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Colaboração: André Luis Bortolini, Promotor de Justiça Coordenador do GEPATRIA da região de União da

Vitória.

O instituto do cargo de provimento em comissão destina-se exclusivamente ao exercício

de atribuições de direção, chefia e assessoramento, sendo descabida essa modalidade

de provimento para o exercício de atividades técnicas, operacionais ou burocráticas.

Objetivo

Este Protocolo de Investigação visa a definir parâmetros operacionais para fiscalizar a

legalidade na utilização dos cargos de provimento em comissão na Administração Pública

e apurar eventuais ilícitos relacionados ao tema.

Parâmetros normativos e jurisprudenciais

Constituição da República de 1988, artigo 37, incisos II e V, e § 2º.

Constituição do Estado do Paraná, artigo 27, incisos II e V.

Lei  criadora  do  cargo  em  comissão,  a  qual  deverá  fixar  a  denominação,  a

remuneração, definição das atribuições e eventuais requisitos de investidura.

Lei nº 6.174/1970 (Estatuto dos Funcionários Civis do Paraná), artigos 12 e 13.
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Prejulgado nº 25 do Tribunal de Contas do Estado do Paraná (TCE/PR)1.

Tese firmada pelo Supremo Tribunal Federal no Recurso Extraordinário 1.041.210,

com repercussão geral reconhecida (Tema 1010)2.

Questões de fato a serem apuradas

Descrição detalhada das atribuições do cargo prevista em lei, sem a utilização de

designações genéricas.

Compatibilidade das atribuições do cargo definidas na lei  com as atividades de

chefia, direção ou assessoramento.

Análise da posição do cargo no plano hierárquico do quadro de servidores e a

existência de subordinados no caso de funções de direção e chefia.

Compatibilidade entre o número de cargos de provimento efetivo e em comissão,

em atendimento aos princípios da proporcionalidade e eficiência, pois o provimento

destes últimos deve guardar relação com a estrutura hierárquica do órgão.

Eventual cessão do servidor comissionado a outro órgão.

Vínculo político ou de parentesco entre nomeante e nomeado.

Diligências investigatórias

Requisitar os assentos funcionais e a ficha financeira do servidor comissionado.

1 Disponível em: https://www1.tce.pr.gov.br/conteudo/prejulgado-n%C2%BA-25/306798/area/242
2 Disponível  em:  http://www.stf.jus.br/portal/jurisprudenciaRepercussao/verAndamentoProcesso.asp?
incidente=5171382&numeroProcesso=1041210&classeProcesso=RE&numeroTema=1010
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Consultar a lei que criou o cargo, a qual necessariamente deve discriminar suas

atribuições de maneira detalhada e sem a utilização de expressões ou designações

genéricas.

Verificar a existência de eventual parentesco entre o servidor comissionado e o

superior hierárquico, apto a caracterizar a prática de nepotismo, inclusive cruzado.

Consultar redes sociais de servidores comissionados para verificar se participaram

de  campanhas  eleitorais  e/ou se  mantêm  vínculo  de  amizade  com  agentes

políticos.

Consultar o site do Tribunal Superior Eleitoral para verificar se o servidor ocupante

do  cargo  de  provimento  em  comissão  é  filiado  a  partido  político  ou  realizou

doações de campanha.

Oitiva do agente investigado, bem como de servidores lotados no mesmo órgão, de

preferência todos no mesmo dia, a fim de que relatem as funções de fato exercidas

pelo servidor e quem seriam seus supostos subordinados, no caso de funções de

direção e chefia.

Consultar  o  Portal  de  Transparência  do  órgão  contratante  para  verificação  da

remuneração do servidor, em especial o eventual pagamento de gratificação por

tempo  integral  e  dedicação  exclusiva  (TIDE)  ou  de  horas  extras  ou  ainda  o

recolhimento  de  Fundo  de  Garantia  por  Tempo  de  Serviço  (FGTS),  verbas

incompatíveis com a natureza dos cargos de provimento em comissão.

Atuação extrajudicial

Expedição de Recomendação Administrativa, concedendo-se prazo razoável para

que o órgão ou a entidade pública regularize o quadro de servidores, exonerando

os servidores ocupantes de cargos em comissão que desempenham atribuições
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típicas  de  cargos  de  provimento  efetivo,  como  as  de  natureza  operacional,

administrativa, técnica ou científica de caráter permanente, bem como para que

adote providências para adequar a legislação que trata do tema.

Proposição de Termo de Ajustamento de Conduta para: (i) regularizar o quadro de

servidores  comissionados,  de  forma alternativa  à  expedição de Recomendação

Administrativa;  (ii)  eventualmente  compor  o  ato  de  improbidade  administrativa,

caso reste evidenciada a sua prática.

Caso a Recomendação Administrativa não seja cumprida ou não seja possível a

celebração do Termo de Ajustamento de Conduta para regularizar a legislação,

encaminhar  representação  à  Subprocuradoria-Geral  de  Justiça  para  Assuntos

Jurídicos, Núcleo de Controle de Constitucionalidade3.

Encaminhamento de representação ao Tribunal de Contas do Estado em face dos

agentes públicos envolvidos, se constatado o provimento de cargo em comissão

para  funções que não sejam de direção,  chefia  ou  assessoramento  (artigo  87,

inciso II, alínea “c”, da Lei Complementar Estadual nº 113/2005). 

Atuação judicial

Ação  civil  pública,  com  pedido  de  tutela  de  urgência  de  natureza  antecipada,

requerendo a exoneração de servidores comissionados em situação de ilegalidade,

combinado com o pedido de abstenção de novas nomeações em descumprimento

ao comando constitucional4.

Ação civil  pública pela prática de ato de improbidade administrativa em face da

autoridade nomeante, do servidor ocupante de cargo de provimento em comissão
3 Vide  orientações  constantes  de  estudo  disponível  na  página  eletrônica  deste  Centro  de  Apoio:
http://www.patrimoniopublico.mppr.mp.br/arquivos/File/Legislacao/Estudos_legislativos/
Estudo_Controle_de_Constitucionalidade_completo.pdf
4 O  Centro  de  Apoio  disponibiliza  em sua  página  eletrônica  modelos  de peças  sobre  a  temática  dos
comissionados: http://www.patrimoniopublico.mppr.mp.br/modules/conteudo/conteudo.php?conteudo=857 
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e, conforme o caso, do superior hierárquico deste. Possível tipificação: artigo 11 da

Lei no 8.429/1992 ou, ainda, artigo 9º, caso fique comprovado que os proventos do

servidor comissionado são superiores aos proventos do servidor efetivo do qual ele

exerce as mesmas atribuições.

Denúncia pela prática do crime do artigo 1º, inciso XIII, do Decreto-Lei nº 201/1967,

caso os fatos não envolvam autoridade com foro por prerrogativa de função.

5



Colaboração: Kele Cristiani Diogo Bahena, Promotora da Justiça Coordenadora do GEPATRIA da região de

Santo Antônio da Platina.

A regra constitucional  para acesso aos cargos públicos é mediante concurso público.

Constatada a  ocorrência  ilícitos  no  intuito  de  burlar  ou  fraudar  essa via  de  ingresso,

caberá a atuação do Ministério Público para reprimir tal prática.

Objetivo

Este Protocolo de Investigação visa a definir parâmetros operacionais para a fiscalização

dos atos administrativos relacionados à seleção de pessoal por concurso público.

Parâmetros normativos

Constituição da República de 1988, artigo 5º, caput, e artigo 37, caput, incisos I, II,

III e IV.

Constituição do Estado do Paraná, artigo 27, caput e incisos I, II, III e IV.

Lei Estadual nº 15.139/2006, artigos 34 a 40.

Lei Estadual nº 14.274/2003.
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Questões de fato a serem apuradas

Previsão normativa local acerca da realização de concurso público.

Previsão em lei  dos cargos e  vagas que serão objeto  do  concurso,  com seus

requisitos, atribuições detalhadas e carga horária.

Estudo  prévio  do  impacto  orçamentário-financeiro  relativo  ao  certame  e  às

contratações daí decorrentes, bem como dos índices de despesas com pessoal

alcançados.

Contratação de pessoa jurídica idônea, atestada por certidões negativas e outros

meios  de  informação,  preferencialmente,  universidades  ou  fundações  públicas,

para a realização do concurso, com capacidade técnica demonstrada por meio de

existência  de  uma  sede  física,  registro  de  profissionais  nos  órgãos  de  classe

correspondente, número de funcionários suficiente para o trabalho, suporte para

correção mecânica das provas e considerável tempo de atividade no ramo.

No caso de contratação de universidades e fundações vinculadas a universidades,

existência de prévio procedimento de dispensa de licitação, com cotação de preços

entre entidades do mesmo perfil, e a adequação do seu objeto à hipótese prevista

no artigo 24, inciso XIII, da Lei nº 8.666/1993.

Na hipótese de contratação de empresa privada para a realização do concurso,

existência  de  prévio  procedimento  licitatório,  no  qual  deve  ser  levado  em

consideração não apenas o preço, mas também a melhor técnica.

Quadro  de  pessoal  da  entidade  realizadora  do  concurso  de  profissionais  com

formação nas áreas de atuação que apresentam vagas a serem preenchidas, em
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decorrência  da  inviabilidade  de  subcontratação  (artigo  78,  inciso  VI,  Lei  nº

8.666/1993).

Ampla publicidade do certame, com a publicação do edital de abertura na imprensa

oficial do Município e no seu site, bem ainda divulgando-o por meio de matérias

escritas nos jornais de circulação regional e no site da pessoa jurídica contratada

para realizá-lo.

Publicação  de  todos  os  atos  do  concurso,  pelo  menos,  na  imprensa oficial  do

Município, no site do ente público e no site da instituição realizadora do certame.

Período razoável para as inscrições de, no mínimo, 15 (quinze) dias, e também

para os recursos em todas as fases do certame.

Nos cargos que exijam formação em curso superior ou curso técnico, observância

se as questões de conhecimentos específicos são em quantidade/peso superior às

demais  questões (cerca  de 70% da prova),  a  fim de se  evitar  aprovados sem

conhecimento nas matérias afetas ao cargo a ser preenchido.

Exigência de prova prática, com critérios objetivos, para cargos cuja avaliação exija

a demonstração de conhecimentos práticos, tais como, motorista e operador de

máquinas, por exemplo.

Afastamento dos atos de preparação do concurso pelo servidor efetivo que deseje

realizar a prova,  ou exoneração do cargo do servidor comissionado que tenha a

mesma  intenção,  bem  como  a  prévia  rescisão  do  contrato  com  o  profissional

autônomo que prestar serviços ao ente/órgão promovente do certame, quando o

profissional  que  pretender  concorrer  a  uma  vaga  tiver  ou  puder  vir  a  ter

interferência  nos  atos  administrativos  que  desencadeiam  a  contratação  da

instituição  responsável  pelo  certame  (membros  da  comissão  de  fiscalização,

membros da comissão de licitação, advogados que emitem pareceres, contadores,

tesoureiros, etc.).
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Afastamento das funções relacionadas ao certame dos servidores, membros de

comissão fiscalizadora ou demais pessoas envolvidas no concurso que tenham

relação de parentesco com qualquer candidato.

