
 MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARANÁ
Promotoria de Justiça da Comarca de Icaraíma

EXCELENTÍSSIMO SENHOR DOUTOR JUIZ DE DIREITO DA VARA

DA FAZENDA PÚBLICA DA COMARCA DE ICARAÍMA – PARANÁ

O  MINISTÉRIO  PÚBLICO DO ESTADO DO PARANÁ,

pelo Promotor de Justiça infra-assinado, com base nos artigos 37, § 4º,

e 129, inciso III, da Constituição Federal; na Lei Federal n. 8.429/92

(Lei de Improbidade Administrativa); no art. 2º, inciso II, 3º, 5º, caput,

todos  da  Lei  Federal  n.  7.347/85  (Lei  da  Ação  Civil  Pública),  vem,

respeitosamente, perante Vossa Excelência, ajuizar

AÇÃO CIVIL PÚBLICA DE RESSARCIMENTO DE DANO AO PATRIMÔ-

NIO PÚBLICO E DE IMPOSIÇÃO DE SANÇÕES POR ATO DE IMPRO-

BIDADE ADMINISTRATIVA C/C NULIDADE DE ATOS ADMINISTRATI-

VOS, com pedido de liminar

em face de 

1. PAULO DE QUEIROZ SOUZA, brasileiro, casado, RG

1.920.009 SESP/PR, CPF 412.927.829-00, residente na Rua Francisca

Bonfim Cardeal, 407, Icaraíma/PR; 
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2.  NELSON  DE  QUEIROZ  SOUZA,  brasileiro,  RG  n.

2.136.439-8  SESP/PR,  CPF  n.  366.900.821-72,  nascido  em

11/11/1964,  residente  na  Rua  Flavio  Fernandes  Ribeiro,  442,  em

Icaraíma/PR;

3.  AGNALDO  GOUVEIA,  brasileiro,  casado,  RG  n.

4.568.611-6  SESP/PR,  CPF  n.  768.912.599-91,  nascido  em

28/03/1970, residente na Rua Alfeu Bariani,  113, em São Jorge do

Patrocínio/PR; e

4. LUCIANA APARECIDA DE SOUZA DA CRUZ - ME,

inscrita  no  CNPJ n.  16.716.006/0001-08,  com sede na Rua Afonso

Meira, 1137, em Icaraíma/PR, representada na pessoa da sua sócia

gerente Luciana Aparecida de Souza da Cruz, residente na Rua Afonso

Meira, 1137, em Icaraíma/PR;

5. LUIZ CARLOS DA CRUZ,  brasileiro,  casado, RG n.

5.290.085-9  SESP/PR,  CPF  n.  641.735.009-63,  residente  na  Rua

Afonso Meira, 1137, em Icaraíma/PR.

pelos fatos e fundamentos a seguir expostos:

I - DOS FATOS.
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No dia 20 de agosto de 2015, foram encaminhadas ao

Ministério Público de Icaraíma representações formuladas por Roberto

Rivelino Nunes (fls. 04-07) e José Hermano dos Santos Filho (fls. 08-

19).  Dentre  outros  temas,  os  subscritores  questionaram  contratos

firmados  pelo  Município  de  Icaraíma  com  a  empresa  LUCIANA

APARECIDA DE SOUZA CRUZ – ME1, pois no endereço constante de

seu  cadastro  há  uma  residência.  Ademais,  seu  ramo  de  atuação  é

construção civil, mas os serviços supostamente prestados ao município

eram no combate à dengue para a Secretaria de Saúde, que entendem

ser  de  atribuição  de  servidores  públicos,  admitidos  por  concurso

público. Assim, haveria burla à lei de licitações e à regra constitucional

do  concurso  público.  Afirmam  também  que  o  Município  contrata

profissionais por empresas pagando valores superiores aos de mercado.

Questionam se estes trabalhadores estão devidamente registrados, em

razão  da  responsabilidade  pelos  encargos  que  pode  recair  ao  ente

público. Por estes motivos, entendem que estão sendo praticados atos

atentatórios aos princípios da Administração Pública e que acarretam

prejuízo aos cofres públicos.

Diante destas informações, no dia 23 de agosto de 2015

foi instaurada notícia de fato, posteriormente convertida no Inquérito

Civil  n. MPPR  n.  0063.15.000147-5,  com  o  objetivo  de  apurar  a

regularidade dos contratos firmados pelo Município de Icaraíma com a

empresa  LUCIANA APARECIDA DE SOUZA CRUZ – ME,  sendo que

após a realização de diligências constou-se que realmente ocorreram

diversas de ilegalidades.

1 As  informações  relacionadas  às  demais  empresas  mencionadas  estão  sendo
analisadas em procedimentos próprios.
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No ano de 2009, no início da gestão do Prefeito  PAULO

QUEIROZ DE SOUZA, em meio a uma grande epidemia de dengue, o

Município  de Icaraíma teve o primeiro caso de dengue hemorrágica,

fato que ganhou grande destaque na mídia nacional.  Desde então a

situação preocupa os moradores da cidade. 

No entanto, os administradores municipais não trataram

com a merecida seriedade a questão. Com efeito, além de deixarem de

admitir  agentes  de  combate  às  endemias  em  conformidade  com  o

ordenamento  jurídico,  realizaram  diversas  licitações  fraudadas,

simulando  a  contratação  de  empresas  e  praticando,  dentre  outras

ilegalidades, o condenável nepotismo.

A  Constituição  Federal,  em seu art.  198,  II,  ao  tratar

sobre  o  direito  à  saúde,  prevê  expressamente  a  prioridade para  as

atividades  preventivas.  Ocorre  que,  em  Icaraíma,  mesmo  com

seguidas  epidemias,  desde  o  início  da  gestão  do  requerido  PAULO

QUEIROZ DE SOUZA  o comando constitucional não foi devidamente

observado. 

Com  efeito,  os  agentes  de  combate  às  endemias,

conforme previsto na Constituição Federal (art. 198, § 4º) e na Lei n.

11.350/06 (art.  9º),  devem ser contratados após aprovação em teste

seletivo público de provas ou de provas e títulos. 

No entanto,  até  a instauração deste procedimento boa

parte  das  pessoas  que  exercia  estas  funções  eram  servidores

municipais  em  desvio  de  função.  Esta  prática  impedia  a  relevante
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continuidade e eficiência nos serviços, na medida em que havia grande

rotatividade, pois os trabalhadores não permaneciam por muito tempo

no  setor  e,  em  diversas  oportunidades,  todo  o  treinamento  era

desperdiçado.

Além dos casos de desvio de função, pelo menos entre os

anos  de  2013  e  2015,  foram  nomeados  dois  servidores  em  cargos

comissionais para desempenhar atividades típicas dos agentes combate

às endemias, funções estas que não guardam compatibilidade com os

parâmetros  constitucionais  que  orientam  o  provimento  dos

denominados cargos "de confiança" ou em comissão. 

Luciano de  Oliveira,  por  meio do  Decreto  n.  2234,  de

03/07/2013 (fls. 08-09 do Apenso n. 6), foi nomeado pelo requerido

PAULO QUEIROZ DE  SOUZA para  o  cargo  de  "Chefe  Div.  Abast.

Alimentar",  mas  até  sua  exoneração,  em  01/10/2015,  através  do

Decreto  n.  3330  (fls.  06-07  do  Apenso  n.  6),  atuou no combate  às

endemias.  Da  mesma forma,  Danilo  Cajueiro  da  Silva,  por  meio  do

Decreto  n.  2233,  de  03/07/2013  (fls.  04-05  do  Apenso  n.  6),  foi

nomeado pelo requerido PAULO QUEIROZ DE SOUZA para o cargo de

"Chefe  Div.  Exp.  Comunicação",  mas  até  sua  exoneração,  em

01/10/2015,  através  do  Decreto  n.  3329  (fl.  07  do  Apenso  n.  6),

desempenhou atividades típicas dos agentes de combate às endemias.

Ouvido nesta Promotoria de Justiça, Danilo Cajueiro da

Silva  confirmou  durante  mais  de  dois  anos  desempenhou  funções

típicas de agente de combate às endemias sem ao menos saber para

qual cargo havia sido nomeado (fl. 165):
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“Que trabalhou de janeiro de 2013 até maio de 2013

como  diarista,  realizando  atividades  no  combate  à

dengue  para  a  Prefeitura  de  Icaraíma;  Que  foi

chamado  por  Sirlei,  que  comunicou  seu  pai,

Claudinei  Cajueiro,  que  é  Secretário  de  Meio

Ambiente;  Que  nesse  período  fez  arrastão,  passou

veneno em bueiro,  em casas, fossas;  Que trabalhou

vários dias, passava veneno direto, pois era período

de  epidemia;  Que  logo  após  sair  da  diária  foi

nomeado  para  cargo  comissionado  na  Prefeitura

Municipal  de  Icaraíma;  Que  após  a  nomeação  para

cargo comissionado continuou exercendo as mesmas

atividades;  Que  em  2015  começou  a  fazer

notificações  de  terrenos  que  não  estavam  limpos;

Que Luciano de Oliveira também foi nomeado para cargo

comissionado;  Que  ficou  no  cargo  até  setembro  de

2015 e recebia aproximadamente R$ 1.100,00 (mil e

cem  reais);  Que  fez  o  concurso  para  agente  de

endemia, mas não foi aprovado; Que com a nomeação

dos  aprovados  foi  exonerado  juntamente  com

Luciano  de  Oliveira;  Que  Luciano  também  fez  o

concurso, mas não foi aprovado; Que atualmente não

tem emprego fixo;  Que além do pai, tem uma tia que

trabalha  na  Prefeitura;  Que  o  nome  dela  é  Meire

Bezerra  dos  Santos  e  é  casada  com seu tio  Edson

Bernardo  dos  Santos;  Que  não  é  filiado  a  partido

político;  Que  não  lembra  de  ter  assinado  qualquer

documento para a nomeação ao cargo, apenas levou a
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carteira de trabalho e de motorista na Prefeitura; Que

não lembra o nome do cargo de sua nomeação, mas

sabe que está no holerite” (grifei).

Portanto, além da violação à regra do concurso público,

com  a  nomeação  deste  servidor  restou  caracterizada  a  prática  de

nepotismo.

No mesmo sentido, Luciano de Oliveira disse:

“Que possui  36 anos de idade e completou o segundo

grau  escolar;  Que  estava  desempregado  e  um  tio

trabalhava  como  diarista  para  a  vigilância  sanitária  e

Prefeitura de Icaraíma no combate à dengue; Que seu tio

é  Irineu Duarte  da  Silva  e  o  convidou  para  trabalhar

também; Que no dia seguinte começou a trabalhar com

outras  sete  pessoas,  que  formaram  uma  equipe  para

passar  veneno;  Que já no primeiro dia passou veneno

nas  residências  para  eliminar  o  mosquito  da  dengue;

Que foi no começo de 2013 que iniciou o trabalho como

diarista; Que permaneceu por aproximadamente quatro

meses nesta condição e, pelo que se recorda, recebia R$

50,00 (cinquenta reais) por diária; Que passava uns três

tipos  de  veneno,  um  chamado  Malathion,  outro

Deltametrina  e  o  último  não  lembra;  Que  estava

ocorrendo uma epidemia e o treinamento era passado na

hora do trabalho mesmo, uma pessoa mais experiente

passava primeiro o veneno e o declarante ficava olhando;

Que a Prefeitura disponibilizava luva e máscara e todos
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os diaristas utilizavam; Que não teve problema de saúde

após  o  trabalho;  Que  era  a  Rosiney  quem  fazia  o

pagamento  das  diárias;  Que  sempre  assinava  recibos

quando trabalhava como diarista; Que não sabe se é a

Prefeitura  ou  a  Regional  de  Saúde  que  pagava  os

diaristas; Que não tem conhecimento se empresa pagava

os diaristas; Que após estes quatro meses o declarante e

Danilo  Cajueiro  foram  selecionados  para  serem

contratados; Que em 01/07/2013 foi contratado para o

cargo  comissionado  de  Chefe  de  Abastecimento

Alimentar;  Que  embora  o  cargo  tenha  este  nome,  o

trabalho continuou sendo passar veneno, fazer arrastão,

eliminação, notificações do foco, notificação de terrenos

sujos e realizar outras atividades no combate à dengue;

Que nesta data apresenta cópia do holerite de agosto de

2015; Que permaneceu no cargo até setembro de 2015,

porque  foram  contratadas  as  pessoas  que  tinham

passado em concurso; Que fez o concurso para agente de

endemia, mas não foi aprovado; Que não conversou com

os secretários Nelson ou Agnaldo antes da contratação;

Que  conversou  somente  como  Rosiney  e  assinou  a

documentação  para  se  contratado;  Que  não  tem

parentes trabalhando na Prefeitura de Icaraíma; Que não

é filiado a partido político”.

Não satisfeito com as ilegalidades acima elencadas,  os

requeridos  PAULO  QUEIROZ  DE  SOUZA,  NELSON  DE  QUEIROZ

SOUZA e  AGNALDO GOUVEIA simularam a contratação da empresa
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LUCIANA  APARECIDA  DE  SOUZA  CRUZ  –  ME,  administrada  pelo

requerido LUIZ CARLOS DA CRUZ, em total afronta aos princípios da

licitação,  do  concurso  público,  da  moralidade,  da  legalidade,  da

impessoalidade e da eficiência.

O requerido  NELSON DE QUEIROZ SOUZA,  Secretário

de Administração de Icaraíma, assumiu a pasta em janeiro de 2009, no

início  do  mandato  de  seu  irmão  PAULO  QUEIROZ  DE  SOUZA. O

requerido  AGNALDO  GOUVEIA  é  Secretário  de  Saúde  de  Icaraíma

desde  janeiro  de  2013,  início  do  segundo  mandato  do  Requerido

PAULO QUEIROZ DE SOUZA,  mas  já  havia  atuado  neste  cargo  de

janeiro a junho de 2009.

A referida empresa pertence a esposa do requerido LUIZ

CARLOS DA CRUZ,  mas não possui funcionários ou automóveis e a

sede  funciona  na  própria  residência  do  casal.  Ela  firmou  3  (três)

contratos com o Município de Icaraíma entre o final de 2014 e 2015,

precedidos  de  duas  dispensas  de  licitação  e  uma  licitação  na

modalidade  pregão,  cujos  supostos  objetos  estavam  relacionados  à

disponibilização  de  prestação de  serviços  na contenção do  mosquito

“aedes aegypti”.  

Estes foram os contratos celebrados:

Licitação Contrato Objeto Número e Valor Aditivo

Dispensa  Emergencial  n.
3/2014 
(Processo n. 154/2014,
Início em 02/12/2014).

Número
192/2014

Celebrado em
23/12/2015.

Contratação de empresa
que  disponibilize
serviços  de  operários
braçais para auxiliar as
equipes  de  trabalho  no
combate a dengue, para
atendimento de situação

Diárias: 300
Unitário: R$ 95,00 
Total: R$ 28.500,00

Diárias: 75 
Unitário: R$ 95,00
Total: R$ 7.125,00

Celebrado  em
01/04/2015
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emergencial  do
município  de  Icaraíma-
PR.

Dispensa  de  Licitação  n.
2/2015  (Processo  n.
038/2015,
Início em 27/04/2015)

Número
061/2015,
celebrado  em
18/05/2015.

Contratação de empresa
que  disponibilize
serviços  de  operários
braçais para auxiliar as
equipes  de  trabalho  no
combate a dengue, para
atendimento de situação
emergencial  do
município  de  Icaraíma-
PR.

Diárias: 180
Unitário R$ 85,00
Total: R$ 15.300,00

Aparentemente
não houve.

Pregão  Presencial  n.
25/2015
(Processo n. 52/2015,
Início em 08/06/2015) 

Número
083/2015,
celebrado  em
03/07/2015.

Contratação de empresa
para  prestação  de
serviços na contenção de
focos  do  mosquito
AEDES AEGYPTI, como:
bloqueio  mediante  uso
de  bombas  costais,
eliminação  de
criadouros, arrastões de
limpeza  e  visitas
domiciliares  com
orientações as famílias.

Diárias: 400 
Unitário: R$ 85,00
Total: R$ 34.000,00

Aparentemente
não houve.

No entanto, todos os procedimentos foram simulados, na

medida em que a empresa LUCIANA APARECIDA DE SOUZA CRUZ –

ME apenas fornecia a nota fiscal  para Município  de Icaraíma e,  em

contrapartida, obtinha ilicitamente entre 35,7% (trinta e cinco virgula

sete por cento) e 41,65% (quarenta e um virgula sessenta e cinco por

cento)  dos  valores  dos  contratos.  Com  efeito,  era  o  Município  de

Icaraíma que recrutava os trabalhadores, fazia o controle das horas e

dias trabalhados, bem como efetuava os pagamentos. 

O requerido LUIZ CARLOS DA CRUZ era periodicamente

informado pelo requerido  NELSON DE QUEIROZ SOUZA do valor da

nota que deveria emitir. De posse da nota fiscal, o requerido NELSON
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DE QUEIROZ SOUZA declarava ter recebido os serviços especificados

no documento, autorizando o pagamento. O valor integral da nota fiscal

era transferido para a conta da empresa  LUCIANA APARECIDA DE

SOUZA CRUZ – ME, mas logo em seguida requerido LUIZ CARLOS DA

CRUZ  entregava  ao  requerido NELSON DE QUEIROZ SOUZA  entre

64,3% (sessenta e quatro virgula três por cento) e 58,35% (cinquenta e

oito virgula trinta e cinco por cento) do valor previamente transferido à

empresa, que alegadamente era utilizado para pagar os trabalhadores.

De  acordo  com  depoimentos  colhidos  durante  a

instrução,  dentre  outras finalidades,  repasses  da empresa  LUCIANA

APARECIDA DE SOUZA CRUZ – ME teriam sido utilizados para pagar

os salários dos trabalhadores Rick Anderson da Silva Cazati e Rodrigo

Zambon  Lopes,  que  durante  7  (sete)  meses  desempenharam  as

atribuições  de  agentes  de  combate  às  endemias,  imaginando  serem

trabalhadores  da  Prefeitura  de  Icaraíma.  De  fato,  eles  utilizavam

uniformes  desta  e,  mesmo  sem  qualquer  vínculo  formal  com  a

municipalidade ou com a empresa  LUCIANA APARECIDA DE SOUZA

CRUZ –  ME,  por  longo  período  trabalharam sem carteira  assinada,

manuseando produtos tóxicos sem receberem treinamento adequado e

sem  serem  indenizados  pelas  horas  extras  trabalhadas  ou  pela

periculosidade. Ambos recebiam mensalmente o valor de R$ 1.100,00

(mil  e  cem  reais),  diretamente  de  servidores  municipais,  assinando

recibos em nome da Prefeitura de Icaraíma.  Os valores dos salários

eram  convertidos  em  diárias  e  pagos  após  o  repasse  à  empresa

LUCIANA APARECIDA DE SOUZA CRUZ – ME,  que ficava com sua

expressiva “margem de lucro” sem nada fazer.  
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Não bastasse o desvio de recursos públicos a empresa

privada sem que ela de fato prestasse qualquer serviço, inexiste nos

autos  a  comprovação  de  que  todas  as  diárias  declaradas  como

recebidas  pelo  requerido NELSON  DE  QUEIROZ  SOUZA  foram

efetivamente prestadas.  Ao revés, reforça a tese de que houve ainda

mais grave malversação de recursos públicos a declaração de Osvaldo

Duarte,  no  sentido  de  que  “acredita  que  também  não  recebeu  R$

5.550,0 (cinco mil quinhentos e cinquenta reais) em diárias no ano de

2013, conforme consta da relação da Prefeitura” e “que com certeza não

recebeu os valores indicados na relação da Prefeitura em 2015” (fls.

193-194).    

Com todas estas irregularidades, além de os requeridos

agentes públicos enriquecerem ilicitamente, causarem dano ao erário e

violaram princípios administrativos, o Município de Icaraíma deixou de

ter serviços de prevenção à saúde atuantes, eficientes e permanentes. 

Este  trato  ilegal  com  a  coisa  pública  interferiu

diretamente  na  saúde  da  população  icaraimense,  cujos  reflexos  são

facilmente constatados pelos levantamentos de índice rápido de Aedes

aegypti (LIRAa) dos últimos anos.

Este mapeamento identifica a porcentagem de imóveis do

município  nos  quais  foram  encontradas  larvas  do  mosquito  "aedes

aegypti" em determinado período, devendo ser realizado, no mínimo, de

3 (três) em 3 (três) meses. Se o índice estiver acima de 1% (um por

cento) considera-se em situação de alerta, e se estiver acima de 3,9%

(três vírgula nove por cento) considera-se risco de surto de dengue.
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Em  Icaraíma,  segundo  o  Plano  Municipal  de

Contingência da Dengue 2015-2016 (fl. 110 do apenso n. 5), os dados

dos últimos quatro anos são os seguintes:

2012 2013 2014 2015

LIRA Índices 
(%)

LIRA Índices 
(%)

LIRA Índices 
(%)

LIRA Índices (%)

1° 0,48 1° 5,7 1° 4,7 1° 9,2

2° 0,95 2° 4,8 2° 4,0 2° 0,4

3º 2,70 3º 1,7 3º 1,3 3º 2,2

4° 1,06 4° 0,4 4° 0,4 4°

Média/Ano 1,29 Média/Ano 3,15 Média/Ano 2,60 Média/Ano 4,26

Fonte: Vigilância Epidemiológica (controle de Vetores).

Portanto, o Município de Icaraíma, mesmo nas épocas do

ano em que a temperatura é amena e o índice pluviométrico diminui,

poucas  vezes  obteve  o  índice  satisfatório.  Ademais,  por  diversos

momentos, ultrapassou o preocupante índice de 3,9%.

Certamente  esses  dados  seriam  melhores  se  as

recomendações  do  Ministério  Público,  da  12ª  Regional  de  Saúde  de

Umuarama e até mesmo de servidores municipais para a regularização

do vínculo dos trabalhadores, dando continuidade às ações, tivessem

sido seguidas. No entanto, os requeridos PAULO QUEIROZ DE SOUZA,

NELSON DE QUEIROZ SOUZA e  AGNALDO GOUVEIA  insistiam em

manter  no  combate  às  endemias  servidores  em  desvio  de  função,

nomeados  indevidamente  em  cargos  comissionados  ou  contratados

irregularmente por meio de empresas. 

