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EXCELENTÍSSIMO SENHOR DOUTOR JUIZ DE DIREITO DA VARA
ÚNICA DA COMARCA DE IGUABA GRANDE

RJ

O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO DE
JANEIRO, por seu Promotor de Justiça que a presente subscreve, vem,
respeitosamente, à presença de Vossa Excelência, com fulcro nos
artigos 37, caput e § 4º, e 129, inciso III, da Constituição Federal, na Lei
nº 8.429/92, propor

AÇÃO CIVIL DE RESPONSABILIDADE POR ATOS
DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA
em face de
1°) ANA GRASIELLA MOREIRA FIGUEIREDO MAGALHÃES, ex

Prefeita de Iguaba Grande, brasileira, casada, portadora do RG XXXXXX
XXXXXX, inscrita no CPF sob o nº XXX.XXX.XXX-XX, domiciliada na
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXX;
2º) LUIS JERONYMO DE MESQUITA, à época dos fatos
Secretário Municipal de Obras, Urbanismo e Serviços Públicos, brasileiro,
casado, portador do RG XXXXXXXXXXXXXXXX, expedida XXXXXXXXXX
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e CPF n° XXX.XXX.XXX-XX, filho de Telmo Jeronymo de Mesquita e
Selma Canellas Freire de Mesquita, residente e domiciliado na
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXX;
3º) MÁRCIO ALEXANDRE LIMA VASCONCELOS, CAU XXXXXX,
arquiteto e urbanista, inscrito no CPF sob o nº XXX.XXX.XXX-XX,
residente

na

XXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXX XXXXXX XXXX

XXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXX;
4°) GRADUAL ENGENHARIA LTDA, sociedade empresária
inscrita no CNPJ n° 02.144.596/0001-29, com sede na Rua Bruno Simile,
212 - Distrito Industrial - Juiz de Fora, Minas Gerais

CEP: 36092-050

ou Av. Presidente Juscelino Kubitschek, 6263, sala 204, Benfica, Juiz de
Fora/MG CEP 36092-060, representada e administrada pelo sócio Sérgio
Henrique Evangelista, CPF XXX.XXX.XXX-XX, possuindo mais um sócio
Edmar Evangelista do Nascimento, CPF XXX.XXX.XXX-XX. (fls.454)

I

DA LEGITIMIDADE ATIVA DO MINISTÉRIO PÚBLICO
A legitimidade ativa ad causam do Ministério Público contemplada

pelo artigo 17 da lei de Improbidade, vai buscar seus alicerces na própria
Constituição da República de 1988, que ao enunciar as funções do
Ministério Público, incumbindo-lhe como Instituição permanente e
essencial à função jurisdicional, a defesa da ordem jurídica, do regime
democrático e dos interesses sociais e individuais indisponíveis (art.127,
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caput), restando evidente a destinação do Parquet para a tutela dos
interesses públicos e sociais relevantes, instituída pelo artigo 129, inciso
III, da Carta Magna que elenca como função institucional do Ministério
Público a promoção do inquérito civil e a da ação civil pública.
Nesse sentido transcrevemos:
- Constituição Federal:
...
III - promover o inquérito civil e a ação civil pública, para

- Lei nº 8.429/92:
ncipal, que terá o rito ordinário, será
proposta pelo Ministério Público...
...
§ 4º. O Ministério Público, se não intervier no processo como
parte, atuará obrigatoriamente, como fiscal da lei, sob pena de

- Lei nº 8.625/93:
funções previstas nas Constituições Federal
e Estadual, na Lei Orgânica e em outras leis, incumbe, ainda,
ao Ministério Público:
IV - promover o inquérito civil e a ação civil pública, na forma
da lei:
...
b) para anulação ou declaração de nulidade de atos lesivos ao
patrimônio público ou à moralidade administrativa do Estado ou
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de Município, de suas administrações diretas ou fundacionais
ou de entidades
- Súmula 329 do Superior Tribunal de Justiça:
O Ministério Público tem legitimidade para propor ação civil
pública em defesa do patrimônio público.

