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1 ª e 10ª ÁREA S
REQUERENTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ
REQUERIDO S :  
MUNICÍPIO DE BELÉM , com sede no Palácio Antônio Lemos, Praça D. Pedro II, S/N, bairro Cidade Velha, CEP
66020-240, nesta cidade.
WALBER DA CONCEIÇÃO FERREIRA , Secretário Municipal de Finanças, residente e domiciliado no conjunto da
COHAB, Gleba II, nº 501, Marambaia, nesta cidade.
 
Vistos etc.
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ   propôs Ação Civil Pública por Ato s de Improbidade Administrativa
em face do   MUNICÍPIO DE BELÉM , WALBER DA CONCEIÇÃO FERREIRA , OSÉIAS BATISTA DA SILVA JUNIOR
, EMPRESA DSF DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS FISCAIS , MASCARENHA DE ASSUNÇÃO E SILVA ,
ESCRITÓRIO DE ADVOCACIA HENRICHS & HENRICHS e ESCRITÓRIO DE ADVOCACIA JUNQUEIRA DE
CARVALHO, MURGEL & BRITO ,   alegando, sinteticamente:
Que foi instaurado Procedimento Administrativo Preparatório nº 169 /20 09-MP/PJ/DC/PP, para apuração de
irregularidades em contratações de empresas privadas para prestação de serviços na área tributária e jurídica por
parte da Secretaria de Finanças do Município de Belém - SEFIN.
Informa que a referida Secretaria realizou a contratação das empresas: ¿Desenvolvimento de Sistemas Fiscais -
DSF¿; Escritório de Advocacia ¿Henrichs e Henrichs ¿   Advogados Associados ¿ e Escritório de Advocacia
Junqueira de Carvalho, Murgel & Brito ¿ Advogados Associados, para a realização de serviços de competência dos
Auditores Fiscais e Procuradores do Município.
Aduziu que houve ilegalidade na contratação da empresa DSF, em razão da indevida inexigibilidade de licitação para
a celebração de contrato administrativo de prestação de serviços especializados de informática para manutenção dos
sistemas de gerenciamento e controle do ISS, sob a justificativa de que esta empresa tinha sido a responsável pela
implantação do Sistema de Informação do Município de Belém em maio de 1999. Tal contratação ter-se-ia dado com
base no parecer nº 13/2005-NSAJ, de 03/11/2005, exarado pelo chefe do NSAJ/SEFIN, Sr. MASCARENHA DE
ASSUNÇÃO E SILVA e foi assinada pelo então Secretário Municipal de Finanças, Sr. WALBER DA CONCEIÇÃO
FERREIRA.
Declarou, ainda, ser ilegal a contratação dos escritórios ¿HENRICHS & HENRICHS¿ ¿ ADVOGADOS ASSOCIADOS
E ¿JUNQUEIRA DE CARVALHO, MURGEL & BRITO¿ ¿ ADVOGADOS ASSOCIADOS, por permitir a arrecadação
fiscal e a cobrança amigável e judicial por quem não é servidor de carreira. Ademais, também consta como
responsável pela celebração do contrato com o primeiro escritório o Sr. OSÉIAS BATISTA DA SILVA JUNIOR,
Presidente do Instituto de Previdência e Assistência do Município de Belém ¿ IPAMB.
Afirmou, ainda, a existência de irregularidades na realização do processo licitatório que resultou na contratação dos
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aludidos escritórios, visto que foi realizado na modalidade de pregão , como se importasse em serviço comum a ser
prestado à Administração Pública, e não em serviço especializado, ao arrepio do que dispõe o art. 1º da Lei nº
10.520/2001, o que teria como corolário o reconhecimento da nulidade da licitação e, por conseguinte, do contrato
administrativo.
Ao final, requereu o Ministério Público do Estado que seja determinado ao Secretário de Finanças, liminarmente, que
designe a execução da fiscalização do setor de leasing e que tal tarefa seja distribuída exclusivamente aos Auditores
Fiscais do Município de Belém, por ser de sua competência; do contrário, que seja aplicada multa diária de R$
10.000,00 pelo seu descumprimento.