Para as contratações era utilizada a argumentação de se

tratar  de  "situação  anormal,  caracterizada  como  situação  de
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emergência".  No  entanto,  como  anteriormente  demonstrado,  a

infestação  do  mosquito  "aedes  aegypti"  infelizmente  virou  situação

corriqueira  em  Icaraíma,  diretamente  relacionada  à  ação  estatal

ineficaz e ilegal. 

De  fato,  é  revoltante  se  deparar  com  tamanhas

irregularidades no combate ao mosquito "aedes aegypti", notadamente

num  momento  em  que  gestantes  adoecem  e  crianças  nascem  com

sequelas  irreversíveis,  com  deficit  motor  e  intelectual,  sendo  que  o

problema seria praticamente erradicado se os administradores públicos

tratassem  a  questão  com  seriedade,  não  cometendo  ilegalidades  e

malversação  de  recursos  públicos,  como  restou  plenamente

demonstrado nestes autos.

II- DO DIREITO:

II.1  -  DA  SIMULAÇÃO  DAS  LICITAÇÕES  E

CONTRATOS ADMINISTRATIVOS:

A  licitação  é  um  procedimento  administrativo  que,

conforme  previsto  no  art.  3º  da  Lei  n.  8666/93,  tem  as  seguintes

finalidades: 1ª) Viabilizar a celebração do melhor contrato possível; 2ª)

Dar a oportunidade para que qualquer um que preencha os requisitos

possa contratar com a administração (princípios da impessoalidade e

da isonomia); 3ª) Promover o desenvolvimento nacional (inserida no art.
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3º da Lei n. 8.666/93 pela Lei n. 12.349/10).

Ocorre  que  a  alta  cúpula  do  Poder  Executivo  de

Icaraíma, sacrificando o interesse geral em benefício de seus próprios

interesses,  passou  a,  sistematicamente,  contatar  pessoas  para  dar

aspecto de legalidade a desvios de dinheiro público promovidos através

de simulações de procedimentos licitatórios ou de dispensa de licitação,

burlando,  concomitantemente,  as  regras  constitucionais  e

infraconstitucionais que dizem respeito à contratação de funcionários

públicos e aos procedimentos licitatórios em geral.

Para tanto, eram montados procedimentos licitatórios ou

de  dispensa/inexigibilidade  de  licitação,  nos  quais  os

“vencedores”/contratados  já  haviam  sido  previamente  escolhidos,

contactados  e  ajustados,  formalizando-se,  então,  as  respectivas

contratações e subsequentes contratos, tão-somente para conferir ares

de licitude às fraudes.

A partir do final do ano de 2014, a empresa  LUCIANA

APARECIDA DE SOUZA CRUZ – ME celebrou três contratos com o

Município  de  Icaraíma  (Contratos  ns.  192/2014,  061/2015  e

083/2015),  pelos  quais  recebeu  aproximadamente  R$  84.925,00

(oitenta  e  quatro mil,  novecentos  e  vinte  e  cinco  reais)  sem prestar

qualquer serviço à municipalidade.  

De fato,  a empresa  LUCIANA APARECIDA DE SOUZA

CRUZ – ME apenas fornecia a nota fiscal para Município de Icaraíma e,

em  contrapartida,  obtinha  ilicitamente  entre  35,7%  (trinta  e  cinco

virgula sete  por cento)  e 41,65% (quarenta e  um virgula sessenta e
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cinco por cento) dos valores dos contratos. Com efeito, era o Município

de Icaraíma que recrutava os trabalhadores, fazia o controle das horas

e dias trabalhados, bem como efetuava os pagamentos. 

O requerido LUIZ CARLOS DA CRUZ, administrador da

empresa, era  periodicamente informado  pelo  requerido  NELSON DE

QUEIROZ SOUZA do valor da nota que deveria emitir. De posse da nota

fiscal,  o  requerido  NELSON  DE  QUEIROZ  SOUZA declarava  ter

recebido  os  serviços  especificados  no  documento,  autorizando  o

pagamento. O valor integral da nota fiscal era transferido para a conta

da empresa LUCIANA APARECIDA DE SOUZA CRUZ – ME, mas logo

em seguida requerido LUIZ CARLOS DA CRUZ entregava ao requerido

NELSON DE QUEIROZ SOUZA entre 64,3% (sessenta e quatro virgula

três por cento) e 58,35% (cinquenta e oito virgula trinta e cinco por

cento) do valor previamente transferido à empresa, que alegadamente

era utilizado para pagar os trabalhadores.

-  No contrato n. 192/2014,  cujo valor  total  é  de R$

35.653,00 (trinta e cinco mil, seiscentos e cinquenta e três reais), ao

menos R$ 9.375,00 (nove mil trezentos e setenta e cinco reais) foram

desviados dos cofres públicos.

-  No contrato n. 061/2015,  de R$ 15.300,00 (quinze

mil e trezentos reais), o valor despendido sem qualquer contraprestação

foi, no mínimo, de R$ 4.500,00 (quatro mil e quinhentos reais).
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-  No contrato n. 83/2015,  de R$ 34.000,00 (trinta e

quatro mil reais), o valor reconhecidamente escoado para o ralo foi de

R$ 10.000,00 (dez mil reais).

Portanto,  com  estas  simulações,  dos  R$

84.925,00  (oitenta  e  quatro  mil,  novecentos  e  vinte  e

cinco  reais) que  deveriam  ser  investidos  na  saúde,  os

próprios requeridos admitem que R$ 23.875,00 (vinte e

três mil oitocentos e setenta e cinco) foram desviados da

atividade fim.      

A referida  empresa  LUCIANA APARECIDA DE SOUZA

CRUZ – ME não possui funcionários ou automóveis e a sede funciona

na  própria  residência  de  sua  proprietária,  que  é  casada  com  o

requerido LUIZ CARLOS DA CRUZ. 

Especificamente em relação à contratação simulada de

empresas  para  prestar  serviços  no  combate  à  dengue,  ao  que  tudo

indica,  a prática teve início  em 2011,  conforme relação apresentada

pelo Município de Icaraíma (fl.  02 do apenso 6),  alterando apenas a

empresa que forneceu as notas fiscais à municipalidade. 

No entanto, da análise da tabela de fl. 02 do apenso 6 e

da leitura do depoimento de fl. 412, denota-se que com a contratação

da empresa  LUCIANA APARECIDA DE SOUZA CRUZ – ME o  valor

pago  por  diária  pelo  Município  sofreu  um incremento  considerável,

mesmo sem alteração circunstancial que o justificasse. Isto reforça que,
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além das empresas,  os  agentes  públicos  requeridos  se  beneficiaram

com as ilegalidades. Notadamente porque era o requerido NELSON DE

QUEIROZ SOUZA quem definia o valor das diárias.

A proprietária da empresa, Luciana Aparecida de Souza

Cruz, em depoimento prestado nesta Promotoria de Justiça no dia 11

de setembro de 2015, afirmou que, embora a empresa esteja no seu

nome,  é  o  marido  LUIZ  CARLOS  DA  CRUZ quem  a  administra.

Asseverou que a empresa foi criada para atuar na área de construção

civil, ramo de trabalho deste. Mencionou, ainda, que a sede da empresa

fica  na  sua  própria  residência  e  desconhece  se  tem  funcionários.

Admitiu que celebrou contratos com o Município de Icaraíma a pedido

de  seu  marido,  mas  sequer  sabe  a  que  tipo  de  serviço  estavam

relacionados.  Ao  final,  mencionou  desconhecer  se  os  contratos

prestados por sua empresa tinham relação com o combate à dengue e

que seu marido nunca comentou sobre prestar serviços ao município

no combate à dengue. Eis o relato em sua totalidade (fls. 32-33):

“Que a empresa Luciana Aparecida de Souza Cruz –

ME é  da  declarante;  Que  a  empresa  foi  criada  em

agosto  de  2012,  para  atuar  na  área  de  construção

civil;  Que  a  declarante  nunca  trabalhou  com

construção civil; Que quem trabalha com construção

civil  é  o  seu  marido,  Luiz  Carlos  da  Cruz;  Que  a

empresa  apenas  está  no  nome  da  declarante,  pois

quem  administra  é  o  seu  marido;  Que  foi  lavrada

procuração concedendo poderes a Luiz Carlos da Cruz

para  administrar  a  empresa; Que  convive  com  seu
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marido há vinte  anos;  Que seu marido trabalha com

construção  civil,  sendo  pedreiro  e  contratando

pessoas para trabalhar;  Que a empresa foi  criada em

nome da declarante porque na época seu marido estava

trabalhando na Usina Santa Terezinha, de modo que ele

não tinha todo tempo disponível para realizar atividades

da empresa, como ir ao banco e efetuar pagamento; Que

Luiz Carlos da Cruz foi dispensado este ano da usina;

Que a declarante trabalha exclusivamente na empresa

Luciana  Aparecida  de  Souza  Cruz  –  ME  e  cuida  dos

filhos; Que após a saída do marido da usina ele passou a

desempenhar  todas  as  atividades  da  empresa;  Que  a

declarante  atualmente  apenas pega dinheiro  no  banco

para  a  empresa  quando  o  marido  não  está;  Que  a

empresa  funciona  atualmente  na  Avenida  Afonso

Meira, 1137, que fica ao lado do número 1155, cuja

residência lá localizada consta em fotografia juntada

aos autos;  Que a residência fotografada pertencia a

declarante, mas já foi vendida; Que na abertura da

empresa foi usado o endereço da antiga residência da

declarante; Que atualmente a empresa funciona em

uma casa ao lado; Que os equipamentos da empresa

ficam  na  residência  localizada  na  Rua  Afonso  Meira,

1137, em Icaraíma, e em sítio localizado na estrada do

Porto Camargo, fundos com o asilo e o viveiro municipal;

Que  os  equipamentos  da  empresa  são  betoneira  e

ferramentas  de  trabalho;  Que  os  materiais  de

construção,  como  tijolos,  areia  e  cimento  não  ficam
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nestes imóveis; Que a empresa não possui automóveis;

Que a empresa possuía funcionários, mas atualmente

não  sabe  se  tem;  Que  não  lembra  quem  eram  os

funcionários  da  empresa;  Que  não  lembra  nem os

apelidos dos funcionários;  Que não lembra quantos

funcionários a empresa já teve; Que acredita que os

empregados  eram  registrados; Que  não  era  a

declarante quem assinava as carteiras de trabalho, e sim

seu marido Luiz  Carlos da Cruz;  Que assinou alguns

contratos com o Município de Icaraíma, acredita que

dois ou três; Que não tem conhecimento do conteúdo

dos contratos, pois era seu marido quem pedia para

assinar;  Que apenas ia  até  a  Prefeitura  e assinava;

Que  seu  marido  falava  para  procurar  a  Joice  na

Prefeitura de Icaraíma e assinar o contrato; Que não

lia o conteúdo dos contratos; Que não sabe a que tipo

de trabalho os contratos estavam relacionados, pois

era seu marido quem mexia com a empresa; Que não

sabe se seu marido prestava serviços ao Município  de

Icaraíma  antes  da  abertura  da  empresa;  Que  nem  a

declarante  nem  seu  marido  possuem  parentes  na

Prefeitura de Icaraíma; Que não sabe como foi firmado

o contrato com o Município de Icaraíma, desconhece

se houve licitação; Que não sabe quanto foi pago pelos

serviços  prestados  ao  Município  de  Icaraíma;  Que  a

empresa Luciana Aparecida de Souza Cruz – ME também

prestava  serviços  para  a  Usina  Santa  Terezinha;  Que

eram feitos trabalhos de construção na usina; Que não
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sabe se seu marido era funcionário ou era sua empresa

quem prestava serviços  à Usina Santa Terezinha;  Que

sabe apenas que ele ia até a usina trabalhar;  Que não

sabe se os serviços prestados pela sua empresa tem

relação com o  combate  a  dengue;  Que  seu marido

nunca comentou sobre prestar serviços ao município

de combate à dengue” (grifei).

Na mesma data, o requerido LUIZ CARLOS DA CRUZ foi

ouvido pelo Ministério Público, confirmando que é esposo de Luciana

Aparecida de Souza Cruz e o responsável pela empresa. Afirmou que

esta  possuía  funcionários  com  carteira  assinada,  mas  eles  foram

desligados  após  o  encerramento  do  contrato  com  a  Usina  Santa

Terezinha, para a qual construíam barracões, tubulações, calçadas e

outras  obras.  Mencionou  que  a  empresa  funciona  em  sua  própria

residência, localizada na Rua Afonso Meira, 1137, em Icaraíma. Disse

que o primeiro contrato com o Município de Icaraíma foi celebrado no

final de 2014, para fazer a limpeza de terrenos a aplicar veneno, em

ações de combate à dengue. Mencionou que ao saber da intenção do

município de celebrar contrato desta natureza, procurou o requerido

NELSON  DE  QUEIROZ  SOUZA,  Secretário  de  Administração,  para

obter  maiores informações.  Posteriormente,  acertou com o requerido

NELSON DE QUEIROZ SOUZA que o município pagaria pela diária R$

95,00 (noventa e cinco reais), quando o valor de mercado estava entre

R$ 60,00 (sessenta) e R$ 70,00 (setenta reais). Asseverou inicialmente

que não se recordava das pessoas que haviam prestado esses serviços à

empresa de sua esposa,  mas traria a relação no prazo de dez dias.

Naquela  ocasião,  LUIZ  CARLOS DA CRUZ afirmou que  ele  próprio
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recrutava os trabalhadores, mas algumas vezes servidores municipais

encontravam  os  diaristas.  Admitiu  que  estas  pessoas  não  foram

registradas pela empresa, alegando que "o contrato não exigiu". Disse

que  o  controle  das  diárias  era  efetuado  pelos  próprios  servidores

municipais, ele não acompanhava e, após determinado período, emitia

nota  fiscal,  recebia da Prefeitura na conta da empresa e  efetuava o

pagamento dos  diaristas.  Mencionou que ele  fazia  o  pagamento dos

trabalhadores  e,  algumas  vezes,  os  próprios  servidores  públicos

municipais os efetuavam. Eis o relato na íntegra (fls. 36-38):

“Que é esposo de Luciana Aparecida de Souza Cruz,

proprietária  da  microempresa  que  possui  o  mesmo

nome; Que a empresa foi criada em 2012 para prestar

serviços  à  Usina  Santa  Terezinha,  de  Ivaté; Que

naquela época foi procurado pelo gerente da usina que

sugeriu  a  criação  da  empresa;  Que  naquela  época  o

declarante trabalhava para outra empresa, que também

prestava  serviços  à  Usina  Santa  Terezinha;  Que  não

teve  um motivo  especial  para  abrir  a  empresa  em

nome  da  esposa;  Que  na  Usina  eram  construídos

barracões,  calçadas,  tubulações,  galerias; Que  a

empresa tinha como funcionários Erick Arias dos Santos

(pedreiro), Vando Cesar Norato (pedreiro) e Edenilson dos

Santos  (ajudante);  Que  estas  pessoas  trabalhavam na

usina e, quando tinha serviço em Icaraíma, vinham para

cá;  Que  os  dois  primeiros  funcionários  foram

contratados  logo  na  abertura  da  empresa  e  o  último

depois;  Que  em julho  ou  agosto  de  2015  foi  dada
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baixa nas carteiras dos funcionários, porque acabou o

contrato com a Usina Santa Terezinha;  Que também

havia outros funcionários registrados, mas trabalharam

menos  tempo;  Que  os  dados  relacionados  aos

funcionários  estão  disponíveis  no  escritório  de

contabilidade Líder;  Que a empresa funciona na Rua

Afonso  Meira,  1137,  em  Icaraíma,  em  um  imóvel

residencial; Que a residência fotografada foi vendida e

fica duas casas depois de onde funciona atualmente a

empresa;  Que  o  imóvel  fotografado  pertencia  ao

declarante;  Que  a  empresa  possui  apenas  betoneira,

furadeira,  makita,  enxada  e  outros  equipamentos

similares; Que a empresa não possui automóvel; Que a

empresa não possui depósito de materiais de construção,

pois tudo era fornecido pela usina; Que acredita que o

primeiro  contrato  celebrado  com  o  Município  de

Icaraíma  ocorreu  no  final  de  2014  (Contrato

192/2014);  Que  em  razão  desse  contrato  eram

disponibilizadas  pessoas  ao  Município  para  passar

veneno e fazer limpeza de terrenos particulares; Que

um profissional da saúde direcionava estas pessoas;

Que  as  ações  estavam  relacionadas  ao  combate  à

Dengue; Que não lembra das pessoas que prestaram

esses serviços para a empresa, mas se compromete a

apresentar a relação no prazo de 10 (dez) dias; Que

eram  pessoas  que  trabalham  como  diaristas  na

cidade;  Que  o  declarante  perguntava  se  a  pessoa

estava  livre  no  período  e  a  chamava;  Que  estas
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pessoas não foram registradas pela empresa, pois o

contrato  não  exigiu  e  se  fosse  para  registrar  não

compensaria;  Que  ficou  sabendo  que  haveria  a

necessidade de contratação de empresa por meio da

agente de combate a dengue Cirlei; Que então foi na

Prefeitura de Icaraíma se informar e foi recebido por

Nelson, irmão do Prefeito; Que Nelson disse que teria

licitação e então falou com o contador da empresa

Erildo  Marcos  de  Araújo  para  providenciar  a

documentação; Que foi acertado o valor da diária em

R$ 95,00;  Que na época falou para Nelson Queiroz

que teria que ser por aproximadamente R$ 95,00 a

diária;  Que ele,  de  início,  não aceitou,  mas depois

informou que aceitaria; Que na época pagava entre

R$ 60,00 e R$ 70,00 aos prestadores de serviço por

diária; Que o controle de diárias era feito pela agente

de saúde Cirlei; Que após alguns dias de trabalho era

feito  levantamento  das  diárias,  emitida  nota,

recebido  da  Prefeitura  o  valor  e  repassado  aos

prestadores de serviço; Que algumas vezes a própria

agente  de  saúde  Cirlei,  quando  o  declarante  não

estava, encontrava as pessoas para prestar serviços;

Que  algumas  vezes  Cirlei  ou  outro  funcionário  da

Prefeitura  realizava  os  pagamentos;  Quem  fazia  o

controle de diárias eram os funcionários da saúde de

Icaraíma,  o  declarante  não acompanhava; Que eles

informavam  o  número  de  diárias  de  determinado

período e o declarante emitia a nota, após recebia a
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sua parte; Que restam poucas diárias para acabar o

contrato  n.  192/2014,  que  sofreu  aditivo;  Que  os

pagamentos  eram  efetuados  na  conta  da  empresa;

Que a empresa firmou também o contrato n. 009/2015,

para a restauração de uma ponte; Que foi Moura, que

trabalha no setor de obras da Prefeitura, quem procurou

o declarante; Que o valor ficou acertado com Moura, ele

perguntou se o declarante teria interesse de arrumar a

ponte  por  R$  13.800,00;  Que  a  ponte,  localizada  na

Estrada Paulista (água do macaco) era de madeira e foi

refeita  com  concreto;  Que  a  obra  foi  realizada  em

aproximadamente  30  dias;  Que  trabalharam

aproximadamente  6  pessoas  na  obra,  os  três  que

estavam registrados na empresa, mais dois ou três sem

registro; Que o declarante apenas forneceu mão de obra,

os materiais foram fornecidos pelo Município; Que a obra

começou aproximadamente 15 dias após o contrato; Que

a empresa também firmou o contrato n. 021/2015 com a

Prefeitura Municipal  de Icaraíma, para a realização de

serviços de roçada em terrenos particulares; Que foram

contratados 100.000 metros de roçada, mas acredita que

não realizará toda esta metragem; Que acredita que até o

momento  foram  roçados  aproximadamente  25.000

metros; Que o serviço foi contratado porque os terrenos

não  estavam  sendo  limpos  pelos  proprietários,

possibilitando a existência de focos de dengue; Que ficou

sabendo da necessidade através dos agentes de combate

à  Dengue;  Que  então  procurou  Cirlei  e  depois  os
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responsáveis  por  contratos  e  licitações  na  Prefeitura,

mas  não  recorda  o  nome;  Que  o  declarante  ofereceu

roçar, limpar e retirar o entulho do terreno por R$ 0,45 o

metro;  Que  o  Município  aceitou  a  proposta  e  foi

celebrado  o  contrato;  Que  o  serviço  é  prestado  por

apenas  uma  pessoa,  chamada  Valdir,  acredita  que  o

sobrenome é Santos; Que é Valdir quem realiza a roçada

e recolhe os entulhos; Que ele possui um carro e uma

carretinha  e  leva  os  entulhos  até  o  local  determinado

pelo Município; Que um agente de combate à dengue faz

a notificação do proprietário do terreno para que realize

a  limpeza;  Que  se  não  for  providenciada  a  limpeza  o

proprietário  é  notificado;  Que  então  é  feita  uma

autorização  de  serviço  para  a  empresa  da  esposa  do

declarante; Que após é realizada a limpeza do terreno;

Que em seguida um agente vai ao local e supervisiona,

para ver se realmente está limpo; Que após a vistoria do

agente  a  Prefeitura  emite  uma  autorização  de  serviço

(conforme  cópia  anexa  -  n.  6401)  e  com base  nela  o

declarante  emite  a  nota  fiscal,  que  é  apresentada  na

Prefeitura;  A  metragem  do  terreno  é  retirada  dos

arquivos da Prefeitura; Que o declarante paga R$ 0,30

por metro roçado a Valdir; Que Valdir não é funcionário

registrado da empresa nem sócio; Que o declarante fica

com R$ 0,15 por metro roçado para pagar as despesas e

encargos;  Que  o  declarante  não  recolhe  encargos

trabalhistas para Valdir; Que nunca recebeu pedido de
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repasse para pessoas da Prefeitura não constantes dos

contratos” (grifei).

