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EXCELENTÍSSIMO JUIZ DE DIREITO DA COMARCA DE AQUIDABÃ/SE -

DISTRITO JUDICIÁRIO DE GRACCHO CARDOSO.

Inquérito Civil nº 52.16.01.0126

O  MINISTÉRIO  PÚBLICO  DO  ESTADO  DE

SERGIPE, por intermédio do Promotor de Justiça que  esta

subscreve,  no  uso  de  uma  de  suas  atribuições  legais  e

constitucionais  que  lhe  são  conferidas,  especialmente

pelos artigos 37, § 4º e 129, inciso III da Constituição

Federal,  no  artigo  118,  inciso  III  da  Constituição  do

Estado de Sergipe, nas Leis Federais 8.429, de 02 de junho

de 1992, 7.347, de 24 de julho de 1985, 8.625 de 12 de

fevereiro de 1993, art. 25, incisos IV alíneas “a” e “b” e

VIII,  da  Lei  Complementar  Estadual  N.º  02,  de  12  de

novembro de 1990, propõe a presente:

AÇÃO CIVIL PÚBLICA PELA PRÁTICA DE ATO

DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA

em  desfavor  de JOSÉ  NICÁRCIO  DE  ARAGÃO,

Prefeito de  Graccho Cardoso,  filho de  Rivaldo Aragão  e

Maria  José  de  Aragão,  nascido  em  18/07/1979,  RG  nº

1.492.647 SSP/SE, o qual poderá ser localizado na Avenida

Getúlio  Vargas,  nº  212,  Centro,  Graccho  Cardoso  ou

Travessa  São  José,  nº  94,  Centro,  Graccho  Cardoso/SE,

pelas razões fáticas e jurídicas a seguir explanadas.
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I. DOS FATOS

Trata-se de  Inquérito Civil  instaurado perante

esta Promotoria de Justiça com o escopo de apurar supostas

irregularidades  na  execução  de  programa  assistencial  no

âmbito  do  município  de  Graccho  Cardoso/SE,  denominado

“Bolsa Graccho”.

Chegou ao conhecimento do Ministério Público que

o Prefeito  de Graccho  Cardoso/SE, Sr.  José Nicárcio  de

Aragão,  concedeu  o  auxílio  financeiro  decorrente  do

programa  “Bolsa  Graccho”  direcionadamente  a  diversas

famílias, sem a verificação do cumprimento dos requisitos

legais.

Diante  dos  fatos  narrados,  foi  instaurado  o

Inquérito  Civil  nº  52.16.01.0126  com  a  finalidade  de

apurar as questões suscitadas, sendo requisitadas, dentre

outas  diligências,  informações  ao  Prefeito  de  Graccho

Cardoso,  Sr.  José  Nicárcio  de  Aragão,  requisição  esta

instrumentalizada através do Ofício 458/2016, datado de 13

de julho de 2016 e recebido pelo destinatário em 20 de

julho de 2016 (fl. 30), tendo sido respondido, no dia 27

de julho de 2016, pelo Sr. Prefeito que o Bolsa Graccho

foi criado através da Lei nº 191/2013 de 29/03/2013 e que

todos os benefícios foram suspensos desde o mês de maio de

2016.

Foram enviadas cópias da Lei nº 191/2013 (fls.

32/34), Lei nº 105/03 (fl. 35), lista de beneficiários nas

fls. 36/42.

Não  tendo  sido  satisfatória  a  resposta  do

Prefeito,  solicitou-se  à  Secretária  Municipal  de
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Assistência  Social  que  fosse  encaminhada  a  documentação

comprobatória  do  cumprimento  dos  requisitos  da  Lei  nº

191/2016, por parte dos beneficiários do Programa "Bolsa

Graccho Cardoso", desde a sua instituição até o dia da

requisição. Requisição instrumentalizada através do Ofício

523/2016, datado de 04 de agosto de 2016 e recebido pelo

destinatário em 09 de agosto de 2016 (fl. 43).

Diante  da  ausência  de  resposta,  foi  expedida

requisição, por meio do Ofício nº 584/2016, datado de 26

de agosto de 2016, recebido pelo destinatário em 02 de

setembro  de  2016  (fl.  44),  reiterando,  no  prazo  de  10

dias, os termos do Ofício nº 523/2016.

Mais  uma  vez  não  respondida,  foi  reiterado

novamente o Ofício à Secretaria de Assistência Social do

Município  de  Graccho  Cardoso/SE  em  13/09/2016,  recebida

pela  destinatária  em  20/09/2016,  aduzindo  que  novo

descumprimento ensejaria a responsabilização criminal pelo

crime do art. 10 da Lei nº 7.347/85, bem como a sanção

cível de improbidade administrativa prevista no art. 11,

inc. II, da Lei nº 8.429/92.

