
EXCELENTÍSSIMO  SENHOR  JUIZ  FEDERAL  DA  VARA  ÚNICA  DA

SUBSEÇÃO JUDICIÁRIA DE GUANAMBI/BA,

Ref.: Procedimento Preparatório nº 1.14.009.000114/2015-13

AÇÃO CIVIL PÚBLICA – IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA – FRUSTRAÇÃO DA

LICITUDE DA CARTA-CONVITE Nº 013/2009 – MUNICÍPIO DE GUANAMBI/BA.

                            O MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL, por meio dos Procuradores

da República abaixo subscritos, com amparo nos artigos 37, §§ 4º e 5º, e 129, inciso

III, da Constituição Federal, vem propor AÇÃO CIVIL POR ATO DE IMPROBIDADE

ADMINISTRATIVA contra:

1  –  NILO  AUGUSTO  MORAES  COELHO  (então  Prefeito

Municipal).*

2 –  ELISÂNGELA  ALVES  TEIXEIRA  MARTINS  (então

Presidente da Comissão de Licitação).*

3 – MARILU CARDOSO DE ARAÚJO.*

* Dados pessoais omitidos da peça.

pelos fundamentos de fato e de direito a seguir aduzidos:

BREVE EXPOSIÇÃO FÁTICA E JURÍDICA
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1. Em 28.01.2009, a Prefeitura Municipal de Guanambi deflagrou

a Carta-Convite nº 013/2009, destinada à “contratação de empresa para execução

de pequena reforma no Colégio Castro Alves,  localizado no Distrito  de Mutans”,

conforme  o  edital  de  f.  7-13,  subscrito  pela  então  Presidente  da  Comissão  de

Licitação, ELISÂNGELA ALVES TEIXEIRA MARTINS.

2. Na forma dos documentos de f. 21-22, também atribuídos à ré

ELISÂNGELA, foram convidadas as seguintes empresas:

Empresa CNPJ Data do convite

MARILU CARDOSO DE ARAÚJO ME 10.629.148/0001-43 28.01.2009

RONALDO CASTRO PEREIRA 07.566.583/0001-61 28.01.2009

RIBEIRO CONSTRUÇÃO LTDA. 07.542.975/0001-90 28.01.2009

3. Em razão do não comparecimento de interessados, a licitação

foi declarada deserta (f. 24), tendo havido o  Relançamento da Carta-Convite nº

013/2009, em 04.02.2009. Desta feita, restaram convidados as seguintes empresas,

consoante os documentos de f. 38-40:

Empresa CNPJ Data do convite

MARILU CARDOSO DE ARAÚJO ME 10.629.148/0001-43 04.02.2009

RONALDO CASTRO PEREIRA 07.566.583/0001-61 04.02.2009

RIBEIRO CONSTRUÇÃO LTDA. 07.542.975/0001-90 04.02.2009

DALIENE ALVES REIS 07.342.536/0001-34 04.02.2009

4. Na sessão de licitação do dia 12 de fevereiro de 2009, restou

classificada a licitante MARILU CARDOSO DE ARAÚJO ME, única empresa, aliás, a

comparecer à sessão. 

5. Também  em  12  de  fevereiro  2009,  o  então  Prefeito  NILO

AUGUSTO  MORAES COELHO  homologou o  certame  e  adjudicou seu  objeto  à

empresa individual MARILU CARDOSO DE ARAÚJO ME (f. 56-57). Naquela mesma

data, o referido réu assinou o respectivo contrato administrativo (f. 58-60).
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6. Pois bem.

7. Está-se  diante  de  procedimento  licitatório  claramente

fraudado, haja vista que a empresa MARILU CARDOSO DE ARAÚJO ME (CNPJ

10.629.148/0001-43) fora constituída apenas no dia 6 de fevereiro de 2009 (vide

documentos  de  f.  46-47  e  53);  não  poderia,  obviamente,  ter  recebido  os

mencionados convites nos dias 28 de janeiro de 2009 e 4 de fevereiro de 2009,

porque sequer existia.