No dia 7 de outubro de 2015, o requerido LUIZ CARLOS

DA  CRUZ  retornou  nesta  Promotoria  de  Justiça  de  Icaraíma,

solicitando para prestar declaração complementar. Nesta data, admitiu

que era a própria Secretaria de Saúde que recrutava os diaristas para

prestarem "serviços como se fossem empregados da empresa Luciana

Aparecida de Souza Cruz-ME", de sua esposa. Mencionou, ainda, que

era  o  requerido  NELSON  DE  QUEIROZ  SOUZA quem  informava,

periodicamente, o valor da nota fiscal que ele deveria emitir. Após, era

depositado  o  valor  integral  na  conta  da  empresa,  mas

aproximadamente  75%  (setenta  e  cinco  por  cento)  era  devolvido,

supostamente  para  pagar  os  diaristas.  Este  valor  era  entregue  às

servidoras Sirlei de Souza Rocha, Rozeney Maria da Silva Alves ou ao

requerido  NELSON DE QUEIROZ SOUZA,  normalmente  em cheque,

mas algumas vezes em espécie. Mencionou que nunca havia pago os

diaristas, mas na semana anterior o requerido NELSON DE QUEIROZ

SOUZA havia  dito  que  a  partir  daquela  data  deveria  pagá-los,

admitindo  que  imaginava  estar  a  alteração  relacionada  ao

procedimento que tramitava na Promotoria de Justiça. Asseverou que

tinha uma despesa de 7% (sete por cento) a 8% (oito por cento) do valor

da nota fiscal, de modo que seu lucro líquido era de aproximadamente

18% (dezoito por cento) do valor depositado na conta da empresa. Ao

final, confirmou que o valor das diárias era acertado com o requerido

NELSON  DE  QUEIROZ  SOUZA,  sendo  que  após  o  ajuste  com  ele

"informava o valor ao contador para que fizesse a proposta no valor".

Eis o relato (fls. 97-98):
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“Que  após  prestar  o  depoimento  de  fls.  36-38  se

lembrou  de  alguns  fatos  e  gostaria  de  prestar

declaração  complementar;  Que  na  verdade  o

declarante  não ficava  responsável  pela  escolha  dos

diaristas  que  prestavam  os  serviços;  Que  era  a

própria Secretaria de Saúde que arrumava as pessoas

para passar veneno e recolher recipientes com água;

Que  após  a  declaração  no  dia  11  de  setembro  de

2015, foi até a Secretaria de Saúde e pegou com a

Sirlei  uma  relação  dos  trabalhadores  braçais  que

prestaram serviços como se fossem empregados da

empresa  Luciana  Aparecida  de  Souza  Cruz-ME,  da

esposa do declarante; Que a relação foi entregue na

Promotoria de Justiça; Que a forma de trabalho era a

seguinte:  a  Secretaria  de  Saúde  chamava  pessoas

para prestar o serviço; Que de tempo em tempo, o

Secretário Nelson Queiroz ligava para o declarante e

informava o número de diárias que tinha que fazer a

nota fiscal; Que emitia a nota no valor informado, era

feito o empenho da nota e, após, depositado o valor

da  nota  na  conta  da  empresa  da  esposa  do

declarante;  Que  em seguida  ia  até  a  Secretaria  de

Saúde e deixava um cheque para que eles pagassem

os  diaristas;  Que  o  declarante  ficava  com

aproximadamente 25% (vinte e cinco por cento) do

valor  da  nota  para  cobrir  suas  despesas;  Que  o

restante, aproximadamente 75% (setenta e cinco por
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cento) do valor da nota, era enviado a Secretaria de

Saúde de Icaraíma para pagar o pessoal;  Que estes

cheques  eram  entregues  normalmente  para  Rose

Gavião,  algumas  vezes  para  Sirlei  e  mais  de  duas

vezes  para  o  Secretário  Nelson  Queiroz;  Que  a

maioria das vezes o valor era repassado em cheque,

algumas  vezes  em  espécie;  Que  nunca  pagava  os

diaristas,  mas  na  semana  passada,  quando  o

Secretário Nelson Queiroz disse o número de diárias

para fazer a nota, pediu que a partir daquela data o

próprio  declarante  pagasse  os  diaristas;  Que  foi

Nelson Queiroz quem informou o nome dos diaristas

que deveriam receber; Que acredita que ele disse para

pagar  diretamente  os  diaristas  em  razão  deste

procedimento; Que o declarante tem que pagar entre

7% (sete por cento) e 8% (oito por cento) do valor da

nota em encargos; Que o declarante tem um lucro de

aproximadamente 18% (dezoito por cento)  do valor

da nota; Que o Contrato 192/2014, com seu aditivo,

foi  inteiramente  cumprido,  tendo  recebido  R$

35.625,00  (tinta  e  cinco  mil,  seiscentos  e  vinte  e

cinco mil reais) para disponibilizar 375 (trezentos e

setenta e cinco) diárias; Que o Contrato 61/2015 foi

inteiramente cumprido, tendo recebido R$ 15.300,00

(quinze mil e trezentos reais) para disponibilizar 180

(trezentos e setenta e cinco) diárias; Que o Contrato

83/2015 ainda está vigente e já deve estar acabando;

Que tem conhecimento que a Secretaria de Saúde tem
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recibo  dos  pagamentos  efetuados aos  diaristas;  Que o

declarante não estranha o fato de ter emitido um número

grande  de  notas  de  diárias,  pois  acredita  que  a

Secretaria de Saúde tem o controle das diárias;  Que o

valor das diárias era acertado com Nelson Queiroz,

inicialmente foi fixado em R$ 95,00 (noventa e cinco

reais) e depois ele disse que teria que baixar para R$

85,00 (oitenta e cinco), por ter gente sobrando; Que

após  o  ajuste  com  Nelson  Queiroz,  o  declarante

informava  o  valor  ao  contador  para  que  fizesse  a

proposta no valor; Que entregará nesta Promotoria de

Justiça os números e valores dos cheques que entregou

à  Secretaria  de  Saúde  e  as  cópias  das  notas  fiscais

relacionadas  aos  contratos  192/2014  e  seu  aditivo,

61/2015, 83/2015 e 21/2015”.

O requerido  NELSON DE QUEIROZ SOUZA, confirmou

em  seu  depoimento  que  o  Município  adotou  este  procedimento

fraudulento de recrutamento de diaristas em outros anos. Reconheceu

que a admissão de agentes de combate às endemias somente aconteceu

em 2015, sendo que antes, além dos diaristas, eram lotados servidores

em desvio de função e ocupantes de cargos comissionados. Admitiu que

um  destes  nomeados  é  filho  de  outro  servidor  ocupante  de  cargo

comissionado, configurando nepotismo. Afirmou que a contratação de

empresas  para  disponibilizar  trabalhadores  era  deliberada  por

Secretários Municipais e pelo Prefeito (o requerido  PAULO QUEIROZ

DE SOUZA), quando este podia. Reconheceu que havia prévia definição

dos valores pagos a empresa por diária e que o montante era de R$
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95,00 (noventa e cinco reais), quando o valor de mercado estava em R$

70,00 (setenta reais) e R$ 85,00 (oitenta e cinco reais), quando o valor

de  mercado  estava  em  R$  60,00  (sessenta  reais).  Declarou  que  as

empresas basicamente participavam da licitação, emitiam nota fiscal e

devolviam  uma  parte  do  recebido  para  que  servidores  públicos

pagassem  os  diaristas,  sendo  que  todo  o  restante  era  feito  pelo

Município.  Reconheceu  que  os  diaristas  eram  recrutados  pelo

Município e não trabalhavam com carteira assinada. Confirmou que em

mais de uma oportunidade recebeu cheque do requerido LUIZ CARLOS

DA CRUZ e foi pessoalmente até o banco trocar a cártula por dinheiro

em espécie. Este é o relato (fls. 141-143):

“Que acredita que as contratações de empresas para o

fornecimento de mão de obra no combate à dengue

ocorrem desde 2009; Que se recorda da contratação

das empresas Construções Civis Icaraíma e Luciana

Aparecida de Souza da Cruz-ME; Que não se recorda

da  contratação  de  outras  empresas;  Que  os

Secretários  de  Saúde  e  Obras  procuravam  o

declarante  expondo  a  necessidade  de  um  número

maior de pessoas para atuar no combate à dengue;

Que  então  era  realizado  o  procedimento  para

dispensa de licitação; Que recentemente foi realizada

licitação  na  modalidade  pregão,  pois  aumentou  a

necessidade de mão de obra; Que os operários braçais

e os servidores lotados na vigilância sanitária não eram

suficientes para a demanda; Que se fossem retirados os

operários braçais de suas funções o serviço de limpeza
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urbana parava; Que desde 2009, quando o declarante

passou  a  exercer  o  cargo  de  Secretário  de

Administração,  não  havia  agentes  de  endemia,  as

pessoas  que  estavam  lotadas  no  setor  eram

servidores em desvio de função; Que havia um fiscal

de tributos (cargo em extinção) e operários braçais;

Que  também  havia  dois  servidores  ocupantes  de

cargos  comissionados,  Danilo  Cajueiro  da  Silva  e

Luciano  de  Oliveira,  nomeados  em julho  de  2013;

Que  ambos  foram  nomeados  para  trabalhar  no

combate à dengue, exercendo atividades correlatas a

de  agentes  de  endemia,  no  setor  de  vigilância

sanitária; Que Danilo Cajueiro da Silva e Luciano de

Oliveira trabalharam até agosto ou setembro de 2015,

quando  foram  chamados  os  agentes  de  endemia

aprovados em concurso público; Que não sabe para

qual cargo Danilo Cajueiro da Silva foi nomeado; Que

Danilo é filho de Claudinei Cajueiro da Silva (Caju),

que  também  ocupa  cargo  comissionado  na

Administração Municipal; Que Claudinei Cajueiro da

Silva  não  é  servidor  concursado,  acredita  que  ele

possui  um  cargo  de  assessoria  direta  do  Prefeito

Municipal;  Que  atualmente  no  setor  estão  lotados  4

(quatro) agentes de endemia e a operária braçal Sirlei;

Que não foram nomeados operários braçais ao invés da

contratação  das  empresas  porque  depois  eles  ficariam

ociosos e o Município não possui orçamento;  Que não

seria possível  convocar  operários  braçais que estão
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em desvio de função para colaborar nos períodos de

maior infestação, pois desta forma o setor onde eles

atualmente  trabalham  ficariam  prejudicados; Que

quando o índice de infestação elevava a equipe era

reunida,  com Secretários e  o Prefeito,  quando este

podia,  e  era  deliberado  sobre  a  contratação  de

empresas para disponibilizar mão de obra no combate

à dengue; Que definida a necessidade de contratação,

era  formalizado  o  procedimento  de  dispensa  ou

pregão; Que o declarante não procurava a empresa,

os representantes delas é que iam até a Prefeitura;

Que o valor a ser pago na diária era decidido antes

pela  equipe  (Secretários  e  às  vezes  Prefeito),

analisando  o  valor  que  estava  sendo  pago  no

mercado;  Que o valor  de  mercado era  passado aos

representantes  das  empresas,  que  formalizavam  a

proposta incluindo os custos e margem de lucro; Que

quando o valor da diária estava em R$ 70,00 (setenta

reais)  na  cidade,  era  pago  a  empresa  R$  95,00

(noventa e cinco reais); Que quando o valor da diária

estava em R$ 60,00 (sessenta reais)  na cidade, era

pago a empresa R$ 85,00 (noventa e cinco reais); Que

era  o  próprio  Município  que  recrutava  os

trabalhadores que procuravam o setor de vigilância

sanitária  quando  tomavam  conhecimento  da

contratação; Que estas pessoas não tinham carteira

assinada,  pois  eram  diaristas;  Que  o  controle  de

diárias  trabalhadas  era  efetuado  pela  equipe  da
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vigilância  sanitária,  normalmente  a  Roziney;  Que

normalmente Sirley e Roziney entravam em contato

com os representantes das empresas, informando a

necessidade  de  emissão  de  nota  fiscal  de

determinado número de diárias; Que algumas vezes o

declarante  também  entrou  em  contato  com  os

representantes  das  empresas  com  esta  finalidade;

Que  após  a  emissão  da  nota  fiscal  era  efetuado  o

pagamento  para  a  empresa; Que  não  tem

conhecimento como eram feitos os pagamentos, mas

acredita  que  por  depósito  bancário;  Que  então  o

representante da empresa pagava o valor das diárias

para  pagamento dos  trabalhadores,  descontando do

que havia recebido os encargos e a margem de lucro;

Que  imagina  que  na  maioria  das  vezes  os

representantes  da  empresa  deixavam o  pagamento

em cheques; Que recebeu de Luiz Carlos (Luiz Cabelo)

dois cheques; Que as duas vezes em que o declarante

recebeu os cheques de Luiz Carlos foi até o caixa do

Banco  Itaú  e  trocou  a  cártula  por  dinheiro  em

espécie;  Que  depois  o  dinheiro  foi  entregue  para

pagamento  dos  trabalhadores;  Que  não  lembra  os

valores dos cheques;  Que as empresas basicamente

participavam  da  licitação,  emitiam  nota  fiscal  e

efetuavam o pagamento, todo o restante era efetuado

pelo Município; Que acredita que não era pago um

valor excessivo para as empresas, pois elas também

tinham um trabalho a fazer e encargos; Que não tem
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noção de quanto foi pago este ano para a empresa

Luciana  Aparecida  de  Souza  da  Cruz-ME,  mas  foi

bastante; Que com relação ao contrato de  limpeza de

terrenos urbanos, já havia previsão no Código Tributário

Municipal  da cobrança pela realização do serviço;  Que

em 2012 ou 2013 a norma foi alterada, aumentando o

valor do metro quadrado; Que até este ano não estava

sendo realizada a limpeza ou cobrança, mas em razão da

falta de consciência dos proprietários, foi dado início a

aplicação  do  dispositivo;  Que  após  reunião  de

Secretários  com  a  vigilância  sanitária  foi  decidido

contratar uma empresa para fazer as limpezas, pois não

há equipe para isso; Que o procedimento é o seguinte: o

proprietário do imóvel é notificado e é fixado um prazo

para eles limparem; Que caso não ocorra a limpeza, o

setor  de  vigilância  manda  cópia  da  notificação  para  o

setor de tributação, que encaminha autorização para a

empresa  realizar  o  trabalho  e  emite  guia  para  o

proprietário do imóvel efetuar o pagamento; Que não se

recorda exatamente quanto é paga à empresa por metro

quadrado;  Que  dos  munícipes  é  cobrado

aproximadamente R$ 1,15 (um real e quinze centavos) o

metro quadrado. Que a empresa contratada é a Luciana

Aparecida de Souza da Cruz-ME. Que não sabe quem

realiza as roçadas para a empresa (grifei).

Assim, as licitações foram montadas com o objetivo de

acobertar irregulares contratações de funcionários e desviar dinheiro
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do erário.

Consiste a simulação, no dizer de Nelson Nery Júnior,

“na celebração de um negócio jurídico que tem aparência normal, mas

que não objetiva o resultado que dele juridicamente se espera, pois há

manifestação enganosa de vontade”.2 

No  caso  em apreço,  os  procedimentos  administrativos

não eram deflagrados pelos requeridos  PAULO QUEIROZ DE SOUZA,

NELSON DE QUEIROZ SOUZA e AGNALDO GOUVEIA para contratar

uma empresa, conforme neles consta. Na realidade, o objetivo principal

sempre foi dar aparência ao desvio de recursos públicos e o secundário

contratar trabalhadores para prestar serviços ao município, em burla a

regra do concurso público. Para tanto, no caso em apreço, contavam

com  a  cooperação  da  empresa  LUCIANA  APARECIDA  DE  SOUZA

CRUZ – ME e de seu administrador LUIZ CARLOS DA CRUZ. 

II.2-  DA NÃO CARACTERIZAÇÃO DA SITUAÇÃO DE

DISPENSA OU INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO:

O artigo  37,  XXI,  da  Constituição  Federal,  prevê  que

“ressalvados os casos especificados na legislação,  as obras,  serviços,

compras e alienações serão contratados mediante processo de licitação

pública que assegure igualdade de condições a todos os concorrentes,

com cláusulas que estabeleçam obrigações de pagamento, mantidas as

2  Código Civil anotado e legislação extravagante, 2ª ed., São Paulo: Editora Revista 
dos Tribunais, 2003, p. 229.
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condições  efetivas  da  proposta,  nos  termos  da  lei,  o  qual  somente

permitirá  as  exigências  de  qualificação  técnica  e  econômica

indispensáveis  à  garantia  do  cumprimento  das  obrigações”.

Concretizando  a  referida  norma  constitucional,  a  Lei  n.  8.666/93,

prevê  regras  específicas  para  licitações  e  contratos,  bem  como

estabelece as hipóteses taxativas em que a licitação pode ser inexigível

ou dispensável.

Dentre  as hipóteses  de  dispensa  de  licitação tem-se  o

artigo 24, IV, da Lei n. 8.666/93, o qual dispõe que:

“Art. 24. É dispensável a licitação:

 I – (…)

 II – (…)

 III – (…)

 IV  -  nos  casos  de  emergência  ou  de  calamidade

pública,  quando  caracterizada  urgência  de

atendimento  de  situação  que  possa  ocasionar

prejuízo  ou  comprometer  a  segurança  de  pessoas,

obras, serviços, equipamentos e outros bens, públicos

ou particulares, e somente para os bens necessários

ao  atendimento  da  situação  emergencial  ou

calamitosa e para as parcelas de obras e serviços que

possam  ser  concluídas  no  prazo  máximo  de  180

(cento e oitenta)  dias consecutivos e ininterruptos,

contados  da  ocorrência  da  emergência  ou

calamidade,  vedada  a  prorrogação  dos  respectivos

contratos (grifei).”
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Nos processos de dispensa emergencial de licitação que

culminaram com a celebração dos contratos ns. 192/2014 e 061/2015,

o requerido  AGNALDO GOUVEIA solicitou a contratação emergencial

de  empresa  para  disponibilizar  serviços  de  operários  braçais  para

auxiliar as equipes de trabalho no combate à dengue (fl. 02 do apenso

n. 1 e fl.  02 do apenso n. 2). Em seguida, o requerido  NELSON DE

QUEIROZ SOUZA invocou as disposições do art. 24, inciso IV, da Lei

acima  mencionada  para  justificar  a  contratação  emergencial  da

empresa  LUCIANA APARECIDA DE SOUZA CRUZ –  ME  (fl.  14  do

apenso  n.  1 e  fls.  23-24  do  apenso n.  2).  Ato  contínuo,  atendendo

solicitação  de  NELSON  DE  QUEIROZ  SOUZA, o  requerido  PAULO

QUEIROZ DE SOUZA autorizou a contratação da empresa  (fls. 12-13

do apenso n. 1 e fls. 21-22 do apenso n. 2).

Ocorre que como se disse acima, o estado de emergência

foi criado, fabricado pelos próprios requeridos agentes públicos, pois

tinham pleno conhecimento desde 2009 da gravidade dos problemas

causados pela proliferação do mosquito “aedes aegypti” em Icaraíma.

No  entanto,  insistiam  em  desrespeitar  recomendações

que  trariam  melhoras  em  curto  e  longo  prazo.  Uma  das  graves

irregularidades,  diretamente  relacionada  a  este  procedimento,  diz

respeito à regra da contratação de agentes de combate às endemias por

teste seletivo/concurso público.

Com  efeito,  até  a  instauração  deste  procedimento,  o

Município de Icaraíma insistia em cometer ilegalidades relacionadas ao

vínculo  das  pessoas  que  atuavam no combate  às  endemias.  Dentre
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outras irregularidades, os requeridos mantinham servidores em desvio

de função, nomeavam pessoas em cargos comissionados e realizavam

contratações fraudulentas.

Isto mudava frequentemente as pessoas que estavam a

frente  dos  trabalhos,  quebrando  a  continuidade,  desperdiçando

dinheiro com treinamento e, consequentemente, acarretando perda na

eficiência da prestação do serviço público.

Vale  mencionar  que,  desde  a  primeira  gestão  do

requerido  PAULO QUEIROZ DE SOUZA,  o  Município  já  realizou  11

(onze) concursos públicos/testes seletivos (apensos 06 e 07),  mas só

incluiu o cargo de Agente de Combate a Endemias no penúltimo edital,

datado de 03 de junho de 2015.

Outra  questão  que  merece  registro  diz  respeito  aos

levantamentos de índice rápido de Aedes aegypti (LIRAa) de Icaraíma

nos últimos anos.

2012 2013 2014 2015

LIRA Índices 
(%)

LIRA Índices 
(%)

LIRA Índices 
(%)

LIRA Índices (%)

1° 0,48 1° 5,7 1° 4,7 1° 9,2

2° 0,95 2° 4,8 2° 4,0 2° 0,4

3º 2,70 3º 1,7 3º 1,3 3º 2,2

4° 1,06 4° 0,4 4° 0,4 4°

Média/Ano 1,29 Média/Ano 3,15 Média/Ano 2,60 Média/Ano 4,26

Fonte: Vigilância Epidemiológica (controle de Vetores).

Constata-se que nos últimos quatro anos poucas vezes o

índice permaneceu satisfatório. Em diversas vezes, principalmente no
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primeiro levantamento, ultrapassou o preocupante índice de 3,9% (três

vírgula nove por cento). Portanto, infelizmente as epidemias de dengue

se tornaram corriqueiras em Icaraíma.

Importante registrar que, não por acaso, os índices

são extremamente elevados no primeiro levantamento, que ocorre

em janeiro.  Nesta  época,  além de a  cidade receber turistas  que

visitam as praias  do Rio Paraná,  no Distrito de Porto  Camargo,

muitas  vezes  trazendo  doenças,  as  temperaturas  são

extremamente elevadas e há  maior  produção de lixo,  condições

propícias para a proliferação do mosquito “aedes aegypti”. Mesmo

assim,  todos  os  anos,  o  requerido  PAULO  QUEIROZ  DE  SOUZA

concede, pelo menos, 15 (quinze) dias de férias coletivas, entre o

final  de  dezembro  e  começo  de  janeiro,  a  todos  os  servidores

municipais,  inclusive  aqueles  lotados  no  setor  de  combate  às

endemias. Esta postura em muito colabora para a situação ficar

fora de controle no início do ano, que serve de justificativa para as

contratações simuladas. 

Esta  irresponsabilidade  com  a  saúde  pública,

notadamente na prevenção das endemias, fez com que a situação se

agravasse no decorrer dos anos.