Através  do  Ofício  nº  10/2016,  a  Secretária

Municipal  de  Assistência  Social  de  Graccho  Cardoso

respondeu aos Ofícios nºs 523/2016 e 605/2016, informando

que  o  Bolsa  Graccho  segue  os  critérios  de

seleção/condições  previstas  em  lei,  ficando  os

beneficiados  sujeitos  a  avaliação  por  técnico  social  e

atualizado  anualmente  no  Centro  de  Referência  de

Assistência Social.

Ocorre que apesar de a Secretária Municipal de

Assistência Social, através do seu ofício nº 10/2016, ter
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respondido  às  solicitações  ministeriais,  não  foi

encaminhada  a  documentação  comprovando  que  os

beneficiários  do  "Bolsa  Graccho"  preenchia  os  seus

requisitos legais, resumindo-se o referido ofício apenas a

mencionar  as  condições  gerais  para  receber  a  ajuda

retromencionada.  Diante disso, este Órgão Ministerial se

viu  compelido  a  requerer  a  busca  e  apreensão  dos

documentos sonegados (processo nº 201660200556).

Ocorre  que,  após  ter  acesso  aos  Cadastros  do

Programa  “Bolsa  Graccho”,  analisando  individualmente  as

fichas  cadastrais,  constata-se  que  o  auxílio  “Bolsa

Graccho”  foi  concedido  de  forma  direcionada  a  diversas

famílias, sem a verificação da real necessidade dos seus

beneficiários,  demonstrando  o  caráter  eleitoreiro  do

programa assistencial.

Diante do reflexo dos referidos fatos no pleito

eleitoral de 2016, o Ministério Público Eleitoral, tomando

de empréstimo as provas produzidas na mencionada busca e

apreensão, ajuizou Ação de Investigação Judicial Eleitoral

nº  469-76.2016.6.25.0003,  a  partir  da  qual  foram

aprofundadas  as  investigações,  tendo  sido  colhidos

diversos  depoimentos  em  audiência  realizada  em  16  de

fevereiro  de  2017,  o  que  veio  corroborar  o  arcabouço

probatório até então produzido.

O Sr. JOSÉ NICÁRCIO DE ARAGÃO, em seu depoimento

pessoal  naquele  processo, confirmou  ser  o  ordenador  de

despesa responsável  pela  liberação  dos  pagamentos  do

“Bolsa  Graccho”,  bem  como  que  o  Programa  alcançava  em

torno  de  300  famílias,  com  o  pagamento  de  valores  que

variavam de R$ 100,00 a R$ 300,00. Afirmou, por fim, que o
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pagamento  da  “Bolsa  Graccho”  teria  sido  finalizado  em

2015, não tendo sido realizado nenhum em 2016. 

Todavia,  contraditoriamente  ao  afirmado  pelo

demandado, nos documentos anexos aos presentes autos pode-

se verificar a continuidade do pagamento dos benefícios a

diversas pessoas durante o ano de 2016, ao menos até o mês

de maio, como fazem provas as diversas cópias de cheques

acostadas.

A  Sra.  LUCICLEIDE  DE  ARAGÃO  OLIVEIRA, então

Secretária  de  Ação  Social  e  irmã  do  demandado  José

Nicárcio,  confirmou  não  ser  a  ordenadora  de  despesa

referente ao mencionado Programa. Quanto ao procedimento

para  a  inclusão  dos  beneficiários,  informou  que  o

cadastramento do “Bolsa Graccho” era feito a partir das

informações  do  Cadastro  Único  e  que  a  avaliação  era

realizada  pela  assistente  social,  sendo  exigidos  a

identidade, o CPF, comprovante de residência e certidões

de nascimento dos filhos, caso existentes.

Todavia,  a  lei  de  regência  do  mencionado

benefício exige  que a  família beneficiada  não só  tenha

filho, como também este seja matriculado na rede municipal

de ensino  1  , uma vez que o programa, assim como ocorre com o

Bolsa  Família  2  ,  é  destinado  a  beneficiar  famílias  com

1 O art. 2º da Lei Municipal de Graccho Cardoso nº 191/2013 estabelece
dentre os requisitos para a família e/ou pessoa participar do Programa
“Bolsa Graccho”: (…) II – ter filho matriculado na rede municipal de
ensino;
2 O Programa Bolsa Família consiste na ajuda financeira às famílias
pobres  que  tenham  em  sua  composição  gestantes  e  crianças  ou
adolescentes entre 0 e 17 anos e extremamente pobres, em que uma das
contrapartidas é que as famílias beneficiárias mantenham na escola as
crianças e os adolescentes entre 6 e 17 anos, por isso é tecnicamente
chamado  de  mecanismo  condicional  de  transferência  de  recursos
(LANGELLIER, Jean-Pierre. No Brasil, governo paga bolsa para quem vai
à escola. Rio de Janeiro: Le Monde, Tradução: Jean-Yves de Neufville,
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crianças  em  idade  escolar.  No  entanto,  também  este

requisito essencial era relegado pelo demandado, conforme

afirmado  pela  própria  depoente  e  corroborado  pelas

diligências realizadas pela Polícia Federal (doc. anexo  )   e

pela Divisão de Serviço Social do Ministério Público (doc.