8. A própria aposição do carimbo da mencionada empresa, com a

indicação do CNPJ, indica que houve montagem da Carta-Convite em data posterior

à constituição da MARILU CARDOSO DE ARAÚJO ME, ou seja, após 06.02.2009.

Isto  porque  nos  dias  28.01.2009  e  04.02.2009,  como  a  empresa  não  estava

constituída, inexistia o CNPJ que figurou no carimbo de recebimento dos convites.

9. E mais: ainda que se tratasse de obra de construção civil de

pequeno vulto, não se exigiu que houvesse o  registro do ato de responsabilidade

técnica no CREA, o que é obrigatório para qualquer obra pública.

10. Em  razão  de  tal  fato,  os  réus  praticaram  os  atos  de

improbidade administrativa capitulados nos seguintes dispositivos da Lei 8.429/92:

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; 
XII  -  permitir,  facilitar  ou concorrer  para que terceiro se enriqueça
ilicitamente;

11. NILO  AUGUSTO  MORAES  COELHO,  então  Prefeito

Municipal, concorreu para a prática do crime na medida em que tentou convalidar os

vícios  acima  apontados,  ao  deliberar  sobre  a  homologação  da  licitação  e  a

adjudicação do objeto no mesmo dia em que ocorrida a sessão de licitação, além de

ter, ato contínuo, firmado o respectivo contrato administrativo. 
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12. Era  de  sua  incumbência  certificar-se  da  regularidade  do

certame ou, ao menos, solicitar análise jurídica de sua assessoria. Mas não o fez,

incorrendo em patente violação ao  dever  objetivo  de cuidado que se espera do

gestor público municipal.  No ponto, é possível afirmar que, no mínimo, agiu com

culpa, o que autoriza a responsabilização por improbidade administrativa com lastro

no art. 10 da Lei nº 8.429/92.

13. A  seu  turno,  atribui-se  a  ELISÂNGELA ALVES  TEIXEIRA

MARTINS, Presidente da Comissão de Licitação, a responsabilidade pela montagem

da Carta-Convite, com a coleta, em momento posterior a 06.02.2009, da assinatura

da representante da MARILU CARDOSO DE ARAÚJO – ME, como se esta tivesse

recebido  cópias  da  carta-convite  nº  013/2099  e  do  seu  relançamento  nos  dias

29.01.2009 e 04.02.2009, respectivamente. 

14. A própria ELISÂNGELA fez a conferência do documento de f.

46 – apresentado pela licitante -, no qual consta expressamente que o requerimento

de  empresário de  MARILU  CARDOSO  DE  ARAÚJO,  e  consequentemente  a

constituição da empresa individual, ocorreu apenas em 06.02.2009.

15. MARILU CARDOSO DE ARAÚJO (pessoa física detentora de

nome empresarial, equiparada a pessoa jurídica apenas para efeito de viabilização

do  exercício  da  atividade  empresarial)1,  beneficiária  dos  atos  de  improbidade

praticados  pelos  agentes  públicos  municipais,  também  está  sujeita  às

consequências  jurídicas  da  violação  dos  dispositivos  da  Lei  de  Improbidade,  na

medida da adequação subjetiva das sanções por ela previstas. 

16. Assim  deve  ser  por  força  do  art.  3º  da  Lei  8.429/92,  que

estabelece que “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”.

17. Observa-se, por fim, com esteio na lição dos Tribunais, que a

frustração da licitude da licitação implica, por si só, em dano ao erário, haja vista que
1É cediço que “o empresário individual não tem personalidade jurídica, ou seja, mesmo tendo registro no CNPJ,
não é considerado pessoa jurídica. (…) O empresário individual pode transformar-se em sociedade empresária
limitada, atendendo aos requisitos estabelecidos as sociedades limitadas, o que, após levado a registro, passará
a ter personalidade jurídica”  (http://www.portaldoempreendedor.gov.br/legislacao/empresario-individual).

