Av D, Sn, Quadra170 Lote 09, Cidade Jardim, Parauapebas, 

PA, CEP 68515000, Brasil 

Capital social: R$500.000,00 (Quinhentos mil reais). 

mailto:josecarlos@hospfar.com.br
mailto:burocratico@nunescontabil.com.br
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Atividade econômica: - Comércio atacadista de medicamentos e drogas de uso 

humano (4644301). 

Natureza jurídica: - Sociedade Empresária Limitada (2062). 

Data de abertura: 9/11/2012 

Telefone de contato: (62) 3706-7727 

 

10 - Mmb Participacoes Ltda (Mmb Participacoes Ltda). 

CNPJ: 22.244.903/0001-50 

Razão social: Mmb Participacoes Ltda 

Nome fantasia: Mmb Participacoes. 

Endereço: Av C, S/N, Quadra: P; Lote: 15; Setor Morais, Goiania, GO, CEP 

74620200, Brasil 

 

Capital social: R$21.000,00 (Vinte e um mil reais). 

Atividade econômica: - Outras sociedades de participação, exceto holdings 

(6463800). 

Natureza jurídica: - Sociedade Empresária Limitada (2062). 

Data de abertura: 13/4/2015 

Telefone de contato: (62) 3269-3500 

E-mail: WEDER@HOSPFAR.COM.BR 

 

No caso dos autos, a empresa e seu representante legal, na 

condição de contratados, deliberadamente violaram os termos contratuais, pois, 

sabendo que a contratação era para fornecimento de 20 respiradores para 

utilização em UTI, entregaram respiradores inservíveis para tal finalidade, 

enriquecendo ilicitamente às custas do dinheiro público. Senão vejamos:  

 

CLÁUSULA NONA - DOS ENCARDOS DA CONTRATADA 

1. Caberá à CONTRATADA: 

1.3. Providenciar a correção de deficiências, ou troca 

de produtos comprovadamente danificados, ou 

extraviados por seus empregados, imediatamente no 

prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas. 

mailto:WEDER@HOSPFAR.COM.BR
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1.4. Ressarcir os eventuais prejuízos provocados por 

irregularidades cometidas durante o fornecimento do objeto; 

1.5. Responder por todos os ônus decorrentes do transporte, 

embalagem, seguros, fretes e outros que venham incidir na 

entrega dos produtos; 

1.6. Manter, em suas dependências, estoque suficiente para 

pronta entrega imediata dos produtos; 

1.7. Designar preposto para acompanhar a execução do 

contrato. 

1.8. A CONTRATADA terá de cumprir o prazo de 

entrega pactuado, garantir a boa qualidade dos 

produtos fornecidos e responsabilizar-se pelo 

transporte dos produtos de seu estabelecimento até o 

local determinado pela CONTRATANTE.   

 

Ademais, curioso que, apesar de todo o poderio econômico dos 

beneficiários da contratação, a empresa Máxima em Parauapebas apresenta 

fachada humilde e se apresenta sempre fechada, conforme fotografia anexa.  

 

Mesmo sendo patente que seus produtos não funcionam para os fins 

do contrato, os gestores os receberam e, pasmem, liquidaram o pagamento, em 

beneplácito à empresa e seu responsável legal, ora beneficiários.  

 

7 - DA AÇÃO CIVIL PÚBLICA: 

 

A Ação Civil Pública, ex vi do disposto no artigo 1º da Lei n.º 

7.347/85, como fator de mobilização social, é a via processual adequada para 

impedir a ocorrência ou reprimir danos ao patrimônio público. 

 

É certo que a Constituição Federal de 1988 conferiu ao Parquet o 

status de guardião da ordem jurídica, do regime democrático e dos interesses 

sociais e individuais indisponíveis, sendo que, no afã de instrumentalizar o 

ombudsman com mecanismos idôneos para a consecução de suas finalidades 

institucionais, estabeleceu expressamente dentre suas funções a de promover o 

inquérito civil e a ação civil pública (art. 129, III). 

 

A Constituição da República de 1988 confia ao Ministério Público, em 

seu artigo 129, a atribuição de zelar pela preservação do patrimônio público e 

social por intermédio da Ação Civil Pública, que é o instrumento processual 
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idôneo para a defesa da probidade administrativa e para a punição do agente 

ímprobo.  

 

A conformação institucional do Ministério Público brasileiro, 

delineada pelo artigo 127 da Constituição Federal, indica que o Poder 

Constituinte Originário, expressão suprema da Cidadania, engendrou uma 

instituição nos moldes do ombudsman dos países nórdicos, ao qual compete a 

defesa do povo (“Defensor del Pueblo” espanhol) contra as agressões à eficácia 

vertical dos direitos fundamentais, além de combater a improbidade, a corrupção 

e a criminalidade. 

 

Patente, portanto, que o Ministério Público é parte legítima para 

aforar ação civil pública em defesa do patrimônio público e da moralidade 

administrativa, além de ter legitimidade ativa para a promoção de ação de 

improbidade tendente a punir o agente ímprobo responsável por violações aos 

princípios estruturais do regime jurídico administrativo, pela lesão ao erário 

público e enriquecimento às custas dos cofres públicos. 

 

É urgente que os envolvidos coloquem os respiradores em uso, 

conforme legitimamente a sociedade espera, sob pena de, a cada dia, serem 

ainda mais graves os irreparáveis danos às vidas das pessoas em plena 

pandemia de COVID-19, sendo público e notório a necessidade que muitos 

desses pacientes acometidos por tal enfermidade necessitam de respiradores em 

pleno funcionamento.  