A servidora Rozeney Maria da Silva Alves, que atua no

combate à dengue em Icaraíma desde 1998, prestou declarações nesta

Promotoria  de  Justiça,  trazendo  importantes  informações  para  a

elucidação  dos  fatos.  Asseverou  que  há  muito  tempo  lutava  com a

Secretaria  Regional  de  Saúde  para  que  o  Município  de  Icaraíma
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contratasse agentes de controle de endemias. No entanto, até o ano de

2015,  mesmo  com  a  realização  de  diversos  concursos,  este  cargo

público  não era  incluído,  fazendo com que servidores  em desvio  de

função  realizassem  as  atividades.  Mencionou  que  esta  prática

influenciava negativamente no desenvolvimento do trabalho, pois havia

grande  rotatividade  de  servidores,  que  passavam por  treinamento  e

depois não queriam permanecer no setor. Mencionou que a situação da

dengue em Icaraíma se agravou no ano de 2009,  quando ocorreu a

primeira  epidemia.  No  ano  de  2013  também  ocorreu  uma  grande

epidemia de dengue e de 2010 a 2012 a situação foi mais tranquila,

mas também nestes anos os índices de infestação não estavam ideais.

Afirmou que a prática de utilização de diaristas foi  intensificada em

2013, com a instrução do requerido  AGNALDO GOUVEIA e a tomada

de  medidas  administrativas  por  NELSON  DE  QUEIROZ  SOUZA.

Confirmou  que  os  diaristas  supostamente  disponibilizados  pelas

empresas  na  verdade  eram  recrutados  pelos  próprios  servidores

municipais do setor, normalmente por ela ou por Silei de Souza Rocha.

Posteriormente  a  relação  de  diárias  trabalhadas  normalmente  era

encaminhada  ao  requerido  NELSON  DE  QUEIROZ  SOUZA e,  na

sequência, recebia cheques nos valores que havia especificado. Afirmou

que  estes  cheques  eram  trocados  no  banco  e  depois  pagava  os

diaristas,  pegando  recibo  em  nome  da  Prefeitura  de  Icaraíma.

Mencionou  que  os  diaristas  faziam  limpeza,  passavam  veneno  com

bombas costais, participavam de arrastões e que alguns deles pagos

com orçamento  da  Secretaria  de  Saúde  também eram utilizados  na

Secretaria de Obras para limpar bueiros. Mencionou que os requeridos

NELSON DE QUEIROZ SOUZA e  AGNALDO GOUVEIA tomaram as

providências  para  que  os  diaristas  Luciano  de  Oliveira  e  Danilo
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Cajueiro da Silva, que haviam se destacado, fossem nomeados no ano

de  2013  em cargos  comissionados  e  remanejados  para  atuar  como

agentes  de  controle  de  endemias.  Disse,  ainda,  que  os  requeridos

NELSON  DE  QUEIROZ  SOUZA e  AGNALDO  GOUVEIA tomaram

providências para que Rick Anderson da Silva Cazati e Rodrigo Zambon

Lopes exercessem as funções de agentes de combate às endemias, de

fevereiro  a  agosto  de  2015,  remunerados  pela  empresa  contratada

como se fossem diaristas. Afirmou ao final que os índices de infestação

no  início  do  ano  normalmente  são  mais  elevados  por  conta  das

temperaturas elevadas, das chuvas frequentes, bem como do acúmulo

de lixo e da circulação de pessoas, mas mesmo assim o Poder Executivo

Municipal  sempre concede recesso  de,  no mínimo,  15 (quinze)  dias,

entre  o  final  de  dezembro  de  começo  de  janeiro,  para  todos  os

servidores, inclusive aqueles que atuam no combate às endemias. Eis o

relato na íntegra (fls. 159-162):

“Que  é  servidora  municipal  de  Icaraíma  e  trabalha

desde 1998 no setor de combate à dengue; Que no

início  havia  um  servidor  braçal,  Celso  Brás

Dalexandre, e os demais eram contratados por teste

seletivo,  em  programa  do  Governo  Federal;  Que

depois estas pessoas contratadas foram dispensadas;

Que em 2006 ou 2007 o programa federal mudou e

não  mais  foram  realizados  contratos  temporários;

Que  havia  grande  rotatividade  de  pessoas,

normalmente  mudava  a  equipe  com  a  troca  de

Prefeito;  Que  a  partir  de  2007  foi  criado  o  novo

programa nacional,  o  PNCD  (Programa  Nacional  de
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Combate à Dengue);  Que a partir  desta data foram

lotados servidores braçais no combate à dengue; Que

também  havia  servidores  ocupantes  de  cargos

diversos,  como  o  Eden  Villareal,  que  era  agente

fazendário,  cargo  já  extinto;  Que  esta  prática  de

utilizar servidores de outros setores ocorreu até este

ano,  quando  foram  nomeados  agentes  de  endemia

aprovados  em  concurso  público; Que  há  bastante

tempo  a  declarante  e  até  Secretaria  Regional  de

Saúde vinha lutando para a contratação de agentes

de endemia; Que sempre constava dos relatórios da

Secretaria  Regional  de  Saúde  a  necessidade  de

regularização, mas não sabe porque a administração

municipal não realizava; Que houve outros concursos

municipais, mas não era incluído o emprego público

de  agente  de  endemia;  Que  quando  eram  lotados

servidores de setores diversos no combate à dengue,

muitos deles pediam o remanejamento, havia grande

rotatividade,  porque  eles  não  se  adaptavam  ao

serviço;  Que  ocorrem  casos  de  servidores  que

chegaram a passar por treinamento, mas depois não

quiseram permanecer no setor; Que eles reclamavam

que  o  trabalho  era  muito  pesado;  Que  até  2008

ocorriam  casos  de  dengue,  mas  eram  esporádicos;

Que  ocorriam  poucos  casos  e  normalmente  no

perímetro urbano; Que em 2009 ocorreu a primeira

epidemia de dengue no Município de Icaraíma, com

várias  notificações  e  casos  confirmados;  Que
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aconteceu,  inclusive,  um  caso  de  dengue

hemorrágica; Que acredita que a mudança no comando

do Poder Executivo tenha colaborado para a ocorrência

do fato, pois a Prefeita que saiu não deu continuidade na

prevenção nos últimos meses de seu mandato, de modo

que em janeiro os índices de infestação estavam muito

altos;  Que  não  se  recorda  se  houve  pagamento  de

diárias em 2009, mas acha que não foram pagas; Que

os pagamentos de diárias ocorreram mais a partir de

2013; Que em 2009 a equipe de combate à dengue

era  formada  pela  declarante,  braçais  e  outros

servidores em desvio de função; Que os trabalhos, no

período  de  maior  infestação,  foram realizados  pela

equipe  de  vigilância  ambiental,  com  o  auxílio  de

outros servidores braçais, de voluntários e de pessoas

que  cumpriam  pena;  Que  a  Funasa  também

colaborava  na época,  enviando os  servidores  deles,

com bombas BV-Pesado; Que nos anos de 2010, 2011

e 2012 a situação foi mais tranquila, os índices de

infestação não estavam ideais, ou seja, menores que

1% (um por cento), porém a circulação de vírus foi

menor; Que em 2013 ocorreu uma grande epidemia

de dengue, acredita que a maior em números, com

cerca de 530 (quinhentos e trinta) notificações; Que

em 2013 ocorreu grande número de contratação de

diaristas  para  fazer  bloqueios,  eliminação  de

criadouros,  arrastões;  Que  era  bastante  trabalho

recolhendo lixo, furando antenas parabólicas e outras
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atividades; Que em 2013 ocorreu uma pequena ajuda

dos  servidores  braçais  lotados  no  pátio;  Que  os

ofícios eram encaminhados para Adalberto Fergueira,

Secretário de Obras e Urbanismo, mas as solicitações

eram  negadas  sob  o  argumento  de  que  não  havio

funcionário suficiente para exercer os trabalhos; Que

pedia  a  Nelson  Queiroz,  Secretário  Administrativo,

para  interceder,  mas  mesmo  assim  não  vinham

funcionários;  Que  então  foi  decidido  contratar

terceirizados  diaristas;  Que  foi  Agnaldo  Gouveia,

Secretário  de  Saúde,  quem  instruiu  para  proceder

desta forma; Que foi feito um decreto de emergência

e realizada a contratação;  Que só soube qual  foi  a

empresa  contratada  depois,  quando  via  empenhos,

cheques e outros documentos;  Que não participava

da contratação da empresa, apenas passava índices

de infestação e outros dados a Nelson Queiroz para

ele  justificar  a  necessidade  de  contratação  no

processo; Que sabe que por determinado período foi

contratada a empresa Construções Civis Icaraíma e

depois a empresa Luciana Aparecida de Souza Cruz-

ME; Que não tem conhecimento se outra empresa foi

contratada; Que acredita que em 2013 foi contratada

a  empresa  Construções  Civis  Icaraíma;  Que  o

recrutamento  dos  diaristas  era  realizado pelos

próprios  servidores  municipais,  normalmente  a

declarante ou Sirlei; Que após determinado período

de  trabalho,  era  repassada  uma  relação  com  a
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quantidade  de  diárias  que  deveria  ser  paga;  Que

praticamente todas as relações eram encaminhadas

para Nelson Queiroz; Que após recebia cheques nos

valores que havia especificado; Que foi por diversas

vezes  até  o  banco  trocar  os  cheques  recebidos  e

depois  efetuava o pagamento dos diaristas,  ficando

com  um  recibo  assinado  pelo  trabalhador;  Que  os

recibos  eram  emitidos  em  nome  da  Prefeitura  de

Icaraíma; Que não recebia orientação da forma como

deveria  proceder,  então  fazia  assim;  Que  passou  a

fazer o recibo em nome de empresas neste ano, após

orientação de Nelson Queiroz;  Que sabe que depois

também  foi  contratada  outra  empresa  para  o

fornecimento  de  diaristas,  sendo  que  os

procedimentos  adotados  para  recrutamento  e

pagamento  eram os  mesmos;  Que  pegou  recibo  de

todos os pagamentos para arrastões, passar veneno e

eliminar  focos  de  dengue,  ou  seja,  para  atividades

desempenhadas para a Secretaria de Saúde; Que sabe

que  também  foram  utilizados  diaristas  pela

Secretaria de Obras, para limpar bueiros, que também

seriam  contratados  pelas  empresas;  Que  embora

estes  últimos  pagamentos  tenham  sido  efetuados

com  o  orçamento  da  Secretaria  de  Saúde,  foi  a

Secretaria de Obras que recrutou estes diaristas e os

pagou;  Que  em  2013,  os  diaristas  Celio  da  Silva

Pereira, Danilo Cajueiro da Silva, Diego Vinicius de

Oliveira, Gilmar de Carvalho, Irineu Duarte da Silva,
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Osvaldo Duarte, Marcos Antonio Santos, Luciano de

Oliveira e Pablo Diego G. Silva receberam um valor

maior,  pois  trabalharam mais  e  eram responsáveis

por passar veneno com bombas costais; Que em 2014

foram  pegos  diaristas  para  arrastões,  os  valores  não

foram tão altos; Que as contratações ocorreram mais no

final do ano, na prevenção para o ano seguinte; Que em

2015  Claudecir  Neves  Gomes,  Leandro  Martins  de

Souza,  Osvaldo  Duarte,  Rick  Anderson  S.  Cazati  e

Rodrigo Zambon Lopes trabalhavam passando veneno

com  bombas  constais; Que  Luciano  de  Oliveira  e

Danilo  Cajueiro  entraram como diaristas  em 2013,

mas  depois  foram  nomeados  como  cargos

comissionados;  Que  Luciano  e  Danilo

desempenhavam  todas  as  funções  de  rotina  de

agentes  de  endemia,  como  fazer  notificações,

limpezas e orientação; Que foi mencionado a Nelson

Queiroz  e  Agnaldo  Gouveia  que  Luciano  e  Danilo

haviam se destacado, então os secretários afirmaram

que  a  única  maneira  de  mantê-los  seria  com  a

nomeação  para  cargo  comissionado;  Que  então

tomaram  providências  para  efetivá-la  e

automaticamente  foram  remanejados  para  o  setor;

Que  eles  foram direto  para  a  equipe  de  vigilância

ambiental; Que o valor elevado de Rick Anderson S.

Cazati e Rodrigo Zambon Lopes se deu porque eles

trabalharam de fevereiro de 2015 até agosto de 2015,

por  sete  meses,  recebendo  o  valor  mensal  de  R$
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1.100,00 (mil e cem reais), cada; Que os dois foram

contratados num valor fixo e realizavam o trabalho

de rotina, como qualquer outro agente de endemias;

Que no final de 2014 e começo de 2015 saíram dois

integrantes  da  equipe,  Irinéia,  que  voltou  ao  Pátio

Municipal e Eden, que saiu de licença prêmio e férias;

Que  foi  conversado  por  diversas  vezes  com  os

secretários Nelson e Agnaldo sobre a necessidade de

mais pessoas; Que em reunião com Nelson e Agnaldo,

eles afirmaram que a única forma seria contratar pela

empresa; Que afirmou que o pagamento a eles  por

diária seria injusto, pois acabariam recebendo mais

que os servidores municipais; Que então foi decidido

o pagamento fixo de R$ 1.100,00 (mil e cem reais),

que  seria  convertido  em diárias;  Que  este  valor  é

equivalente  ao  dos  servidores  que  trabalham  no

setor; Que Rick e Rodrigo procuraram trabalho com a

declarante  na  Secretaria  de  Saúde;  Que  após  eles

foram  conversar  com  Nelson  Queiroz;  Que

inicialmente a secretaria de administração disse que

não  seria  possível  a  contratação,  mas  depois

autorizou através da empresa; Que a opção pelos dois

se deu pelo fato de eles terem procurado e haver a

necessidade; Que destas quatro pessoas contratadas

pela empresa e em cargo comissionado, apenas sabe

que Danilo tem parente na Prefeitura Municipal, que

é  seu  pai  Claudinei  Cajueiro,  Secretário  de  Meio

Ambiente;  Que  Meire  Lucia  Bezerra,  ocupante  de
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ocupante  de  cargo  no  setor  de  planejamento,  é

casada  com  tio  de  Danilo;  Que  obrigatoriamente

devem ser realizados quatro levantamentos de índice

de  infestação  do  mosquito  da  dengue;  Que  os

levantamentos  realizados  nos  últimos  anos  estão

disponíveis  no  Plano  de  Contingência,  que  foi

entregue  nesta  Promotoria  de  Justiça  na  semana

passada; Que os índices sempre são maiores no início

do  ano,  em  janeiro  e  março,  período  de  calor  de

chuva;  Que  após  é  intensificado  o  trabalho,  a

temperatura diminui e os índices também reduzem;

Que  já  defendeu  em  diversas  oportunidades  a

necessidade  de  não  dar  recesso  de  fim  de  ano  às

pessoas que trabalham no combate à dengue; Que no

período de fim de ano há grande acúmulo de resíduos

e  circulação  de  pessoas,  com  isso  aumentam  os

índices de infestação; Que mesmo assim sempre há

recesso de, no mínimo, quinze dias, entre o final de

dezembro  e  começo  de  janeiro;  Que  sempre  é

concedido o recesso a todos  os servidores;  Que no

período  de  recesso  não  trabalham  servidores  nem

diaristas;  Que  o  primeiro  levantamento  de  índice

deve ocorrer  na primeira  quinzena de janeiro;  Que

normalmente  o  primeiro  levantamento  é  a

providência inicial após o recesso” (grifei).

Também  esclarecedor  é  o  relato  de  Sirlei  de  Souza

Rocha, servidora pública aprovada em concurso público para o cargo
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de operária braçal, mas que trabalha em desvio de função como agente

de  endemias,  exercendo  atualmente  a  coordenação  da  vigilância

ambiental. Afirmou que está no setor desde 2009 (início do primeiro

mandato  do  requerido  PAULO QUEIROZ DE SOUZA).  Disse  que de

2009 até 2015 o departamento contava com servidores em desvio de

função, pessoas contratadas com regime jurídico por ela desconhecido

e diaristas contratados por meio de licitação, sendo que somente em

setembro  de  2015  foram  nomeados  4  (quatro)  agentes  controle  às

endemias  aprovados  em  concurso  público.  Disse  que  a  partir  de

setembro de 2013 passou a coordenar o setor e quando sua equipe não

era suficiente solicitava incremento de pessoal ao Secretário de Saúde

AGNALDO GOUVEIA ou à servidora Rozeney Maria da Silva Alves, que

trabalha com ele. Com a autorização destes, ela própria e servidores

lotados na vigilância ambiental recrutavam diaristas. Após cada dia de

trabalho, fazia uma relação dos diaristas, posteriormente encaminhada

para  Rozeney  Maria  da  Silva  Alves.  Disse,  ainda,  que  inicialmente

Rozeney Maria da Silva Alves efetuava o pagamento das diárias, depois

ela e Danilo Cajueiro da Silva passaram a fazê-lo também, pegando

recibo  em  nome  da  Prefeitura  de  Icaraíma.  Declarou  que  os

pagamentos eram feitos em dinheiro, mas uma vez precisou ir ao banco

trocar. Mencionou também que o valor pago aos diaristas inicialmente

era  de  R$  70,00  (setenta  reais)  e  depois  diminuiu  para  R$  60,00

(sessenta  reais).  Ao  final,  asseverou  que  a  contratação  de  diaristas

começou  após  a  negativa  de  liberação  de  operários  braçais  para

colaborar no período de maior infestação. Esta é a declaração completa

(fls. 138-139):
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“Que em 2008 foi aprovada em concurso público para

o cargo de Operário Braçal; Que inicialmente realizou

serviços  de  limpeza urbana;  Que em 2009,  quando

ocorreu um surto de dengue, foi remanejada para a

Vigilância  Ambiental,  para  atuar  como  agente  de

endemias, realizando vistorias de imóveis, arrastões,

passando veneno e realizando outras atividades para

eliminar  focos  de  dengue;  Que  em  2009  Icaraíma

chegou a ser notícia no Jornal Nacional em razão de

caso de dengue hemorrágica; Que em 2009 não havia

agentes de endemia concursados, os trabalhos eram

realizados pela declarante, por Celso Brás Dalexandre

(operário braçal), Eden Vilarreal (agente fazendários,

cargo extinto), Elizane Romão Dias (operário braçal) e

Roziney Maria Alves da Silva (agente sanitária); Que

Roziney era quem coordenava; Que pelo que recorda

nesta época apenas as pessoas que passavam veneno

não eram servidores municipais; Que os demais eram

servidores  de  outros  setores,  principalmente  do

pátio,  agentes  de  saúde  e  professores,  que

colaboravam; Que  as  epidemias  de  dengue  ocorreram

em 2009,  2013 e 2015;  Que em 2010 e 2011 não se

recorda;  Que  em 2014  houve  várias  notificações,  mas

não  chegou  a  ocorrer  epidemia;  Que  em  2012  foi

elaborada uma portaria designando a declarante para a

função  de  agente  de  endemias;  Que  também  foram

designados  Celso  Brás  Dalexandre,  Eden  Vilarreal,

Neuza Queiroz de Vasconcelos (operária braçal), Irinéia
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(operária braçal) e Roziney Maria Alves da Silva; Que em

2012 não lembra se houve contratação de pessoas para

prestar  serviços;  Que  em  2013  foram  contratadas

muitas  pessoas  para  auxiliar  na  realização  das

tarefas; Que não sabe qual foi a empresa contratada;

Que  na  época  a  coordenadora  era  Roziney  Maria

Alves  da  Silva;  Que  a  relação  das  pessoas  que

trabalhavam por data era efetuado por Roziney; Que

os pagamentos eram efetuados por Roziney; Que no

final de 2013 Roziney saiu e a declarante passou a

coordenar  o  setor  em  setembro;  Que  não  tem

conhecimento da existência de um ato a nomeando

como coordenadora nem recebe adicional financeiro

pela coordenação; Que em 2014 trabalhou com Celso

Brás Dalexandre, Eden Vilarreal,  Danilo Cajueiro da

Silva (contratado) e Luciano de Oliveira (contratado)

e Irinéria; Que a equipe realizava todas as atividades,

como passar veneno, limpeza de terrenos e arrastões;

Que  quando  são  poucas  as  notificações,  a  própria

equipe realiza a atividade, mas quando são várias são

contratados diaristas; Que a equipe dá uma instrução

para  os  contratados  que  passam  veneno; Que  o

Supervisor  da  Regional  de  Saúde  também  já  veio

acompanhar;  Que não sabe como Danilo Cajueiro da

Silva  e  Luciano  de  Oliveira  foram  contratados  ou

eram remunerados;  Que Danilo  Cajueiro  da  Silva  é

filho de Claudinei Cajueiro da Silva (Cajú), Diretor de

Meio Ambiente; Que Danilo não é servidor municipal;
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Que  Claudinei  Cajueiro  possui  cargo  comissionado,

não foi aprovado em concurso; Que a declarante não

tinha  qualquer  relação  com  as  empresas,  apenas

avisava o Secretário de Saúde Agnaldo ou a Roziney,

que trabalha com ele, que o número de notificações

estava aumentando e a equipe não daria conta; Que

então  eles  autorizavam  ou  não  a  liberação  de

contratação;  Que  a  própria  declarante  e  demais

servidores lotados na vigilância ambiental  chamava

as  pessoas  para  colaborar  com  a  equipe;  Que  o

número de diárias era estabelecido previamente; Que

o sr. Osvaldo Duarte trabalha desde 2009, toda vez que

precisa;  Que  ele  é  aposentado  e  sempre  era  chamado

para passar  veneno,  arrastões,  etc;  Que todo dia era

feita uma tabela das pessoas que trabalhavam; Que

depois a tabela era repassada para Roziney; Que no

início Roziney fazia o pagamento das diárias, depois

a declarante passou a fazer e Danilo também fez; Que

quando  a  declarante  fazia  o  pagamento  sempre

pegava o recibo em nome da Prefeitura de Icaraíma;

Que os pagamentos eram feitos em dinheiro, uma vez

veio em cheque e foi no banco trocar; Que no início

era  pago  R$ 70,00  (setenta  reais)  a  diária,  porque

muitas  pessoas  estavam trabalhando  na  mandioca;

Que  depois  foi  reduzido  para  R$  60,00  (sessenta

reais) a diária; Que as pessoas que trabalhavam com

veneno recebiam R$ 70,00 (setenta  reais)  a  diária;

Que os recibos estão todos na Secretaria  de Saúde
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com  Roziney;  Que  logo  no  começo  do  ano  foram

contratadas  pessoas  para  colaborar  com  a  equipe;

Que a declarante tem controle no sistema de quantas

diárias foram pagas esse ano; Que trará hoje a relação

das  pessoas  que  trabalharam desde  2013;  Que  em

2015, no mês de setembro, foram nomeados agentes

de endemia aprovados em concurso; Que atualmente

são quatro  agentes  de  endemia e a  declarante  que

trabalham  na  vigilância  ambiental; Que  não  tem

qualquer relação com as empresas Construções Icaraíma

Ltda - ME e Luciana Aparecida de Souza Cruz-ME; Que

uma vez Luiz  Carlos perguntou como funcionava a

contratação de diaristas e a declarante disse que era

por licitação, mas não sabia como funcionava e ele

teria que perguntar na Prefeitura; Que a limpeza de

terrenos  começou  esse  ano,  após  ideia  do  Secretário

Agnaldo  de  terceirizar,  pois  os  índices  de  casos

confirmados não diminuía. Que a Declarante e Danilo,

na maioria das vezes, notificavam os terrenos propícios à

proliferação  de  mosquito  da  dengue  e  outros  insetos;

Que quando não era efetuada a limpeza do imóvel uma

cópia da notificação era deixada na Prefeitura com Laerte

(tributação); Que Laerte encaminhava para Luiz Carlos,

que mandava para Valdir efetuar a limpeza; Que depois

retornávamos para conferir se estava limpo; Que alguns

já estavam limpos e Valdir apenas avisava que já estava

limpo; Que não sabe quanto era cobrado por metro; Que

a contratação de diaristas ocorreu após a negativa do
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fornecimento de operários braçais para colaborar nos

períodos  de  maior  infestação;  Que  quando  era  a

Roziney a coordenadora foram feitos vários pedidos

para a liberação de operários braçais, mas eles eram

negados;  Que  a  justificativa  era  de  que  não  tinha

pessoal” (grifei).