Desta forma, não pairam dúvidas sobre a legitimidade Ministerial
para a tutela do patrimônio público e social e da moralidade
administrativa, sendo este um dos interesses difusos a ser protegido
através da presente ação.
II

DA LEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM
É corrente a lição doutrinária segundo a qual a demanda deve ser

proposta em face de quem causou o dano aos direitos ou interesses
transindividuais postos sob tutela da citada lei, seja pessoa física ou
jurídica.
Os réus são os sujeitos passivos da presente ação, pois praticaram
os atos de improbidade da Lei n° 8.429/92 e violadores da Lei n°
8.666/93 aqui relatados ou ao menos se beneficiaram deles, como se
demonstrará individualmente na presente ação.
O que se vislumbrou na investigação que acompanha esta petição
inicial foi que os agentes públicos agiram em total desrespeito ao erário
público, bem como aos anseios da população. Inicialmente, a ideia era
até interessante para a população, mas no decorrer do projeto o que se
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viu foi um descaso, negligência e falta de zelo com o patrimônio público.
Um local que seria para o lazer da população se tornou em um ralo de
dinheiro público.
Senão vejamos:
A prefeita à época assinou um Protocolo de Intenções celebrado
entre o Município de Iguaba Grande e o Estado do Rio de Janeiro tendo
como objeto a execução de obras de construção e revitalização da Praça
(tema desta ação) e da Rua Paulino Pinto Pinheiro e Aquisição de
Veículos, no Município de Iguaba Grande. (fls.07 do inquérito civil)
O valor estimado do protocolo foi de R$ 6.500.000,00, sendo o
percentual de

95%

de responsabilidade

do Estado

e 5%

de

responsabilidade do Município.
Sendo uma obra local, cuja representante do Município era a
Prefeita, ora primeira Ré, que inclusive assinou o referido protocolo, além
de homologar e adjudicar o objeto da licitação (fls. 561 do IC), esta se
tornou a responsável direta pela realização da licitação, contratação e
execução das obras até o momento de sua entrega.
Nesta situação, deveria se pautar sempre no melhor interesse
público, efetividade, legalidade, moralidade e eficiência. O que não
ocorreu. O que se viu foi um total descaso com o dinheiro público,
restando algumas obras absolutamente abandonadas e outras mal
executadas. O que proporcionou a referida lesão ao erário.
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Logo, a prefeita à época ANA GRASIELA MOREIRA DE
FIGUEIREDO MAGALHÃES possui legitimidade passiva para figurar
neste processo.
Por sua vez, LUIS JERONYMO DE MESQUITA, que era o
Secretário de Obras da época, assinou o memorial descritivo da obra (fls.
22/31 do IC), plantas baixas (fls.124/137 do IC), expedindo inclusive a
ordem de início de serviço (fls.570 do IC). Como secretário de obras, se
envolveu diretamente com o projeto, ou seja, deveria obrigatoriamente
manter-se em constância vigilância sobre a sua execução. O que não
ocorreu no caso. Portanto, também é o responsável pela lesão ao erário.
Noutro giro, conforme se verifica do contrato, em sua
arquiteto MÁRCIO ALEXANDRE LIMA VASCONCELOS, CAU A31985acima

referidos

juntamente

com

o

Secretário

de

Obras

LUIS

JERONYMO. Além de que, conforme fls. 571 do IC foi nomeado fiscal
da obra. Logo, também não se desincumbiu de seu múnus, devendo
responder pela lesão ao erário e demais prejuízos.
E, obviamente, legitimidade passiva também possui a
empresa GRADUAL ENGENHARIA LTDA que se sagrou vencedora do
certame e que era a responsável por cumprir todos os ajustes
contratuais, entregando a obra de forma satisfatória em todas suas
etapas. O que não ocorreu. Existindo inclusive evidências de que aplicou
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material mais barato do que o contratado, enriquecendo-se, pois,
ilicitamente.
III - DOS FATOS (causa de pedir remota):
Demonstrada a presença das condições da ação e dos
pressupostos de existência e validade do processo, passa-se ao mérito,
com sucinta exposição dos fatos que foram objeto de investigação pelo
Ministério Público.
Foi instaurado o inquérito civil 01-003/15 visando apurar possível
superfaturamento