 

 

8 - DA IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA: 

 

A Constituição Federal de 1988, em seu artigo 37, § 4º, dispõe: 

 

“Art. 37. A administração pública, direta, indireta ou 

fundacional, de qualquer dos poderes da União, dos Estados, 

do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios 

da legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade, 

eficiência e, também, ao seguinte: 

 § 4º. Os atos de improbidade administrativa importarão a 

suspensão dos direitos políticos, a perda da função pública, a 

indisponibilidade e o ressarcimento ao erário, na forma e 

gradação prevista em lei, sem prejuízo da ação penal cabível”. 
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Com o escopo de conferir densidade normativa ao indigitado 

preceito constitucional, foi editada a Lei n.º 8.429/92, que dispõe sobre as 

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

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

ou fundacional. 

 

O referido diploma normativo contempla, basicamente, três 

categorias de atos de improbidade administrativa, a saber: em seu artigo 9º, os 

atos de improbidade administrativa que importam enriquecimento ilícito do 

agente ou de terceiros; em seu artigo 10, os atos de improbidade administrativa 

que causam prejuízo ao erário; e no artigo 11, os atos de improbidade 

administrativa que atentam contra os princípios da administração pública. 

 

No caso concreto, denota-se a ocorrência das três dimensões da 

improbidade administrativa, na medida em que houve o enriquecimento ilícito 

das pessoas contratadas, que locupletaram-se de forma abjeta e ignóbil do 

dinheiro público (art. 9º da Lei n.º 8.429/92), sem entregarem os produtos 

conforme dispunha a contratação, o que, inexoravelmente causou grave prejuízo 

ao erário público, incorrendo os agentes públicos nos atos descritos no artigo 10, 

caput, além de restarem agredidos os princípios basilares do regime jurídico 

administrativo, violando os deveres de honestidade, imparcialidade e lealdade 

(artigo 11, caput, da Lei n.º 8.429/92). 

 

No caso do Prefeito, a conduta é ainda mais reprovável por ter ele 

se valido de respiradores sem uso para realizar vídeo se autopromovendo, 

violando o dever de impessoalidade da administração pública.  

 

Nesta ocasião, urge ressaltar que mais do que a prática de ato de 

improbidade, houve aqui a prática de crime, tipificado no art. 96 da Lei nº 

8.666/93, na medida em que a contratação visava fornecimento de respiradores 

mecânicos para atender a demanda dos leitos de UTI e os respiradores entregues 

e recebidos não servem para procedimentos invasivos, caso um paciente 

necessite de oxigenação superior a 75%.  

 

Dispõe o artigo mencionado:  

 

Art. 96.  Fraudar, em prejuízo da Fazenda Pública, licitação 

instaurada para aquisição ou venda de bens ou mercadorias, 

ou contrato dela decorrente: 

III - entregando uma mercadoria por outra; 
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A situação é esdrúxula, contrária aos princípios basilares da 

administração pública, da moralidade administrativa, moralidade para com os 

atos e negócios públicos, da impessoalidade e da legalidade, fatos que 

configuram atos de improbidade administrativa e geram indubitável prejuízo ao 

erário mediante espúrio enriquecimento ilícito dos agentes beneficiários. 

 

O artigo 5o da Lei de Improbidade estabeleceu que, havendo lesão 

ao patrimônio público, tanto por ação ou omissão, por dolo e até mesmo por 

culpa, dar-se-á integral ressarcimento do dano. 

 

E ainda, nos termos do art. 6o da mesma lei, tanto o agente público 

quanto o terceiro beneficiário perderão os bens ou valores acrescidos ao seu 

patrimônio, em caso de enriquecimento ilícito. O enriquecimento aventado pela 

lei, é auferir qualquer tipo de vantagem patrimonial indevida em razão do 

exercício do cargo, função ou emprego das entidades mencionadas no art. 1o da 

lei 8.429/92, conforme redação do artigo 9o.  

 

Da redação do artigo 10 da Lei acima mencionada, verifica-se que 

os requeridos praticaram ato de improbidade administrativa que causou lesão ao 

erário, posto que, o pagamento pelo Município do contrato naquele valor, 

obviamente ensejou perda patrimonial para os cofres da municipalidade, 

sobretudo porque foi um gasto realizado de forma ilegal, derivado de um 

embuste fraudulento, em colisão com as balizas normativas do artigo 37 da Lei 

Fundamental e da Lei 8.666/93. 

 

Não é demais mencionar que as condutas dos requeridos infringiram 

o art. 11, caput, da Lei nº 8.429/92, que tem a seguinte redação, in verbis: 

 

 “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 (...)” 

 

É importante ressaltar que o legislador procura ser exaustivo, mas 

não é, razão pela qual usa as expressões “qualquer” e “notadamente” no caput 

do artigo, deixando claro que qualquer outra conduta, ainda que não elencada em 

algum dos incisos, mas que implique em agressão aos princípios que regem a 

Administração Pública, configura ato de improbidade administrativa. 
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E, no caso em análise, não há dúvida de que os atos praticados pelo 

Prefeito Municipal e os demais réus nesta demanda, infringiram os princípios que 

norteiam a administração pública, em especial os da legalidade, da moralidade, 

da impessoalidade e da honestidade. 

 

Feriu-se o princípio da legalidade, previsto no art. 37, caput da 

CF/88. 