Procuradoria da República em Guanambi
Rua Gustavo Bezerra, nº 243, Centro - CEP 46430-000 – Guanambi/BA. Fone: (77)3451-8300 – Fax: (77)3451-8308

4/6

http://www.portaldoempreendedor.gov.br/legislacao/empresario-individual


o comprometimento do caráter  competitivo  obsta que a Administração escolha a

proposta de fato mais vantajosa. Vale colacionar o seguinte precedente:

ADMINISTRATIVO.  PROCESSUAL  CIVIL.  AGRAVO  DE
INSTRUMENTO.  AÇÃO  CIVIL  PÚBLICA  DE  IMPROBIDADE
ADMINISTRATIVA. LICITAÇÃO. LEGITIMIDADE PASSIVA. PRESENÇA
DO FUMUS BONI IURIS E DO PERICULUM IN MORA A AUTORIZAR O
DEFERIMENTO  DA  LIMINAR  NA  AÇÃO  CIVIL  PÚBLICA.  1.  A
ilegitimidade  passiva  é  questão  a  ser  discutida  na  própria  ação
originária, estabelecidos a ampla defesa e contraditório, de modo que,
neste  sumário  exame  cognitivo,  não  é  possível  inferir-se,  isento  de
dúvidas, a realidade dos fatos, tendo em vista que, conforme decisão
recorrida,  há elementos suficientes para concluir  de modo diverso do
sustentado pela agravante. (…)
 4.  Em  se  tratando  de  apuração  de  improbidade  administrativa
amoldada  a  uma  das  hipóteses  do  art.  10  da  LIA  (in  casu,
especificamente  o  inciso  VIII:  "frustrar  a  licitude  de  processo
licitatório  ou  dispensá-lo  indevidamente"),  o  dano  ao  erário  é
presumido, tal e qual ocorre com as situações descritas no art. 4º
da Lei n. 4.717/65, porquanto a lei já indica os casos de lesão ao
patrimônio  público.  5.  Agravo  de  instrumento  a  que  se  nega
provimento.
(TRF3,  AI  00377295520114030000,  Desembargador  Federal  NERY
JUNIOR, TERCEIRA TURMA, e-DJF3 Judicial 1 DATA: 14.02.2014). 

ESCLARECIMENTOS ADICIONAIS

18. Como visto, está-se diante de fraude a certame licitatório que

envolveu  o  emprego  de  recursos  do  FUNDEB  –  em  ano  em  que  houve

complementação da União – e da Quota Salário-Educação (QSE). A legitimidade do

Ministério Público Federal e a competência da Justiça Federal para  processar e

julgar a presente demanda são, portanto, indiscutíveis.

19. Por  outro  lado,  inocorreu  prescrição,  porquanto  não

ultrapassados 5 anos desde o encerramento do mandato do então Prefeito NILO

AUGUSTO MORAES COELHO, ocorrido no dia 31.03.2010 (Lei nº 8.429/0992, art.

23, inciso I). Nesse sentido, STJ, Resp 1.391.212, julgado em 02.09.2014.

DOS PEDIDOS
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20. Em  face  do  exposto,  requer o  MINISTÉRIO  PÚBLICO

FEDERAL:

1.  a  notificação  dos  réus  NILO  AUGUSTO  MORAES

COELHO,  ELISÂNGELA  ALVES  TEIXEIRA  MARTINS  e

MARILU  CARDOSO  DE  ARAÚJO,  para  que,  querendo,

ofereçam  manifestação  escrita,  do  art.  17,  §7º  da  Lei  nº

8.429/92;

2.  o recebimento  da  inicial  e  a  citação  dos  réus  para

apresentarem defesa;

3. a citação da União para, querendo, ingressar no feito, nos

termos do art. 17, § 3º, da Lei 8.429/92;4.

E ao final da instrução: 

5. A condenação dos réus nas sanções cabíveis previstas no

art.  12,  incisos  II  e  III,  da  Lei  n°  8.429/92,  bem como  nas

despesas processuais.

21. Protesta o Parquet, ainda, pela produção de todos os meios de

prova admitidos em direito. 

Dá-se à causa o valor de R$ 1.000,00 (mil reais) para efeitos fiscais.

Guanambi, 31 de março de 2015.

Paulo Rubens Carvalho Marques 
PROCURADOR DA REPÚBLICA

Vitor Sousa Cunha
PROCURADOR DA REPÚBLICA
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