Na  prova  de  títulos,  verificação  se  a  titulação  exigida  refere-se  a  cursos  de

especialização  com  no  mínimo  360  horas  de  carga  horária  (pós-graduação,

mestrado e doutorado), evitando-se a consideração de meros cursos de formação,

notadamente  aqueles  que  servidores  públicos  têm acesso  em razão  do  ofício,

evitando-se privilegiar quem já ocupe cargo na Administração Pública.

Comissão fiscalizadora do concurso público, com membros de reputação ilibada,

eleitos entre integrantes do Executivo (servidor  efetivo),  Legislativo,  Ordem dos

Advogados  do  Brasil,  membros  da  sociedade  civil,  etc.,  para  acompanhar  e

fiscalizar  os  trabalhos  do  concurso,  sendo  que  os  nomes  das  pessoas  que

compõem tal comissão estejam expressos no edital do certame.

Assinatura  no  verso  dos  gabaritos  por  todos  os  membros  da  Comissão

Fiscalizadora, com o objetivo de impedir a troca posterior de gabaritos.

Divulgação  das  provas  (caderno  de  questões),  a  fim  de  proporcionar  aos

candidatos o exercício do direito de recurso, previsto em edital.

Observância do número de ordem nas alterações no edital do concurso, mediante

“Edital de Retificação”.

Observância das Leis Estaduais nº 15.139/2006 e 14.274/2003 que dispõem sobre

a reserva de vagas para pessoas portadoras de deficiência e afrodescendentes, no

caso do ente/órgão não dispor de lei própria.

Verificação  da  existência  de  profissional  contratado  de  forma  irregular  para

desempenhar as funções de cargo para o qual há aprovados em concurso público.
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Existência de cláusula no edital de abertura do concurso que disponha sobre os

critérios justos de desempate, considerando como primeiro critério a condição de

“idoso”, prevista no Estatuto do Idoso, e como último, o sorteio.

Comprovação de que o candidato aprovado foi convocado por meio de carta com

aviso de recebimento (AR), no endereço cadastrado pelo candidato no momento

da inscrição ou conforme atualização posterior, ou por outro meio especificado no

edital, sem prejuízo da publicação no órgão oficial de imprensa.

Declaração do candidato aprovado no concurso público de que não ocupa outro

cargo ou emprego público em qualquer das esferas do governo, bem como não

percebe  benefício  proveniente  de  regime  próprio  de  previdência  social  ou  do

Regime Geral de Previdência Social relativo a emprego público (artigo 37, § 10 da

CR/1988), salvo se tratar das exceções previstas no artigo 37, incisos XVI e XVII,

hipótese  nas  quais  deverá  ser  observada  a  carga  horária  semanal,  a

compatibilidade de horários  e a atenção aos limites  remuneratórios estipulados

pelo inciso XI, do artigo 37 da CR/1988.

Existência  em arquivos do ente/órgão promovente  de todos os  documentos do

certame, durante o prazo de validade do concurso público e, havendo prorrogação,

até o término desta.

Publicação no órgão oficial de imprensa e no site do ente/órgão promovente de

eventual prorrogação do prazo de validade do concurso, sob pena de ineficácia

deste ato e consequente nulidade das contratações efetuadas.

Destinação dos valores pagos pelos candidatos, a título de taxa de inscrição no

concurso público, exclusivamente para as contas do ente que tenha competência

para  arrecadação  (Município,  Estado),  e  não  na  conta  da  pessoa  jurídica

realizadora  do  concurso  ou  dos  órgãos  e  Poderes  tomadores  do  serviço,  não

integrando a taxa o valor relativo à prestação dos serviços.
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Comunicação de todos os atos de admissão de pessoal ao Tribunal de Contas,

conforme Instrução Normativa nº 142/2018 do TCE/PR, desde a fase interna da

licitação para a escolha da instituição que realizará o certame até, se for o caso,

eventual anulação total  ou parcial  do procedimento, uma vez que os concursos

públicos devem ser registrados naquela Corte.

Diligências investigatórias

Requisição do processo licitatório ou de dispensa de licitação por meio do qual se

contratou a pessoa jurídica encarregada de realizar o concurso público e de sua

fase interna de elaboração.

Requisição do índice de gastos com pessoal e do estudo do impacto orçamentário-

financeiro prévios ao concurso.

Verificação do envolvimento entre as pessoas jurídicas participantes do certame ou

entre estas e algum agente público.

Requisição do edital de concurso público e de todos os atos subsequentes.

Requisição do caderno de questões e dos gabaritos, caso se mostre necessário.

Consulta ao site/portal da transparência do ente/órgão promovente e da pessoa

jurídica  encarregada  da  realização  do  concurso,  a  fim  de  verificar  todas  as

publicações.

Requisição de informações sobre parentesco entre os servidores envolvidos nos

atos do certame com candidatos.

Requisição de informações sobre servidores do ente/órgão envolvidos nos atos do

certame e inscritos para a prova.
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Conferência  de  nomes  de  supostos  favorecidos,  apontados  em representação,

figurando na lista de aprovados e requisição da ficha funcional deles.

Oitiva  de  candidatos  e  demais  pessoas  que  possam  esclarecer  os  fatos

representados ou alguma situação pontual.

Pesquisa em redes sociais de vínculos entre candidatos e agentes políticos e/ou

públicos responsáveis pela abertura e realização do certame.

Pesquisa no site do Tribunal Superior Eleitoral de filiação partidária e doações de

campanha para políticos por parte de candidatos supostamente favorecidos em

concurso.

Atuação extrajudicial

Expedição de Recomendação Administrativa, concedendo-se prazo razoável para

a correção dos atos do concurso que possam ser aproveitados, sem prejuízo da

suspensão  do  certame,  caso  se  mostre  necessário,  ou  a  anulação  dos  atos

realizados, na hipótese de vício insanável.

Proposição de Termo de Ajustamento de Conduta para: (i) correção ou anulação

dos atos do concurso público, de forma alternativa à expedição de Recomendação

Administrativa;  (ii)  eventualmente  compor  o  ato  de  improbidade  administrativa,

caso reste evidenciada a sua prática.

Encaminhamento  de  representação  ao  Tribunal  de  Contas  do  Estado,  se

constatada a não observância das normas legais aplicáveis (i) para a contratação

da pessoa jurídica que realizou o certame; ou (ii) para a admissão de pessoal; ou

(iii)  quando  não  for  respeitada  nas  nomeações  a  ordem  de  classificação  dos

candidatos aprovados (artigo 87, inciso III, alínea “d”, inciso IV, alíneas “b” e “c”, da

Lei Complementar Estadual nº 113/2005). 
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Atuação judicial

Afastamentos  cautelar  de  sigilo  bancário,  fiscal  e  telemático  dos  investigados,

assim como interceptações telefônicas.

Busca e  apreensão  de documentos,  indisponibilidade  de  bens (preparatória  ou

incidental, da ação civil pública pela prática de ato de improbidade administrativa).

Ação civil pública para anulação dos atos do concurso público, postulando-se em

tutela de urgência a suspensão do certame e atos dele decorrentes. Essa demanda

pode ser eventualmente cumulada com a de improbidade e a de responsabilização

por atos lesivos à Administração Pública, se for o caso.

Ação  civil  pública  pela  prática  de  ato  de  improbidade  administrativa.  Possível

tipificação: artigo 10, inciso VIII, e artigo 11, inciso V, da Lei nº 8.429/1992.

Ação civil pública de responsabilização pela prática de atos lesivos à Administração

Pública,  em  caso  de  fraude  na  seleção  ou  contratação  da  pessoa  jurídica

promotora do certame (artigo 5º da Lei nº 12.846/2013).

Denúncia pela prática dos crimes tipificados no artigo 311-A do Código Penal e/ou

artigos 89 e 90 da Lei de Licitações, sem prejuízo de outros tipos penais, conforme

o  caso,  se  os  fatos  não  envolverem  autoridade  com  foro  por  prerrogativa  de

função.
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Colaboração: Fábio Hideki  Nakanishi,  Promotor de Justiça ex-Coordenador do GEPATRIA da região de

Umuarama, e André Luis Bortolini, Promotor de Justiça Coordenador do GEPATRIA da região de União da

Vitória.

O tem é regulamentado pela Lei nº 11.788/2008 (Lei do Estágio).  Os atos ilícitos mais

comuns na esfera pública se relacionam à contratação de estagiários sem teste seletivo,

em ofensa aos princípios da Administração Pública. Ademais, é comum o desvirtuamento

do caráter pedagógico do estágio, mediante a utilização de estagiários como mão de obra

de baixo custo, em detrimento da investidura de servidores efetivos.

Objetivo

Este protocolo de investigação visa a definir parâmetros operacionais para fiscalizar a

legalidade na contratação de estagiários pela Administração Pública e apurar eventuais

ilícitos relacionados ao tema.

Parâmetros normativos

Lei nº 11.788/2008.

Eventual ato normativo local que regulamente a seleção de estagiários.

 Lei nº 8.429/1992, artigo 11, caput e inciso I.
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Questões de fato a serem apuradas

Matrícula e frequência do estagiário em curso de educação superior, de educação

profissional, de ensino médio ou da educação especial. 

Realização do estágio em unidade com condições de propiciar experiência prática

na linha de formação do estudante.

Complementação do ensino e da aprendizagem, a serem planejados, executados,

acompanhados  e  avaliados  em  consonância  com  os  currículos,  programas  e

calendários acadêmicos.

Realização de teste seletivo pela Administração Pública.

Diligências investigatórias

Requisitar  ao órgão contratante esclarecimentos sobre a forma de seleção dos

estagiários, a celebração do termo de compromisso com a instituição de ensino e

os estagiários, a relação completa contendo o nome dos estagiários, o curso que

cada um realiza e o local de lotação no ente público.

Obter também informações sobre a existência de ato normativo que regulamente a

contratação de estagiários e estabeleça os valores da bolsa-auxílio.

Confrontar  o  regulamento  eventualmente  editado  pelo  ente  público  com  as

disposições da Lei nº 11.788/2008.
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Atuação extrajudicial

Expedição de Recomendação Administrativa ou proposição de Termo de Ajustamento de

Conduta, para possível adoção das seguintes obrigações:

Exoneração dos estagiários contratados ilegalmente e realização de teste seletivo

para  novas  contratações,  tendo  por  base  critérios  objetivos  previamente

determinados e divulgados em edital, de modo a possibilitar o controle público e a

escolha dos candidatos mais capacitados.

Observância  das  demais  disposições  da  Lei  nº  11.788/2008,  especialmente  a

supervisão do estagiário em seu ambiente de trabalho.