 

De acordo com a lição do eminente mestre HELY LOPES MEIRELLES, 

in Direito Administrativo Brasileiro, “a legalidade, como princípio de 

administração (CF, art. 37, caput), significa que o administrador público está, em 

toda a sua atividade funcional, sujeito aos mandamentos da lei e às exigências 

do bem comum, e deles não se pode afastar ou desviar, sob pena de praticar ato 

inválido e expor-se a responsabilidade disciplinar, civil e criminal, conforme o 

caso”. 

 

Continua o mestre: “A eficácia de toda atividade administrativa está 

condicionada ao atendimento da Lei e do Direito. É o que diz o inc. I do 

parágrafo único do art. 2º da Lei nº 9.784/99. Com isso, fica evidente que, além 

da atuação conforme a lei, a legalidade significa, igualmente, a observância dos 

princípios administrativos”. 

 

Na Administração Pública não há liberdade nem vontade 

pessoal. Enquanto na administração particular é lícito fazer tudo que a 

lei não proíbe, na Administração Pública só é permitido fazer o que a lei 

autoriza. A lei para o particular significa “pode fazer assim”; para o 

administrador público significa “deve fazer assim”.  

 

A conduta perpetrada pelos réus, ofende, também, o 

princípio da moralidade administrativa, posto que agindo desta maneira, 

em plena pandemia com mortes causadas pelo novo coronavírus, 

perfazem uma contratação ilícita e deixam respiradores que poderiam 

salvar vidas encostados em hospital.  

 

Saliente-se que não se confunde moralidade com probidade, visto 

que a moralidade tem acepção genérica face a boa-fé, lealdade e honestidade 

que todos os poderes e funções do Estado devem impor às suas atuações. Por 

outro tanto, a probidade está vinculada ao comportamento do administrador, 

referindo-se a uma moralidade qualificada, sob o aspecto pessoal-funcional. 
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Nesta ordem de ideias, a improbidade administrativa é uma 

improbidade qualificada, no momento em que o funcionário, no exercício de suas 

funções, aproveita dos poderes e facilidades decorrentes de seu cargo, em 

proveito próprio ou alheio. 

 

Assim, o funcionário deve exercer suas funções com lisura, 

exação, retidão, sempre visando o interesse público, geral, nunca o 

individual (próprio ou alheio), o qual acarretará como no caso em pauta 

desvio de poder, quer dizer, do fim a que se destina o exercício da 

função pública, qual seja, o bem comum. 

 

Novamente recorremos à lição do eminente mestre Hely Lopes 

Meirelles, in Direito Administrativo Brasileiro, que assim prescreve: 

  

“A moralidade administrativa constitui, hoje em dia, 

pressuposto de validade de todo ato da Administração 

Pública (CF. art. 37, caput). Não se trata – diz Hauriou, 

o sistematizador de tal conceito – da moral comum, 

mas sim de uma moral jurídica, entendida como “o 

conjunto de regras de conduta tiradas da disciplina 

interior da Administração”. Desenvolvendo sua 

doutrina, explica o mesmo autor que o agente 

administrativo, como ser humano dotado de capacidade 

de atuar, deve, necessariamente, distinguir o Bem do 

Mal, o honesto do desonesto. E, ao atuar, não poderá 

desprezar o elemento ético de sua conduta. Assim, não 

terá que decidir somente entre o legal e o ilegal, o justo 

e o injusto, o conveniente e o inconveniente, o 

oportuno e o inoportuno, mas também entre o honesto 

e o desonesto”. 

 

Portanto, a conclusão inarredável é a de que os atos 

minuciosamente descritos nesta vestibular são mais um triste capítulo 

da nefasta praga da improbidade administrativa que corrói o Estado 

brasileiro, merecendo do Poder Judiciário uma imediata resposta, no 

sentido de que seja restabelecida a ordem jurídica, em obséquio à força 

normativa da Constituição Federal, o que homenageará o Estado 

Democrático de Direito e a República.  
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9 - DO DANO MORAL COLETIVO: 

 

Considerando que os réus violaram os princípios basilares do Estado 

Democrático de Direito, praticando a famigerada improbidade administrativa, por 

utilizarem a coisa pública em benefício de particulares, sobressai patente a lesão 

aos valores imateriais da coletividade, o que, gera um dano moral com 

repercussão coletiva. 

 

Nessa quadra, na medida em que os réus descumpriram ordens 

irradiantes da Constituição Federal e da Lei n.º 8.666/93, é indene de dúvidas 

que essa irritante postura frustrou a força normativa da Constituição, criando um 

inexorável dano coletivo, por viabilizar o enriquecimento ilícito e causar lesão ao 

erário público. 

 

         Pela lesão causada a interesse ou direito difuso e coletivo, o sujeito 

passivo da ação civil pública poderá ser condenado ao pagamento de uma 

determinada quantia em dinheiro a título de indenização pelos danos coletivos 

causados, sem prejuízo da multa pelo eventual descumprimento. 

 

Como ensina Carlos Alberto Bittar Filho: 

 

“(...) O DANO MORAL COLETIVO É A INJUSTA LESÃO DA 

ESFERA MORAL DE UMA DADA COMUNIDADE, OU SEJA, 

É A VIOLAÇÃO ANTIJURÍDICA DE UM DETERMINADO 

CÍRCULO DE VALORES COLETIVOS. Quando se fala em 

dano moral coletivo, está-se fazendo menção ao fato de 

que o patrimônio valorativo de uma certa comunidade 

(maior ou menor), idealmente considerado, foi agredido 

de maneira absolutamente injustificável do ponto de 

vista jurídico: quer isso dizer, em última instância, que 

se feriu a própria cultura, em seu aspecto imaterial.”1 

                                                
1    “Do dano moral coletivo no atual contexto jurídico brasileiro” in Direito do Consumidor, vol. 