e

direcionamento

fraudulento

de

licitações

do

Município de Iguaba Grande em favor da sociedade empresária
GRADUAL ENGENHARIA LTDA, nos anos de 2013 e 2014.
Após

investigação

foram

identificadas

impropriedades

na

celebração do 4º TERMO ADITIVO AO CONTRATO, bem como na
execução da obra, considerando os elementos colhidos na vistoria in loco
em cotejo aos orçamentos e às medições dos serviços atestadas pela
municipalidade,

que

resultaram

em

superfaturamento

e,

consequentemente, em prejuízo ao erário no valor histórico de R$
854.91,63.
Este processo se cinge ao contrato n° 009/2014, firmado em
06/06/2014 entre o Município de Iguaba Grande e a sociedade
empresária

GRADUAL

ENGENHARIA

LTDA,

no

valor

de

R$

4.958.256,44, com origem no Procedimento Administrativo n° 522/2014,
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Concorrência Pública n° 002/2014, do tipo menor preço global, para
execução de obra de infraestrutura e revitalização de praça no Bairro
Estação, situada entre as Ruas Simonildes Valadares Guimarães,
Morvan Barbosa Guimarães e Marquês Garcia (fls.562/566 do IC).
O projeto previa a construção de um teatro municipal, quadra
poliesportiva, quiosques, lan house, sanitário público e restaurante, além
dos serviços de parques e jardins e iluminação pública.
A empresa Ré sagrou-se vencedora pelo valor acima referido,
ganhando diretamente de mais uma empresa a ORIENTE ENGENHARIA
LTDA que apresentou maior preço global. Sendo que ao todo o edital da
licitação teria sido retirado por quinze empresas, sete delas teriam
inclusive realizado visita técnica ao local.
O valor homologado seria pago pelo ESTADO DO RIO DE
JANEIRO e pelo MUNICÍPIO DE IGUABA GRANDE,
GRAN , sendo
sendo R$
4.509.112,37 de origem Estadual e R$ 449.144,07 de contrapartida
Municipal.
Durante o curso do serviço foram realizados mais quatro termos
aditivos, sendo que o QUARTO TERMO ADITIVO implicou em um
acréscimo de 14,60% ao valor contratual, o qual passou a R$
5.682.141,15.
Além do exame documental, procedeu-se à realização de vistoria a
fim de se verificar a conformidade dos serviços executados.
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Inicialmente, verificou-se que as imagens captadas pelo google
maps da área divergia do projeto básico, havendo novo posicionamento
das

edificações

e

equipamentos

na

praça,

assim

como

nova

configuração da pavimentação e canteiros. Ou seja, a própria planta
inicial estava incorreta, gerando repercussões futuras na execução da
obra.
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Assim sendo, em 21/08/2019 realizou-se vistoria ao local da obra,
constatando-se, em primeiro lugar, que em razão da paralisação dos
serviços, não foi construído o teatro, apenas as suas fundações, de
modo que a área pertinente encontrava-se cercada por tapumes.
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Além disso, foram constatadas divergências entre quantitativos de
serviços medidos e pagos e os efetivamente realizados, como também
divergência de especificações dos materiais empregados na obra (como
a pavimentação em blocos intertravados em concreto, de espessura
inferior à contratada).
Em resumo, existem fortes evidências de que a empresa
contratada, ora última Ré, se locupletou empregando materiais mais
baratos que os contratados, bem como em quantidades inferiores.
Vide fotografias abaixo:
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Ademais, foram identificadas como inconformidades técnicas a
ausência de drenagem no interior da quadra poliesportiva (falha existente
desde o projeto básico e não solucionada durante a execução da obra) e
o modo de execução da arquibancada junto à quadra, construída em
alvenaria e não em concreto armado, evidenciando-se diversas
rachaduras em sua estrutura.
Vide fotografias abaixo:
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Outras irregularidades foram listadas pelo Grupo de Apoio Técnico
Especializado do Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro (GATE).
Vejamos abaixo:
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RELATÓRIO TÉCNICO DO GRUPO DE APOIO TÉCNICO DO
MINISTÉRIO

PÚBLICO

(GATE)

fls.