Regulamentação,  por  meio  de  ato  normativo  próprio  (por  exemplo,  decreto),

contemplando: (i) contratações de estagiários, com previsão dos níveis de ensino e

cursos  que  possibilitem  a  concessão  de  estágio;  (ii)  quantidade  de  vagas

disponíveis  em  cada  nível  de  ensino;  (iii)  valores  de  bolsa-auxílio  e  auxílio-

transporte (se existente) em cada nível de ensino; (iv) hipóteses de cabimento de

auxílio-transporte;  e  (v)  processo  seletivo  de  contratação,  com  previsão  de

publicação de edital divulgando o certame, indicando as vagas existentes, o valor

da  bolsa-auxílio,  prazo  de  inscrição,  a  forma  e  local  das  provas,  as  cláusulas

básicas do futuro contrato e a carga horária a ser cumprida.

Atuação judicial

Ação civil pública com preceito cominatório, tendo por objeto obrigações de fazer e

não  fazer,  a  fim  de  impor  ao  ente  público  respectivo,  conforme  o  caso,  o

cumprimento  das  obrigações  antes  mencionadas,  com  requerimento  de  tutela

provisória de urgência.

16



Havendo descumprimento de Recomendação Administrativa expedida ou do Termo

de Ajustamento  de Conduta  eventualmente  celebrado,  ingressar  com ação civil

pública  pela  prática  de  ato  de  improbidade  administrativa,  na  modalidade  de

violação de princípios (artigo 11, caput e inciso I, da Lei nº 8.429/1992), em face do

gestor público, sem prejuízo da execução do TAC, se houver.

O descumprimento de quaisquer requisitos mencionados ou o desvirtuamento do

objetivo de complementação educacional poderá representar desvio de função e

ensejar  o  pagamento  do  saldo  de  salário  e  depósitos  do  FGTS,  por  força  da

Súmula  nº  363  do  Tribunal  Superior  do  Trabalho  (TST),  ocasionando,  por

conseguinte,  a  responsabilização  do  gestor  público  pela  prática  de  ato  de

improbidade administrativa, na modalidade de dano ao erário (artigo 10, caput, da

Lei nº 8.429/1992).
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Colaboração: Fabrício Trevizan de Almeida, Promotor de Justiça Coordenador do GEPATRIA da região de

Francisco Beltrão.

Desvio de função constitui a conduta na qual o servidor público, efetivo ou comissionado,

passa a exercer atribuições distintas do cargo para o qual foi investido originariamente.

Tal situação não é admitida pelo ordenamento jurídico, tendo em vista que, além de violar

os princípios regentes da Administração Pública, burla a regra do concurso público.

Objetivo

Este Protocolo de Investigação visa a definir parâmetros operacionais para a apuração

dos casos envolvendo desvios de função e a responsabilização dos envolvidos.

Parâmetros normativos e jurisprudenciais

Constituição da República de 1988, artigo 37, incisos II e V.

Constituição do Estado do Paraná, artigo 27, incisos II e V.

Lei de criação do cargo e definidora de suas atribuições.

Lei nº 8.429/1992, artigo 11, caput, e inciso I.

Súmula Vinculante nº 43 do Supremo Tribunal Federal.

Súmula nº 378 do Superior Tribunal de Justiça.
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Diligências investigatórias

Requisitar  cópia  dos  assentos  funcionais  do  servidor  em  desvio  de  função,

incluindo  os  atos  de  nomeação/exoneração  e  os  atos  de  lotação  ou  relotação

(portarias, memorandos, decretos e ordens de serviço, etc.),  assim como a sua

ficha financeira, relativamente ao período da ilegalidade investigada.

Requisitar ou consultar a lei que criou o cargo e definiu suas atribuições.

Oitiva do agente em desvio, bem como de servidores lotados no mesmo órgão, a

fim de que relatem as funções de fato exercidas, ou ainda de terceiros que tenham

conhecimento do caso, como pessoas por ele atendidas.

Aferição da eventual  existência  de  outros  cargos/empregos públicos  no quadro

funcional do ente que possua as mesmas atribuições desempenhadas em desvio

de função pelo agente investigado.

Verificação das funções efetivamente desempenhadas pelo agente em desvio, com

a coleta de elementos como atos administrativos por ele praticados; menção em

escalas de trabalho; controle de frequência; espaço e estrutura a ele destinados

(gabinete, sala, computador, etc.);  login  e senha para acesso a computadores e

redes de internet;  e imagens em circuitos internos de segurança. Os achados da

inspeção  devem  ser  materializados  em  relatório  circunstanciado  da  diligência,

instruído com fotografias e demais evidências do desvio.

Atuação extrajudicial

Expedição de Recomendação Administrativa, concedendo-se prazo razoável para

que o órgão ou entidade pública regularize o quadro de servidores, mediante o

remanejamento  dos  servidores  para  o  desempenho  de  suas  atribuições  legais
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originárias e eventual exoneração dos servidores comissionados cuja regularização

não for possível.

Proposição de Termo de Ajustamento de Conduta para: (i) regularizar o quadro de

servidores  em  desvio  de  função,  de  forma  alternativa  à  expedição  de

Recomendação Administrativa;  (ii)  eventualmente  compor o  ato de  improbidade

administrativa, caso reste evidenciada a sua prática.

Encaminhamento de representação ao Tribunal de Contas do Estado em face dos

agentes públicos envolvidos (artigo 87, inciso II, alínea “c”, inciso IV, alínea “g”, da

Lei Complementar Estadual nº 113/2005). 

Atuação judicial

Ação civil  pública, com pedido de imposição de obrigação de fazer, a fim de se

compelir a pessoa jurídica a adotar medidas necessárias para cessar o desvio de

função.

Ação civil pública pela prática de ato de improbidade administrativa em face: (i) do

servidor em desvio de função; (ii) do seu superior hierárquico; (iii) e da autoridade

nomeante, no caso de servidor ocupante de cargo de provimento em comissão.

Possível tipificação: artigo 11, caput e inciso I, da Lei nº 8.429/1992. 

O ato de improbidade pode ser o previsto no artigo 9º, caput, da Lei no 8.429/1992,

quando o servidor em desvio for ocupante de cargo de provimento em comissão e

exercer atividades equivalentes ao de cargos efetivos que percebem remuneração

inferior  (exemplo:  servidor  nomeado  para  cargo  de  diretor  e  que  desempenha

atividades de faxina). A autoridade nomeante e seu superior hierárquico, por sua

vez, poderão responder pelo artigo 10, caput, da Lei no 8.429/1992. 
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Colaboração:  Renato  de  Lima  Castro,  Promotor  de  Justiça  Coordenador  do  GEPATRIA da  região  de

Londrina, e Kele Cristiani Diogo Bahena, Promotora de Justiça Coordenadora do GEPATRIA da região de

Santo Antônio da Platina.

A concessão de diárias objetiva custear viagens a agentes públicos que, no desempenho

da função,  necessitem se deslocar  para fora de seu local  de lotação,  englobando as

despesas com alimentação, hospedagem e locomoção. Contudo, não são raros os casos

em que há o pagamento de diárias para deslocamentos não existentes ou realizados para

finalidades não relacionadas ao desempenho da função pública.

Objetivo

Este Protocolo de Investigação visa a definir parâmetros operacionais para a apuração

dos casos envolvendo o pagamento e o recebimento ilícito de diárias por agentes públicos

e a responsabilização dos envolvidos.

Parâmetros normativos

Lei municipal (ou resolução, no caso do Legislativo) que discipline as diárias.

Constituição da República de 1988, artigo 29, incisos V e VI; artigo 37, inciso X e §

11; artigo 51, inciso IV; e artigo 70, parágrafo único.

Lei nº 4.320/1964, artigos 62 e 63.
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Lei Complementar nº 101/2000, artigos 49 e 56.

Questões de fato a serem apuradas

Existência de previsão normativa em âmbito local. 

Finalidade  da  viagem,  no  intuito  de  verificar  se  há  compatibilidade  entre  a

motivação do deslocamento e o interesse público.

Correlação entre o motivo do deslocamento e as atribuições desempenhadas pelo

agente público destinatário da viagem.

Duração da viagem e compatibilidade com o motivo da viagem.

Análise  da prestação de contas  da viagem comprovando o  deslocamento,  que

pode ser feita de maneira completa ou simplificada, dependendo da previsão na

respectiva legislação.

Diligências investigatórias

Requisição do ato administrativo que concedeu a autorização da viagem – o qual

deverá  conter  informações  do  beneficiário,  motivo  da  viagem,  período  de

afastamento,  origem e destino,  quantidade de diárias  e valor  –,  assim como a

comprovação de sua publicidade e do pagamento realizado.

Análise do atestado ou certificado de frequência que comprove a participação no

evento, conforme solicitação prévia da diária.

Exame  dos  documentos  apresentados  pelo  agente  público  para  comprovar  o

deslocamento  (comprovantes  de  pagamento  de  despesas  com  alimentação,

hospedagem, combustível, etc.), inclusive datas, horários e locais de expedição.
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Requisição do diário de bordo do veículo, caso o deslocamento tenha ocorrido em

automóvel pertencente à Administração Pública.

No caso de viagens para supostos compromissos de trabalho em órgãos públicos

(TCE/PR, Assembleia Legislativa, etc.), requisitar o registro de entrada e saída do

agente público nesses órgãos.

Na  hipótese  de  viagens  para  a  realização  de  cursos,  requisitar  à  instituição

promovedora a lista de presença e o certificado de participação do agente.

Caso as viagens envolvam o deslocamento por praças de pedágio com veículo

público, requisitar às respectivas concessionárias a data e o horário de passagem

do automóvel, indicando no ofício, para tanto, as placas correspondentes.

No  caso  de  viagens  para  o  Município  de  Curitiba/PR,  ainda  que  em  veículo

particular, requisitar à Secretaria Municipal de Trânsito de Curitiba os registros de

passagens dos veículos por câmeras na cidade (até 180 dias da data da realização

da viagem), indicando no ofício as placas correspondentes.

Verificar  no  Google  Maps se  os  horários  dos  comprovantes  de  despesas  são

compatíveis com a duração da viagem, mediante reprodução do trajeto. 

Atuação extrajudicial

Expedição de Recomendação Administrativa, para previsão ou revisão de normas

quanto  à  disciplina  e  procedimentalização das diárias,  bem como para  que se

aperfeiçoe a fiscalização da prestação de contas dos beneficiários, a fim de se

evitar pagamentos indevidos.

Proposição  de  Termo  de  Ajustamento  de  Conduta  para:  (i)  regularizar  o

procedimento  de  pagamento  de  diárias  e  sua  prestação  de  contas,  de  forma
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alternativa  à  expedição  de  Recomendação  Administrativa;  (ii)  eventualmente

compor o ato de improbidade administrativa, caso reste evidenciada a sua prática.

Encaminhamento de representação ao Tribunal de Contas do Estado em face dos

agentes envolvidos, se constatado o pagamento de diárias em desconformidade

com  as  normas  legais  vigentes  (artigo  89,  §  1º,  inciso  VI,  alínea  “c”,  da  Lei

Complementar Estadual nº 113/2005). 