Merece registro que a alegada falta de operários braçais,

anteriormente utilizados em períodos de maior infestação do mosquito,

está diretamente relacionada à conduta dos requeridos  NELSON DE

QUEIROZ SOUZA e PAULO QUEIROZ DE SOUZA de  insistirem na

manutenção  de  servidores  em  desvio  de  função  nos  mais  diversos

cargos.  Com  efeito,  os  documentos  de  fls.  154-156,  emitidos  pela

própria  Prefeitura de Icaraíma,  demonstram que inúmeros operários

braçais foram retirados das atividades relacionadas ao cargo. Mesmo

com  recomendações  administrativas  do  Ministério  Público,  estes

requeridos continuam remanejando servidores públicos, de acordo com

seus interesses pessoais, em total afronta à regra do concurso público.

Aletheia Patricia Busch, Chefe de Vigilância em Saúde

na  Regional  de  Saúde  de  Umuarama,  também  foi  ouvida  nesta

Promotoria de Justiça. Em relato técnico, ela mencionou que Icaraíma

teve reiteradas epidemias de dengue nos últimos anos.  Disse que a

falta  de  agentes  de  controle  de  endemia  era  uma  pendência  que

persistia  há  anos,  mesmo  com  inúmeras  cobranças  para  a

regularização, inclusive com a ameaça de corte no repasse de recursos.

Afirmou que a justificativa do Município  de Icaraíma para contratar

trabalhadores  por  empresas  residia  no  fato  de  serem  trabalhos
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complementares,  em  arrastões  e  pulverização  com  inseticida.

Mencionou,  também,  que  a  Secretaria  Regional  de  Saúde  sempre

recomendava  que  não  fossem  utilizados  terceirizados  para  passar

inseticida,  pois  não eram treinados nem recebiam insalubridade. Ao

final, asseverou que em Icaraíma, além das pessoas contratadas por

empresas,  havia  servidores  em  desvio  de  função  realizando  as

atribuições dos agentes de endemia. Interessante transcrever o relato

na sua totalidade (fls. 185-187):

“Que é Chefe de Vigilância em Saúde na Regional de

Saúde de Umuarama; Que dentre as suas atribuições

está a coordenação de endemias, incluindo a dengue;

Que Icaraíma vem tendo epidemias anuais de dengue,

mas  com uma diminuição  do  problema  no  ano  de

2015;  Que atualmente Icaraíma está com o trabalho

dentro do preconizado pelo Ministério da Saúde; Que

em relação à localização geográfica Icaraíma não possui

situação diferenciada dos outros vinte e um municípios

da regional de saúde; Que em Icaraíma há um problema

cultural de criação de animais em fundos de quintais;

Que os índices eram bem mais altos que os atuais;

Que o último índice foi 2,2%, acima do limite de 1%

estabelecido  pelo  Ministério  da  Saúde;  Que

historicamente  em  Icaraíma  o  maior  índice  é  o

primeiro, colhido em janeiro; Que neste ano o índice

de janeiro foi  9,8%, ou seja,  a cada dez casas,  em

uma  foi  encontrada  a  larva  do  mosquito; Que  em

Icaraíma geralmente a epidemia antecede a epidemia
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do Estado; Que acredita que isso pode ocorrer devido

à  vinda  de  turistas  no  mês  de  janeiro  ou  pela

capacidade dos profissionais que detectam pacientes

com  dengue; Que  a  eficácia  dos  profissionais  de

enfermagem  faz  com  que  não  ocorram  óbitos  em

Icaraíma,  mesmo  com  reiteradas  epidemias  de

dengue; Que  normalmente  a  Regional  de  Saúde  faz

quatro  monitoramentos  do  controle  da  dengue  nos

municípios;  Que  este  trabalho  consiste  em levantar  o

diagnóstico de situação, sendo que um profissional vem

até a cidade e verifica com documentos qual a realidade

na  área;  Que  atualmente  todas  as  recomendações

foram cumpridas,  sendo que as últimas pendências

estavam relacionadas ao modo de contratação, à falta

de  material  de  campo,  à  atualização  do  plano  de

contingência  e  à  falta  de  agente  específico  para

operação de  ubv  (bomba  costal  motorizada);  Que  a

falta de agentes de endemia foi adequada, mas era

uma irregularidade que persistia desde a sua entrada

na área, que ocorreu há seis anos; Que sempre era

cobrada  a  regularização  da  contratação,  inclusive

com a ameaça de suspensão no repasse do recurso;

Que deve haver, no mínimo, um agente de endemia entre

800 e 1000 imóveis; Que em Icaraíma há 4150 imóveis,

de modo que o número indicado é de cinco agentes; Que

nos períodos em que há a necessidade de um número

maior  de  pessoas  trabalhando,  atualmente  há  uma

resolução  disciplinando  a  forma  de  contratação  e  o
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repasse do recurso (Resolução 178/2015 e 022/2015, da

SESA);  Que  a  contratação  deve  ocorrer  por  teste

seletivo, seguindo o plano de aplicação do recurso;

Que anteriormente não havia recomendação expressa

da Regional quanto à forma de contratação, de modo

que os Municípios deveriam seguir a regra geral; Que

normalmente  os  municípios  contratavam por  teste

seletivo  ou,  em  casos  específicos,  quando  para

realizar arrastão em determinada data, por empresas

terceirizadas; Que em Icaraíma sempre era utilizada

a justificativa de que as empresas eram contratadas

para  realizar  arrastões  e  a  pulverização  com

inseticida, para complementação do trabalho; Que a

Regional  sempre  recomendava  que  não  fossem

utilizados  terceirizados  para  passar  inseticida,  pois

eles  recebiam  insalubridade  e  nem eram treinados

para  isso;  Que  em  Icaraíma,  além  destas  pessoas

contratadas,  havia  servidores  em desvio  de  função

realizando as atribuições dos agentes de endemias”

(grifei).

Então,  resta  claro  que  essa  “emergência”  não  foi  por

acaso. Essa “emergência” foi criada pela inércia e opção por condutas

ilegais  dos  requeridos  PAULO  QUEIROZ  DE  SOUZA,  NELSON  DE

QUEIROZ SOUZA e AGNALDO GOUVEIA.

Sobre o assunto, MARÇAL JUSTEN FILHO afirma que:
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“Isso não significa afirmar a possibilidade de sacrifício de

interesses  curados  pelo  Estado  em  consequência  da

desídia  do  administrador.  Havendo  risco  de  lesão  a

interesses, a contratação   deve   ser realizada,   punindo-se

o agente que não adotou as cautelas necessárias  .  A

questão apresenta relevância especialmente no tocante à

comumente denominada ‘emergência fabricada’, em que

a  Administração  deixa  de  tomar  tempestivamente  as

providências  necessárias  à  realização  da  licitação

previsível. Assim atinge-se o termo final de um contrato

sem que a licitação necessária à nova contratação tivesse

sido  realizada.  Isso  coloca  a  Administração  diante  do

dilema  de  fazer  licitação  (e  cessar  o  atendimento  a

necessidade  impostergáveis)  ou  realizar  a  contratação

direta (sob invocação da emergência). O que é necessário

é verificar se a urgência existe efetivamente e, ademais,

se a contratação é a melhor possível nas circunstâncias.

Deverá fazer-se a contratação pelo menor prazo de e com

o objeto mais limitado possível, visando a afastar o risco

de  dano  irreparável.  Simultaneamente,  deverá

desencadear-se  a  licitação  indispensável.  Ou  seja,  a

desídia  administrativa  não  poderá  redundar  na

concretização  de  danos  irreparáveis  aos  valores

buscados pelo Estado, mas se resolverá por outra via.

Comprovando-se  que,  mediante  a  licitação  formal  e

comum, a Administração teria obtido melhor resultado, o

prejuízo sofrido  deverá ser  indenizado pelo agente que

omitiu  as  providências  necessárias.  Ademais  disso,
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deverá  punir-se  exemplarmente  o  agente  público  que

omitiu  o  desencadeamento  da  licitação (grifou-se  e

destacou-se  -  in Comentários  à  Lei  de  Licitações  e

Contratos Administrativos, 11ª. Ed. São Paulo: Dialética,

2005, p. 2340).

Em seguida o referido doutrinador cita uma orientação

do Tribunal de Contas da União:

“Lembre-se, no entanto, que a orientação do TCU parece,

de algum modo, afastar-se da concepção acima definida.

Há um precedente reiteradamente referido,  consistente

na Decisão n. 347/1994 do Plenário, que é seguidamente

invocada a propósito da aplicação do art. 24, inc. IV da

Lei  8.666.  Respondendo  a  uma  consulta,  o  Tribunal

assentou-se no voto do Min. Carlos Átila no sentido de

que, “além da adoção das formalidades previstas no art.

26  e  seu  parágrafo  único  da  Lei  8.666/93,  são

pressupostos  da  aplicação  do caso  de  dispensa

preconizado  art.  24,  IV,  da  mesma  Lei:  a.1)  que  a

situação  adversa,  dada  como  de  emergência  ou

calamidade  pública,  não  tenha  se  originado,  total  ou

parcialmente,  da  falta  de  planejamento,  da  desídia

administrativa  ou  da  má  gestão  dos  recursos

disponíveis,  ou seja, que ela não possa, em alguma

medida, ser atribuída à culpa ou dolo do(s) agente(s)

público(s) que tinha(m) o dever de agir para prevenir

a ocorrência de tal situação;  a.2) que exista urgência
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concreta e efetiva do atendimento a situação decorrente

do estado emergencial ou calamitoso, visando afastar o

risco de danos a bens ou à saúde ou a vida de pessoas;

a.3)  que  o  risco,  além  de  concreta  e  efetivamente

provável,  se  mostre  iminente  e  especialmente  gravoso;

a.4) que a imediata efetivação, por meio de contratação

com  terceiro,  de  determinados  obras,  serviços  ou

compras,  segundo  as  especificações  e  quantitativos

tecnicamente apurados, seja o meio adequado, efetivo e

eficiente  de  afastar  o  risco  iminente  detectado...”  (in

Comentários  à  Lei  de  Licitações  e  Contratos

Administrativos, 11ª. Ed. São Paulo: Dialética, 2005, p.

2340) Nosso negrito.

Não desconhece este agente ministerial que o art. 16 da

Lei  n.  11.350/2006,  excepcionalmente,  autoriza  a  contratação

temporária  ou  terceirizada  de  agentes  de  combate  às  endemias  na

hipótese de combate a surtos epidêmicos,  na forma da lei  aplicável.

Ocorre  que,  no  caso  em  apreço,  além  de  as  contratações  serem

simuladas, trabalhadores exerciam atividades corriqueiras, em evidente

burla à regra do concurso público.

Rick Anderson da Silva Cazati e Rodrigo Zambon Lopes

foram admitidos ilegalmente e desempenharam durante 7 (sete) meses

as atribuições de agentes de controle de endemias, como fazer visitas,

notificações e passar veneno. Embora, em tese, fossem funcionários da

empresa  LUCIANA APARECIDA DE SOUZA CRUZ – ME, eles sequer

sabiam  da  existência  desta  e  imaginavam  ser  trabalhadores  da

Prefeitura  de  Icaraíma,  tanto  que usavam uniformes desta.  Os dois
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recebiam  o  valor  fixo  mensal  de  R$  1.100,00  (mil  e  cem  reais),

diretamente de servidores municipais, assinando recibos em nome da

Prefeitura. Durante o período, não tiveram o devido registro em carteira

de trabalho, não receberam o devido treinamento, mesmo manuseando

produtos tóxicos, nem receberam horas extras ou periculosidade.

Rodrigo Zambon Lopes disse (fls. 178-179):

“Que  trabalhou  do  início  até  o  meio  deste  ano  no

combate a endemias em Icaraíma; Que foi Rick Anderson

quem  conseguiu  o  emprego;  Que  trabalhava  para  o

Município de Icaraíma; Que foi a própria Prefeitura

que  contratou,  que  desconhece  a  existência  de

empresa intermediária; Que conversou com Sirlei  e

Roziney, funcionárias da Prefeitura sobre o trabalho;

Que o trabalho consistia em passar veneno e visitar

quintais; Que desde o começo foi acertado o valor de

R$ 1.100,00 (mil e cem reais) por mês; Que também

foi prometido um valor a mais, de aproximadamente

R$  20,00  (vinte  reais)  quando  passasse  veneno  ou

fizesse  hora  extra,  mas esse  valor  nunca  foi  pago;

Que quando foi contratado não foi dito até quando

trabalharia; Que após determinado tempo, pediu para

ser registrado e feito o contrato de trabalho, mas não

obteve resposta;  Que trabalhou por  7 (sete)  meses,

recebendo o valor total de R$ 7.700,00 (sete mil e

setecentos  reais);  Que  foi  dispensado  em setembro

deste ano; Que na dispensa disseram que havia sido
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feito  concurso  e  não  poderia  mais  continuar; Que

simplesmente  parou  de  trabalhar  e  não  foi  feito

acerto,  não  recebeu  os  direitos  trabalhistas; Que

entregou os uniformes e equipamentos da Prefeitura

e parou de trabalhar; Que trabalhava com as mesmas

roupas e equipamentos que os servidores municipais

usavam; Que após o período de maior incidência do

mosquito  da  dengue,  visitava  residências  para

procurar  focos;  Que  trabalhava  das  7h30min  as

11h30min  e  das  13h  às  17h30min,  de  segunda  a

sexta-feira;  Que  quando  passava  veneno  chegava  a

ultrapassar duas horas do horário de trabalho;  Que

também trabalhou alguns sábados; Que não trabalhou

limpando  bueiros;  Que  no  começo  do  mês,  quando

recebia o pagamento, assinava recibos em nome da

Prefeitura; Que sempre que recebia assinava recibo;

Que  todas  as  pessoas  que  trabalhavam  assinavam

recibo; Que não fez o concurso municipal para agentes

de endemia; Que eram os próprios colegas de trabalho

que  ensinavam  a  passar  o  veneno  e  não  recebeu

curso; Que os equipamentos de proteção eram sempre

usados”.

Rick Anderson da Silva Cazati afirmou (fls. 173-174):

Que tem vinte e um anos de idade e está terminando

o  terceiro  ano  do  ensino  médio;  Que  foi  procurar

trabalho na Prefeitura  e disseram para falar  com a
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Rosiney,  da  Secretaria  de  Saúde,  que  lá  estavam

precisando de diaristas para trabalhar no combate à

dengue; Que conversou com Rosiney e falou que seu

amigo  Rodrigo  também  estava  interessado  no

trabalho; Que na semana seguinte Rosiney entrou em

contato, falando que os dois seriam chamados para

trabalhar como diaristas no combate à dengue; Que

de início já ficou acertado que o valor pago seria R$

1.100,00  (mil  e  cem reais)  por  mês;  Que  nos  dois

primeiros dias foram realizadas visitas e trabalho de

campo  e,  após  uma  semana,  começou  a  passar

veneno;  Que  Danilo  e  Luciano,  os  contratados  que

eram  mais  experientes,  passavam  as  instruções,

explicando  a  maneira  correta  de  passar  o  veneno,

para  evitar  grande  contato  com o  corpo  e  com os

moradores  das  residências;  Que  no  começo  do

trabalho o Município estava passando por um surto

de  dengue;  Que  Rosiney  disse  que  era  para  ficar

trabalhando até o concurso, mas era Nelson Queiroz

quem sabia exatamente quando seria a prova; Que ela

disse que ficariam pelo menos uns três meses,  até

acabar o surto de dengue, mas acabaram ficando sete,

pois a equipe estava desfalcada; Que fez o concurso,

mas  não  passou  e  foi  dispensado  quando  os

aprovados  assumiram;  Que  não  trabalhou  com

carteira  assinada;  Que  até  estranhou,  porque

trabalharam por aproximadamente sete meses,  com

hora extra,  passando veneno,  e  saiu sem nenhuma
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garantia;  Que estranhou porque poderia  haver uma

intoxicação,  como trabalhavam com veneno,  e  não

teria  os  direitos  de  trabalho;  Que  conversou  com

Sirlei sobre o assunto, mas ela disse que teria que

falar  com  Nelson  Queiroz  e  Rosiney;  Que  após  o

período intenso de veneno, como já tinham passado

por treinamento com os mais experientes, pegavam a

bolsa  e  trabalhavam  como  os  outros,  fazendo  o

serviço  de  campo  normal,  olhando  residências,

terrenos,  fazendo  notificações;  Que  cumpriam  o

horário  e  serviço  correto,  inicialmente  das  8h  às

11h30min  e  das  13h30min  às  17h;  Que  quando

estava  passando  veneno  começa  mais  cedo  e

terminava mais tarde; Que sempre assinava recibos

quando recebia, mas nunca ficou com cópia; Que na

mesma  semana  em  que  foi  pago  o  último  salário,

Sirlei  procurou  o  declarante  e  disse  que  teria  de

assinar todos os recibos novamente, porque estavam

em nome da Prefeitura e tinha que ser em nome de

uma firma terceirizada; Que assinou vários recibos e

não  foram devolvidos  os  antigos,  ela  disse  que  os

antigos seriam desconsiderados; Que não conhece a

empresa  Luciana  Aparecida  de  Souza  da  Cruz-ME;

Que a contratação, horário de trabalho, pagamento,

treinamento,  disponibilização  de  equipamentos  era

sempre  tratada  com o  pessoal  da  Prefeitura  e  não

com uma empresa; Que diaristas foram chamados para

limpar bueiros após a epidemia,  tem conhecimento de
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que  Alisson  Gonçalves,  Leandro  Martins  e  Osvaldo

Duarte  limpavam  bueiro  e  também  assinavam  recibo;

Que na época do surto não eram limpados os bueiros”.

 

Portanto,  as  ações  desenvolvidas  pelos  trabalhadores

acima,  como  todas  de  combate  à  dengue,  não  são  dotadas  de

excepcionalidade ou temporariedade, notadamente porque a vigilância

em saúde é campo de atuação permanente do Sistema Único de Saúde.

Destarte,  comprovado  que  a  situação  de  emergência

decorreu  da  conduta  desidiosa,  conscientemente  omissiva  dos

requeridos  PAULO  QUEIROZ  DE  SOUZA,  NELSON  DE  QUEIROZ

SOUZA e AGNALDO GOUVEIA, devem eles ser punidos.

II.3 - DA NULIDADE DOS ATOS ADMINISTRATIVOS –

NULIDADE  DO  PROCEDIMENTO  LICITATÓRIO  E  DEMAIS  ATOS

CORRELATOS –  DA OFENSA AOS  PRINCÍPIOS  CONSTITUCIONAIS

QUE REGEM A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA – ILÍCITOS – ATOS DE

IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA

Conforme  exaustivamente  demonstrado  acima,  os

requeridos  PAULO  QUEIROZ  DE  SOUZA,  NELSON  DE  QUEIROZ

SOUZA e  AGNALDO GOUVEIA (agentes  públicos),  contando  com  a

cooperação da requerida  LUCIANA APARECIDA DE SOUZA CRUZ –

ME e  de  seu  administrador,  o  requerido LUIZ  CARLOS DA CRUZ,

fraudaram a contratação desta empresa e desviaram dinheiro do erário

municipal,  no  montante  de  R$  84.925,00  (oitenta  e  quatro  mil,
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novecentos e vinte e cinco reais), equivalente à soma dos valores dos

contratos firmados fraudulentamente

Com  tais  procedimentos  os  requeridos  ofenderam  o

princípio  da  indisponibilidade  do  patrimônio  público,  implicitamente

previsto  na  Constituição  da  República,  além  dos  princípios

expressamente previstos no seu artigo 37 (legalidade, impessoalidade,

moralidade, publicidade e eficiência).

Pari  passu,  tais  fatos  caracterizam  improbidade

administrativa e ensejam a responsabilização de todos os envolvidos,

conforme se infere do art. 37, § 4º, da Carta Magna:

Art. 37 - A administração pública direta e indireta de

qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito

Federal  e  dos  Municípios  obedecerá  aos  princípios  de

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 ensinamento de Celso Antônio Bandeira de Mello:

 

...  o  princípio  da  legalidade  é  o  da  completa

submissão da Administração às leis. Esta deve tão
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somente obedecê-las, cumpri-las, pô-las em prática.