654

ANÁLISE

DA

ECONOMICIDADE:
Os documentos foram enviados para o GATE para diligenciarem
ao local e verificarem quanto à economicidade da contratação.
Na

avaliação

dos

serviços

estimados

foram

constatadas

divergências entre serviços e especificações de materiais lançados no
projeto (desenhos técnicos e memorial descritivo) em relação ao próprio
orçamento (ambos elaborados pelo mesmo profissional). A exemplo,
observa-se que na planta de situação (fls.124) indicava-se que já havia
sido prevista uma pista de skate junto à quadra esportiva, mas não foi
contemplada no orçamento inicial da obra, vindo então a ser incluída no
escopo contratual pelo 4º Termo Aditivo.
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ORÇAMENTO CONTRATUAL RERRATIFICADO E MEDIÇÕES
DA OBRA.
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O valor, devido ao 4° Aditivo aumentou para R$ 5.682.141,15.
Quanto às medições até a última fiscalização, identificou-se um
total medido pela MUNICIPALIDADE de R$ 3.429.126,93 (60,35% dos
serviços contratados).
Sendo que o GATE constatou um acumulado medido de R$
2.575.035,30.

Assim,

a

partir

da

confirmação

dos

pagamentos

apresentados no inquérito civil 01-003/15 (fls.701), apurou-se um
SUPERFATURAMENTO no valor histórico de R$ 854.091,63.
E isso se deve às seguintes situações encontradas:
No Grupo A

Serviços Preliminares: foi excluída a

majoração indevida, realizada pelo termo aditivo, para os
itens de demolição de pisos da praça, arranchamento de
meio-fio, carga e descarga mecânica e transporte de carga
(itens 2.1, 2.2, 2.4 e 2.5), baseado no que está sendo
ilustrado pelas Figuras 3, 4, 5, 6 e 7 retiradas do Google
Maps, com data anterior à obra;
No Grupo B

Revitalização da Praça: foi glosado o

quantitativo de piso cimentado, medido acima do que fora
realizado (tens 1.5 e 1.6); foram corrigidos os itens de
pavimentação

em

lajotas

intertravadas,

instaladas

pré-fabricadas
com

espessura

de

concreto

inferior

à
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contratada, bem como foi corrigida a majoração indevida,
realizada pelo termo aditivo, no volume de base em brita
corrida; foi corrigido o item de banco de jardins (item 2.4),
orçado em réguas de madeira, sendo substituído por item de
banco de concreto armado e também glosada a sua
quantidade, conforme vistoria; foi realizada glosa no
quantitativo de luminárias, lâmpadas e reatores (itens 3.8,
3.9 e 3.10), também consoante vistoria.

No Grupo C

Teatro com cisterna: foram excluídos os itens

referentes à estrutura (itens 5.1, 5.2, 5.3 e 5.4), de acordo
com a vistoria.
Quanto ao Termo Aditivo (4º), menciona-se que a justificativa
apresentada para a sua celebração não condiz exatamente com os
serviços modificados/incluídos na planilha de rerratificação orçamentária,
evidenciando-se que foi elaborado sem critérios assertivos, mas para
alcançar um valor já acordado entre as partes, pois promoveu
incrementos indevidos em alguns serviços e outros que precisavam ser
ajustados (seja para incremento ou redução de quantitativos) não o
foram, conforme levantamentos efetuados em vistoria. Em análise das
respectivas planilhas e memória de cálculo juntados aos autos,
destacam-se:
(i)

A inclusão de novos itens pertinentes à complementação do
muro divisório e à construção de pista de skate, serviços que
já deveriam ter sido previstos na fase do projeto básico da
obra;
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Na urbanização da praça, houve apenas a exclusão do deck
em madeira (não havendo a sua substituição por piso
cerâmico, como apresentado na justificativa).