anexo)  que  diversas  famílias  beneficiadas  não  possuíam

filhos,  infringindo  a  exigência  legal  de  terem  filhos

matriculados em escolas municipais. Ademais, além de não

ser um requisito dispensável, cujo benefício poderia ser

concedido a quem não tivesse filho, mesmo naqueles casos

em  que  havia  filhos,  não  restou  demonstrado  que  era

exigida comprovação da matrícula  .

Também a assistente social do município, FÁTIMA

ANTÔNIA ROCHA GOMES DE ANDRADE,  informou que  somente em

caso da existência de filhos é que se exigia o comprovante

de matrícula nas escolas do município, deixando patente a

finalidade eleitoreira na execução do programa, uma vez

que se  dispensava exatamente sua principal condicionante,

a matrícula de filhos menores na rede municipal de ensino,

pois se trata de um mecanismo condicional de transferência

de recursos.

Não bastasse, contraditoriamente ao que afirmado

pelo demandado em seu depoimento pessoal, o qual afirmou

que os  pagamentos somente  eram realizados  em bloco,  ou

seja,  de  todos  os  cadastrados  juntos,  a  mencionada

assistente social asseverou que os pagamentos realizados

em 2016 não foram liberados para todos os cadastrados, o

que  demonstra  que  o  benefício  era  concedido

18 de setembro de 2008).
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direcionadamente e sem a observância das regras legais que

objetivavam conter seu uso eleitoreiro.

Apesar de afirmar que realizava o acompanhamento

dos  cadastrados,  por  meio  da  emissão  de  pareceres,  a

mencionada  assistente  social  disse  não  ter  cópia  dos

mesmos.  Da  mesma  forma  quanto  às  reuniões  periódicas

exigidas  pela  lei,  disse  não  saber  se  tinha  lista  de

presença  ou  registros  que  comprovem  sua  efetiva

realização, o que deixa claro que não havia nenhuma forma

de acompanhamento das famílias beneficiárias, como exigido

pela lei  3  , exatamente pela conotação eleitoreira dada ao

benefício.

O vereador LUIZ ROBERTO DOS SANTOS informou que,

apesar de ter votado a favor do projeto de lei que criou o

Programa, sempre discordou da forma como era realizada a

seleção dos beneficiários, pois  o cadastramento não foi

feito da maneira correta, uma vez que nem todas as pessoas

eram  da  cidade,  bem  como  havia  pessoas  com  condição

financeira  boa,  até  funcionários  eram  beneficiários  do

programa,  o  que  restou  confirmado  pelo  relatório  da

Polícia  Federal    anexo.  Diante  disso,  afirmou  que  desde

2014  requer  à  Câmara  de  Vereadores  que  fiscalize  o

cadastramento das pessoas no Bolsa Graccho, uma vez que

havia  irregularidades.  Ainda  segundo  o  declarante,  a

escolha das famílias era feita pelo próprio prefeito e a

assistência social do município não fez o acompanhamento

que a lei exigia, ou seja, a análise social dos casos. 

3 O art. 2º da Lei Municipal de Graccho Cardoso nº 191/2013 estabelece
dentre os requisitos para a família e/ou pessoa participar do Programa
“Bolsa Graccho”:  (…) VII - participar das reuniões semestrais com a
equipe técnica que acompanhará o Programa Bolsa Graccho.
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Noticiou, ainda, que, ao verificar a relação de

pagamentos do Programa divulgada pelo Tribunal de Contas,

constatou que houve pagamento a pessoas também no ano de

2016. Referidos  pagamentos  eram  realizados  a  pessoas

aliadas ao prefeito. Observe-se que mencionado fato resta

documentalmente comprovado nos presentes autos, tendo em

vista  que  diversos  cadastrados  são  servidores  da

prefeitura, conforme constatado pelo relatório da Polícia

Federal acostado aos autos  .

A Sra.  MARIA CÍCERA DE GÓIS OLIVEIRA  confessou

que, apesar  de ter  sido beneficiária  do Programa  Bolsa

Graccho, quando do cadastramento já era aposentada, além

de seu marido também ser aposentado,  situação constatada

quanto a diversos outros beneficiários, conforme relatório

da Polícia Federal anexo. Ademais, a declarante relatou

que, para o cadastramento no “Bolsa Graccho”, levou apenas

a identidade, CPF e o comprovante de residência, não tendo

sido exigido o comprovante de renda mensal e de matrícula

de eventual filho do casal.