Daí que a atividade de todos os seus agentes, desde

o que lhe ocupa a cúspide, isto é, o Presidente da

República,  até  o  mais  modesto  dos  servidores,  só

pode  ser  a  de  dóceis,  reverentes,  obsequiosos

cumpridores  das  disposições  gerais  fixadas  pelo

Poder  Legislativo,  pois  esta  é  a  posição  que  lhes

compete no direito brasileiro.3

O princípio da moralidade administrativa também fixa

regras comportamentais para a Administração Pública.

Para Hely Lopes Meirelles, a moralidade administrativa

está intimamente ligada ao conceito do bom administrador,  ou seja,

aquele  que,  usando de  sua competência,  determina-se não só pelos

preceitos  legais  vigentes,  mas  também  pela  moral  comum,

propugnando pelo que for melhor e mais útil para o interesse público. A

importância desse princípio já foi ressaltada pelo Tribunal de Justiça

de  São  Paulo  (RDA  89/1340),  ao  afirmar  que  “a  moralidade

administrativa e o interesse coletivo integram a legalidade do

ato administrativo".

Constata-se  que  os  requeridos  violaram,  dentre  outros

diplomas legislativos,  a  Constituição Federal  e a Lei  n.  8.666/93, na

medida  em  que  inseriram  em  documentos  informações  que  não

condiziam com a realidade, eis que a empresa LUCIANA APARECIDA

DE  SOUZA  CRUZ  –  ME nunca  prestou  serviços  ao  Município  de

Icaraíma no combate à dengue.
3  Curso de Direito Administrativo, 5ª ed., 1994, Malheiros Editores, p.48.
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Como  consequência  das  fraudes  não  apenas  as

dispensas emergenciais de licitação ns.  03/2014 e 02/2015  e  o

pregão  presencial  n.  25/2015, mas  também todos  os  atos

administrativos  derivados  são  nulos,  quais  sejam,  os  contratos,

empenhos,  notas  de  liquidação  e  todos  os  demais  atos  deles

decorrentes, inclusive os pagamentos feitos. 

Consoante expressamente estabelece o art. 49, § 2º, da

Lei  de  Licitações  (Lei  n.  8.666/93),  a  nulidade  do  procedimento

licitatório  induz  à  do  contrato,  ressalvado  o  disposto  no

parágrafo único do artigo 59 desta Lei.

O art. 59 e parágrafo único, da mesma Lei, dispõem que:

A  declaração  de  nulidade  do  contrato  administrativo  opera

retroativamente  impedindo  os  efeitos  jurídicos  que  ele,

ordinariamente,  deveria  produzir,  além  de  desconstituir  os  já

produzidos.  Parágrafo  único.  A  nulidade  não  desonera  a

Administração do dever de indenizar o contratado pelo que este

houver  executado  até  a  data  em que  ela  for  declarada  e  por

outros  prejuízos  regularmente  comprovados,  contando que  não

lhe seja imputável,  promovendo-se a responsabilidade de quem

lhe deu causa.

É  inquestionável  a  existência  de  liame  lógico-jurídico

entre os procedimentos de dispensa (ns. 3/2014 e 2/2015) e licitatório

(n.  25/2015)  com  os  contratos  administrativos  (ns.  192/2014,
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061/2015 e 083/2015). Destarte, a nulidade das licitações repercute

diretamente nos contratos, tornando-os igualmente nulos.

Marçal Justen Filho, com singularidade, explica:

Há  vínculo  lógico-jurídico  entre  a  licitação  e  o

contrato. Portanto, a tardia revelação do vício da

licitação  produz  reflexos  sobre  o  contrato  já

firmado.  A  proclamação  do  vício  em  momento

posterior  à  assinatura  do  contrato  não  impede  o

desfazimento deste último. Anulada a licitação,  a

conseqüência lógica será a anulação do contrato.

Mas  não  se  pode  ignorar  a  impossibilidade  de

transferir  para  o  particular  efeitos  danosos

derivados  da  invalidação.  A  consagração  de  um

Estado  Democrático  de  Direito  conduz  não  à

eliminação da prática de atos estatais defeituosos:

é impossível eliminar o risco de atos viciados. Mas o

que se assegura é a responsabilização estatal pelos

atos  inválidos  praticados.  Ou  seja,  se  houve

nulidade,  o  Estado  não  pode  promover  o

desfazimento do ato e a extinção de seus efeitos sem

garantir ao particular uma compensação adequada

e  correspondente  .  Um  dos  pilares  do  Estado

Democrático de Direito é a segurança jurídica.

Mais à frente, complementa:
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Por  igual,  o  particular  que  tiver  atuado

maliciosamente não pode ser beneficiado pela teoria

da vedação ao  enriquecimento  sem causa,  que  se

funda  em  juízo  ético-moral.  Aquele  que  atuou  de

modo  reprovável  eticamente  não  pode  invocar

benefícios fundados na eqüidade.(...) 

Antes de tudo, restringe-se a proteção jurídica para

situações fáticas ilícitas geradas por colusão entre

a Administração Pública e um particular. Ou seja,

se  a  Administração  e  o  particular  estiverem

conluiados  para  fraudar  a  regra  legal,  não  é

possível  dar  à  situação  concreta  o  tratamento

reservado  precisamente  para  uma  contratação

válida. Ou, por outra via, não se poderias invocar a

tese  da  responsabilidade  civil  do  Estado  aquele

sujeito que tivesse atuado de modo reprovável para

fraudar  a  lei  e  produzir  situação  concreta

qualificável como ilícita.

Nesse  sentido  é  que  se  afirma  que  a  boa-fé  do

terceiro se caracteriza quando não concorreu, por

sua  conduta,  para  a  concretização  do  vício  ou

quando não teve conhecimento (nem tinha condições

de conhecer) sua existência.4

Além disso,  os contratos  administrativos tinham como

objeto o fornecimento de mão-de-obra, quando na verdade não passava

4  FILHO,  Marçal  Justen.  Comentários  à  Lei  de  Licitações  e  Contratos
Administrativos. São Paulo: 2004, Dialética, 10.ª Ed., p. 469 e 508.
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de  uma burla  à  exigência  constitucional  de  prévio  concurso  para  a

contratação de funcionários públicos:

Art. 37 (...)

I - os cargos, empregos e funções públicas são acessíveis

aos  brasileiros  que  preencham  os  requisitos

estabelecidos  em lei,  assim como aos  estrangeiros,  na

forma da lei;

II - a investidura em cargo ou emprego público depende

de aprovação prévia em concurso público de provas ou

de  provas  e  títulos,  de  acordo  com  a  natureza  e  a

complexidade do  cargo ou emprego,  na forma prevista

em  lei,  ressalvadas  as  nomeações  para  cargo  em

comissão  declarado  em  lei  de  livre  nomeação  e

exoneração;

Fosse pouco, ficou esclarecido que a empresa LUCIANA

APARECIDA DE SOUZA CRUZ – ME não tinha um único funcionário

em seus quadros e sobre as listas e recibos dos supostos contratados

apresentados  ao  Ministério  Público  (fls.  01-94  do  apenso  5)  pende

fundadas  dúvidas  sobre  a  veracidade,  notadamente  em  razão  da

declaração prestada pelo diarista Osvaldo Duarte.

Osvaldo  Duarte,  em  depoimento  colhido  nesta

Promotoria de Justiça, afirmou que trabalha há dois ou três anos como

diarista para a Prefeitura de Icaraíma. Disse que recebia entre R$ 60

(sessenta) e R$ 70 (setenta) reais por dia da servidora Rozeney Maria da

Silva  Alves  e  imprimia  as  digitais  nos  recibos,  pois  é  analfabeto.
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Asseverou, ainda, que "com certeza não recebeu os valores indicados

na relação da Prefeitura em 2015" (R$ 2.670,00), na medida em "que

nesse  ano  trabalhou  pouco  para  a  Prefeitura  de  Icaraíma",  senão

vejamos (fls. 193-194):

“Que é aposentado e sempre trabalhou de diarista; Que

trabalhou no corte de cana, na colheita de mandioca e

na Prefeitura de Icaraíma;  Que faz dois ou três anos

que  trabalha  como  diarista  para  a  Prefeitura  de

Icaraíma;  Que  já  cortou  a  grama  e  pintou  os

alambrados  do  estádio  municipal,  tapou  buraco  no

asfalto  de  Vila  Rica  do  Ivaí  para  Icaraíma,  limpou

bueiros,  recolheu  lixo  quando  faltava  algum  dos

servidores;  Que também já trabalhou no combate à

dengue limpando terrenos em arrastões e passando

veneno com a bomba nas costas; Que recebia entre

R$ 60 e R$ 70 reais a diária, sendo que no combate à

dengue pagavam mais  porque  trabalhava até  tarde,

até sete ou oito horas da noite; Que as diárias para a

dengue eram pagas por Roziney, esposa do Gavião;

Que  não  sabe  assinar,  então  colocava  o  dedo  e

Roziney escrevia seu nome nos recibos; Que a maior

parte das diárias eram no combate à dengue; Que era

chamado por “Dal” para realizar a limpeza de bueiros;

Que “Dal” é Adalberto Fergueira; Que também limpavam

bueiros  “Vadão”  e  “Paraíba”;  Que  quando  limpava

bueiros  não  assinava  recibos;  Que  nesse  ano  não

limpou bueiros,  Leandro e Claudecir limparam; Que
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limpou bueiros no ano passado,  antes de ocorrer a

epidemia  de  dengue;  Que  nesse  ano  também  não

passou veneno ou trabalhou em arrastões;  Que não

tem  noção  de  quantos  dias  foram  trabalhados  na

limpeza de bueiros; Que era a Prefeitura mesmo que

contratava, não sabe se existia alguma empresa; Que

não recebeu treinamento para passar o veneno para

matar  o  mosquito  da  dengue,  aprendeu  vendo  os

outros passando e já havia aplicado outros tipos de

veneno;  Que  não  recebeu  R$  2.670,00  (dois  mil

seiscentos  e  setenta  reais)  em  diárias  no  ano  de

2015, conforme consta da relação da Prefeitura; Que

nesse  ano  apenas  trabalhou  no  estádio  municipal;

Que acredita que também não recebeu R$ 5.550,00

(cinco mil quinhentos e cinquenta reais) em diárias

no  ano  de  2013,  conforme  consta  da  relação  da

Prefeitura;  Que era  difícil  de  trabalhar  muitos  dias

seguidos, porque às vezes chovia ou outras pessoas

trabalhavam; Que  pode  ser  que  tenha  recebido  R$

420,00 (quatrocentos e vinte reais) em diárias em 2014,

o  valor  “está  dentro  da  base”;  Que com certeza  não

recebeu os valores indicados na relação da Prefeitura

em  2015;  Que  nesse  ano  trabalhou  pouco  para  a

Prefeitura  de  Icaraíma;  Que  quem  trabalhou  no

combate  à  dengue  nesse  ano  foi  Leandro  e  outros

parentes dele; Que não foi  procurado pelo pessoal da

Prefeitura  nem se  informou se  estavam precisando  de

mão de obra” (grifei).
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Da análise dos recibos (apenso n. 5), percebe-se que em

nenhum daqueles supostamente relacionados a pagamentos a Osvaldo

Duarte há seu dermatoglifo.

Daí  se  conclui  que,  além  da  eleva  percentagem

confessadamente retirada do orçamento da saúde, sob o pretexto de

remunerar a empresa LUCIANA APARECIDA DE SOUZA CRUZ – ME

por “seus custos e lucro”,  recursos públicos foram desviados com a

participação de todos os requeridos.

Exige-se,  pelo  comando  constitucional  e  também  pela

disciplina  infraconstitucional,  o  dever  de  probidade  ao  administrador

público. Ausente este elemento essencial, o ato torna-se ilegítimo desde

seu nascedouro.

No  intuito  de  dar  exequibilidade  ao  art.  37,  §  4º,  da

Constituição da República, isto é, estabelecer a forma a ser observada,

bem como as penalidades aplicáveis aos responsáveis  pela prática de

atos de improbidade administrativa, foi criada a Lei n. 8.429/92:

Art. 1º - Os atos de improbidade praticados por 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  Territórios,  de  empresa  incorporada  ao  patrimônio

público  ou  de  entidade  para  cuja  criação ou custeio  o

erário haja concorrido ou concorra com mais de cinquenta
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por  cento  do  patrimônio  ou  da  receita  anual,  serão

punidos na forma desta Lei. (sem destaques no original)

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.

Sabe-se  que  os  atos  que  configuram  improbidade

administrativa estão previstos nos  caputs dos artigos 9º,  10 e 11, da

sobredita  Lei,  os  quais  dispõem,  respectivamente,  sobre  os  atos  de

improbidade administrativa que importam em enriquecimento ilícito, os

que  causam  prejuízo  ao  erário  público  e  os  que  atentam contra  os

princípios da administração pública.

Esta  enumeração  é  puramente  exemplificativa.  Assim,

para  a  caracterização  do  ato  de  improbidade  administrativa  não  é

necessário que a conduta do agente se amolde à hipótese prevista em

algum  dos  incisos,  bastando  que  haja  subsunção  à  conduta

abstratamente considerada no caput de cada artigo.

Os atos elencados nesta peça tiveram por finalidade dar

aparência de legalidade a desvio de recursos públicos, fraudar licitações e

desrespeitar a regra do concurso público, cujas inconstitucionalidade e

ilegalidade  estão  demonstradas  pelos  documentos  e  depoimentos

testemunhais  constantes  do  Inquérito  Civil  n.  MPPR  n.

0063.15.000147-5, em anexo. 

Os requeridos  PAULO DE QUEIROZ SOUZA,  NELSON

DE QUEIROZ SOUZA  e AGNALDO GOUVEIA, no  exercício  de  seus
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cargos  públicos,  não  respeitaram  a  Constituição  e  as  Leis,  pois

praticaram  diversos  atos  sob  o  manto  da  ilegalidade.  Com  efeito,

mesmo  com muito  esforço,  não  é  possível  vislumbrar  um interesse

público  a  justificar  as  condutas  destes  requeridos,  imiscuindo

indevidamente interesses particulares em área de crucial importância.

Para atingirem seus ilícitos objetivos,  contaram com a

participação dolosa dos requeridos LUCIANA APARECIDA DE SOUZA

CRUZ – ME e LUIZ CARLOS DA CRUZ.

Em razão de todas as ilegalidades já  mencionadas,  os

atos  praticados  pelo  Prefeito  PAULO  DE  QUEIROZ  SOUZA e seus

comparsas são  nulos,  não  podendo,  via  de  consequência,  gerar

nenhum efeito, pois quod nullum est, nullum producit effetctum. 

Destarte,  sendo nulos os  procedimentos de dispensa

(ns. 3/2014 e 2/2015) e o pregão presencial n. 25/2015, e atos deles

decorrentes,  todos  os  requeridos  devem  responder por  suas

consequências jurídicas, ou seja,  pela improbidade praticada  e pela

devolução do que foi gasto ilegalmente pelo Município.

O  dispositivo  constitucional  acima  prevê  também  a

punição da autoridade responsável (e, evidentemente, de todos aqueles

que  contribuírem  para  a  consumação  dos  atos  e  se  beneficiaram

dolosamente deles), nos termos da Lei. Evidentemente, neste caso, as

autoridades  responsáveis  pelos  atos  são  os  requeridos PAULO  DE

QUEIROZ  SOUZA,  NELSON  DE  QUEIROZ  SOUZA  e AGNALDO

GOUVEIA,  pois  a eles  competia a administração do  MUNICÍPIO DE

ICARAÍMA e suas secretarias, bem como a observância das leis postas.
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Ora, ao fraudarem licitações, promoverem contratações

ilegais  e  desviarem  recursos  públicos,  os  requeridos  PAULO  DE

QUEIROZ  SOUZA,  NELSON  DE  QUEIROZ  SOUZA  e AGNALDO

GOUVEIA desrespeitaram as regras e princípios acima mencionados,

enriquecendo ilicitamente e causando prejuízo ao erário.

O  requerido  AGNALDO  GOUVEIA,  no  comando  da

Secretaria de Saúde, deixou de respeitar os comandos legais no combate

à dengue. Ademais, foi ele quem concebeu o sistema de “contratação” de

empresas para atuar nesta área e os servidores municipais que faziam o

recrutamento,  controle  de  diárias  e  pagamentos  estavam  sob  sua

responsabilidade.  Importante  registrar  que  vários  outros  contratos

firmados  pela  Secretaria  de  Saúde  de  Icaraíma,  comandada  por

AGNALDO GOUVEIA  estão sendo investigados em procedimentos que

tramitam nesta promotoria de justiça. É característica deste requerido

inserir, de modo questionável, trabalhadores supostamente contratados

por empresas no serviço público.

O requerido NELSON DE QUEIROZ SOUZA  é o “braço

direito” do Prefeito  PAULO DE QUEIROZ SOUZA.  Em razão dos laços

familiares e de confiança, desde 2009 exerce o cargo de Secretário de

Administração.  Foi  ele  quem atuou  diretamente  nas  contratações  da

empresa,  definindo,  dentre  outras  questões  os  valores  exorbitantes  a

serem pagos. Após a celebração dos contratos, o requerido NELSON DE

QUEIROZ SOUZA  era quem transmitia a  LUIZ CARLOS DA CRUZ  o

valor  da  nota  que  deveria  ser  emitida.  Na  posse  deste  documento,

atestava falsamente ter recebido os serviços da empresa, autorizando o

pagamento.  Não  fosse  o  bastante,  admitiu  ter,  em  mais  de  uma
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oportunidade, ido pessoalmente ao banco trocar cheques recebidos da

empresa LUCIANA APARECIDA DE SOUZA CRUZ – ME. Estas condutas

não  deixam  dúvidas  de  que  ele  comandou  todas  as  ilegalidades  e,

certamente, beneficiou-se com parte dos recursos desviados da saúde.

O  requerido PAULO  DE  QUEIROZ  SOUZA,  com  os

requeridos  acima,  pessoas  de  sua  estrita  confiança,  de  maneira

consciente  e  deliberada,  deixou  de  regularizar  o  vínculo  de  servidores,

concedeu férias coletivas irresponsavelmente, criando ambiente para que

contratações ilegais ocorram. Ademais, atuou ativamente nos procedimentos

de dispensa e licitação, contratando a empresa LUCIANA APARECIDA DE

SOUZA CRUZ – ME mesmo sabendo que nenhum serviço ela prestava ao

Município de Icaraíma

Com  efeito,  a  responsabilidade  é  instituto  essencial  e

peculiar  de uma República e de um Estado Democrático de Direito,

incumbindo ao agente público, independentemente da forma como foi

galgado  ao  cargo  público  que  ocupa,  gerir  e  administrar  os  bens  e

rendas públicas sob sua alçada com a devida transparência, probidade

e em plena observância ao princípio da legalidade.

Tais  obrigações  decorrem  das  atribuições  que  foram

conferidas aos agentes públicos,  jamais podendo descurar-se de sua

observância,  não  se  podendo  conceber  como  morais,  muito  menos

legais, os atos praticados pelos referidos requeridos, constituindo suas

condutas  verdadeiros  atos  de  improbidade  administrativa,  devido  à

violação  das  normas  legais  e  princípios  da  Administração  Pública,

conforme acima demonstrado.
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No que tange aos requeridos LUCIANA APARECIDA DE

SOUZA CRUZ – ME e LUIZ CARLOS DA CRUZ, a aplicação da Lei n.

8.429/92  resulta  do  disposto  em  seu  art.  3º,  que  estende  a

responsabilidade àquele que, mesmo não sendo agente público, induz

ou concorre para a prática do ato, ou dele se beneficia: “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”. 

Os requeridos LUCIANA APARECIDA DE SOUZA CRUZ

–  ME  e LUIZ  CARLOS  DA  CRUZ,  com  consciência  e  vontade,

concorreram para a prática dos atos ímprobos e deles se beneficiaram,

na  medida  em  que  receberam  recursos  públicos  ilegalmente  para

simular  com  os  agentes  públicos  requeridos  a  disponibilização  de

trabalhadores ao Município de Icaraíma.

Ao  desviarem recursos  públicos,  fraudarem licitações  e

desrespeitarem a regra do concurso público e princípios administrativos,

contando  com  a  colaboração  dolosa  dos  requeridos LUCIANA

APARECIDA  DE  SOUZA  CRUZ  –  ME  e LUIZ  CARLOS  DA  CRUZ,

PAULO  DE  QUEIROZ  SOUZA,  NELSON  DE  QUEIROZ  SOUZA  e

AGNALDO GOUVEIA praticaram atos  de  improbidade  administrativa

que causaram enriquecimento  ilícito,  prejuízo  ao  erário  municipal  e

violaram princípios regentes da administração pública, enquadrando-se

nas disposições dos arts. 9.º, 10 e 11, da Lei n. 8.429/92.

Art.  9.º - Constitui  ato de improbidade administrativa

importando enriquecimento ilícito auferir  qualquer tipo
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de vantagem patrimonial indevida em razão do exercício

de  cargo,  mandato,  função,  emprego  ou atividade  nas

entidades  mencionadas  no  art.  1º  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. 1º desta

Lei;

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;

(...)

VIII  -  frustrar  a  licitude  de  processo  licitatório  ou

dispensá-lo indevidamente;

IX - ordenar ou permitir  a realização de despesas não

autorizadas em lei ou regulamento;

(...)
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XI - liberar verba pública sem a estrita observância das

normas pertinentes ou influir de qualquer forma para a

sua aplicação irregular;

XII - permitir, facilitar ou concorrer para que terceiro se

enriqueça ilicitamente;

Art.  11 -  Constitui  ato  de improbidade administrativa

que atenta contra os princípios da administração pública

qualquer  ação  ou  omissão  que  viole  os  deveres  de

honestidade,  imparcialidade,  legalidade  e  lealdade  às

instituições, e notadamente:

I  -  praticar  ato  visando  fim  proibido  em  lei  ou

regulamento  ou  diverso  daquele  previsto  na  regra  de

competência;

As  consequências  para  os  atos  de  improbidade

administrativa praticados estão previstas no próprio texto constitucional,

no § 4º do art. 37, que reza: “§ 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”.

A Lei  n.  8.429/92,  regulamentando o citado dispositivo

constitucional  pune  administrativamente  e  civilmente,

independentemente,  é  claro,  das sanções na seara criminal,  todos os

agentes  públicos  que  de  algum  modo,  dolosa  ou  culposamente,

concorrerem para a prática de um ato de locupletamento indevido, que
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cause prejuízo ao erário ou que ofenda os princípios constitucionais em

desfavor das Entidades Públicas.