(iii)

Substituição do tipo de telha (de trapezoidal de alumínio por
telhas onduladas de cimento) nas coberturas dos quiosques,
lan house, sanitário público e restaurante, e ainda inserção
de itens de estrutura de alumínio e vidro temperado
(pergolados);

(iv)

A inclusão de itens novos para Projeto Executivo de
Arquitetura

e

Complementares

e

Projeto

Estrutural,

perfazendo um custo (direto) de R$ 240.827,06, valor
expressivo, o qual necessita de avaliação e comprovação
por meio da apresentação desses projetos desenvolvidos;
(v)

O incremento indevido da altura da base de brita corrida para
as pavimentações em blocos intertravados de concreto (para
30 cm de altura, conforme memória de cálculo apresentada),
passando o seu volume de 741,70 m3 para 1.761,75 m3, e
seu custo direto de R$ 55.857,43 para R$ 132.677,39.

(vi)

O incremento indevido dos quantitativos dos serviços
complementares passando seu custo direto de R$46.504,08
para R$ 229.372,20, pertinentes á demolição de pisos da
praça, arranchamento de meio-fio, carga e descarga
mecânica e transporte da carga, que já apresentavam
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memórias de cálculo incoerentes desde a elaboração do
orçamento inicial, agora considerando o absurdo de que toda
a praça fosse pavimentada com concreto e em espessura de
15cm, maior do que a inicialmente contabilizada.
Ademais, constatou-se que na última medição juntada aos autos,
com conteúdo e valor idêntico ao da planilha de rerratificação
orçamentária (4º Termo Aditivo), o item 1.18 (código 14.006.0445-0),
relativo ao fornecimento e colocação do deck de madeira, encontrava-se
medido com valor negativo, o que significa incongruentemente, um
estorno de um serviço que sequer tinha sido medido. Esse equívoco na
medição, portanto, acabou por anular a supressão desse item promovida
pelo termo aditivo, ocasionando a sua reinclusão no orçamento.
Esse fato reafirma a falta de acurácia na elaboração das medições
da obra, entendidas como documentos que devem atestar com precisão
os serviços/quantitativos efetivamente executados em cada período, de
modo a embasar pagamentos na justa medida do que fora realizado.
CONCLUSÕES CHEGADAS PELO GRUPO DE APOIO TÉCNICO
ESPECIALIZADO (FLS.660/661):
Conforme acima já destacado, foram identificadas impropriedades
na celebração do 4º Termo Aditivo ao contrato, bem como na execução
da obra, considerando os elementos colhidos na vistoria in loco em
cotejo aos orçamentos e às medições dos serviços atestadas pela
municipalidade,

que

resultaram

em

superfaturamento

e,
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consequentemente, em prejuízo ao erário no valor histórico de R$
854.91,63.
Além disso, no plano de indícios de superfaturamento identificados,
há que se comprovar o cumprimento por parte da contratada dos
serviços integralmente pagos pelo município, no valor histórico de R$
276.951,11, relativos à elaboração do Projeto Executivo de Arquitetura e
Complementares e à elaboração de Projeto Estrutural, apresentando-se
todos os desenhos técnicos, memórias e especificações técnicas
pertinentes, caso contrário o superfaturamento apurado passaria ao
patamar atualizado de R$ 1.209.228,51.
Em outro aspecto, entende-se que também representaria prejuízo
ao

erário

ensejado

pela

própria

Administração

Municipal,

por

malversação dos recursos públicos, o dispêndio de R$ 377.268,13 em
valores históricos, com o pagamento dos serviços atinentes à execução
das fundações do teatro, caso sua construção não venha a ter
continuidade. Isso acontecendo, elevaria o dano ao erário para R$
1.612.576,11.
IV - DO DIREITO (causa de pedir próxima):
Antes de entrar na parte jurídica propriamente dita, veja que
contratualmente a empresa Ré se comprometeu na CLÁUSULA OITAVA
(fls.563 do IC) do contrato em comento (nº 009/2014) da seguinte forma:

28

Primeira Promotoria de Justiça de Tutela Coletiva

Núcleo Araruama

civil

e

criminalmente por todos os danos que venha, direta
ou indiretamente,
CONTRATANTE

provocar
e/ou

ou

para

causar

terceiros,

para a
devendo

entregar os objetos deste CONTRATO de acordo
com os termos pactuados, em estrita obediência à

Conforme os fatos relatados, observa-se que essa cláusula foi
sumariamente violada, razão pela qual, só por esta avença a empresa
Ré já estaria comprometida a reparar os danos causados ao Município
de Iguaba Grande.
Por sua vez os agentes públicos, notadamente o arquiteto
responsável e o Secretário de Obras violaram a CLÁUSULA NONA cuja
parte merece destaque:
A CONTRATANTE exercerá a fiscalização
imediata da execução do contrato, através da
Secretaria

Municipal

de

Obras.

Incumbe

à

fiscalização a prática de todos os atos que lhe são
próprios, definidos na legislação pertinente, no Edital
e seus Anexos, nas especificações dos serviços,
inclusive

quanto

à

aplicação

das

penalidades

previstas neste Contrato e na legislação em vigor
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Por sua vez, a probidade administrativa encontra-se amplamente
tutelada

pelo

ordenamento

jurídico

vigente,

inclusive

em

sede

constitucional, cujo art. 37, caput, e § 4º, da Constituição Federal 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 e eficiência
e, também, ao seguinte:
...
§

4º.

Os

atos

de

improbidade

administrativa

importarão a suspensão dos direitos políticos, a
perda da função pública, a indisponibilidade dos bens
e o ressarcimento ao erário, na forma e gradação
previstas em lei, sem prejuízo da ação penal cabível
No plano infraconstitucional, a Lei nº 8.429/92 ao tutelar a
probidade administrativa, assim disciplina a matéria:

qualquer agente público, servidor ou não, contra a
administração direta, indireta ou fundacional de
qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do
Distrito Federal, dos Municípios, de Território, de
empresa incorporada ao patrimônio público oude
entidade para cuja criação ou custeio o erário haja

30

Primeira Promotoria de Justiça de Tutela Coletiva

Núcleo Araruama

concorrido ou concorra com mais de cinqüenta por
cento do
patrimônio ou da receita anual, serão punidos na
forma desta lei.
...
Art. 3º. 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.
Art. 4º. Os agentes públicos de qualquer nível ou
hierarquia
observância

são

obrigados

dos

a

princípios

velar
da

pela

estrita

legalidade,

impessoalidade, moralidade e publicidade no trato
dos assuntos que lhe são afetos.
Art. 5º. 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.
Art. 6º. No caso de enriquecimento ilícito, perderá o
agente público ou terceiro beneficiário os bens ou
valores
Quanto às exigências legais do procedimento licitatório, assim
prevê a Lei nº 8.666/83:
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Art. 3 O A licitação destina-se a garantir a
observância

do

isonomia

a

e

princípio
selecionar

constitucional
a

proposta

da
mais

vantajosa para a Administração e será processada
e julgada em estrita conformidade com os princípios
básicos

da

moralidade,
probidade

legalidade,
da

da

igualdade,

administrativa,

impessoalidade,

da

da

publicidade,

da

da

vinculação

ao

instrumento convocatório, do julgamento objetivo e
dos que lhes são correlatos. (grifo nosso)

V - DOS ATOS DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA PRATICADOS
PELOS REQUERIDOS:
Os fatos deduzidos em Juízo caracterizam a prática das seguintes
condutas ímprobas pelos requeridos, a saber:
Os três primeiros RÉUS, na qualidade de agentes públicos,
incorreram na prática dos atos de improbidade administrativa previstos
nos artigos 10 e 11, caput e II da Lei nº 8.429/92, pois:
- DO PREJUÍZO AO ERÁRIO