Por  sua  vez,  a  Sra. LÚCIA  VIEIRA  DA  SILVA

declarou  em  juízo  que  morava  na  cidade  de  Porto  da

Folha/SE desde o início de 2014, quando o Programa ainda

não estava em execução. Confirmou, por sua vez, que para a

realização do cadastro foram exigidos apenas identidade,

CPF e comprovante de residência da casa de sua mãe, não

tendo  recebido  visita  da  assistente  social  para  fazer

relatório.  Assim, fica claro que a mesma foi beneficiada

mesmo não residindo em Graccho Cardoso, não preenchendo o

requisito  legal  de  residir  há,  pelo  menos,  um  ano  no
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município  4  ,  situação  também  constata  quanto  a  diversos

outros  beneficiários,  conforme  relatório  da  Polícia

Federal   anexo.

Por fim, o Sr. GICELMO VIEIRA DE ARAGÃO, servidor

da  Secretaria  de  Ação  Social,  informou  que  um  dos

documentos exigidos para o cadastramento no    pagamento do

“Bolsa  Graccho”  era  a  cópia  do  título  de  eleitor,  a

patentear a conotação eleitoreira quando da execução do

Programa. Além disso, confirmou que o órgão municipal que

autorizava o pagamento era a própria prefeitura.

Além de ouvidas as referidas testemunhas, foram

realizadas  diversas  diligências,  com  a  finalidade  de

confirmar os fatos por elas relatados, tendo sido colhidos

os seguintes documentos:

1 - Foram encaminhados documentos da Câmara de

Vereadores  em  que  é  questionado  o  uso  eleitoreiro  do

Programa “Bolsa Graccho”;

2 – A atual Secretária de Assistência Social de

Graccho  Cardoso  (esposa  do  Prefeito  ora  demandado)

confirmou não  existir registro  em lista  de presença  às

supostas  reuniões  de  avaliação  dos  beneficiários  do

Programa,  limitando-se  a  encaminhar  algumas  fotos  de

evento  realizado  no  município,  porém,  sem  indicação  de

qualquer pertinência com o cumprimento da obrigação legal

da avaliação periódica dos beneficiários;

3 – Tendo em vista o grande número de cadastros

(em torno de 300 famílias), a Polícia Federal informou não
4 O art. 2º da Lei Municipal de Graccho Cardoso nº 191/2013 estabelece
dentre os requisitos para a família e/ou pessoa participar do Programa
“Bolsa Graccho”:(…)  I - Residir no Município de Graccho Cardoso há,
pelo menos, um ano;
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ser possível a análise de todos os casos, diante disso,

foi  solicitada  a  avaliação  por  amostragem,  o  que  foi

cumprido. Importante  frisar  que  se  trata  de  amostragem

realizada  com  25  famílias,  das  quais  foram  encontrados

indícios de irregularidades em, nada menos, que 16 delas,

a demonstrar a execução do programa social “Bolsa Graccho”

sem  qualquer  preocupação  com  as  exigências  legais,  de

forma  a  angariar  ou  manter  correligionários  para  as

eleições de 2016.

A  seguir,  são  relacionadas  algumas

irregularidades encontradas no menciono relatório:

 1 - As senhoras  Marcicleide dos Santos,  Maria

Cícera de Goes Oliveira,  Carmira Maria do Nascimento e o

Senhor José  Lima, todos  beneficiários  do  programa

municipal,  fazem  parte  de  famílias  em  que  mais  de  um

componente recebe aposentadoria e pensão; 

2 - A senhora Edilma Ferreira Nunes faz parte de

família  que  tem  componente  dono  de  estabelecimento

comercial e outro que tem vínculo empregatício;

3 - Sindicley Pedral de Lima, também beneficiário

do Programa Assistencial,  é o Coordenador de Transportes

da prefeitura de Graccho Cardoso/SE;

4  - Ailton  de  Aragão,  cuja  família  sequer

conseguiu  se  enquadrar  nos  Programas  Federais  de

assistência,  por  ter  membro  servidor  público,  foi

beneficiado pelo “Bolsa Graccho”;

5 - mesma situação de Savanna Greyce dos Santos e

Luzinete Nunes da Mota Silva, que também são  servidoras
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públicas  municipais e  beneficiárias  do  Programa

Assistencial;

6 - Ayse Nathaly Alves dos Santos é professora da

rede  particular  de  ensino  e  sua  genitora  também  é

aposentada;

7  -  a  senhora  Maria  do  Socorro  Aragão é

aposentada  e  reside  sozinha,  portanto,  não  tem  filho

matriculado em escola pública municipal;

8 - já na família da beneficiária  Fernanda da

Mota, ambos os nubentes trabalham na prefeitura de Graccho

Cardoso/SE e residem na cidade de Gararu/SE;

9  - Ancelmo  Barbosa  Santos é  comerciante  de

veículos e reside em N. Sra. da Glória/SE; 

10 -  Luana Pricila Aragão Santos reside em N.