Não se pode olvidar que, além da perda ou suspensão dos

direitos  políticos,  estão  todos  os  requeridos  também  obrigados  ao

pagamento de multa, dentre outras penalidades.

O art. 12 da Lei n. 8.429/92, discrimina as penas para os

responsáveis por atos de improbidade administrativa. Vejamos:

Art.  12. Independentemente das sanções penais,  civis e

administrativas, previstas na legislação específica, está o

responsável pelo ato de improbidade sujeito às seguintes

cominações:

I  -  na  hipótese  do  art.  9º,  perda  dos  bens  ou  valores

acrescidos  ilicitamente  ao  patrimônio,  ressarcimento

integral  do  dano,  quando  houver,  perda  da  função

pública,  suspensão  dos  direitos  políticos  de  oito  a  dez

anos, pagamento de multa civil de até três vezes o valor do

acréscimo  patrimonial  e  proibição  de  contratar  com  o

Poder Público ou receber benefícios ou incentivos fiscais

ou  creditícios,  direta  ou  indiretamente,  ainda  que  por

intermédio  de  pessoa  jurídica  da  qual  seja  sócio

majoritário, pelo prazo de dez anos.

II - na hipótese do art. 10, ressarcimento integral do dano,

se  houver,  perda  dos  bens  ou  valores  acrescidos

ilicitamente  ao  patrimônio,  se  concorrer  esta

circunstância,  perda  da função pública,  suspensão dos
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direitos políticos de cinco a oito anos, pagamento de multa

civil  de  até  duas vezes o  valor  do dano e  proibição de

contratar com o Poder Público ou receber benefícios ou

incentivos fiscais ou creditícios, direta ou indiretamente,

ainda que por intermédio de pessoa jurídica da qual seja

sócio majoritário, pelo prazo de cinco anos;

III  -  na  hipótese  do  art.  11,  ressarcimento  integral  do

dano, se houver, perda da função pública, suspensão dos

direitos políticos de três a cinco anos, pagamento de multa

civil de até cem vezes o valor da remuneração percebida

pelo agente e proibição de contratar com o Poder Público

ou receber benefícios ou incentivos fiscais ou creditícios,

direta  ou  indiretamente,  ainda  que  por  intermédio  de

pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário, pelo prazo

de três anos.

Impende  sublinhar,  mais  uma  vez,  que  as  sanções

previstas na Lei n. 8.429/92, por expressa disposição do art. 21, incisos I

e II, são aplicáveis independentemente da efetiva ocorrência de dano ao

patrimônio público ou da aprovação ou rejeição das contas pelo órgão de

controle interno ou pelo Tribunal ou Conselho de Contas.

A  finalidade,  como  se  percebe,  é  a  punição  de  todo  e

qualquer ato de improbidade administrativa, não só pela sua lesividade,

mas também pelo seu potencial ofensivo.

Demais disso, ao dispor que a aprovação das contas por

qualquer  órgão  estranho  ao  Judiciário  não  impede  a  imposição  das
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sanções por ato de improbidade administrativa, quis o legislador impedir

que, em razão de juízo político emitido pelas cortes de controle de contas,

resultasse impune o agente ímprobo.

Nada mais fez  a lei,  neste aspecto,  do que reafirmar o

princípio da inafastabilidade do controle jurisdicional, garantia prevista

constitucionalmente no art. 5º, inciso XXXV, da Lei Maior.

Portanto,  estando comprovados  os atos de  improbidade

praticados  pelos  requeridos, não  resta  outra  alternativa  ao  Poder

Judiciário, senão a aplicação das penas previstas no art. 12, incisos I, II e

III, da Lei n. 8.429/92.

Esta punição é absolutamente imprescindível, em especial

porque  hodiernamente  a  sociedade  anseia  por  gestores  públicos

efetivamente preocupados em promover o bem comum, preservando o

interesse público.

Na  hipótese  dos  autos  o  que  se  observa  é  uma  total

renitência do Prefeito e seus cúmplices em portar-se de acordo com os

mais elementares e inarredáveis princípios do decoro, razão pela qual

devem ser punidos pelos seus atos, até mesmo para servir de exemplo,

impedindo que outros se animem e passem a trilhar idêntico caminho,

utilizando-se deste tipo de prática nociva à Administração Pública.

Como já consignado, detectados os atos de improbidade

antes elencados, o  MINISTÉRIO PÚBLICO cumpriu com seu dever de

defensor  da  ordem  jurídica,  do  patrimônio  público,  da  moralidade
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administrativa  e  dos  interesses  difusos  da  população  (como  são  o

patrimônio  público  e  a  moralidade  e  honestidade  na  administração

pública), trazendo estes atos à apreciação da Justiça.

Resta,  agora,  ao  Poder  Judiciário,  dar  sua  resposta  e

mostrar que a nefasta impunidade não é a regra,  já que a moldura

normativa  constitucional  vigente  obriga  estrita  observância,  pela

Administração Pública direta e Indireta, aos princípios que traz em seu

corpo, que são verdadeiras normas de dever, e devem nortear, sempre,

os atos praticados pelos agentes públicos.

A  teor  do  exposto,  considerando  a  nulidade  dos

procedimentos  de  dispensa  (ns.  3/2014  e  2/2015),  do  pregão

presencial n. 25/2015 e de todos os demais atos deles originários,

posto  estarem  irremediavelmente  contaminados  pela  ilegalidade,

impondo-se  evidenciar  que  tais  nulidades  operam  efeitos  ex  tunc,

retroagindo às suas origens, devem os responsáveis ser compelidos a

pagar por seus atos. 

III- DO RESSARCIMENTO DO DANO

O art. 37, § 4º, da Constituição Federal, estabelece que

os  atos  de  improbidade  administrativa  importarão,  dentre  outras

consequências,  o  ressarcimento  ao  erário,  na  forma  e  gradação

previstas em lei.
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Atendendo à determinação do legislador constitucional, a

Lei  n.  8.429/92  prevê,  dentre  as  sanções  pela  prática  de  atos  de

improbidade administrativa, o ressarcimento do dano.

Os procedimentos de dispensa (ns. 3/2014 e 2/2015)

e o pregão presencial  n.  25/2015 são absolutamente nulos desde

suas origens. Por óbvio,  os pagamentos ocorridos e todos os demais

atos  deles  decorrentes  são  totalmente  inválidos  (incluindo-se

empenhos, notas de liquidação e contratos), já que contaminados pela

ilegalidade.  Portanto, sendo  as  verbas  pagas  a  empresa  LUCIANA

APARECIDA DE SOUZA CRUZ – ME decorrentes de atos nulos, esse

montante não pode ser suportado pelo Município de Icaraíma, mas por

quem lhe deu causa.

Assim, o prejuízo ao patrimônio público,  sem a devida

atualização até de R$ 84.925,00 (oitenta e quatro mil, novecentos e

vinte e cinco reais). Este é o valor da soma dos contratos firmados

pelo  Município  de  Icaraíma  ilegalmente  com  a  empresa  requerida

LUCIANA APARECIDA DE SOUZA CRUZ – ME e deve ser ressarcido

pelos Requeridos, solidariamente.

Embora não conste dos autos comprovantes de todas as

notas de empenho e transferências (apenso n. 5), quando foi  ouvido

nesta Promotoria de Justiça, em 7 de outubro de 2015, LUIZ CARLOS

DA CRUZ afirmou que: “Que o Contrato 192/2014, com seu aditivo,

foi inteiramente cumprido, tendo recebido R$ 35.625,00 (tinta e

cinco mil, seiscentos e vinte e cinco mil reais) para disponibilizar

375 (trezentos e setenta e cinco) diárias; Que o Contrato 61/2015

foi inteiramente cumprido, tendo recebido R$ 15.300,00 (quinze
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mil e trezentos reais) para disponibilizar 180 (trezentos e setenta e

cinco)  diárias;  Que o Contrato 83/2015 ainda está  vigente  e já

deve estar acabando” (fl. 98).

Ademais,  mesmo  que  pequena  parcela  do  último

contrato  não  tenha  sido  adimplida,  é  pacífico  o  entendimento

jurisprudencial  no  sentido  de  que a  indisponibilidade  também pode

recair  sobre  o  valor  da  multa,  de  modo  que  com o  deferimento  da

indisponibilidade  naquele  montante  não  haveria  prejuízo  aos

requeridos. 

Ressalte-se que o ressarcimento do dano ao erário deve

ser feito com a devida atualização monetária e o cômputo dos juros,

tanto  um  quanto  o  outro  desde  a  data  de  cada  um  dos  eventos

danosos, nos termos, aliás, do que dispõe o artigo 962 do Código Civil:

“Nas obrigações provenientes de delito, considera-se o devedor em mora

desde o momento que o perpetrou”.

A Súmula 54 do Egrégio Superior Tribunal de Justiça já

dispôs  sobre  o  assunto,  nos  seguintes  termos:  “Os  juros  moratórios

fluem  a  partir  do  evento  danoso,  em  caso  de  responsabilidade

extracontratual”.

Destarte,  os  valores  pagos  em  função  dos  contratos

ilegais  devem  ser  recompostos  na  íntegra,  ou  seja,  acrescidos  de

correção monetária e juros de mora a partir de cada evento danoso, isto

é, a partir de cada pagamento efetuado pelo  Município de Icaraíma

empresa requerida LUCIANA APARECIDA DE SOUZA CRUZ – ME.
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Vale destacar que as ilegalidades praticadas pelos gestores

públicos  requeridos  pode  acarretar  ainda  maior  desfalque  aos  cofres

públicos,  pois trabalhadores prestaram serviço ao município de forma

irregular,  dando  fundamento  para  que  ações  trabalhistas  sejam

ajuizadas contra o Município de Icaraíma, em litisconsórcio passivo com

a empresa LUCIANA APARECIDA DE SOUZA CRUZ – ME.   

Além  disso,  as  opções  ilegais  dos  requeridos  PAULO

QUEIROZ  DE  SOUZA,  NELSON DE  QUEIROZ  SOUZA e AGNALDO

GOUVEIA impediram que os trabalhos fossem desempenhados de forma

contínua, por profissionais com a devida qualificação, fazendo com que

nos últimos anos o Município de Icaraíma tivesse de despender elevadas

somas de recursos públicos para tratar pacientes doentes, inclusive em

estado grave, em leitos de UTIs. 

IV- DO PEDIDO LIMINAR DE INDISPONIBILIDADE DE BENS

Presentes  fundados  indícios  de  responsabilidade,

conforme  anteriormente  demonstrado,  necessária  a  decretação,

liminarmente,  inaudita altera pars, da indisponibilidade dos bens dos

requeridos para assegurar a futura devolução dos valores subtraídos do

erário e acrescidos ilicitamente.

A  possibilidade  da  providência  cautelar  está

expressamente contida no texto constitucional, prevendo o art. 37, § 4º,

que “os atos de improbidade administrativa importarão a suspensão dos

direitos  políticos,  a  perda da função  pública,  a  indisponibilidade  dos
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bens e o ressarcimento ao erário, na forma e gradação previstas em lei

[...]”.

A Lei n. 8.429/92 prevê, em seu art. 7º:

“Art. 7º. Quando o ato de improbidade causar lesão ao

patrimônio  público  ou  ensejar  enriquecimento  ilícito,

caberá  à  autoridade  administrativa  responsável  pelo

inquérito  representar  ao  Ministério  Público,  para  a

indisponibilidade dos bens do indiciado.

Parágrafo  único.  A  indisponibilidade  a que se  refere  o

caput  deste artigo recairá sobre bens que assegurem o

integral  ressarcimento  do  dano,  ou  sobre  o  acréscimo

patrimonial resultante do enriquecimento ilícito”.

A concessão liminar é indiscutivelmente aceita pelo art.

12, caput, da Lei da Ação Civil Pública, no qual é previsto que “poderá o

juiz  conceder  mandado  liminar,  com  ou  sem  justificação  prévia,  em

decisão  sujeita  a  agravo”.  A  medida  tem  por  escopo  assegurar  a

suficiência  de  bens  para  fins  indenizatórios.  Os  fundamentos  legais

apontados tornam despicienda a evocação de ação cautelar. Diga-se,

aliás, que o pleito encontra guarida no poder geral de cautela que os

arts. 797 e 798 do Código de Processo Civil conferem ao magistrado.

Nada impede que o pedido liminar seja feito no corpo da

ação principal. Nas palavras de Rodolfo de Camargo Mancuso:

“Conjugando-se os arts. 4º e 12 da Lei 7.347/85, tem-se

que essa tutela de urgência há de ser obtida através de
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liminar que, tanto pode ser pleiteada na ação cautelar

(factível antes ou no curso da ação civil pública) ou no

bojo  da  própria  ação  civil  pública,  normalmente  em

tópico  destacada  da  petição  inicial.  Muita  vez,  mais

prática será essa segunda alternativa, já que se obtém a

segurança  exigida  pela  situação  de  emergência,  sem

necessidade de ação cautelar propriamente dita5”.

Os requisitos de plausibilidade do direito e de fundado

receio de dano grave e de difícil reparação estão patentes. O fumus boni

juris  decorre  do  que  já  foi  fartamente  explorado  no  curso  deste

arrazoado  e  o  periculum  in  mora  é  manifesto  na  possibilidade  dos

Requeridos  derramarem  seus  patrimônios  com  o  fito  de  escapar  à

satisfação do ressarcimento objeto desta ação. Há óbvia necessidade de

resguardar  o  interesse  público  na  indenização  pleiteada,  visando

assegurar a execução da sentença de perdimento de bens e garantir o

ressarcimento ou até o pagamento da multa aplicada, que poderão ficar

prejudicados em caso do desfazimento,  por parte dos requeridos,  de

seus patrimônios.

A  respeito,  entende  Fábio  Medina  Osório tratar-se  a

indisponibilidade  patrimonial  de  medida  obrigatória,  “pois  traduz

consequência  jurídica  do  processamento  da  ação,  forte  no  art.  37,

parágrafo  4º,  da  Constituição  Federal”.  Esperar  a  dilapidação

patrimonial, afirma, “é equivalente a autorizar tal ato, na medida em que

5 MANCUSO, RODOLFO DE CAMARGO. Ação Civil Pública. 5. ed. São Paulo: Revista

dos Tribunais, 1997. p. 149.
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o  ajuizamento  de  ação  de  sequestro  assumiria  dimensão  de  ‘justiça

tardia’, o que poderia se equiparar a denegação de justiça”6.

A viabilidade do pedido liminar de indisponibilidade de

bens é aceita pela jurisprudência,  consoante se destaca da seguinte

decisão do Superior Tribunal de Justiça:

“PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. AÇÃO CIVIL

PÚBLICA.  ADMINISTRATIVA.  MEDIDA  CAUTELAR.

INDISPONIBILIDADE  E  SEQUESTRO  DE  BENS.

REQUERIMENTO NA INICIAL  DA AÇÃO PRINCIPAL.

DEFERIMENTO DE LIMINAR INAUDITA ALTERA PARS

ANTES  DA NOTIFICAÇÃO PRÉVIA.  POSSIBILIDADE.

ARTS. 7º E 16 DA LEI 8429/92 (…)

1.  É licita a concessão de liminar  inaudita  altera pars

(art.  804  do  CPC)  em  sede  de  medida  cautelar

preparatória ou incidental, antes do recebimento da Ação

Civil Pública, para a decretação de indisponibilidade (art.

7º,  da Lei8429/92)  e de seqüestro de bens, incluído o

bloqueio  de  ativos  do  agente  público  ou  de  terceiro

beneficiado  pelo  ato  de  (art.  16  da  Lei  8.429/92),

porquanto medidas assecuratórias do resultado útil  da

tutela  jurisdicional,  qual  seja,  reparação  do  dano  ao

erário  ou  de  restituição  de  bens  e  valores  havidos

ilicitamente  por  ato  de  Precedentes  do  STJ:  REsp

821.720/DF,  DJ  30.11.2007;  REsp  206222/SP,  DJ

13.02.2006 e REsp 293797/AC, DJ 11.06.2001.

6 OSÓRIO, Fábio Medina. Improbidade Administrativa.  Porto Alegre: Síntese, 1997. p.

163).
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2.  Os arts  7º  e  16,  §§  1º  e  2º,  da Lei  8.429/92,  que

tratam  da  indisponibilidade  e  do  seqüestro  de  bens,

dispõem:

Art.  7°  Quando  o  ato  de  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 do indiciado. 

Parágrafo  único.  A  indisponibilidade  a que se  refere  o

caput deste artigo recairá sobre bens que assegurem o

integral  ressarcimento  do  dano,  ou  sobre  o  acréscimo

patrimonial resultante do enriquecimento ilícito. 

Art. 16. Havendo fundados indícios de responsabilidade,

a  comissão  representará  ao  Ministério  Público  ou  à

procuradoria  do  órgão  para  que  requeira  ao  juízo

competente  a  decretação  do  sequestro  dos  bens  do

agente ou terceiro que tenha enriquecido ilicitamente ou

causado dano ao patrimônio público. 

§ 1º O pedido de sequestro será processado de acordo

com  o  disposto  nos  arts.  822  e  825  do  Código  de

Processo Civil. 

§ 2° Quando for o caso, o pedido incluirá a investigação,

o exame e o bloqueio de bens, e aplicações financeiras

mantidas pelo indiciado no exterior, nos termos da lei e

dos tratados internacionais. (...)”7. 

7REsp  929.483/BA,  Rel.  Ministro  LUIZ  FUX,  PRIMEIRA  TURMA,  julgado  em

02/12/2008, DJe 17/12/2008.
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Atente-se  que  os  bens  a  serem  indisponibilizados

independem de classificação,  não interessando a data ou o meio de

aquisição,  importando  apenas  a  potencial  garantia  de  devolução  do

ilícito acréscimo patrimonial, o que autoriza a constrição inclusive de

patrimônio amealhado mesmo antes da prática dos atos ímprobos.

Assim assentou o Tribunal de Justiça Catarinense:

“AÇÃO  CIVIL  PÚBLICA.  LEI  DE  COMBATE  À

IMPROBIDADE  ADMINISTRATIVA  —  N.  8.492/92.

SEQUESTRO. BENS ADQUIRIDOS ANTERIORMENTE A

DATA  DOS  FATOS.  POSSIBILIDADE.  GARANTIA  DE

RESSARCIMENTO DO ERÁRIO.

Sendo  o  fim  da  norma  garantir  o  ressarcimento  do

erário, não é razoável que se proceda a uma distinção do

patrimônio do agente em patrimônio bom e patrimônio

mau,  este  correspondendo  àqueles que teria  adquirido

com verbas públicas irregularmente obtidas.

É preciso que se deixe de lado construções teóricas que

beneficiem possíveis agentes nocivos à sociedade de que

é a espécie mais ignóbil o usurpador de bens públicos

constituídos sob o suor de toda a população.

De  fato,  para  o  ressarcimento  ao  erário,  podem  ser

alcançados  bens  adquiridos  inclusive  em  período

anterior à prática de improbidade administrativa, ou em

tempo anterior à vigência da Lei 8.492/92, pois o que

importa,  aqui,  é  o  efetivo  ressarcimento  ao  erário,  ou

seja, ressarcimento integral do dano, independentemente
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da  origem  lícita  ou  incomprovada  dos  bens  em  si

mesmos”8. 

Demonstrada,  desse  modo,  a  possibilidade  e  a

necessidade da decretação judicial de indisponibilidade dos bens, ela

de ser concedida em relação a bens móveis e/ou imóveis suficientes à

garantia da devolução.

Cabe  destacar,  ainda,  a  possibilidade  de  se  proceder

judicialmente ao bloqueio on line de ativos financeiros.

Atualmente,  a  legislação  e  os  sistemas  informatizados

das  instituições  financeiras  permitem  que  medidas  acautelatórias

sejam adotadas de modo eficaz. É exemplo o Sistema Bacen Jud, ou de

penhora  on  line.  Em  suma,  por  meio  do  Bacen  Jud,  um  convênio

firmado pelo Banco Central do Brasil com os Tribunais de Justiça dos

Estados  da  Federação,  incluindo  o  Tribunal  de  Justiça  do  Paraná,

permite-se que o próprio magistrado determine pela Internet o bloqueio

de ativos financeiros.

Portanto,  considerando  presentes  o  fumus  boni  juris

(consubstanciado na evidência da prática de atos ilícitos que causaram

enriquecimento  ilícito,  prejuízo  ao  erário  e  violaram  princípios  da

Administração  Pública)  e  o  periculum  in  mora  (evidenciado  pela

iminente possibilidade dos requeridos se desfazerem de seus bens com

o  intuito  de  frustrar  futuro  cumprimento  da  sentença),  faz-se

necessária  a  decretação  de  indisponibilidade  de  tantos  bens

quantos forem necessários para assegurar o ressarcimento de pelo

8 TJSC - AI n. 98.007557-2, da Capital, rel. Des. Carlos Prudêncio, j. em 28.6.1999.
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menos  R$ 84.925,00 (oitenta e quatro mil,  novecentos e vinte e

cinco reais), valor dos contratos fraudados, celebrados pelo Município

de Icaraíma com a empresa LUCIANA APARECIDA DE SOUZA CRUZ –

ME, administrada pelo requerido LUIZ CARLOS DA CRUZ, efetivando-

se a medida preferencialmente por meio do bloqueio on line dos ativos

financeiros, ressalvado apenas montante razoável para a subsistência

própria e da família.

V - AFASTAMENTO LIMINAR DO CARGO 

A Lei n. 7.347/85 – Lei da Ação Civil Pública – possibilita

a tutela cautelar tanto através de ação cautelar própria (art. 4º), quanto

na própria ação civil pública (art. 12).

Como  já  dito  e  analisado  acima,  todos  os  requeridos

concorreram  para  os  atos  de  improbidade  cuja  responsabilização

deverá ocorrer em parte por meio desta ação.

No  entanto,  neste  momento,  necessário  se  faz  o

afastamento do requerido  NELSON DE QUEIROZ SOUZA do cargo de

Secretário  de  Administração  do  Município  de  Icaraíma,  pois  sua

permanência certamente dificultará a instrução.