Há evidências de negligência e erros

grosseiros por parte dos agentes, eis que o serviço não foi prestado
satisfatoriamente pela empresa contratada sendo clara a lesão ao erário
que pagou por um serviço que não recebeu. Houve ainda, repise-se,
erros graves de projeto e uma grande negligência na fiscalização da
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execução do serviço contratado. A sociedade empresária, com sua forma
de atuar, empregando materiais mais baratos, em menor quantidade e
ainda

executando

serviço

insatisfatório,

também

proporcionou

diretamente a lesão do erário.
Desta forma, os Réus incorreram nos incisos do artigo 10 da
Lei 8.429/92, abaixo transcritos:
Art. 10 - Constitui ato de improbidade administrativa
que causa lesão ao erário qualquer ação ou omissão,
DOLOSA

OU

CULPOSA,

que

enseje

perda

patrimonial, desvio, apropriação, malbaratamento ou
dilapidação dos bens ou haveres das entidades
referidas no art. 1º desta lei, e notadamente:
I - facilitar ou concorrer por qualquer forma para a
incorporação ao patrimônio particular, de pessoa
física ou jurídica, de bens, rendas, verbas ou valores
integrantes do acervo patrimonial das entidades
mencionadas no art. 1º desta lei;
V - permitir ou facilitar a aquisição, permuta ou
locação de bem ou serviço por preço superior ao de
mercado;
VIII - frustrar a licitude de processo licitatório ou
dispensá-lo indevidamente;
XII - permitir, facilitar ou concorrer para que terceiro
se enriqueça ilicitamente;
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- DA VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA
Os referidos Réus também violaram o princípios da legalidade,
moralidade administrativa, eficiência e publicidade na administração
pública, pois: 1) autorizou e contratou com a empresa GRADUAL com
irregularidades de projeto; 2) apresentou divergências entre o contratado
e o registrado documentalmente, sem sequer haver comprovação de
serviço prestado. 3) foram absolutamente ineficientes na fiscalização do
serviço.
Assim sendo, os requeridos incorreram também no caput e do
artigo 11 da Lei 8.429/92, abaixo transcritos:
Art. 11. Constitui ato de improbidade administrativa
que atenta contra os princípios da administração
pública qualquer ação ou omissão que viole os
deveres

de

legalidade,

e

honestidade,

imparcialidade,

lealdade

instituições,

às

e

notadamente:

Por sua vez, a sociedade empresária GRADUAL não comprovou
que prestou os serviços contratados, ou seja, a priori, poderíamos dizer
que se locupletaram ilicitamente (art.9° da LIA), gerando, pois lesão ao
erário e violação dos princípios administrativos. Beneficiarem-se
diretamente dos atos de improbidade administrativa tipificados nos
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artigos 10 e 11 da Lei 8.429/92, incorrendo na prática do ato tipificado no
artigo 9º, caput e incisos II e XI, c/c artigo 3º da referida lei:
- DO ENRIQUECIMENTO ILICITO
Art. 9° - Constitui ato de improbidade administrativa
importando enriquecimento ilícito auferir qualquer tipo
de vantagem patrimonial indevida em razão do
exercício de cargo, mandato, função, emprego ou
atividade nas entidades mencionadas no art. 1° desta
lei, e notadamente:
XI - incorporar, por qualquer forma, ao seu patrimônio
bens, rendas, verbas ou valores integrantes do
acervo patrimonial das entidades mencionadas no
art. 1° desta lei;
Art. 3º. 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.
É importante ressaltar, que ao criar a Lei nº 8.429/92 o legislador
procurou ser exaustivo, elencando ao máximo os casos de improbidade
administrativa, porém, não foi taxativo, razão pela qual usou no caput dos
artigos 9º, 10º e 11 do diploma legal as expressões
ainda que
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não elencada em algum dos incisos, mas que atente contra os princípios
da administração pública, configura ato de improbidade administrativa.
VII - DOS PEDIDOS:
Ante o exposto, o Ministério Público requer que V. Exa. receba a
presente inicial, determinando a sua autuação com os documentos que a
instruem, bem como:
1) nos termos do artigo 17, § 7º, da Lei 8.429/92, conforme redação
modificada pela Medida Provisória nº 2.225-45, de 04 de setembro de
2001, se digne Vossa Excelência ORDENAR A NOTIFICAÇÃO DOS
REQUERIDOS para, querendo, oferecerem manifestação por escrito,
no prazo de 15 dias, apresentando documentos;
2) Seja o Município de Iguaba Grande e o Estado do Rio de Janeiro
cientificado da presente ação, através de suas procuradorias jurídicas,
para, caso queira, integrar o polo ativo da demanda, conforme artigo
17, § 3º da Lei 8.429/92;