Sra. da Glória/SE e é cadastrada em colônia de pescadores

em Gararu/SE; 

11 - João Paulo Nunes Mota é proprietário de dois

veículos e reside em Gararu/SE, sequer foi localizado pela

Polícia Federal;

12 -  Kathleen Catherine de Oliveira reside em

Aracaju/SE.

Da análise do relatório da Polícia Federal, pode-

se concluir, a partir da amostragem diligenciada, ante a

vasta gama de beneficiários, que o cadastro das famílias

beneficiárias  foi  realizado  sem  a  devida  análise  do

cumprimento dos requisitos legais, não fazendo menção à

renda  familiar,  à  residência  há  ao  menos  um  ano  e  à

existência de filho matriculado na rede pública municipal,

com a finalidade de verificar o enquadramento no perfil do

Programa Assistencial, beneficiando pessoas solteiras, sem
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filhos,  aposentados,  pensionistas,  servidores  públicos

etc, deixando patente o perfil eleitoreiro da distribuição

dos recursos financeiros. 

Por fim, em complementação às diligências acima,

a  Divisão  de  Serviço  Social  do  Ministério  Público  do

Estado  de  Sergipe  realizou  visitas  a  um  grupo  de

beneficiários do referido programa, tendo concluído que:

“No tocante ao valor do benefício, nos relatos
coletados pela equipe do MPSE restou claro que os
beneficiários  receberam  os  valores  de  forma
aleatória, sem datas precisas para o pagamento,
alguns deles não ultrapassando o quantitativo de
04 parcelas, contrariando o disposto no artigo 3.
da mesma Lei.5

(…)
De acordo com a Lei sinalizada, no ser art. 5.,
as  famílias beneficiárias  pelo Programa  “Bolsa
Graccho”  seriam  acompanhadas  pela  Secretaria
Municipal de Ação Social e Trabalho por meio do
Centro  de  Referência  de  Assistência  Social  –
CRAS.  Entretanto,  foi  observado  que  os
contemplados,  após  o  cadastro  não  foram
assistidos conforme a proposta do Programa.
(…)
De acordo com os dados obtidos da amostra (08)
das pessoas que foram beneficiadas com o Programa
“Bolsa Graccho”, a equipe da DIVSS identificou
que 05 dos beneficiários não atendiam a todos os
critérios estabelecidos pela Lei n. 191/2013, que
criou  o  referido  Programa.  Dentre  aqueles,  na
época do cadastro, 03 (três) não possuíam filhos
(Ailton de Aragão, Ayse Nathaly Alves dos Santos
e Fernanda da Mota), considerando que o art. 2.,
II, ressalta que o beneficiário deve ter filho
matriculado na rede municipal de ensino; e 02 não
residiam no município (João Paulo Nunes da Mota e
Maria Verônica de Andrade), consoante expresso no

5 Art. 3. A família que se enquadrar nos critérios estabelecidos no
art. 2. desta Lei receberá mensalmente o benefício no valor de R$
100,00 (cem reais), podendo esse valor ser aumentado progressivamente
até o valor de R$ 300,00 (trezentos reais).
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inciso I, que o mesmo deve residir no município
há 1 ano. (destaquei).

Os  documentos  acostados  comprovaram  que  foram

realizados  pagamentos,  pelo  menos,  até  maio  de  2016 a

beneficiários do Programa “Bolsa Graccho”. Observe-se que,

até dezembro de 2015, conforme relação encaminhada pelo

Banese,  os  pagamentos  eram  realizados  mediante  depósito

bancário, porém, em 2016 possou-se a efetuar pagamentos às

mesmas pessoas por meio de cheques.

Dessa forma, resta sobejamente demonstrado que o

Programa Assistencial “Bolsa Graccho”, para ser executado,

precisaria observar os requisitos legalmente exigidos. No

entanto, as inúmeras provas carreadas aos autos deixaram

patenteados  a  não  mais  poder  que  o  benefício  era

distribuído  sem  qualquer  preocupação  com  o  perfil  da

família  beneficiária,  pois  visava  somente  a  utilização

político-eleitoral.