Atuação judicial

Ação civil  pública pela prática de ato de improbidade administrativa em face do

beneficiário das diárias, para casos envolvendo deslocamentos não existentes ou

realizados para finalidades não relacionadas ao desempenho da função pública

(artigo 9º, caput e inciso XI, da Lei nº 8.429/1992).

Denúncia pela prática do crime previsto no artigo 312 do Código Penal (peculato).

Neste caso, em havendo elementos que indiquem que a viagem não foi realizada

ou que o agente retornou antes e não restituiu o valor das diárias, é possível ainda

ingressar com medida cautelar antecedente à ação penal para a quebra de ERB,

operacionalizando  o  pedido  por  meio  do  Sistema  SITTEL  (CAEx),  a  fim  de

identificar onde o agente público se encontrava nos dias em que teria viajado.

Avaliar  a  inclusão do Controlador  Interno e  do agente  público  que autorizou o

pagamento  da  diária  no  polo  passivo  das  ações  cível  e  criminal,  caso  reste

comprovado que concorreram para os pagamentos ilegais ou que dolosamente se

omitiram em fiscalizar  ou  adotar  as providências  para reaver  os  valores pagos

indevidamente, após a constatação da situação ilícita.
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Colaboração: Sérgio Ricardo Cezaro Machado, Promotor de Justiça Coordenador do GEPATRIA da região

de Cascavel.

Trata-se de caso de servidor público que percebe sua remuneração sem efetivamente

exercer as atividades do cargo para o qual foi nomeado.

Objetivo

Este Protocolo de Investigação visa a definir parâmetros operacionais para a apuração

dos casos envolvendo servidores “fantasmas” e a responsabilização dos envolvidos.

Parâmetros normativos

Constituição da República de 1988, artigo 37, inciso II.

Constituição do Estado do Paraná, artigo 27, inciso II.

Lei  Orgânica  Municipal,  Estatuto  dos  Servidores  Municipais  e  lei  específica  de

criação do cargo e de suas atribuições.

Regimento Interno, a depender do órgão contratante.

Lei nº 8.429/1992, artigo 9º, caput, e artigo 10, caput e inciso I.

Código Penal, artigo 312 e, eventualmente, artigos 288, 319 e 320.

25



Lei nº 9.613/1998 (Lavagem de Capitais).

Questões de fato a serem apuradas

Efetivo exercício das atribuições no cargo e cumprimento da carga horária pelo

agente público investigado.

Desempenho de outra atividade durante o horário regulamentar de cumprimento de

sua carga horária.

Motivação da nomeação.

Vínculos políticos ou familiares entre a autoridade nomeante e o nomeado.

Eventual repasse da remuneração a superior hierárquico ou terceiro.

Diligências investigatórias

Proceder ao levantamento da legislação municipal pertinente, em especial a que

regulamenta  a  jornada de trabalho,  a  carga horária  diária  e  semanal  prestada,

quais suas atribuições e local de prestação do serviço.

Buscar informações (Portal da Transparência, por exemplo) sobre a natureza do

cargo do investigado (efetivo  ou comissionado),  local  do suposto exercício  das

funções, forma de controle da jornada de trabalho (ponto eletrônico, livro do ponto,

entre outros), assim como a relação dos servidores que trabalhariam no mesmo

local de lotação, e eventual chefia e/ou subordinados.

Consultar  por  meio  do  sistema INFOSEG o Cadastro  Geral  de  Empregados  e

Desempregados (CAGED), o qual mantém registro de admissões e dispensa de
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empregados, a fim de verificar se o servidor investigado possui vínculo de emprego

ou outra espécie de vínculo, além daquele com o órgão.

Requisitar informações ao Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) quanto ao

Cadastro  Nacional  de  Informações  Sociais  (CNIS),  o  qual  também serve  para

conferência de eventual vínculo trabalhista concomitante com o cargo público.

Pesquisar  no  site  do  Tribunal  Superior  Eleitoral  se  o  agente  fantasma  realizou

alguma  doação  para  campanha  de  políticos,  principalmente,  seus  superiores

hierárquicos.

Consultar  por  meio  do sistema INFOSEG se  a  pessoa investigada é  sócia  de

alguma empresa.

Checar o Cadastro Único, por meio do site do Ministério da Cidadania, a fim de

verificar se o investigado é beneficiário de bolsa-família.

Solicitar apoio ao GAECO para que realize vigilância do servidor investigado por

determinado período, a fim de verificar quais atividades ele desenvolve.

Requisitar às companhias aéreas passagens emitidas em nome investigado, no

período investigado.

Requisitar à Delegacia de Imigração (DELEMIG) da Polícia Federal no Paraná os

registros de saída e entrada do país do servidor investigado, durante o período em

que há suspeita.

Oitivas do superior hierárquico, do servidor investigado e de terceiros que possam

ter conhecimento do caso, em especial outros servidores lotados no mesmo órgão

ou que prestem serviços no mesmo espaço físico.

Requerimento de perícia grafotécnica, caso haja necessidade de comprovação dos

documentos  assinados  pelo  servidor,  como  termo  de  posse,  recibos  de

pagamentos, livro ponto, etc.
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Atuação extrajudicial

Expedição  de  Recomendação  Administrativa  para  que  o  órgão  ou  a  entidade

pública  promova  a  imediata  exoneração  do  servidor  fantasma  e  promova  as

medidas necessárias para aperfeiçoamento o sistema de controle e fiscalização da

jornada de trabalho dos agentes integrantes de seu quadro. 

Proposição de Termo de Ajustamento de Conduta para: (i) exoneração do servidor

fantasma e aperfeiçoamento do sistema de controle e fiscalização da jornada de

trabalho  dos  servidores  públicos,  de  forma  alternativa  à  expedição  de

Recomendação Administrativa;  (ii)  eventualmente  compor o  ato de  improbidade

administrativa, se as circunstâncias do caso assim permitirem.

Encaminhamento de representação ao Tribunal de Contas do Estado em face dos

agentes públicos envolvidos (artigo 87, inciso IV, alínea “g”, da Lei Complementar

Estadual nº 113/2005).

Atuação judicial

Havendo elementos que indiquem que o servidor não está desempenhando suas

funções, pode-se postular a quebra de dados de seu telefone celular, por meio do

Sistema SITTEL, a fim de ter acesso às informações das Estações Rádio Base

(ERBs) acessadas pelo celular investigado, para saber os locais que frequentou no

período suspeito.

Pedido  de  busca  e  apreensão  de  documentos  na  residência  e  no  trabalho do

agente (livros  pontos,  etc.)  e  aparelhos  celulares.  Encaminhar  celulares

apreendidos  para  o  CAEx  a  fim  de  se  extrair  os  dados,  principalmente,  de

conversas em aplicativos (WhatsApp, Facebook Messenger, etc.).
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Ação civil  pública para anular  a nomeação do servidor  fantasma,  em razão do

desvio de finalidade do ato, e para sua exoneração.

Ação civil  pública pela prática de ato de improbidade administrativa em face do

servidor  que  é  funcionário  fantasma  (enriquecimento  ilícito),  seu  superior

hierárquico  e  aqueles  que  têm a  obrigação  legal  de  fiscalizar  sua  jornada  de

trabalho (dano ao erário).

Denúncia pela prática do crime previsto no artigo 312 do Código Penal (peculato) e

eventualmente pela possível prática do crime de lavagem ou ocultação de bens,

direitos e valores (Lei nº 9.613/1998), prevaricação, condescendência criminosa e

associação criminosa (artigos 319, 320 e 288 do Código Penal, respectivamente)

em  desfavor  do  funcionário  fantasma,  do  seu  superior  hierárquico  e,

eventualmente, do responsável pela fiscalização de sua frequência.
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Colaboração: Marcos Cristiano Andrade, Promotor de Justiça Coordenador do GEPATRIA da região de Foz

do Iguaçu.

A contratação emergencial mediante dispensa de licitação, decorrente de dolo, falta ou

insuficiência  de  planejamento,  desídia  ou  má  gestão  dos  recursos  disponíveis  pelo

administrador, configura hipótese de emergência fabricada.

Objetivo

Este Protocolo de Investigação visa a definir parâmetros operacionais para a apuração de

possíveis  ilicitudes  em  contratações  emergenciais,  mediante  dispensa  de  licitação,  e

consequente responsabilização dos agentes envolvidos.

Parâmetros normativos 

Constituição da República de 1988, artigo 37, inciso XXI.

Constituição do Estado do Paraná, artigo 27, inciso XX.

Lei nº 8.666/1993, artigo 24, inciso IV, e artigo 26, parágrafo único, inciso I.

Lei Estadual nº 15.608/2007, artigo 34, inciso IV.

Lei nº 8.429/1992, artigo 10, inciso VIII.
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Questões de fato a serem apuradas

Existência de emergência ou calamidade, provocada ou não pelo agente.

Atendimento  de  situação  que  possa  ocasionar  prejuízo  ou  comprometer  a

segurança de pessoas, obras, serviços, equipamentos e outros bens. 

Adequação e suficiência da contratação emergencial para afastar o risco alegado,

o que implica necessariamente verificar a  impossibilidade de se esperar o tempo

necessário à realização de procedimento licitatório.

Espécie  de  serviço  contratado,  em  especial  se  os  serviços  são  de  natureza

continuada e habitual, característica que permite a previsibilidade de sua execução.

Prazo de contratação, que deve se dar pelo menor tempo possível – parcelas de

obras e serviços devem ser concluídas em até 180 dias.

Diligências investigatórias

Requisitar cópia integral do procedimento que resultou na dispensa de licitação,

incluindo o contrato administrativo.

Verificar se a dispensa de licitação observou as formalidades exigidas nos incisos II

e III do parágrafo único do artigo 26 da Lei nº 8.666/1993, em especial a consulta

ao maior número possível de fornecedores, de modo a demonstrar a adequação

dos custos orçados e sua conformidade com os preços de mercado.

Examinar  se  a  contratação  direta  foi  expressamente  justificada  pelo  gestor,

mediante  demonstração  objetiva  da  existência  da  situação  emergencial  ou  de

calamidade pública (situações imprevisíveis).
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Aferir o cumprimento de outras formalidades previstas na Lei nº 8.666/1993 para a

dispensa de licitação, como a existência de parecer jurídico (artigo 38, inciso VI) e

a publicização da contratação (artigo 26, caput), a vedação da indicação de marcas

(artigo 7º,  §  5º e 9º) ou da participação de empresas que tenham como sócios,

dirigentes  ou  empregados  com  parentesco  com  agentes  públicos  no  órgão

contratante (artigo 9º, inciso III).

Requisitar  informações  ou  realizar  a  oitiva  dos  fornecedores  mencionados  nos

orçamentos  do  procedimento  de  dispensa,  para  confirmar  se  realmente  foram

consultados na pesquisa de preços realizada pela Administração Pública.

Verificar no Sistema INFOSEG quem são os sócios das empresas consultadas na

pesquisa de preço pela Administração Pública antes da realização da contratação e

analisar se há algum vínculo de parentesco entre os sócios.