Como já mencionado, o requerido NELSON DE QUEIROZ

SOUZA  atuou  diretamente  nas  contratações  da  empresa,  definindo,

dentre outras questões os valores exorbitantes a serem pagos. Após a

celebração dos contratos, o requerido NELSON DE QUEIROZ SOUZA era
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quem transmitia a LUIZ CARLOS DA CRUZ o valor da nota que deveria

ser emitida. Na posse deste documento, atestava falsamente ter recebido

os serviços da empresa, autorizando o pagamento. Não fosse o bastante,

admitiu ter, em mais de uma oportunidade, ido pessoalmente ao banco

trocar cheques recebidos da empresa LUCIANA APARECIDA DE SOUZA

CRUZ – ME. 

Reconhecida  a  natureza  cautelar  da  liminar  pleiteada,

impõe-se demonstrar a ocorrência dos seus pressupostos ensejadores,

quais sejam, o ‘fumus boni iuris’ e o ‘periculum in mora’.

O primeiro pressuposto – compreendido como a razoável

probabilidade  de  que  o  direito  invocado  venha  a  ser  ao  final

reconhecido  –  ganha  especial  relevo  face  ao  robusto  conteúdo

probatório incluso nos autos de inquérito civil ora anexados a presente

ação civil pública, os quais comprovam as ilegalidades cometidas pelos

requeridos  relacionados  à  contratação  da  empresa  LUCIANA

APARECIDA DE SOUZA CRUZ – ME pelo Município de Icaraíma.

As  provas  aqui  colacionadas  indicam  elementos  de

convicção hauridos na fase investigatória e ao consistente elenco das

normas  legais  violadas  pelos  requeridos,  chega  até  mesmo  a

transcender à mera caracterização da fumaça do bom direito, verificado

por  meio  do  juízo  de  simples  verossimilhança.  De  tão  manifesto,

permite o reconhecimento inequívoco e ab initio da presença categórica

do direito ora invocado. 

Discorrendo  sobre  o  tema,  assim  leciona  VICENTE

GRECO FILHO: “o  fumus boni iuris não é um prognóstico de resultado
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favorável  no processo  principal,  nem uma antecipação  do julgamento,

mas  simplesmente,  um  juízo  de  probabilidade,  perspectiva  essa  que

basta para justificar o asseguramento do direito”9.  

O segundo requisito, ou seja, o ‘periculum in mora’ – cujo

substrato  é  o  risco  de  ocorrência  de  prejuízos  irreparáveis  à

instrução processual. 

De fato, o requerido  NELSON DE QUEIROZ SOUZA é o

responsável  por setor que centraliza as contratações do Município  e

está  em  posição  hierarquicamente  superior  a  servidores  que  já

depuseram  e  serão  ouvidos  em  juízo.  Além  disso,  já  atuou  para

dificultar a instrução deste procedimento, senão vejamos:

O requerido LUIZ CARLOS DA CRUZ disse: “Que nunca

pagava os diaristas, mas na semana passada, quando o Secretário

Nelson Queiroz disse o número de diárias para fazer a nota, pediu

que a partir daquela data o próprio declarante pagasse os diaristas;

Que foi Nelson Queiroz quem informou o nome dos diaristas que

deveriam  receber;  Que  acredita  que  ele  disse  para  pagar

diretamente os diaristas em razão deste procedimento (fls. 97-98).”

A servidora municipal Rozeney Maria da Silva Alves disse

que “Que passou a fazer o recibo em nome de empresas neste ano,

após orientação de Nelson Queiroz” (fls. 159-162).

Rick Anderson da Silva Cazati, que trabalhou durante 7

(sete)  meses  desempenhando  as  funções  de  agente  de  combate  às

9  In: Direito Processual Civil Brasileiro; São Paulo: Saraiva, 1986. v. 3, p. 154.
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endemias,  supostamente  remunerado  pela  empresa  LUCIANA

APARECIDA  DE  SOUZA  CRUZ  –  ME informou:  “que  na  mesma

semana  em  que  foi  pago  o  último  salário,  Sirlei  procurou  o

declarante e disse que teria de assinar todos os recibos novamente,

porque estavam em nome da Prefeitura e tinha que ser em nome

de uma firma terceirizada; Que assinou vários recibos e não foram

devolvidos  os  antigos,  ela  disse  que  os  antigos  seriam

desconsiderados; Que não conhece a empresa Luciana Aparecida

de Souza da Cruz-ME;” 

Este  declarante traz a preocupante informação de que

trabalhadores assinaram recibos em duplicidade, sob o pretexto de que

os  anteriores,  não  devolvidos  aos  emitentes,  deviam  ter  sido

preenchidos em nome da empresa e não da Prefeitura Municipal.

Portanto, não há dúvidas de que o requerido  NELSON

DE QUEIROZ SOUZA já atuou para prejudicar a apuração dos fatos,

determinando  a  alteração  de  documentos  para  que  neles  constasse

informação  falsa  e,  caso  permaneça  no  cargo,  novas  ações  neste

sentido certamente ocorrerão.

 

Registre-se  ser  perfeitamente  possível  a  concessão  de

ordem liminar de afastamento do agente público, em sede de ação civil

pública, conforme estatuído pelo art. 12 da Lei n. 7.437/85 e, ainda,

pelo art. 20, parágrafo único, da Lei n. 8.429/92. 
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Nesse norte, a respeito da possibilidade de ser deferida

medida liminar em face do Poder Público, julgou o Tribunal de Justiça

do Espírito Santo:

AGRAVO  DE  INSTRUMENTO. IMPROBIDADE

ADMINISTRATIVA.  SUPOSTA  FRAUDE  EM

LICITAÇÕES PÚBLICAS. INDÍCIOS PROBATÓRIOS

DE  PARTICIPAÇAO  DO  AGENTE  PÚBLICO.

DECISAO  LIMINAR.  AFASTAMENTO  DO  CARGO

PÚBLICO.  QUEBRA  DOS  SIGILOS  FISCAL  E

BANCÁRIO.  INDISPONIBILIDADE  DE  BENS.

MEDIDAS CAUTELARES. PRESSUPOSTOS LEGAIS.

RECURSO  PARCIALMENTE  PROVIDO.  [...]  2.  É

inegável a natureza acautelatória das providências

judiciais  determinadas  na  instância  de  origem,

porquanto destinadas a garantir o resultado útil do

processo,  não  se  confundindo  com  as  sanções

definitivas cominadas no 4º  do art. 37 da CF e na

Lei  nº 8.429/92.  3.  O  afastamento  cautelar  do

cargo, emprego ou função pública (art. 20, par.

único,  Lei  nº 8.429/92)  aplicável  a  quaisquer

agentes  públicos  (efetivos,  comissionados  ou

temporários)  -  somente  se  justifica  quando,

presentes indícios suficientes da prática do ato

ilícito (fumus boni iuris), houver fundado receio

de  que  a  permanência  do  indiciado  possa

obstruir  a  instrução  probatória  e  prejudicar  a

apuração dos fatos (periculum in mora). Não se

tratando da perda definitiva da função pública,
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um  dos  possíveis  efeitos  da  sentença

condenatória,  a  medida  preventiva  pode  ser

concedida inaudita altera parte, ou seja, antes da

oportunidade  da  defesa  preliminar  (art. 17, 7º,

Lei  nº 8.429/92),  ficando  postergado  o

contraditório,  em  caráter  excepcional,  quando

presentes  os  pressupostos  legais  da  tutela  de

urgência,  a  fim  de  resguardar  a  eficácia  do

provimento final pleiteado. 4. Havendo indícios

contundentes de envolvimento do agravante no

esquema ilícito, seria manifestamente temerária

sua  manutenção  na  Chefia  da  Secretaria  de

Obras  Públicas,  no  âmbito  da  qual  teriam

ocorrido os  fatos sob  investigação,  conduzindo

os  procedimentos  licitatórios  e  as  respectivas

contratações,  com  a  possibilidade  de  novos

danos ao patrimônio público. Além disso, não se

pode  negar  que  o  acesso  do  indiciado  a

documentos  e  informações  administrativas

privilegiadas  pode  comprometer  a  lisura  dos

procedimentos  investigatórios  e  desvirtuar  a

verdade  dos  fatos.  Destarte,  o  afastamento

cautelar  do  agravante  da  função  pública  é

medida  indispensável  à  garantia  da  instrução

processual  em  andamento,  bem  assim  à

preservação  da  ordem  pública  seriamente
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abalada pelas evidências de corrupção e desvio

de recursos públicos10 (frisou-se).

Assim  sendo,  requer  o  MINISTÉRIO  PÚBLICO seja

concedida  a  liminar  pleiteada,  afastando-se  o  requerido  NELSON DE

QUEIROZ SOUZA de seu cargo.

VI - DA PRIORIDADE DE TRAMITAÇÃO

Sendo a ação civil pública instrumento decisivo para, no

caso, operar tutela coletiva de defesa do interesse público difuso, con-

sistente numa administração pública responsável e honesta, máxime

quando a corrupção é um dos principais entraves ao desenvolvimento

do país, evidente que uma jurisdição consciente e responsável deve pri-

orizar julgamentos e decisões nos casos de conflitos massificados invés

de concentrar esforços no julgamento de casos individuais.

Se é bem verdade que a festejada democratização ampli-

ou o  número  de  demandas,  produzindo acúmulo,  mais  razão  ainda

existe para que o Judiciário tenha critério e prioridade para julgamento

dos casos submetidos à sua apreciação. 

Nessa lógica, toda pretensão metaindividual deduzida em

Juízo deve merecer tramitação preferencial e prioritária diante de uma

10  TJ-ES - AI: 48069000866 ES 48069000866, Relator: CATHARINA MARIA NOVAES
BARCELLOS, Data de Julgamento: 18/11/2008, QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de
Publicação: 16/01/2009.
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hermenêutica constitucional que deve relegar o superficial positivismo

jurídico.

Nesse sentido, embora inexista previsão legal específica,

a determinação de que uma ação civil pública de improbidade ganhe

prioridade e preferência de tramitação está amparada pelo ordenamen-

to jurídico constitucional.

Simples cotejo e balanço entre a Lei da Ação Popular (Lei

4.717/65 – ex: artigo 7º, VI, parágrafo único) e a Constituição da Repú-

blica nos seus princípios e objetivos fundamentais, seus direitos funda-

mentais (especialmente o artigo 5º, LXXVIII, da CR e a “duração razoá-

vel do processo), é suficiente para que destas normas e da própria dou-

trina extraia-se ideia de maximização de todos os meios e instrumentos

de tutela coletiva. 

Há de se considerar, aqui, também, o disposto no artigo

5º, parágrafo primeiro, da Constituição da República, a ideia de propor-

cionalidade (artigo 5º, LV, da CR) e o interesse social subjacente à tute-

la coletiva de proteção ao patrimônio público, máxime tendo em vista o

princípio da máxima prioridade jurisdicional da tutela jurisdicional co-

letiva. 

Nesse sentido prescreve a melhor e mais atualizada dou-

trina: 

“Portanto, sempre existirá interesse social na tutela ju-

risdicional coletiva, razão pela qual, valendo-se da regra
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interpretativa do sopesamento,  conclui-se que os pro-

cessos coletivos devem ser analisados com a máxima

prioridade, até porque o interesse social prevalece so-

bre o individual. O princípio da máxima prioridade da

tutela jurisdicional coletiva é consequência dessa supre-

macia do interesse social sobre o individual, e também

decorre do artigo 5°, §1°, da CF, que determina a aplica-

bilidade imediata das normas definidoras de direitos e

garantias  fundamentais.  O  Poder  Judiciário,  assim

como os operadores do direito, deve atuar para prio-

rizar a tramitação e o julgamento do processo coleti-

vo”11 (grifei).

Uma das formas de se valorizar e se dar eficácia e efetivi-

dade à tutela jurisdicional coletiva certamente está no andamento prio-

ritário e preferencial dos feitos, medida capaz de reduzir o angustiante

tempo que medeia o ajuizamento de uma ação civil pública e o seu jul-

gamento e derradeiro trânsito em julgado.

Nesse sentido, colhe-se da jurisprudência do Tribunal de

Justiça do estadual:

“AGRAVO  DE  INSTRUMENTO.  AÇÃO  CIVIL  PÚBLICA.

IMPROBIDADE  ADMINISTRATIVA.  CONCESSÃO,  DE

OFÍCIO, DA PRIORIDADE DE TRAMITAÇÃO À AÇÃO

COLETIVA.  POSSIBILIDADE.  INTERPRETAÇÃO

SISTEMÁTICA  E  AXIOLÓGICA  DA  CONSTITUIÇÃO

11  DE ALMEIDA, Gregório Assagra.  Direito  Processual Coletivo Brasileiro - Editora
Saraiva, 2003.
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FEDERAL.  PRECEDENTE.  INDISPONIBILIDADE  DE

BENS. FUMUS BONI IURIS. CONFIGURAÇÃO. Portarias

editadas para fins eleitoreiros,  em aparente ofensa aos

artigos  73,  inciso  V  e  41-A  da  Lei  nº  9.504/97.

Periculum in mora. Existência de indícios veementes que

fazem extrair o risco da demora. Recurso desprovido”12.

(Grifos nossos).

E ainda:

“DIREITO  ADMINISTRATIVO   AÇÃO  CIVIL  PÚBLICA  

AGRAVO  DE  INSTRUMENTO  INTERPOSTO  CONTRA

DECISÃO QUE NÃO CONCEDEU A INDISPONIBILIDADE

DE  BENS  DO  AGRAVANTE   PRIORIDADE  DE

TRAMITAÇÃO   POSSIBILIDADE   INTERPRETAÇÃO

CONFORME A CONSTITUIÇÃO FEDERAL   ARTIGO 16

DA LEI Nº 8.429/1992  PRESSUPOSTOS CAUTELARES

PARA  A  CONCESSÃO  DA  MEDIDA  DE

INDISPONIBILIDADE  DE  BENS   FALTA  DE

ARGUMENTAÇÃO  E  DE  PROVA  DO  PERICULUM  IN

MORA   RECURSO  CONHECIDO  E  PARCIALMENTE

PROVIDO. 1. Por estar o patrimônio público inserido no

contexto  dos  direitos  transindividuais,  os  quais  são

indisponíveis,  uma  vez  que  pertencem  a  toda  a

coletividade, deve, portanto, receber o enfoque garantista

emanado da Constituição Federal.  [...]”13.

12  Agravo de Instrumento nº 0875509-5, 4ª Câmara Cível do  TJPR, Rel. Abraham
Lincoln Calixto. j. 21.08.2012, unânime, DJe 01.10.2012.

13  TJPR - 5ª C.Cível - AI 655293-2 - Formosa do Oeste -  Rel.:  José Marcos de
Moura - Unânime - J. 05.07.2011.
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Destarte, considerando a relevância do objeto contido na

presente ação civil pública de responsabilidade por ato de improbidade

administrativa, bem como reconhecendo o Ministério Público o grande

volume de trabalho perante a Vara Cível desta Comarca, requer-se o

deferimento do pedido de  PRIORIDADE DE TRAMITAÇÃO do presente

feito, com a devida observação no processo eletrônico (PROJUDI), por

ser medida necessária e, sobretudo, de direito para viabilizar defesa de

interesse difuso de interesse da sociedade.

VII - DOS PEDIDOS:

Diante de tudo que foi exposto, o Ministério Público do

Estado do Paraná requer:

1- Seja  determinada,  liminarmente  e ‘inaudita  altera

pars’:

1.1- o imediato afastamento do requerido  NELSON DE

QUEIROZ  SOUZA do  exercício  de  seu  cargo,  conforme  art.  20,

parágrafo único, da Lei n. 8.429/92;

1.2- a indisponibilidade de bens dos Requeridos PAULO

QUEIROZ  DE  SOUZA,  NELSON  DE  QUEIROZ  SOUZA, AGNALDO

GOUVEIA, LUCIANA APARECIDA DE SOUZA CRUZ –  ME  E  LUIZ

CARLOS  DA  CRUZ,  de  modo  a  garantir  o  ressarcimento  de,  pelo

menos,  R$ 84.925,00 (oitenta e quatro mil, novecentos e vinte e
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cinco reais), valor referente aos contratos firmados fraudulentamente,

preferencialmente:

1.2.1- o bloqueio  on line, pelo Sistema Bacen Jud, dos

ativos  financeiros  de  que  forem titulares  os  requeridos,  em quantia

suficiente  a  garantir  o  ressarcimento  ao  erário,  ressalvado  apenas

montante razoável para a subsistência própria e da família;

1.2.2- a expedição de mandados judiciais aos Cartórios

de  Registros  de  Imóveis  deste  Município  e  à  Corregedoria-Geral  da

Justiça do Tribunal de Justiça do Paraná, para que comunique todos

os cartórios de registro imobiliários do Estado, objetivando a averbação

da  indisponibilidade  dos  bens  imóveis  de  que  os  requeridos  forem

titulares;

1.2.3- a restrição de alienação pelo sistema RENAJUD,

averbando  nos  registros  de  titularidade  dos  requeridos  a

indisponibilidade de seus automóveis; e

1.2.4- a  expedição  de  ofício  à  Comissão  de  Valores

Mobiliários, para que averbe a indisponibilidade das ações mercantis

de que forem titulares os requeridos.

2- Seja oficiado ao Município de Icaraíma, para que envie

os seguintes documentos:

2.1-  cópia  do  Termo  de  Posse  do  requerido  PAULO

QUEIROZ DE SOUZA;
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2.2- cópia  dos  03  (três)  últimos  contracheques  dos

requeridos  PAULO  QUEIROZ  DE  SOUZA,  NELSON  DE  QUEIROZ

SOUZA E AGNALDO GOUVEIA;

2.3-  diários  de  caixa  das  despesas  pagas  à  empresa

LUCIANA  APARECIDA  DE  SOUZA  DA  CRUZ  -  ME,  CNPJ  n.

16.716.006/0001-08, nos anos de 2014 e 2015;

2.4-  cópia  dos  empenhos,  notas  ficais  e  ordens  de

pagamento relacionados com os Contratos ns. 192/2014, 061/2015 e

083/2015. 

3- A  notificação  dos  requeridos  para  manifestação

preliminar, na forma do art. 17, § 7º, da Lei n. 8.429/92;

4- A notificação do Município de Icaraíma, nos termos do

art. 17, § 3º, da Lei n. 8.429/92;

5- O  recebimento  a  presente  ação  e  a  citação  dos

Requeridos  para  contestarem  o  feito,  sob  pena  de  presunção  de

veracidade dos fatos afirmados, observando-se o procedimento da Lei n.

8.429/92;

6- A produção de todos  os meios de  prova admitidos,

especialmente  o  recebimento  dos  documentos  que  acompanham  a

presente  inicial  (IC  n.  MPPR-0063.15.000147-5),  inquirição  de

testemunhas, além de outras provas que se fizerem necessárias;
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7- Seja  julgada  procedente a  presente  AÇÃO  CIVIL

PÚBLICA  DE  RESSARCIMENTO  DE  DANO  AO  PATRIMÔNIO

PÚBLICO  E  DE  IMPOSIÇÃO  DE  SANÇÕES  POR  ATO  DE

IMPROBIDADE  ADMINISTRATIVA  C/C  NULIDADE  DE  ATOS

ADMINISTRATIVOS, para:

8.1- DECLARAR  A  NULIDADE das  dispensas

emergenciais  de licitação ns.  03/2014 e 02/2015,  bem como do

pregão  presencial  n.  25/2015 e  de  todos  os  demais  atos  deles

decorrentes,  incluindo-se,  dentre  outros,  os  Empenhos,  Notas  de

Liquidação, Contratos e pagamentos.

8.2 -  CONDENAR os requeridos PAULO QUEIROZ DE

SOUZA,  NELSON  DE  QUEIROZ  SOUZA, AGNALDO  GOUVEIA,

LUCIANA APARECIDA DE SOUZA CRUZ – ME  E  LUIZ CARLOS DA

CRUZ nas sanções previstas no art. 12, I, da Lei n. 8.429/92, em razão

do  cometimento  de  atos  de  improbidade  administrativa  que

importaram  enriquecimento  ilícito,  previstos  no  art.  9º,  caput e

inciso XI, da referida Lei Federal;

8.3-  Subsidiariamente, caso não seja acolhido o pedido

formulado  no  item  anterior, CONDENAR os  requeridos PAULO

QUEIROZ  DE  SOUZA,  NELSON  DE  QUEIROZ  SOUZA, AGNALDO

GOUVEIA, LUCIANA APARECIDA DE SOUZA CRUZ –  ME  E  LUIZ

CARLOS DA CRUZ nas  sanções  previstas  no  art.  12,  II,  da  Lei  n.

8.429/92,  em  razão  do  cometimento  de  atos  de  improbidade

administrativa que causaram prejuízo ao erário, previstos no art. 10,

caput, e incisos I, VIII, IX, XI e XII, da referida Lei Federal;
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8.4-  Subsidiariamente,  não  sendo  aceitos  os  pedidos

acima, CONDENAR os  requeridos PAULO  QUEIROZ  DE  SOUZA,

NELSON  DE  QUEIROZ  SOUZA, AGNALDO  GOUVEIA, LUCIANA

APARECIDA DE SOUZA CRUZ – ME E LUIZ CARLOS DA CRUZ nas

penas compatíveis, previstas no artigo 12, III, da Lei n. 8.429/92, em

razão  da  prática  de  ato  de  improbidade  administrativa  que atenta

contra os princípios da administração pública, previsto no art. 11,

caput e inciso I, da mesma lei.

8.4-  Em qualquer hipótese, condenar os requeridos ao

pagamento  das  custas  processuais  e  demais  consectários  legais  da

sucumbência;

9- O  deferimento de prioridade  de  tramitação do

presente feito;

Dá-se à causa o valor de R$ 84.925,00 (oitenta e quatro

mil, novecentos e vinte e cinco reais), para os efeitos de alçada.

Icaraíma, 8 de dezembro de 2015.

RAMIRES HOFFMANN LOLLI

PROMOTOR DE JUSTIÇA

Rol de testemunhas:
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1) Sirlei de Souza Rocha;

2) Rozeney Maria da Silva Alves;

3)  Osvaldo Duarte;

4)  Rick Anderson da Silva Cazati;

5) Rodrigo Zambon Lopes;

6) Danilo Cajueiro da Silva;

7) Aletheia Patricia Busch.
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