12- Ed. RT. Vale destacar, ainda, a manifestação de André de Carvalho Ramos que, ao analisar o dano moral coletivo, assim 
dissertou: “(...) é preciso sempre enfatizar o imenso dano moral coletivo causado pelas agressões aos interesses 
transindividuais. Afeta-se a boa-imagem da  proteção legal a estes direitos e afeta-se a tranqüilidade do cidadão, que se vê 
em verdadeira selva, onde a lei do mais forte impera. (“A ação civil pública e o dano moral coletivo”, Revista de Direito do 
Consumidor, vol. 25- Ed. RT, p. 83). Continua o citado autor, dizendo: “Tal intranqüilidade e sentimento de desapreço gerado 
pelos danos coletivos, justamente por serem indivisíveis, acarretam lesão moral que também deve ser reparada 
coletivamente. Ou será que alguém duvida que o cidadão brasileiro, a cada notícia de lesão a seus direitos não se vê  
desprestigiado e ofendido no seu sentimento de pertencer a uma comunidade séria, onde as leis são cumpridas? A 
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A partir da Constituição da República de 1988, descortinou-se um 

novo horizonte quanto à tutela dos danos morais (particularmente no que tange 

à sua feição coletiva), face à adoção do princípio basilar da reparação integral 

(art. 5º, V e X) e diante do direcionamento do amparo jurídico à esfera dos 

interesses transindividuais, valorizando-se, pois, destacadamente, os direitos de 

tal natureza (a exemplo dos artigos 6º, 7º, 194, 196, 205, 215, 220, 225 e 227) 

e os instrumentos para a sua proteção (art. 5º, LXX e LXXIII, e art. 129, III). 

 

Ainda dentro do enfoque constitucional, vê-se que o artigo 129, 

inciso III, ao conferir legitimação qualificada ao Ministério Público para o 

manuseio da ação civil pública, também abriu o leque do seu objeto para 

qualquer interesse difuso e coletivo, além daqueles referentes ao patrimônio 

público e social. Assim, a ação civil pública tornou-se instrumento de alçada 

constitucional apto a ser utilizado pelo Parquet na busca da proteção irrestrita de 

todo interesse de natureza transindividual, inclusive os de caráter moral.  

 

A possibilidade jurídica do pedido de indenização por dano moral 

coletivo decorre de expresso dispositivo legal: o art. 1º, caput, da Lei da Ação 

Civil Pública (Lei Federal n° 7.347/85): 

 

Art. 1º. Regem-se pelas disposições desta Lei, sem 

prejuízo da ação popular, AS AÇÕES DE 

RESPONSABILIDADE POR DANOS MORAIS e 

patrimoniais causados (...) A QUALQUER outro 

INTERESSE DIFUSO OU COLETIVO.  

O valor devido a título de indenização pelos danos morais 

coletivos, observa Carlos Alberto Bittar,  

 

“(...) deve traduzir-se em MONTANTE QUE 

REPRESENTE ADVERTÊNCIA AO LESANTE E À 

SOCIEDADE DE QUE SE NÃO SE ACEITA O 

COMPORTAMENTO ASSUMIDO, OU O EVENTO 

LESIVO ADVINDO. Consubstancia-se, portanto, em 

IMPORTÂNCIA COMPATÍVEL COM O VULTO DOS 

INTERESSES EM CONFLITO, REFLETINDO-SE DE 

MODO EXPRESSIVO, NO PATRIMÔNIO DO LESANTE, 

                                                                                                                                                   
expressão popular ‘o Brasil é assim mesmo’ deveria sensibilizar todos os operadores do Direito sobre a urgência na 
reparação do dano moral coletivo” (idem, ibidem). 
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A FIM DE QUE SINTA, EFETIVAMENTE, A RESPOSTA 

DA ORDEM JURÍDICA AOS EFEITOS DO RESULTADO 

LESIVO PRODUZIDO. DEVE, POIS, SER QUANTIA 

ECONOMICAMENTE SIGNIFICATIVA, EM RAZÃO 

DAS POTENCIALIDADES DO PATRIMÔNIO DO 

LESANTE. Coaduna-se essa postura, ademais, com a 

própria índole da teoria em debate, possibilitando que se 

realize com maior ênfase, a sua função inibidora de 

comportamentos. Com efeito, o peso do ônus financeiro 

é, em um mundo em que cintilam interesses econômicos, 

a resposta pecuniária mais adequada a lesionamentos de 

ordem moral.”2 

 

Por oportuno, vale trazer à baila o famoso julgado do Superior 

Tribunal de Justiça que, em sede de Recurso Especial (nº 598.281 – MG), 

entendeu pela juridicidade do dano moral coletivo: 

 

AÇÃO CIVIL PÚBLICA.  DANO AO MEIO AMBIENTE. 

DANO MATERIAL E MORAL. ART. 1º DA LEI 7347⁄85. 

(...) 2. O meio ambiente ostenta na modernidade valor 

inestimável para a humanidade, tendo por isso alcançado a 

eminência de garantia constitucional. 

3.  O advento do novel ordenamento constitucional - no que 

concerne à proteção ao dano moral - possibilitou ultrapassar a 

barreira do indivíduo para abranger o dano extrapatrimonial à 

pessoa jurídica e à coletividade. 4. No que pertine a 

possibilidade de reparação por dano moral a interesses 

difusos como sói ser o meio ambiente amparam-na o art. 1º 

da Lei da Ação Civil Pública e o art. 6º, VI, do CDC. 5. Com 

efeito, o meio ambiente integra inegavelmente a categoria de 

interesse difuso, posto inapropriável uti singuli. 