Conferir se há alguma outra espécie de vínculo entre as empresas (mesma sede,

mesmo contador, mesmo telefone fixo, mesmo representante legal, etc.).

Consultar  por  meio do Sistema do Colégio Notarial  do Brasil  (CENSEC) se há

procurações outorgadas pelas empresas para uma mesma pessoa ou entre sócios

de empresas diversas que também foram consultadas pela Administração Pública

e, em caso positivo, requisitar o documento por meio de ofício ao Cartório.

Se  a  realização  da  dispensa  de  licitação  decorreu  de  eventual  anulação  ou

suspensão de procedimento  licitatório  que estava sendo previamente realizado,

verificar quem determinou a suspensão ou anulação do procedimento e se possui

algum vínculo com as empresas consultadas ou contratadas emergencialmente ou

com seus sócios.

Se a suspensão de eventual licitação decorreu de ordem judicial, examinar se há

algum vínculo entre os participantes da licitação, principalmente, entre aquele que
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pleiteou a suspensão ou anulação judicialmente alegando algum vício e aquele que

foi beneficiário da contratação emergencial por meio de dispensa de licitação.

Analisar se há eventual prorrogação do contrato emergencial.

Atuação extrajudicial

Proposição de Termo de Ajustamento de Conduta, caso seja evidenciada a prática

de ato de improbidade administrativa passível de composição.

Encaminhamento de representação ao Tribunal de Contas do Estado em face dos

agentes envolvidos, se constatado, no processo licitatório, o descumprimento de

formalidade determinada em lei (artigo 87, inciso III, alínea “d”, inciso IV, alínea “d”,

da Lei Complementar Estadual nº 113/2005). 

Atuação judicial

Havendo  indícios  de  emergência  fabricada  com  a  participação  da  empresa

eventualmente contratada por dispensa de licitação, é pertinente pedir a quebra de

sigilo bancário dos investigados e sócios de eventuais empresas envolvidas, por

meio do SIMBA, a fim de verificar possíveis vínculos financeiros.

Além dessa medida, pode-se requerer a busca e apreensão de documentos nas

sedes de empresas envolvidas, a fim de comprovar os vínculos, e aparelhos de

telefone  celular  dos  sócios,  com  a  posterior  remessa  destes  ao  CAEx  para

extração de dados de aplicativos de conversas.

Se  a  eventual  fraude  investigada  envolver  Prefeito,  sugere-se  pleitear  essas

medidas  em  âmbito  cível,  seguindo-se  os  procedimentos  de  distribuição  de

processos sigilosos desta competência, já divulgados pelo Centro de Apoio, com
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posterior  representação perante  a Procuradoria-Geral  de  Justiça  para apuração

criminal.

Ação civil pública, em face do ente público e da pessoa jurídica contratada, com

pedido de declaração de nulidade do procedimento de contratação direta e dos

atos subsequentes. Essa demanda pode ser cumulada com a de improbidade e a

de responsabilização por atos lesivos à Administração Pública.

Ação civil  pública pela prática de ato de improbidade administrativa em face da

autoridade que autorizou a contratação,  da empresa contratada e de eventuais

agentes que tenham concorrido para a prática do ilícito ou dele se beneficiado.

Possível tipificação: artigo 9º, caput, e artigo 10, inciso VIII, da Lei nº 8.429/1992.

Ação civil pública de responsabilização pela prática de atos lesivos à Administração

Pública (artigo 5º, inciso IV, da Lei nº 12.846/2013).

Denúncia pela prática do crime tipificado pelo artigo 89 da Lei nº 8.666/1993, caso

a fraude não envolva autoridade com foro por prerrogativa de função.
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Colaboração:  Francisco  Ilídio  Hernandes  Lopes,  Promotor  de  Justiça  da  1ª  Promotoria  de  Justiça  da

Comarca de Paranavaí. 1

Não raras vezes se observa, em ações de improbidade administrativa, a ausência de

efetividade das condenações que impõem o ressarcimento ao erário e o pagamento de

multa civil, em razão da ocultação de bens pelos agentes demandados.

Objetivo

Este protocolo de investigação visa a definir parâmetros operacionais para identificar e

localizar  os bens ocultados nestas ações,  identificar  os “laranjas”  ou “testas de ferro”

utilizados, estabelecer vínculo entre os envolvidos e demonstrar os atos de ocultação, a

permitir a constrição do patrimônio, vinculando-os aos processos.

Parâmetros normativos

Código de Processo Civil, artigos 133, 381, 382 e 792, inciso IV.

Código Civil, artigo 50.

Lei Complementar nº 105/2001, artigo 1º, § 4º.

Lei nº 8.429/1992, artigos 7º e 11, caput e inciso I, e 13.

1 Roteiro decorrente do trabalho desenvolvido na Operação “Hecatombe”,  deflagrada no ano de 2019:
http://www.mppr.mp.br/2019/11/22136,11/MPPR-deflagra-Operacao-Hecatombe-para-investigar-pratica-de-
atos-de-improbidade-administrativa-pelo-prefeito-de-Nova-Alianca-do-Ivai.html
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Lei nº 9.613/1998 (Lavagem de Capitais).

Questões de fato a serem apuradas

Comprovar a aparente insolvência do agente demandado na ação.

Localizar  os  bens  deste  agente  e  identificar  os  terceiros  usados  para  fins  de

ocultação de seu patrimônio (“laranjas”).

Comprovar o lastro financeiro e o vínculo dos bens localizados com o agente.

Identificar os mecanismos usados para a ocultação do patrimônio em favor dos

terceiros (“laranjas”), ligando-os ao agente demandado.

Diligências investigatórias

I – Fase Interna ou Velada2

Proceder com o levantamento dos processos com efetiva ou possível repercussão

patrimonial a que responde o investigado principal, com ou sem condenações ou

ordens de indisponibilidade, apurando os valores totais a estabelecer parâmetro

para futura constrição de bens.

Identificar as datas das citações pessoais do agente em relação aos processos

existentes, estabelecendo baliza temporal aos atos de ocultação.

Identificar, nos processos, manifestações ou atos do investigado nos quais este, de

forma direta ou indireta,  indica sua insolvência ou a inexistência de bens/valores

em seu nome, estabelecendo-se o seu dolo.

2 Momento da apuração no qual  não é feita  qualquer requisição ou pedido externo,  sendo efetivadas
apenas atividades de coleta em fontes abertas ou fechadas, preservando-se o total sigilo da investigação.
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Consultar os sistemas INFOSEG, SIAP e e-CERTIDÕES para identificar o círculo

familiar próximo do investigado principal (cônjuge, filhos, genros e noras), em geral,

prováveis destinatários de bens ocultados.

Pesquisar  nos  sistemas  INFOSEG  e  DETRAN/PR  veículos  em  nome  do

investigado e seu círculo próximo, verificando ainda se eles estão em circulação e

em quais cidades, por intermédio de eventuais multas aplicadas.

Consultar  o  sistema  INFOSEG  para  identificar  os  endereços  residenciais

declarados pelo investigado e seus familiares, além de empresas em nome destes,

procedendo com a verificação dos locais via Google Maps e Google Street View a

perquirir localização, existência e padrão de tais bens.

Verificar nos sistemas CAGED (Cadastro Geral de Empregados e Desempregados)

e  CNIS  (Cadastro  Nacional  de  Informações  Sociais)  se  o  investigado  e  seus

familiares possuem atividade laborativa ou vínculos empregatícios.

Consultar nos sistemas Projudi e Oráculo, em relação a todos os investigados, a

existência de outros processos com repercussão patrimonial a que respondem, e

as manifestações destes em tais autos.

Checar no sistema SIAP/CAEx (Sistema Integrado de Apoio ao Promotor) vínculos

entre todos os investigados e destes com terceiros.

Consultar os sistemas CENSEC (Sistema do Colégio Notarial do Brasil) e ARISP

(Central de Registradores de Imóveis) em relação a todos os investigados, para

identificar procurações, escrituras e imóveis em nome destes.

Pesquisar nos sistemas da Justiça Eleitoral (TRE e TSE), para identificar eventuais

prestações de contas ou declarações de bens dos investigados para fins eleitorais.

Efetivar pesquisas em fontes abertas (Google), para verificar outras informações do

investigado principal ou dos prováveis “laranjas”, como locais de trabalho/estudo,
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atividades  rotineiras,  publicações  em  diários  oficiais,  notícias  na  mídia,  dentre

outras.

Realizar  pesquisas em redes sociais,  a  fim de verificar  outras  informações em

relação a todos os investigados, como bens ostentados,  postagens,  fotografias,

viagens, eventos e vínculos entre si e com outras pessoas.

II – Fase Intermediária3

Solicitar apoio de equipes para diligências de campo (GAECO, P2, etc.), a fim de

identificar bens e patrimônio usufruído e/ou utilizado pelos investigados, refazendo

as pesquisas da primeira fase para identificar outros “laranjas”.

Requisitar  à  Polícia  Federal  pesquisa  no  sistema  STI  (Sistema  de  Tráfego

Internacional), para identificar viagens internacionais dos investigados.

Requisitar às Juntas Comerciais os atos constitutivos das empresas identificadas

nas pesquisas iniciais, para verificar as alterações de quadro social envolvendo os

investigados.

Requisitar pesquisas das placas dos veículos identificados na primeira fase, junto

ao sistema “ALERTA BRASIL”, da Polícia Rodoviária Federal, para identificar os

locais de circulação de tais bens.

Havendo notícia de bens ocultados fora do país, solicitar o auxílio do Ministério

Público Federal, a fim de proceder à identificação e demais providências.

Representar em Juízo pela produção antecipada de provas sigilosa4, na forma de

quebra  de  sigilo  bancário  e  fiscal  dos  investigados,  para ratificar  os  atos  de

3 Momento em que são feitas as primeiras requisições ou pedidos externos, desde que direcionados a
órgãos ou instituições sujeitas a normas de sigilo e /ou de alta confiabilidade em relação à exposição da
investigação.
4 Ver “Orientações sobre a distribuição judicial de casos sigilosos em âmbito cível” expedida pelo CAOPPP,
e-mail em 26.06.2019.
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ocultação, identificar o descompasso entre o patrimônio movimentado e declarado

(“estouro de caixa”) e, ainda, a falta de lastro dos “laranjas” em contraponto aos

bens registrados em seus nomes.

Proceder com a análise preliminar dos dados fiscais, para aferir o “fluxo de caixa”

dos  investigados,  buscando  identificar  eventual  decréscimo  patrimonial  sem

justificativa do investigado principal, em concomitância com acréscimo patrimonial

sem lastro dos “laranjas”, tudo em coincidência com o período das ações judiciais

com repercussão patrimonial (“efeito gangorra”).

Realizar o cruzamento dos dados auferidos na análise dos dados fiscais com as

pesquisas iniciais e diligências de campo,  promovendo a identificação preliminar

dos bens ocultados em nome de terceiros a serem indisponibilizados/constritos,

quando da deflagração das medidas ostensivas.