Devidamente notificado, o Sr. WALBER DA CONCEIÇÃO FERREIRA apresentou defesa às fls. 1.295/1.309,
atribuindo sua conduta ao fato de que a contratação de nova empresa para prestar os serviços anteriormente
prestados pela DSF implicaria em graves prejuízos ao Erário, visto que exigiria a substituição dos programas e
demais recursos de informática desenvolvidos pela empresa e já instalados na Secretaria de Finanças, além de
requerer a realização de novo treinamento para habilitar os servidores a operar os novos programas. Em face disso,
resolveu o Secretário dar continuidade à tomada de serviços que se fazia desde o ano de 2002, mas cujo contrato,
celebrado após a realização de processo licitatório na modalidade Tomada de Preços nº 38/2002, já estava vencido.
Aduziu o Réu que houve transparência no processo e que os requisitos legais para a contratação com inexigibilidade
de licitação foram atendidos, diante da inviabilidade na substituição do sistema já em funcionamento por um novo, o
que estaria respaldado   pelo art. 25, II e §1º, c/c art. 13, I, II, III e IV, todos da Lei nº 8.666/1993.
No tocante à contratação dos escritórios de advocacia mencionados, justificou tal procedimento argumentando que a
ausência de especialidade dos procuradores municipais dificultaria a consecução de seu objetivo, que seria atingir, de
forma eficiente, um significativo aumento na arrecadação de receita decorrente de impostos, em especial o ISS, razão
pela qual seria imprescindível a contratação de pessoal especializado para a realização do serviço. Afirmou, ainda,
que, em virtude do ajuizamento da presente Ação Civil Pública, e em face dos transtornos administrativos ocorridos
junto à categoria dos auditores fiscais do município, de cuja associação se originou a representação que ensejou o
seu ajuizamento, a administração pública municipal entendeu por bem não dar prosseguimento aos contratos
004/2009, 005/2009, 006/2009, 008/2009, 009/2009 e 025/2009, tendo como corolário a parcial perda de objeto da
presente ação.
Ao final, requer a total improcedência da ação, por ausência de fundamentação legal e por falta de veracidade nos
fatos alegados.
Em manifestação prévia às fls. 2.443/2.459, a empresa DSF ¿ DESENVOLV IMENTO DE SISTEMAS FISCAIS LTDA
afirmou ser totalmente legal o contrato firmado entre ela e o Município de Belém, por haver sido resultado de um
processo licitatório ao final do qual ficou constatada a necessidade de contratação da referida empresa, diante das
desvantagens que as concorrentes ofereciam.
Aduziu que, à época, apenas três empresas no país já haviam produzido um software de gestão fiscal , entre as quais
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figurava ela própria, e que as duas restantes, apesar de consultadas, não apresentaram proposta atrativa à
municipalidade; afirma que, ao contrário, suas propostas eram inviáveis e tra riam sérios prejuízos ao Erário . Ao final,
requereu a total improcedência da ação.
Às fls. 2.460/2.480, o escritório de advocacia HENRICHS & HENRICHS ADVOGADOS ASSOCIADOS apresentou
defesa preliminar, requerendo sua exclusão do pólo passivo da demanda, por entender não ser parte legítima para
figurar como réu e, se superada a preliminar, que seja extinto o feito, sem resolução do mérito, por entender inepta a
exordial. Por fim, se não acolhidos os argumentos anteriores, pugnou pela rejeição do pedido feito na inicial,
porquanto não estaria caracterizado qualquer ato de improbidade administrativa. Contudo, caso fosse recebida a peça
vestibular, que fosse realizada nova citação, nos termos do art. 17, §9º, da Lei nº 8.429/1992.
O Município de Belém apresentou manifestação às fls. 2.847/2.852 , declarando que não tem interesse em compor a
lide inicialmente, diante da não comprovação de ato de improbidade praticado pelo gestor da SEFIN, pedindo que o
Município seja excluído da lide.