Consectariamente, a sua lesão, caracterizada pela diminuição 

da qualidade de vida da população, pelo desequilíbrio 

ecológico, pela lesão a um determinado espaço protegido, 

acarreta incômodos físicos ou lesões à saúde da coletividade, 

revelando atuar ilícito contra o patrimônio ambiental, 

constitucionalmente protegido. 6. Deveras, os fenômenos, 

                                                
2  

  “Reparação Civil por Danos Morais” in RT, 1993, pp. 220-222. 
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analisados sob o aspecto da repercussão física ao ser humano 

e aos demais elementos do meio ambiente constituem dano 

patrimonial ambiental.7. O dano moral ambiental 

caracterizar-se quando, além dessa repercussão física no 

patrimônio ambiental, sucede ofensa ao sentimento difuso ou 

coletivo - v.g.: o dano causado a uma paisagem causa 

impacto no sentimento da comunidade de determinada 

região, quer como v.g; a supressão de certas árvores na zona 

urbana ou localizadas na mata próxima ao perímetro urbano. 

8. Consectariamente, o reconhecimento do dano moral 

ambiental não está umbilicalmente ligado à repercussão física 

no meio ambiente, mas, ao revés, relacionado à transgressão 

do sentimento coletivo, consubstanciado no sofrimento da 

comunidade, ou do grupo social, diante de determinada lesão 

ambiental. 9. Destarte, não se pode olvidar que o meio 

ambiente pertence a todos, porquanto a Carta Magna de 1988 

universalizou este direito, erigindo-o como um bem de uso 

comum do povo. Desta sorte, em se tratando de proteção ao 

meio ambiente, podem co-existir o dano patrimonial e o dano 

moral, interpretação que prestigia a real exegese da 

Constituição em favor de um ambiente sadio e equilibrado. 

10. Sob o enfoque infraconstitucional a Lei n. 8.884⁄94 

introduziu alteração na LACP, segundo a qual passou 

restou expresso que a ação civil pública objetiva a 

responsabilidade por danos morais e patrimoniais 

causados a quaisquer dos valores transindividuais de 

que cuida a lei. 11. Outrossim, a partir da Constituição 

de 1988, há duas esferas de reparação: a patrimonial e 

a moral, gerando a possibilidade de o cidadão 

responder pelo dano patrimonial causado e também, 

cumulativamente, pelo dano moral, um independente 

do outro. 12. Recurso especial provido para condenar os 

recorridos ao pagamento de dano moral, decorrente da 

ilicitude perpetrada contra o meio ambiente, nos termos em 

que fixado na sentença (fls. 381⁄382).  

 

 

Por essas razões, o Ministério Público do Estado do Pará entende 

que é mais do que razoável a fixação de indenização por danos morais 

coletivos no valor de R$ 2.600.000,00 (dois milhões e seiscentos mil 
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reais), o exato valor dos contratos ilegais que gerou a lesão ao erário e o 

enriquecimento ilícito de terceiros. 

 

O valor deverá ser revertido ao Fundo Nacional para a Criança e 

Adolescente, instituído pelo art. 6° da Lei n° 8.242/91 e regulado pelo Decreto 

Presidencial n.º 1.196/94.  

 

10 - DA QUEBRA DO SIGILO BANCÁRIO: 

 

O sigilo bancário, apesar de gozar de assento dentre as garantias e 

direitos individuais da Cidadania, e, por conseguinte, formar o núcleo das 

cláusulas de eternidade da Constituição da República, não é absoluto, podendo 

ser flexibilizado pela autoridade judicial para viabilizar a investigação de atos 

criminosos e de improbidade administrativa. 

 

Nesse sentido é a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal: 

 

EMENTA: CONSTITUCIONAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. 

OFENSA À CONSTITUIÇÃO. MINISTÉRIO PÚBLICO. SIGILO 

BANCÁRIO. QUEBRA. MEDIANTE ORDEM JUDICIAL. 

PRECEDENTES. I. VI. - O entendimento desta Suprema Corte 

consolidou-se no sentido de não possuir caráter absoluto a 

garantia dos sigilos bancário e fiscal, sendo facultado ao juiz 

decidir acerca da conveniência da sua quebra em caso de 

interesse público relevante e suspeita razoável de infração 

penal. Precedentes. VII. - Agravo não provido (STF, AI-AgR 

541265 / SC, Min. CARLOS VELLOSO). 

 

Como a conduta tida nos presentes autos pode configurar crime 

contra a Administração Pública (artigo 2°, VI, Lei Complementar n.° 105/2001), 

torna-se imprescindível investigar a movimentação de valores entre os 

envolvidos, razão pela qual se faz necessária a quebra do sigilo bancário de 

todos os réus desta demanda, englobando o período do corrente ano de 2020, 
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bem como que seja requisitada da Receita Federal a declaração do imposto de 

renda das pessoas físicas que figuram no polo passivo, dos anos-base de 2019 e 

2020.  

 

As instituições financeiras, em especial os Bancos do Brasil, 

CAIXA, Itaú, Santander e Bradesco, devem fornecer informações detalhadas 

sobre todas as movimentações financeiras dos investigados entre 01 de janeiro 

de 2020 até a data da decisão, com os seguintes destaques: 

1 - movimentação mensal; 

2 - discriminação dos cheques recebidos (número, agência sacada e 

valor); 

3 - transferências bancárias (agência e contas sacadas); 

4 - Requer que seja fixado prazo para o cumprimento das 

diligências. 