Representar em Juízo pela produção antecipada de provas sigilosa, na modalidade

busca  e  apreensão  em  residências,  empresas  e  locais  de  trabalho  dos

investigados, a fim de localizar documentos, anotações e manuscritos relacionados

a  bens  adquiridos,  utilizados  ou  administrados  pelos  investigados,  aferindo  a

conveniência,  oportunidade  e  necessidade  da  apreensão  de  celulares,

computadores e mídias diversas.

III – Fase Ostensiva5

Cumprir  os  mandados  de  busca  e  apreensão,  com  posterior  análise  dos

documentos  recolhidos  e  relacionando-os  com  as  demais  fases  da  apuração,

confirmando ou afastando as conclusões preliminares.

Requisitar,  junto  aos  Cartórios  de  Registros  de  Imóveis  e  Cartórios  de  Notas,

certidões  e  cópia  das  matrículas  dos  bens  em  nome  dos  investigados,  além

5 Fase  final  na  qual  o  conhecimento  da  investigação  pelos  alvos não  tem o  condão  de  prejudicar  a
apuração, permitindo-se a efetivação de requisições, buscas, oitivas e demais diligências ostensivas.
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daqueles  em  nomes  de  terceiros  identificados  no  decorrer  da  apuração,  e

procurações e escrituras celebradas entre os envolvidos.

Requisitar,  junto  às  companhias  aéreas,  informações  relacionadas  a  eventuais

viagens nacionais efetivadas pelos investigados, constando do ofício requisitório os

dados de qualificação destes.

Identificados  “laranjas”  que  desconheciam  o  uso  de  seus  nomes  para  fins  de

ocultação de bens, realizar a oitiva destes, comprovando-se a fraude.

Caso alguns dos investigados exerça ou tenha exercido cargo público durante a

vigência dos atos de ocultação, requisitar aos órgãos as declarações anuais de

bens firmadas por estes.

Remeter os dados oriundos da quebra de sigilo bancário e fiscal à Auditoria, para

proceder com a análise detalhada dos dados, formulando quesitos sobre, dentre

outras  situações  relacionadas  ao  caso  concreto,  se  os  “laranjas”  indicados

apresentam lastro financeiro a justificar o patrimônio registrado em seus nomes e,

ainda, se a inexistência de patrimônio em nome do investigado principal está em

consonância com suas movimentações financeiras.

Atuação judicial

Pedidos de produção antecipada de provas nas modalidades de quebra de sigilo

bancário  e  fiscal,  e  de  busca  e  apreensão  de  documentos  nas  residências,

empresas e locais de trabalho em face de todos os investigados, para confirmar a

ocultação. Os procedimentos devem ser distribuídos de maneira sigilosa.

Petição  nos  processos  com repercussão  patrimonial  identificados  no  início  das

apurações, com indicação de bens ocultados já identificados a serem constritos e,

ainda,  com  pedido  de  reconhecimento  de  fraude  à  execução.  Caso  não  haja
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imediata  constrição  judicial  dos  bens,  postular  em  relação  aos  imóveis  a  sua

imediata indisponibilidade e o registro devido na matrícula respectiva.

Instauração  de  incidente  de  desconsideração  inversa  da  personalidade  jurídica

(artigo 133, § 2º, do CPC e artigo 50 do Código Civil) nos processos já em curso

em  face  de  eventuais  pessoas  jurídicas  que  foram  utilizadas  pelo  investigado

principal para a ocultação de seus bens mediante a transferência destes para elas.

A transferência de bens pode se dar mediante simulação de contratos celebrados

com  a  pessoa  jurídica  (compra  e  venda,  doação,  etc.)  ou,  mais  comum  de

acontecer, por integralização do capital desta com os bens a serem ocultados, com

posterior saída do investigado principal do quadro societário, sem recebimento de

qualquer contrapartida ou recebimento de valores ínfimos (necessário analisar o

contrato social e suas alterações).

No  caso  de  algum  dos  investigados  utilizados  como  “laranjas”  terem  exercido

cargos públicos na vigência dos atos de ocultação, ajuizar ação de improbidade

administrativa, com requerimento de indisponibilidade de bens, em princípio, por

enriquecimento ilícito (artigo 9º,  caput e inciso VII,  da Lei nº 8.429/1992) e, em

último caso, por violação de princípios da Administração Pública (artigo 11, caput,

da Lei nº 8.429/1992).

Caso o investigado principal exerça ou tenha exercido cargo público durante os

atos de ocultação, ajuizar ação de improbidade administrativa em face de todos os

envolvidos, desde que cientes de tal condição, em princípio, por enriquecimento

ilícito (artigo 9º,  caput e inciso VII, da Lei no 8.429/1992) e, em último caso, por

violação  de  princípios  da  Administração  Pública  (artigo  11,  caput,  da  Lei  nº

8.429/1992).

Em ambas providências, dada a natureza patrimonial e as repercussões na seara

tributária dos fatos perquiridos, observar a remessa de cópias integrais dos autos

para  o  Ministério  Público  Federal,  Polícia  Federal,  Receita  Federal  do  Brasil  e

Receita do Estado onde estão localizados os bens. Caso haja informações com
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sigilo  judicial  (dados bancários,  telefônicos,  etc.),  solicitar  prévia  autorização ao

Juízo antes de fazer a remessa dos documentos aos aludidos órgãos.

Deve ser avaliada ainda a possível prática do crime de lavagem ou ocultação de

bens, direitos e valores (Lei nº 9.613/1998), caso identificados delitos antecedentes

aos atos de ocultação.
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Colaboração: João Carlos Negrão e Karinne Romani, Promotores de Justiça da 5ª Promotoria de Justiça do

Foro Regional de Araucária da Comarca da Região Metropolitana de Curitiba.

Há casos na Administração Pública em que agentes são nomeados para o exercício de

cargos comissionados com o intuito de devolver parte de sua remuneração à autoridade

nomeante ou àquele que promoveu a indicação, situação esta popularmente conhecida

por “rachadinha”.

Objetivo

Este Protocolo de Investigação visa a definir parâmetros operacionais para identificar a

ocorrência deste fato e responsabilizar os envolvidos em situações de natureza similar.

Parâmetros normativos

Constituição da República de 1988, artigo 37, caput.

Lei nº 8.429/1992, artigos 9º, caput, e 10, caput e inciso I.

Código Penal, artigos 288, 312 e 316.

Lei nº 12.850/2013.

Lei nº 9.613/1998.
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Questões de fato a serem apuradas

Efetivo  exercício  das  atribuições  do  cargo  público  por  parte  do  investigado  e

cumprimento da respectiva jornada de trabalho.

Motivação da nomeação.

Qualificação para o exercício do cargo ocupado (escolaridade).

Se de fato a função condiz com assessoramento, direção ou chefia.

Ligações políticas ou familiares entre nomeante e nomeado.

Forma de repasse e/ou compartilhamento da remuneração recebida.

Diligências investigatórias

Pesquisa sobre a compatibilidade do padrão de vida social com o remuneratório.

Aferição do cumprimento da carga horária  do comissionado, mediante checagem

do controle de ponto e oitiva de pessoas do mesmo local de lotação.

Exame, nos Diários Oficiais, da movimentação de nomeações e exonerações entre

Poder Executivo e Poder Legislativo, perfilhando em linha do tempo o histórico de

nomeações e exonerações. Pode ser comum a alternância constante de servidores

comissionados nesta situação, pois há aqueles que se negam ou divergem quanto

à entrega de parte de sua remuneração, resultado em exoneração e substituição.

Apuração sobre ausência de férias gozadas e exonerações, troca de cargos com a

permanência  no  mesmo  local  de  serviço.  Prática  que  pode  ser  comum  é

“rachadinha” de indenizações, que ocorre quando um servidor é exonerado, recebe

uma vultuosa quantia e prontamente é recontratado.
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Análise  do  sistema  INFOSEG  para  verificar  endereços,  bem  como  vínculos

trabalhistas e eventuais pessoas jurídicas em que é proprietário ou sócio.

Consulta,  por  meio  do  site  do  Tribunal  Superior  Eleitoral,  à  filiação  político-

partidária dos envolvidos e  se o servidor comissionado realizou alguma doação

para campanha de políticos, principalmente, seus superiores hierárquicos.

Busca em redes sociais quanto à realização de campanha eleitoral pelo servidor

comissionado, como cabo eleitoral, bem como perfilhar se o candidato apoiado era

da situação ou oposição. Tal busca deve englobar parentes dos servidores.

Atuação extrajudicial

Eventual proposição de Termo de Ajustamento de Conduta para compor o ato de

improbidade administrativa, se as circunstâncias do caso assim permitirem.

Encaminhamento de representação ao Tribunal de Contas do Estado, na forma do

artigo 87, inciso IV, alínea “g”, da Lei Complementar Estadual nº 113/2005.

Atuação judicial

Quebra de sigilo bancário: verificar transações suspeitas e a realização de saques

em dinheiro ou transferência padronizadas logo na sequência do recebimento da

remuneração. Mapear por meio de planilhas o valor, data de pagamento, e saques

sequenciais logo após o pagamento. Observar se foram depositados na conta do

chefe valores similares aos que foram anteriormente sacados pelo subordinado ou

se estes foram utilizados para a quitação de boletos. O meio bastante utilizado

para o recebimento do “repasse” é a entrega de dinheiro em espécie.  Observar

também que é comum que parte dos saques em espécie seja feito em agência
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bancária determinada, geralmente próxima do local de trabalho, e os “coletores” da

“rachadinha” buscam o dinheiro neste local. 

Pedido  de  quebra  de  declaração  de  sigilo  fiscal  (imposto  de  renda),  a  fim  de

comprovar  a  inexistência  de  bens  móveis  e  imóveis  em nome dos  nomeados,

mesmo tendo remuneração muito acima da média nacional.

Busca e apreensão e outras medidas que se mostrarem efetivas para o deslinde do

caso –  filmagem,  por  exemplo.  Encaminhar  os  telefones celulares  apreendidos

para  o  CAEx  a  fim  de  se  extrair  os  dados,  principalmente,  de  conversas  em

aplicativos (WhatsApp, Facebook Messenger, etc.).

Pedido  de  sequestro  e  arresto  perante  a  Vara  Criminal,  fundamentando-o  não

apenas nos artigos 125 e 132 do Código de Processo Penal, mas especialmente

no Decreto-lei  nº 3.240/41 (ainda em vigor e que trata, de modo específico, da

medida assecuratória do sequestro de bens de pessoas indiciadas por crimes de

que  resulta  prejuízo  à  fazenda  pública).  Ainda,  após  o  acesso  ao  Imposto  de

Renda,  é  possível  identificar  os  bens  imóveis  passíveis  de  sequestro,  que  na

dicção do referido Decreto-Lei independe da origem (se lícita ou ilícita).

Denúncia pela prática dos crimes previstos nos artigos 312, 317 e 333, todos do

Código Penal, a depender do caso.

Denúncia  pela  prática  do  crime  previsto  no  artigo  316  do  Código  Penal

(concussão), a depender do caso. Entendimento confirmado pelo TJPR no âmbito

da Operação Fim de Feira (vide Anexo 02).