Por isso, volto a frisar a importância da análise

do relatório da Polícia Federal, a partir do qual se pode

concluir, sem qualquer margem de dúvida, que o cadastro

das  famílias  beneficiárias  foi  realizado  sem  a  devida

análise  dos  cumprimentos  dos  requisitos  legais,  não

fazendo menção à renda familiar, à residência há ao menos

um ano e à existência de filho matriculado na rede pública

municipal, com a finalidade de verificar o enquadramento

no perfil do Programa Assistencial,  beneficiando pessoas

solteiras,  sem  filhos,  aposentados,  pensionistas,

servidores  públicos  etc, deixando  patente  o  perfil

eleitoreiro da distribuição dos recursos financeiros. 
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II. DO DIREITO

Conforme  delineado  nos  fatos,  o  Programa  “Bolsa

Graccho”  se  trata  de um  mecanismo  condicional  de

transferência  de  recursos,  cujas  condicionantes  estão

elencadas no art. 2º da Lei Municipal de Graccho Cardoso

nº 191/2013, segundo a qual, os requisitos para a família

e/ou pessoa participar do Programa “Bolsa Graccho”, que

são:

I- Residir no Município de Graccho Cardoso há pelo
menos um ano;

II–  ter  filho  matriculado  na  rede  municipal  de
ensino;

III–  ser  cadastrado  na  Secretaria  Municipal  de
Assistência Social de Graccho Cardoso;

IV–  ser  avaliado  por  técnico  social  (assistente
social)  do  município  de  Graccho  Cardoso,  com  parecer
favorável à liberação do benefício;

V– ter renda per capta de até um salário mínimo por
membro da família;

VI- estar incluída e com seus dados atualizados no
Cadastro  Único  para  os  Programas  Sociais  do  Governo
Federal;

VII-  participar  das  reuniões  semestrais  com  a

equipe técnica que acompanhará o Programa Bolsa Graccho..

Por sua vez, o art. 3º da mencionada Lei dispõe

que:

Art.  3.  A  família  que  se  enquadrar  nos  critérios
estabelecidos no art. 2. desta Lei receberá mensalmente
o benefício no valor de R$ 100,00 (cem reais), podendo
esse valor ser aumentado progressivamente até o valor
de R$ 300,00 (trezentos reais)..
 

Como se vê, as limitações de ordem legal, relativas

a concessão do referido auxílio financeiro, destinam-se a
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resguardar  a  impessoalidade  em  sua  concessão,  bem  como

prevenir  lesão  ao  erário,  com  dispêndio  de  recursos

públicos sem o imprescindível lastro normativo.

Não sendo observados esses requisitos, não poderia

o  gestor  público  conceder  os  benefícios  a,

aproximadamente,  300  (trezentas)  famílias  sem  a

observância  dos  requisitos  legais,  o  que  acarretou

irremediavelmente  lesão  não  só  ao  princípio  da

impessoalidade, mas também danos ao erário, na medida em

que os recursos investidos não alcançaram o público-alvo

do  programa  e,  consequentemente,  não  chegaram  aos

resultados planejados, deixando à margem de seu alcance

aqueles que realmente necessitavam do auxílio financeiro,

ou seja, punindo duplamente a população carente daquele

município, a qual arcava com o custo do programa por meio

dos  tributos  e  não  auferia  seus  resultados  diante  dos

desvios apontados.    Exatamente por isso, o demandado deve

ser responsabilizado.

Fincadas estas premissas, não atendidas as normas

impostas  pela  legislação,  haja  vista  não  atender  a

qualquer dos requisitos legais, ganha especial relevo a

responsabilização  do  acionado  pela  reparação  dos

correlatos prejuízos, conforme passa a expor. 

A  responsabilidade  do  demandado  advém  da

inobservância a normas destinadas a resguardar o interesse

público, agindo em benefício do interesse privado e, com

isso, causando dano ao erário e atingido o princípio de

estatura constitucional.
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2.1 - ADEQUAÇÃO TÍPICA FORMAL E MATERIAL – PRESENÇA DO

ELEMENTO SUBJETIVO – CARACTERIZAÇÃO DO ATO DE IMPROBIDADE

ADMINISTRATIVA.

Inicialmente,  cumpre  ressaltar  que  o  ato  de

improbidade administrativa para acarretar a aplicação das

sanções previstas no art. 37, § 4º, da Lex Maxima e art.

12  da  Lei  8.429/92  exige  a  presença  dos  seguintes

requisitos: a) sujeito ativo; b) sujeito passivo; c) ato

danoso consistente em enriquecimento ilícito, prejuízo ao

erário ou atentado contra os princípios da administração

pública; e d) dolo ou culpa do sujeito ativo.

É  comum  confundir  ato  de  improbidade

administrativa  com  ato  ilegal  e  lesivo  ao  patrimônio

público, pressuposto básico da ação popular. O conceito de

improbidade é bem mais amplo. É o contrário de probidade,

que significa qualidade de probo, integridade de caráter,

honradez. Logo, improbidade é o mesmo que desonestidade,

falta de probidade.

Assim,  conceitua-se  o  ato  de  improbidade

administrativa  como  sendo  aquele  praticado  por  agente

público, no exercício de suas funções ou a pretexto de

exercê-las, contrário às normas da moral, à lei e aos bons

costumes, ou seja, aquele ato que indica falta de honradez

e de retidão de conduta no modo de proceder perante a

administração pública direta ou indireta, nas três esferas

políticas,  independentemente  de  dano  patrimonial  ao

erário.