 

Registre-se ser plenamente cabível a quebra do sigilo bancário e 

fiscal para apuração dos atos de improbidade administrativa (STJ; Processo: 

REsp996983/PE; Relator: Min. HERMAN BENJAMIN; Órgão Julgador: SEGUNDA 

TURMA; Julgamento: 18/06/2009; Publicação: DJe, 30/09/2010:(…) 4- O art. 1º, 

§ 4º, da Lei Complementar 105/2001 confere respaldo legal à determinação 

judicial de quebra do sigilo. De acordo com o seu teor, tal medida não se dirige 

apenas à apuração de crime, mas de “qualquer ilícito”, o que evidencia a sua 

possível aplicação nas Ações de Improbidade, máxime quando relacionada a 

atividade também delituosa, como ocorre no caso.  

 

 

11 - DO PEDIDO LIMINAR DE INDISPONIBILIDADE DOS 

BENS:  

 

Da análise do arcabouço probatório trazido com esta exordial, isto é, 

em sede de cognição não exauriente, vislumbra-se presentes os pressupostos 

que rendem azo ao deferimento da medida liminar, nos termos do artigo 12 da 

Lei n.º 7.347/85. 
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A antecipação dos efeitos da tutela, no bojo de uma ação civil 

pública, é possível desde que a tese jurídica exposta seja plausível e que haja 

fundada necessidade de se assegurar a fruição da tutela de mérito pretendida 

antes da estabilização subjetiva do processo e da efetivação do contraditório. 

 

No caso em testilha, a tese jurídica sustentada na vestibular 

encontra respaldo em regras e princípios jurídicos de extração constitucional e 

infraconstitucional, vertidos, notadamente, no artigo 37 e seu § 4º da CRFB, e na 

Lei n.º 8.429/92. 

 

No caso dos autos, diante da exposição dos fatos e da análise da 

prova material, o fumus boni iuris encontra-se devidamente caracterizado, ante a 

flagrante ofensa aos preceitos legais e constitucionais já citados, o que torna 

indubitável a probabilidade da providência principal ser acolhida e favorável ao 

autor. 

 

Noutro giro, vale registrar que para assegurar o resultado prático do 

processo, é imprescindível a decretação da indisponibilidade de bens de todos os 

réus, eis que o arcabouço probatório carreado aos autos revela a prática de atos 

de improbidade que causaram lesão ao erário do Município, que despendeu 

recursos em respiradores que, em vez de servirem à população, estão sem 

utilização. 

 

Consoante preconiza o artigo 5º da Lei de Improbidade, “ocorrendo 

lesão ao patrimônio público por ação ou omissão, dolosa ou culposa, do agente 

ou de terceiro, dar-se-á o integral ressarcimento do dano”. 

 

Em seguida, preceitua o artigo 7º, caput, do mesmo diploma legal, 

que “quando o ato de improbidade causar lesão ao patrimônio público, ou 

ensejar enriquecimento ilícito, caberá a autoridade administrativa responsável 

pelo inquérito representar ao Ministério Público, para a indisponibilidade dos bens 
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do indiciado”. O parágrafo único do artigo 7º, por sua vez, reza que a 

indisponibilidade “recairá sobre bens que assegurem o integral 

ressarcimento do dano, ou sobre o acréscimo patrimonial resultante do 

enriquecimento ilícito”. 

 

No caso concreto, as provas carreadas aos autos indicam que houve 

a malversação do dinheiro público, o que constitui prejuízo ao erário, autorizando 

a adoção da medida cautelar de indisponibilidade de bens. 

 

Em casos análogos aos dos autos, o Superior Tribunal de Justiça, de 

forma pacífica, autoriza a decretação liminar de indisponibilidade dos bens dos 

réus, ainda que estes bens tenham sido adquiridos anteriormente ao ato de 

improbidade verificado, bastando a comprovação do indício de ato de 

improbidade lesivo ao patrimônio público, sendo desnecessária a dilapidação dos 

bens por parte dos réus:  

 

RECURSO ESPECIAL. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. 

INDISPONIBILIDADE DOS BENS. DECRETAÇÃO. 

REQUISITOS. ART. 7º DA LEI 8.429/1992. REVISÃO. FATOS. 

NÃO-CABIMENTO. SÚMULA 07/STJ. 1. A jurisprudência do 

Superior Tribunal de Justiça tem-se alinhado no 

sentido da desnecessidade de prova de periculum in 

mora concreto, ou seja, de que o réu 

estaria dilapidando seu patrimônio, ou na iminência de 

fazê-lo, exigindo-se apenas a demonstração de fumus 

boni iuris, consistente em fundados indícios da prática 

de atos de improbidade. Precedentes: REsp 1.203.133/MT, 

Rel. Ministro Castro Meira, REsp 967.841/PA, Rel. Ministro 

Mauro Campbell Marques, DJe 08.10.2010, REsp 

1.135.548/PR, Rel. Ministra Eliana Calmon, DJe 22.06.2010; 

REsp 1.115.452/MA, Rel. Ministro Herman Benjamin, DJe 

20.04.2010. (...) (REsp 1190846/PI, Rel. Ministro CASTRO 

MEIRA, SEGUNDA TURMA, julgado em 16/12/2010, DJe 

10/02/2011). 
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ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO 

REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO 

RECURSO ESPECIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO 

CIVIL PÚBLICA. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. VIOLAÇÃO 

DO ART. 7 DA LEI N. 8.429/97. ANÁLISE SOBRE A PRESENÇA 

DOS REQUISITOS CAUTELARES AUTORIZADORES DA 

MEDIDA DE INDISPONIBILIDADE. NECESSIDADE DE 

REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. DESPROPORCIONALIDADE 

DA MEDIDA. SÚMULA N. 7 DO STJ. POSSIBILIDADE DE A 

MEDIDA CONSTRITIVA RECAIR SOBRE BENS ADQUIRIDOS 

ANTES DO FATO CARACTERIZADOR DA IMPROBIDADE. 