Deve ser avaliada ainda a possível prática do crime de lavagem ou ocultação de

bens,  direitos  e  valores  (Lei  nº  9.613/1998),  prevaricação,  condescendência

criminosa, associação criminosa ou organização criminosa.
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Ação civil  pública pela prática de ato de improbidade administrativa em face da

autoridade que recebe parte da remuneração do servidor (enriquecimento ilícito) e

do servidor que repassa parte da sua remuneração (dano ao erário).

ANEXO 01 – Breve histórico da “Operação Sinecuras”

No Município  de  Araucária,  no  ano  de  2018,  foi  deflagrada  a  operação  denominada

“Sinecuras”, em que foram apurados esquemas criminosos entre integrantes do Poder

Legislativo e do Poder Executivo.

Em  apertada  síntese,  na  fase  denominada  “Mensalinho”  (Projudi  nº.  0004401-

19.2018.8.16.0025 – acesso público), o esquema funcionava da seguinte maneira: para

não ter oposição na Câmara de Vereadores de Araucária, bem como fiscalização de sua

atividade,  o  Chefe do Poder  Executivo cooptou membros do Poder  Legislativo com o

pagamento mensal de determinado valor (em espécie) e disponibilizou alguns cargos no

quadro do Poder Executivo para que os vereadores realizassem a indicação de quem

deveria ser nomeado. Estes cargos em verdade “pertenciam” ao vereador que requeria

sua nomeação/exoneração independente das funções exercidas, bem como de seu local

de lotação.

Os servidores que ocuparam estes cargos, indicados pelo vereador, tinham que realizar a

devolução,  o  repasse,  a “rachadinha”,  de parte  de seus salários como condição para

permanecerem nomeados.

No dia da deflagração da operação, logo após o cumprimento dos mandados de prisão

temporária/preventiva  dos Membros do Poder  Legislativo  e ex-Prefeito,  bem como de

busca e  apreensão nas referidas residências  e  na Câmara Municipal  de  Vereadores,

procedeu-se com a notificação, com apoio da Polícia Militar e da Guarda Municipal de
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Araucária, de mais de 80 (oitenta) servidores comissionados para serem ouvidos perante

as Promotorias de Justiça de Araucária, em prazo exíguo, de 24 e 48 horas.

Para a organização da colheita dos depoimentos, contou-se com a participação de todos

os 06 (seis) Promotores de Justiça de Araucária e de 01 (um) Promotor de Justiça lotado

no Gaeco-Curitiba, bem como organizou-se envelopes com o nome de cada ex-servidor

que  seria  ouvido,  contendo  rol  mínimo  de  perguntas  (que  deveriam  ser  anotadas

sucintamente pelo Promotor), dados importantes de sua vida social (p. ex. participação

em campanha eleitoral) e da quebra de seus dados bancários e declaração de imposto de

renda. Ainda, todos os depoimentos foram colhidos em áudio e vídeo.

Dezenas de servidores comissionados afirmaram que eram obrigados a devolver parte da

sua  remuneração.  Em média,  70% (setenta  por  centro)  da  remuneração  do  servidor

retornava para o Vereador que tinha lhe indicado ao cargo no Poder Executivo (dos 11

vereadores da cidade, 09 foram denunciados por esta prática).

A maneira de realização do repasse ocorria das mais variadas formas, alguns Vereadores

tinham um servidor nomeado com a atribuição de fazer a “coleta” da remuneração dos

demais  comissionados, já  outros  faziam  a  própria  arrecadação  ou  colocavam  seus

parentes nesta empreitada.

Destas situações foram oferecidas 09 (nove) denúncias pelas Promotorias de Justiça de

Araucária  junto  à Vara  Criminal  de  Araucária,  pela  prática  do crime de concussão (e

dependendo do caso também como incurso no crime de organização criminosa -artigo 2º

da Lei nº 12.850/2013, ou quadrilha ou bando – artigo 288 do Código Penal; e no de

lavagem de dinheiro – artigo 1º da Lei nº 9.613/1998).

Processos:

0012759-70.2018.8.16.0025

0012751-93.2018.8.16.0025

0012764-92.2018.8.16.0025

0012761-40.2018.8.16.0025
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0012754-48.2018.8.16.0025

0012756-18.2018.8.16.0025

0012763-10.2018.8.16.0025

0012900-89.2018.8.16.0025

0012965-84.2018.8.16.0025

Destaca-se ainda, que tal prática delitiva (“rachadinha”) também ocorria com servidores

da Câmara Municipal  e  sua Chefia  imediata  (Vereadores),  sendo que tais  casos não

fazem parte da fase “Mensalinho” da “Operação Sinecuras”.

ANEXO 02 – Julgado de caso de Araucária

Processo no 0003034-91.2017.8.16.0025

APELAÇÕES  CRIME.  CRIMES  DE  RESPONSABILIDADE  DE  PREFEITO  E  DE

CONCUSSÃO (ARTS. 1º, I, DO DECRETO-LEI Nº 201/67 E 316 DO CÓDIGO PENAL).

RECURSO DA DEFESA. ALEGADA NULIDADE POR CERCEAMENTO DE DEFESA EM

VIRTUDE DE INDEFERIMENTO DA OITIVA DE TESTEMUNHAS. NÃO ACOLHIMENTO.

DECISÃO BASEADA NO ART. 396-A DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. AUSÊNCIA

DE REQUERIMENTO EXPRESSO DE INTIMAÇÃO DAS TESTEMUNHAS. MOTIVAÇÃO

IDÔNEA.  NULIDADE  AFASTADA.  MÉRITO.  AUTORIA  E  MATERIALIDADE

SUFICIENTEMENTE  COMPROVADAS.  ACERVO  TESTEMUNHAL,  CORROBORADO

POR MENSAGENS TROCADAS ENTRE OS APELANTES, QUE DENOTAM O CONLUIO

ENTRE ELES, P ARA ANGARIAR VALORES DO ERÁRIO MUNICIPAL, ANTE O PODER

DE  NOMEAÇÃO  DE  SERVIDORES  PELO  PREFEITO.  SENTENÇA  ESCORREITA.

MANUTENÇÃO  DA  CONDENAÇÃO.  DOSIMETRIA  DA  PENA.  CIRCUNSTÂNCIAS

JUDICIAIS CONSIDERADAS EM DESFAVOR DOS RÉUS. AUMENTO EM RAZÃO DA

CULPABILIDADE,  PELO DESCUMPRIMENTO DA SÚMULA VINCULANTE Nº  13  DO

STF (NEPOTISMO). SITUAÇÃO QUE DEVE SER CONSIDERADA EM DESFAVOR DO
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AGENTE  PÚBLICO  (PREFEITO)  E  NÃO  DOS  DEMAIS  RÉUS.  AFASTAMENTO.

AUMENTO CONFERIDO À RÉ FERNANDA, PELA PERSONALIDADE, QUE DEVE SER

PROPORCIONAL  À  PENA  PREVISTA  AO  CRIME.  REDUÇÃO.  DEMAIS

CIRCUNSTÂNCIAS ÍNSITAS  AO TIPO  PENAL,  QUE DEVEM SER CONSIDERADAS

NEUTRAS.  AGRAVANTES  E  CAUSAS  DE  AUMENTO  DE  PENA  DEVIDAMENTE

FUNDAMENTADOS PELO JUÍZO A QUO. MANUTENÇÃO. RECURSO PARCIALMENTE

PROVIDO.  1.  Presentes  a  autoria  e  a  materialidade  dos  crimes  de  responsabilidade

(peculato) e concussão, notadamente pelo acervo de prova testemunhal, aliado a diversas

mensagens trocadas entre os réus, mantém-se a condenação. 2. No caso, a intenção dos

apelantes era única e exclusivamente amealhar valores do erário e, para tanto, o Prefeito

aceitou  os  insistentes  pedidos  da  filha  e  nomeou  o  genro  para  função  que  ele  não

desempenhou  na  Prefeitura,  atendendo,  dessa  forma,  aos  interesses  particulares  e

deixando de lado a real necessidade do serviço público. 3. Ainda, resta caracterizado o

crime  de  concussão  quando  o  agente  político  faz  um  “acordo”  para  nomear

determinada pessoa, que “devolve” certa quantia em dinheiro (divide o salário do

cargo),  como condição  para  ser  nomeada.  4.  A determinação  prevista  na  Súmula

Vinculante  nº  13  do  Supremo  Tribunal  Federal  (nepotismo)  deve  ser  observada  pelo

administrador  público  –  Prefeito,  já  que  é  ele  quem  deve  respeitar  os  princípios

constitucionais, dentre os quais, o da impessoalidade, e escolher e nomear um servidor

de acordo com critérios objetivos e não por parentesco. 5. O aumento referente à pena-

base  deve  ser  proporcional  ao  quantum estabelecido  ao  tipo  penal.  RECURSO  DO

MINISTÉRIO  PÚBLICO.  PLEITO  DE  APLICAÇÃO  DA  CONTINUIDADE  DELITIVA.

ACOLHIMENTO.  COMPROVAÇÃO  DA  PRÁTICA  DOS  CRIMES  EM  TRÊS

OPORTUNIDADES, PELAS MESMAS CONDIÇÕES DE TEMPO, LUGAR E MANEIRA

DE EXECUÇÃO. FIXAÇÃO DE PERCENTUAL DE ACORDO COM A JURISPRUDÊNCIA

DOMINANTE DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. REQUERIMENTO DE AUMENTO

DA PENA, ANTE A PRESENÇA DE CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS

AOS  RÉUS  (CULPABILIDADE,  CONSEQUÊNCIAS  E  MOTIVOS  DO  CRIME).

ACOLHIMENTO EM PARTE. CIRCUNSTÂNCIAS INERENTES AOS DELITOS QUE NÃO

DEVEM CAUSAR MAIOR RECRUDESCIMENTO DA PENA. AGRAVANTE PREVISTA NO

ART. 61, II, “A”, DO CÓDIGO PENAL (MOTIVO TORPE). SITUAÇÃO INERENTE AOS
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CRIMES.  NÃO  APLICAÇÃO.  RECURSO  PARCIALMENTE  PROVIDO.  1.  É  cabível  a

aplicação da continuidade delitiva (art. 71 do Código Penal) entre os crimes praticados

mensalmente, já que há uma periodicidade na prática das condutas. 2. O motivo torpe é a

causa que leva o agente a cometer o crime, como a ganância, a ambição, a avidez em

retirar benefícios do cargo público para satisfazer interesses pessoais,  contudo,  todos

esses  motivos,  embora  repugnantes,  são  inerentes  ao  tipo  penal  de  peculato  e  de

concussão,  não merecendo maior  reprovação e  aumento da pena.  RECURSOS DOS

RÉUS E DO MINISTÉRIO PÚBLICO PARCIALMENTE PROVIDOS, COM EXPEDIÇÃO

DE  MANDADO  DE  PRISÃO,  OPORTUNAMENTE.  (Apelações  Crime  0003034-

91.2017.8.16.0025,  Araucária,  Rel.  Des.  José  Maurício  Pinto  de  Almeida,  2ª  Câmara

Criminal do TJPR, j. em 28.02.2019).
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Elaboração: Hugo Evo Magro Corrêa Urbano e Leonardo Dumke Busatto, Promotores de Justiça do Centro

de Apoio Operacional das Promotorias de Justiça de Proteção ao Patrimônio Público.