A Constituição Federal inseriu disposições para

prevenir e reprimir os atos de improbidade. A propósito,

prescreve o art. 37 da Constituição Federal, verbis: 

PROMOTORIA DE JUSTIÇA DA COMARCA DE AQUIDABÃ/SE
Fórum Juarez Figueiredo: Rua Eduardo Chaves, nº 93, CEP: 49.790-000

– Aquidabã/SE
Tel: (79) 3341-1411 e (79) 3341-1359

16



M
IN

IS
TÉRIO PÚBLIC

O

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SERGIPE
PROMOTORIA DE JUSTIÇA DA COMARCA DE AQUIDABÃ

DISTRITO JUDICIÁRIO DE GRACCHO CARDOSO

"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:...”.

No § 4º, o legislador constituinte predefiniu as

penalidades cabíveis ao dispor que: 

“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”.

Por sua vez, para ocorrer o ato de improbidade

administrativa  é  necessário  que  ocorra  um  dos  atos

previstos nos arts. 9º, 10 e 11 da Lei n. 8.429/92, quais

sejam, atos de improbidade administrativa que importam no

enriquecimento ilícito, que causam prejuízo ao erário, ou

que atentam contra os princípios da administração pública,

independentemente  de  dano  patrimonial  ao  erário.  Assim,

deve  haver  ao  menos  um  prejuízo  moral  à  Administração

Pública. 

Observe-se,  conforme  consignado  acima,  que  o

demandando  executou  programa  de  auxílio  financeiro

destinado a famílias hipossuficientes com evidente desvio

de  finalidade,  acarretando  graves  consequências  ao

interesse público e à coletividade, em claro ato de favor

ao interesse próprio  .

Portanto,  no  caso  em  tela,  ao  demandado,

investido  na  função  de  Prefeito  de  Graccho  Cardoso/SE,
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incumbia  a  gestão  municipal  de  forma  a  resguardar  o

interesse  público,  todavia,  com  seu  ato,  preferiu

favorecer  aos  interesses  privados,  praticando  ato  com

finalidade diversa da prevista em lei, além de causar dano

ao  erário  ao  doar  valores  a  diversas  pessoas  sem  a

observância das formalidades legais.

Agindo desta forma, o Sr. José Nicárcio revelou

seu  total  desrespeito  à  Constituição  e  às  leis,

demonstrando  a  deliberada  intenção  de  agir  de  forma

irresponsável com a coisa pública,  restando por incorrer

em ato de improbidade administrativa que atenta contra os

princípios  da  administração  pública  e  que  causa  perda

patrimonial do erário, previstos nos artigos 10 e 11, da

Lei Federal n. 8.429/92, in litteris:

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:
(…)
III - doar à pessoa física ou jurídica bem como ao ente
despersonalizado,  ainda  que  de  fins  educativos  ou
assistências,  bens,  rendas,  verbas  ou  valores  do
patrimônio  de  qualquer  das  entidades  mencionadas  no
art. 1º desta lei, sem observância das formalidades
legais e regulamentares aplicáveis à espécie; 

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

Pública,  causadora  de  perniciosas  consequências  ao

interesse  público,  não  pode  ser  vista  como  "mera

desorganização"  ou  "falta  de  habilidade"  do  gestor

público,  configurando  verdadeira  prática  de  improbidade

administrativa,  emergindo  sempre  que  o  administrador,

através  de  atos  ou  omissões  ilegais,  realize  gestão

pública  com  grave  ineficiência  e  deslealdade

institucional, dentre outras possíveis inobservâncias aos

deveres subjacentes à legalidade e demais princípios que

regem  a  Administração.  Tal  posicionamento  já  foi,

inclusive, adotado pelo Egrégio STJ:

ADMINISTRATIVO  –  AÇÃO  CIVIL  PÚBLICA  –  ATO  DE
IMPROBIDADE – EX-PREFEITO – CONTRATAÇÃO DE SERVIDORES
MUNICIPAIS  SOB  O  REGIME  EXCEPCIONAL  TEMPORÁRIO  –
INEXISTÊNCIA DE ATOS TENDENTES À REALIZAÇÃO DE CONCURSO
PÚBLICO DURANTE TODO O MANDATO – OFENSA AOS PRINCÍPIOS
DA LEGALIDADE E DA MORALIDADE.
(...)
2. Para a configuração do ato de improbidade não se
exige  que  tenha  havido  dano  ou  prejuízo  material,
restando alcançados os danos imateriais.
(...)
4. Diante das Leis de Improbidade e de Responsabilidade
Fiscal, inexiste  espaço  para  o  administrador
"desorganizado"  e  "despreparado",  não  se  podendo
conceber que um Prefeito assuma a administração de um
Município sem a observância das mais comezinhas regras
de direito público(...)
5. Recurso especial conhecido em parte e, no mérito,
improvido. (STJ - REsp 708170 / MG ; RECURSO ESPECIAL
2004/0171187-2  –  Min.  Eliana  Calmon,  2ª  Turma,  DJ
19.12.2005 p. 355). - Destaquei.