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO ACOLHIDOS. (...) 4. À luz da 

jurisprudência do STJ, é possível que a medida 

cautelar de indisponibilidade recaia sobre bens 

adquiridos anteriormente ao fato caracterizador da 

improbidade administrativa. Precedentes: AgRg no Ag 

1.158.448/SP, Rel. Ministro Hamilton Carvalhido, Primeira 

Turma, DJe 12/04/2010; REsp 1.078.640/ES, Rel. Ministro 

Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 23/03/2010; AgRg no Ag 

1.144.682/SP, Rel. Ministro Hamilton Carvalhido, Primeira 

Turma, DJe 06/11/2009. 5. Agravo regimental não provido 

(AgRg nos EDcl no REsp 1015857/ES, Rel. Ministro 

BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, julgado em 

04/11/2010, DJe 10/11/2010). 

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. IMPROBIDADE. 

INDISPONIBILIDADE DOS BENS. POSSIBILIDADE DE 

DECRETAÇÃO INAUDITA ALTERA PARS. REQUISITO. 

EXISTÊNCIA DE FORTES INDÍCIOS DE DANO AO ERÁRIO. 

SÚMULA 7/STJ. NECESSIDADE DE DELIMITAÇÃO DO 

ALCANCE PATRIMONIAL. 1. Cuidam os autos de Ação Civil 

Pública proposta com o fito de combater atos de improbidade 

administrativa por dano ao Erário do Município de Pirambu, 

envolvendo Prefeito, Secretária Municipal de Ação Social, 

Deputado Estadual e comerciantes locais. 2. Segundo consta 

na petição inicial, ao longo do período de 2002 a 2006 foram 

realizados inúmeros contratos irregulares para aquisição de 

alimentos e material de limpeza, marcados sobretudo pelo 

indevido fracionamento dos valores para burlar a modalidade 

licitatória e pela finalidade de uso pessoal dos produtos 
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adquiridos com verba pública. O ora recorrente é um dos 

réus da ação, tendo sido demandado na qualidade de sócio-

diretor do supermercado que se sagrou vencedor em 

diversas licitações 3. O Juízo de 1º grau determinou a 

indisponibilidade dos bens dos réus liminarmente, tendo sido 

mantida a decisão pelo Tribunal de Justiça. 4. A tese 

recursal não encontra guarida na jurisprudência do 

STJ, firmada no sentido de que a decretação da 

indisponibilidade dos bens inaudita altera pars: a) é 

possível antes do recebimento da petição inicial; b) 

independe da comprovação de início de 

dilapidação patrimonial, sendo suficiente a 

constatação de fortes indícios de improbidade 

causadora de dano ao Erário; e c) pode recair sobre 

bens adquiridos anteriormente à conduta reputada 

ímproba. (...) 8. A indisponibilidade dos bens deve recair 

sobre tantos bens quantos forem suficientes a assegurar as 

consequências financeiras da suposta improbidade, inclusive 

a multa civil. Precedentes do STJ. 9. Impende anotar que, 

em consulta realizada no sítio eletrônico do Tribunal de 

Justiça, constata-se ter havido parcial provimento de 

Agravos de Instrumento de outros réus para fins de proceder 

à limitação da medida. 10. Recurso Especial parcialmente 

provido, apenas para determinar que seja delimitado o 

montante da indisponibilidade dos bens (REsp 1194045/SE, 

Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado 

em 19/10/2010, DJe 03/02/2011). 

 

Sempre que ocorrer lesão ao patrimônio público ou 

enriquecimento ilícito deverá ser determinada a indisponibilidade de bens do 

agente ímprobo, objetivando o integral ressarcimento dos danos. 

 

Não resta dúvida de que os requeridos causaram lesão ao erário de 

Parauapebas, que autoriza a indisponibilidade dos seus bens, que para alcançar a 

maior efetividade cautelar, precisa ser deferida liminarmente, inaudita altera 

pars. 
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A fumaça do bom direito, que autoriza a indisponibilidade liminar, 

consiste na plausibilidade das asserções veiculadas na exordial, com o respaldo 

de provas idôneas, além da gravidade dos atos e da possibilidade de condenação 

dos agentes ímprobos. 

 

Quanto ao periculum in mora, é lícito dizer que este é presumido 

pelo legislador, pois está ínsito no art. 7º, pois decorre simplesmente do ato que 

lesou o erário. 

 

São exatamente esses os requisitos necessários para se decretar a 

indisponibilidade dos bens do agente ímprobo, ou seja, que exista a 

plausibilidade do direito alegado com a demonstração da gravidade da conduta 

(fumus boni iuris) e que o ato de improbidade tenha causado lesão ao patrimônio 

público. 

 

Presentes, pois, os requisitos que autorizam a decretação liminar da 

indisponibilidade dos bens dos agentes ímprobos em questão. 