A terceirização de serviços de saúde para a iniciativa privada, com o desvirtuamento de

seu caráter  complementar  e  sem a realização de  estudos técnicos comparativos  que

demonstrem as  vantagens  financeiras  e  operacionais  em relação  à  prestação  direta,

representa ilegalidade que pode caracterizar ato de improbidade administrativa.

Objetivo

Este protocolo de investigação visa a definir parâmetros para a apuração da prática de

atos  de  improbidade administrativa  decorrentes  de  terceirização  ilícita  de  serviços  de

saúde por parte do Poder Público em favor de entidades privadas.

Parâmetros normativos

Constituição da República de 1988, artigo 199.

Constituição do Estado do Paraná, artigo 171, parágrafo único.

Lei Complementar Federal no 101/2000, artigo 18, § 1o.

Lei nº 8.080/1990, artigos 4º, § 2º, 24, parágrafo único, 25 e 36.

Lei nº 8.142/1990, artigo 1º, § 2º.
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Lei nº 8.429/1992, artigos 9º, caput, 10, caput, e 11, caput e inciso X.

Portaria de Consolidação nº 01/2017, do Ministério da Saúde, artigos 128, 129,

inciso XI, 130 e 133.

 Portaria de Consolidação nº 06/2017, do Ministério da Saúde, artigo 1.140.

Questões de fato a serem apuradas

Entidade privada prestando serviços de saúde para o Poder Público na Comarca

da investigação.

Modo  de  contratação  da  entidade  privada  (licitação,  dispensa  de  licitação,

chamamento público, etc.) pelo Poder Público.

Previsão orçamentária para a realização de terceirização.

Estudos  técnicos  comparativos  elaborados  pelo  Poder  Público  previamente  à

contratação  que  demonstrem  as  vantagens  financeiras  e  operacionais  da

terceirização de serviços de saúde.

Plano Operativo (para contratações realizadas até  25.11.2016) ou de Documento

Descritivo (para contratações realizadas após 25.11.2016).

Previsão  no  respectivo  plano  de  saúde  do  ente  federado  da  necessidade  de

complementariedade.

Aprovação da complementariedade pelo respectivo Conselho de Saúde.

Valores pagos pelos serviços contratados e adequação em relação à tabela de

procedimentos do SUS ou justificativa para complementação dos pagamentos com

recursos do próprio ente federado.
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Caráter  de  complementariedade  da  prestação  de  serviços  de  saúde  pelas

entidades privadas ou integral transferência dos serviços para estas.

Cessão de pessoal da entidade privada para o exercício de atividades-fim na área

da saúde no Poder Público.

Forma  de  contabilização  pelo  ente  federativo  das  despesas  com  entidades

privadas para a prestação de serviços na área da saúde, que deve ocorrer  como

“outras de despesas de pessoal”.

Comprovação por meio de documentos idôneos nos procedimentos de pagamento

do Poder Público em favor da entidade privada que os serviços foram efetivamente

prestados  –  demonstrando  o  controle  da  frequência  dos  profissionais,  os

procedimentos realizados, os pacientes atendidos – e que garantam que impostos,

taxas e encargos trabalhistas aplicáveis foram devidamente recolhidos.

Fiscalização adequada por parte do Poder Público, por meio do Controle Interno do

ente  federativo  e  por  servidores  efetivos  com formação  na  área,  dos  serviços

prestados pela entidade privada.

Realização de concursos públicos pelo ente público nos anos que antecederam a

terceirização para a contratação de profissionais da saúde e se a remuneração

oferecida pelo Poder Público encontra-se compatível com os valores praticados no

mercado ou se encontra defasado.

Diligências investigatórias

Identificar as entidades privadas que estão prestando serviços na área da saúde

em favor do ente federativo, por meio de consulta ao Portal da Transparência.

Requisitar  cópia  integral  do  procedimento  administrativo  instaurado  para  a

contratação da entidade privada, inclusive, da fase interna; cópia dos documentos
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apresentados pela entidade privada para a comprovação da prestação de serviços

(controle  de  frequência  biométrico  dos  profissionais,  relação  de  procedimentos

médicos  realizados,  relação  de  pacientes  atendidos  e  comprovante  de

recolhimento de impostos, taxas e encargos trabalhistas aplicáveis).

Requisitar informações sobre os valores pagos em favor da entidade, mês a mês, e

se os valores pagos por procedimento observam a tabela de valores do SUS; caso

não  observem  a  tabela  remuneratória  do  SUS,  requisitar  informações  se  a

complementação está sendo feita com recursos do próprio ente federado ou com

verbas repassadas pela União e a justificativa para tal complementação.

Requisitar  informações  do  ente  federado  sobre  a  existência  de  previsão

orçamentária  para  a  realização  de  terceirização;  cópia  dos  estudos  técnicos

comparativos  elaborados  pelo  Poder  Público  previamente  à  contratação  que

demonstrem as vantagens financeiras e operacionais da terceirização de serviços

de saúde; cópia do Plano Operativo (para contratações realizadas até 25.11.2016)

ou do Documento Descritivo (para contratações realizadas após 25.11.2016); cópia

do  respectivo  plano  de  saúde  do  ente  federado  para  verificar  a  existência  de

indicação da necessidade de complementariedade; e cópia da ata de aprovação da

complementariedade pelo respectivo Conselho de Saúde.

Requisitar  informações  sobre  o  local  onde  as  pessoas  vinculadas  à  entidade

privada estão trabalhando, a fim de identificar cessão ilegal de mão de obra da

entidade privada para o Poder Público para a realização de atividades-fim deste e,

caso a  resposta  não esteja  completa,  realizar  a  oitiva  aleatória  de  alguns dos

prestadores de serviços para identificar o local onde trabalham.

Requisitar certidão assinada pelo contador do ente federativo declarando a forma

como as despesas de terceirização estão sendo contabilizadas perante o Tribunal

de Contas do Estado, pois elas devem ser anotadas como “outras de despesas de

pessoal” (rubrica 34).
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Requisitar informações sobre a forma como ocorre a fiscalização dos serviços pela

entidade privada, o servidor responsável pela fiscalização, se este servidor ocupa

cargo efetivo ou comissionado, qual o grau de escolaridade e área de formação

dele e quais atividades de fiscalização foram realizadas pelo Controle Interno em

relação à contratação e prestação de serviços pela entidade privada.

Analisar o procedimento de contratação da entidade privada, a fim de verificar se

não houve nenhuma espécie de fraude ou direcionamento de licitação, se tiver sido

utilizada essa espécie de contratação.

Examinar  se  os  requisitos  da  terceirização  foram  todos  atendidos  (previsão

orçamentária,  estudos  técnicos  comparativos  demonstrando  as  vantagens

financeiras  e  operacionais,  existência  de  Plano  Operativo  ou  Documento

Descritivo, previsão no plano de saúde, aprovação pelo Conselho de Saúde).

Analisar o caráter de complementariedade, observando se a gestão dos serviços

de saúde como um todo ou de algumas unidades de saúde foi transferida para a

entidade privada.

Verificar se os valores pagos pelos serviços contratados correspondem ao valor da

tabela de procedimentos do SUS ou se há justificativa para complementação dos

pagamentos com recursos do próprio ente federado.

Requisitar informações sobre eventuais concursos realizados para a contratação

de profissionais da saúde, o resultado de tais concursos e o valor remuneratório

oferecido para tais profissionais,  comparando com o valor de outros Municípios

próximos, a fim de identificar defasagens com o valor de mercado, que afaste o

interesse de candidatos em concorrer ao cargo, dificultando o seu preenchimento.

Em caso de dispensa de licitação, observar se há indícios de eventual prática de

“emergência  fabricada”,  o  que  também  pode  caracterizar  ilícito  passível  de

responsabilização (observar Protocolo de Investigação específico sobre o tema).
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Atuação extrajudicial

Expedição de Recomendação Administrativa, concedendo-se prazo razoável para

a  correção  das  ilegalidades,  caso  seja  possível,  sem prejuízo  da  apuração  da

eventual prática de ato de improbidade administrativa.

Proposição  de  Termo  de  Ajustamento  de  Conduta  para:  (i)  correção  das

ilegalidades, de forma alternativa à expedição de Recomendação Administrativa;

(ii)  eventualmente  compor  o  ato  de  improbidade  administrativa,  caso  reste

evidenciada a sua prática e os pressupostos fáticos assim permitirem.

Encaminhamento  de  representação  ao  Tribunal  de  Contas  do  Estado,  se

constatada a não observância das normas legais aplicáveis à terceirização (artigo

87, inciso IV, alínea “g”, da Lei Complementar Estadual nº 113/2005). 

Atuação judicial

Em havendo indícios de fraude no procedimento licitatório – caso tenha sido esse

tipo  de  procedimento  utilizado  –  analisar  a  necessidade  de  quebra  de  sigilo

bancário dos investigados e busca e apreensão de documentos, computadores e

celulares,  pois,  além  da  prática  de  atos  de  improbidade  administrativa  pela

terceirização ilícita, haverá possível atos de improbidade pela fraude em licitação e

prática de ato lesivo à Administração Pública (Lei Anticorrupção).

No caso de terceirização de serviços de saúde, que não respeite  os requisitos

legais,  necessário  ajuizar  ação  civil  pública  em  face  do  ente  público  e  das

entidades privadas pedindo a declaração de nulidade dos contratos, convênios ou

outros atos celebrados, cumulando-se pedido de condenação pela prática de ato

de improbidade administrativa em face do gestor público e dos beneficiários do ato
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pela prática de ato de improbidade administrativa (artigo 11, caput e incisos I e X

da Lei nº 8.429/1992), com pedido cautelar de indisponibilidade dos bens dos réus.

No  caso  de  a  terceirização  de  serviços  de  saúde  também  envolver  fraude  à

licitação e dispensa indevida de licitação, necessário ajuizar ação civil pública em

face do ente público e das entidades privadas pedindo a declaração de nulidade

dos  contratos,  convênios  ou  outros  atos  celebrados,  cumulando-se  pedido  de

condenação pela prática de ato de improbidade administrativa em face do gestor

público e dos beneficiários do ato pela prática de ato de improbidade administrativa

(artigo 9º, caput, e artigo 10, caput, da Lei nº 8.429/1992), com pedido cautelar de

indisponibilidade dos bens dos réus.

Denúncia  em  face  do  gestor  público  e  membros  da  entidade  privada,

especialmente pelos crimes previstos no artigo 89 e 90 da Lei no 8.666/1993, artigo

317 do Código Penal e artigo 1º da Lei no 9.613/1998, se os fatos não envolverem

autoridade com foro por prerrogativa de função.
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