Impende  ressaltar  que  para  configurar  a

improbidade administrativa nestes casos  basta a prova da

ofensa a princípio.  Em consequência, o demandado, sendo

agente  público,  atentou  contra  os  Princípios  da
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Administração  Pública  previstos  no  artigo  37  da

Constituição  Federal,  notadamente  os  da  LEGALIDADE,

IMPESSOALIDADE, EFICIÊNCIA E MORALIDADE ADMINISTRATIVA. 

Não bastasse, n  ão é demais salientar que os fatos

narrados, além de representar grave e intolerável ofensa a

princípios  que  regem  a  administração  pública,  trouxe

significativos prejuízos à municipalidade, ante o    patente

direcionamento das verbas públicas a quem não fazia jus  . 

Contudo,  no  caso  em  tela,  a  condenação  do

requerido  limita-se  apenas ao  ato  de  improbidade

administrativa que causou prejuízo ao Erário  (art. 10 da

LIA), uma vez que a ofensa a princípios da Administração

Pública, in casu,  atua como verdadeira  regra de reserva,

nos  casos  em  que  ato  de  maior  gravidade  não  for

constatado.

Quanto ao tema, apresentamos a doutrina do colega

do  Ministério  Público  do  Paraná,  Dr.  MATEUS  BERTONCINI6

(grifou-se):

“Outra coisa que se observa, é que o art. 11
é certamente o dispositivo da Lei 8.429/92 de
maior grau de abrangência, haja vista serem
os  princípios de  que  trata,  naturalmente,
normas de generalidade superior relativamente
àqueles que descrevem condutas. Sendo assim,
o operador do direito haverá de aplicar essa
disposição  como  regra  de  reserva,  ou  seja,
somente nos casos em que a conduta do agente
público não esteja prevista em qualquer outra

6 Ato de Improbidade Administrativa – 15 Anos da Lei nº 8.429/1992. Ed.
RT, p. 212, p. 166.
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norma  de  maior  especialidade  expressamente
prevista na Lei n. 8.429/92”.

O caso aqui tratado é grave e, diríamos nós, é de

extrema  gravidade,  uma  vez  que  foram  desrespeitadas

atropeladas  normas  de  ordem  pública,  com  graves

consequências  para  a  coletividade  que  realmente

necessitava do auxílio.

Neste cenário, em razão da violação da referida

norma,  ao  Requerido  devem  ser  aplicadas  as  penalidades

previstas no art. 12 da Lei Federal n. 8.429/92.

“Art. 12. Independentemente das sanções penais, civis
e  administrativas,  previstas  na  legislação
específica,  está  o  responsável  pelo  ato  de
improbidade sujeitos às seguintes cominações:
(…)
II - na hipótese do art. 10, ressarcimento integral
do  dano,  perda  dos  bens  ou  valores  acrescidos
ilicitamente  ao  patrimônio,  se  concorrer  esta
circunstância, perda da função pública, suspensão dos
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. DOS PEDIDOS

Ante o exposto, requer o Ministério Público:

a) Seja notificado o requerido, na forma do § 7º,

do art. 17, da Lei nº 8.429/92, para, querendo, oferecer

manifestação no prazo de 15 (quinze) dias;

PROMOTORIA DE JUSTIÇA DA COMARCA DE AQUIDABÃ/SE
Fórum Juarez Figueiredo: Rua Eduardo Chaves, nº 93, CEP: 49.790-000

– Aquidabã/SE
Tel: (79) 3341-1411 e (79) 3341-1359

21



M
IN

IS
TÉRIO PÚBLIC

O

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SERGIPE
PROMOTORIA DE JUSTIÇA DA COMARCA DE AQUIDABÃ

DISTRITO JUDICIÁRIO DE GRACCHO CARDOSO

b) Após  o  recebimento  da  petição  inicial,  a

citação do réu, nos termos do art. 17, § 9º, da Lei nº.

8.429/92;

c) A condenação do réu às penalidades previstas

no art. 12, inciso II, da Lei nº. 8.429/92;

d) A condenação do réu ao pagamento das custas

processuais;

e) A produção de provas, por todos os meios em

direito admitidos.

Dá-se à causa o valor de R$ 100.000,00 (cem mil

reais).

Aquidabã, 05 de outubro de 2017.

Waltenberg Lima de Sá
Promotor de Justiça
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