 

12 - DOS PEDIDOS:  

 

Gizadas estas singelas razões, o Ministério Público do Estado do 

Pará requer, liminarmente, inaudita altera pars: 

 

a) o afastamento cautelar do Prefeito Municipal, nos termos 

da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e, do art. 20, 

parágrafo único da Lei nº 8.429/92, em prazo fixado por V. Exa., 

porquanto reiteradamente incorre na prática dos mais variados 
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atos de improbidade, utilizando-se de sua influência junto ao 

Secretariado, conforme demonstrado, de modo que dá azo ao 

seu afastamento, na medida em que demonstra lesão à ordem 

pública além de risco efetivo e real à instrução, devendo ser 

comunicada a Câmara Municipal para dar posse ao Vice-Prefeito, 

em prazo fixado por V. Exa., sob pena de multa diária; 

 

b) que seja deferida, liminarmente, a indisponibilidade dos 

bens de todos os réus, com base no artigo 7º da Lei de 

Improbidade, solidariamente, conforme jurisprudência do STJ, 

até o valor de R$ 2.600.000,00 (dois milhões e seiscentos mil 

reais) eis que presentes os requisitos que autorizam a adoção da 

indigitada medida cautelar, via BACEN-JUD; 

c) que sejam oficiados os cartórios de registros de imóveis de 

Parauapebas, Canaã dos Carajás, Marabá, Belém e Goiânia, 

requisitando informações acerca de eventuais bens imóveis 

registrados em nome dos réus; 

d) que sejam requisitadas informações dos DETRANs do Pará, de 

Goiás e de Minas Gerais sobre a existência de algum veículo 

automotor de propriedade dos demandados; 

e) a quebra do sigilo bancário de todos os réus desta demanda, no 

período compreendido entre 01 de janeiro de 2020 até a data da 

decisão liminar a ser proferida por Vossa Excelência no âmbito  

desta ação de improbidade, bem como que seja requisitada da 

Receita Federal a declaração do imposto de renda das pessoas 

físicas que figuram no polo passivo, do ano-base de 2019 até o 

ano corrente; 

f) que os requeridos comprovem, em prazo exíguo fixado 

por Vossa Excelência, o pleno funcionamento de todos os 

20 respiradores adquiridos, para os fins objeto do 

contrato, devendo promoverem às suas expensas todas as 

medidas necessárias ao seu pleno funcionamento, sob 

pena de multa diária a ser fixada por este digno juízo;  

g) tratando-se da prática de fatos criminosos, a comunicação com 

cópia à Procuradoria-Geral de Justiça, por se tratar de 

envolvimento criminal de autoridade com prerrogativa de foro 

perante o Tribunal de Justiça.  
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As condutas deliberadas, livre e conscientes dos réus, impõe sua 

sujeição às sanções previstas na Lei n.º 8.429/92, razão pela qual o Ministério 

Público do Estado do Pará apresenta os seguintes requerimentos: 

 

a) a notificação dos réus para a apresentação de suas 

manifestações preliminares prevista no artigo 17, § 7º, da Lei 

n.º 8.429/92, no prazo de quinze dias; 

b) após o oferecimento das manifestações preliminares, ou 

transcorrido o prazo legal sem sua apresentação, seja recebida 

esta petição inicial por esse juízo de direito, citando-se os réus 

para oferecimento de contestação sob pena de revelia, no prazo 

ordinário de quinze dias, conforme disposto no artigo 17, § 9º, 

da Lei n.º 8.429/92; 

c) seja o Município de Parauapebas notificado, por intermédio de 

sua Procuradoria, para tomar ciência do ajuizamento desta ação 

e para que, querendo, integre o polo ativo da mesma, conforme 

autorização do artigo 17, § 3º, da Lei n.º 8.429/92; 

d) ao final, a condenação dos requeridos, solidariamente, a 

ressarcirem o erário, valores estes que deverão ser corrigidos 

monetariamente; 

e) conforme o grau de irregularidade que reste reconhecido por 

esse juízo após a instrução do feito, sejam impostas aos réus 

as sanções previstas no artigo 12 da Lei n.º 8.429/92 – o 

ressarcimento integral do dano, a perda da função pública, a 

suspensão de seus direitos políticos, a proibição de receber 

benefícios ou incentivos fiscais ou creditícios, direta ou 

indiretamente, e pagamento de multa civil; 

f) a condenação dos réus em dano moral coletivo, no valor R$ 

2.600.000,00 (dois milhões e seiscentos mil reais); 

h) a condenação dos Réus ao pagamento de custas processuais e 

demais verbas de sucumbência; 

i) sejam oficiados o Tribunal Superior Eleitoral no caso de 

suspensão dos direitos políticos, o Banco Central do Brasil – para 

que este comunique às instituições financeiras oficiais a proibição 
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de contratar com o poder público e receber incentivos e 

benefícios fiscais ou creditícios – e, para o mesmo fim, seja 

determinada a inclusão do nome dos Réus no Cadastro de 

Créditos Não Quitados de Órgãos e Entidades Federais – CADIN. 

 

Este Órgão Ministerial protesta pela produção de outras provas 

juridicamente admitidas – em especial o depoimento pessoal dos réus, a oitiva 

da testemunha abaixo relacionada, a realização de perícia e a posterior juntada 

de documentos – e dá à presente causa o valor de R$ 2.600,00 (dois milhões e 

seiscentos mil reais). 

 

Testemunha:  

 

LEONICE DE OLIVEIRA, presidente do Conselho Municipal de Saúde, 

lotada na Rua C, 396, Bairro Cidade Nova, CEP 68.515-000, Parauapebas-PA.  

 

 

Parauapebas - PA, 18 de maio de 2020. 

 

 

 

 

EMERSON COSTA DE OLIVEIRA 

PROMOTOR DE JUSTIÇA 
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