3) se

digne

Vossa

Excelência

MANDAR

CITAR

OS

RÉUS,

PESSOALMENTE, VIA MANDADO, ELETRONICAMENTE, CARTA
PRECATÓRIA,

OU

POR

EDITAL,

SE

NÃO

FOREM

ENCONTRADOS, para, querendo, contestarem a presente ação, sob
pena de confissão quanto à matéria de fato e sob os efeitos da
revelia, facultando ao Oficial de Justiça para a comunicação
processual;
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4) A comunicação pessoal dos atos processuais, nos termos do art. 41,
inciso IV, da Lei nº 8.625/93;
5) Ao final, observado o rito preconizado pela Lei 8.429/92, se digne Vossa
Excelência JULGAR PROCEDENTE OS PEDIDOS DA PRESENTE
PARA CONDENAR OS RÉUS às sanções do artigo 12 da Lei 8.429/92,
nos termos de suas responsabilidades pelos atos ímprobos descritas na
exordial, especialmente o ressarcimento integral do dano causado ao
patrimônio público, na importância de valor histórico de R$ 854.91,63,
devidamente acrescidas de juros legais e corrigidas monetariamente,
além de culminar a multa civil a todos os Réus e aplicar ainda à
sociedade empresária GRADUAL a sanção de proibição de contratar
com o poder público e ou receber benefícios ou incentivos fiscais ou
creditícios, direta ou indiretamente, ainda que por intermédio de pessoa
jurídica da qual seja sócio, pelo prazo de até dez anos.

6)

Aos agentes públicos deve-se aplicar, além das sanções de

ressarcimento integral do dano ao erário, a perda da função pública,
suspensão dos direitos políticos por até oito anos, pagamento de multa
civil em valor a ser prudentemente arbitrado por esse Juízo e proibição
de contratar com o poder público e ou receber benefícios ou incentivos
fiscais ou creditícios, direta ou indiretamente, ainda que por intermédio
de pessoa jurídica da qual seja sócio, pelo prazo de até cinco anos (art.
12, II e III, da Lei nº 8.429/92);
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O MINISTÉRIO PÚBLICO protesta por todos os meios de prova

em direito admitidos.

8) Requer ainda, que seja a parte demandada condenada ao pagamento
de honorários sucumbenciais a serem revertidos ao Fundo Especial
do Ministério Público, à base de 20% sobre o valor da causa, dado o
valor inestimável da condenação, nos termos da Lei Estadual 2.819
de 07.11.97, regulamentada pela Resolução GPGJ nº 801 de
19.03.1998.

9) Desde já informa o Ministério Público que o direito posto nesta
demanda é inviável de ser conciliado ou transacionado, razão pela
qual inviável é a designação de audiência de conciliação, na forma do
artigo 334, §4º, II do NCPC.

Dá-se à presente causa o valor de R$ 854.91,63
Araruama, 07 de fevereiro de 2020.

EDUARDO FIORITO PEREIRA
Promotor de Justiça
Matr:3.485