Às fls. 2.853/2.866, o Sr. MASCARENHA DE ASSUNÇÃO E SILVA apresentou sua defesa, alegando a singularidade
do serviço oferecido pela empresa DSF, o que justificaria a inexigibilidade de licitação, afirmando, portanto, não ter
havido ilegalidade na realização do procedimento.
O Réu WALBER DA CONCEIÇÃO FERREIRA juntou aos autos petição intermediária às fls.   2.871/2.885, alegando a
existência de fato novo ocorrido no curso do processo, qual seja, a aprovação, por parte do Tribunal de Contas dos
Municípios, da prestação de contas do referido gestor, referente ao exercício de 2005, ano no qual o contra to
administrativo foi celebrado, pelo que reiterou as afirmações da sua defesa e pediu o indeferimento do pedido do
Ministério Público, com o consequente arquivamento do processo, além da declaração da perda do objeto da
demanda, em face das providências adotadas pelo gestor e por ter entendido não ter havido prejuízo ao Erário.
Após notificação, o Réu OSÉAS BATISTA DA SILVA JUNIOR apresentou manifestação às fls. 2.922/2.942,
requerendo, t ambém, a extinção do processo sem resolução do mérito, por entender ser parte ilegítima para compor
o pólo passivo, o que configuraria a carência da ação. No mérito, pediu a total improcedência da ação pela
inexistência de ato de improbidade.
É o r elatório .
DECIDO.
Cuida-se de Ação Civil Pública por Ato de Improbidade, em que pretende o Parquet a concessão de liminar para que
o Secretário Municipal de Finanças determine a execução da fiscalização do setor de leasing pelos Auditores Fiscais ,
e que sejam declarados nulos os contratos administrativos celebrados pela SEFIN, relativos à implantação de sistema
de gestão tributária e prestação de serviços de consultoria e arrecadação de tributos por escritórios de advocacia,
além da condenação dos envolvidos pela prática de ato de improbidade, nos termos da Lei Federal nº 8.429/92.
Tratando-se de Ação de Improbidade com pedido de liminar, faz-se necessário analisar tanto o preenchimento dos
requisitos necessários para o recebimento da presente ação, quanto a existência dos elementos autorizadores da
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concessão da medida liminar.
Do Recebimento da Ação de Improbidade
N o procedimento pertinente à apuração de improbidade administrativa, o juiz, ao analisar a peça vestibular e a
defesa prévia, deve atentar se há de fato a prática de conduta por parte do agente público, que vise auferir vantagens
ilícitas para si ou para outrem, trazendo enriquecimento ilícito ou que pratique atos que vão de encontro aos princípios
norteadores da Administração Pública.
Em jurisprudência firmada pela Justiça Federal, há o entendimento de que ato ímprobo é aquele que ¿ofende os
princípios da moralidade é o que traz em si a substância peculiar, íntima, da imoralidade, que nem sempre é contrária
à lei. A ilegalidade por si só não constitui ato de improbidade, há de vir revestida da má-fé, do dolo. Uma ilegalidade,
portanto, qualificada. A má-fé é premissa do ato ilegal e ímprobo.¿   (AC 2008.43.00.001635- 4/TO, Rel.
Desembargador Federal Tourinho Neto, Terceira Turma, e-DJF1 p.149 de 02/02/2009).
Com efeito, a ação de improbidade administrativa se reveste como instrumento hábil de controle judicial sobre os atos
que a lei caracteriza como de improbidade, uma vez que promove o reconhecimento judicial de condutas de
improbidade na Administração, perpetradas por administradores públicos, e a consequente aplicação das sanções
legais, com o escopo de preservar o princípio da moralidade.
Sobre o recebimento ou a rejeição das ações de improbidade, TRF-1 possui o seguinte posicionamento:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE IMPROBIDADE. RECEBIMENTO DA INICIAL. Para o
recebimento da inicial da ação de improbidade basta que haja indícios de autoria e materialidade, devendo a instrução
suprir eventuais dúvidas quanto a atitude do réu, como se agiu ou não de má-fé. (TRF - PRIMEIRA REGI ÃO - AG
2008010005457 49 - Órgão Julgador: TERCEIRA TURMA - Fonte e-DJF1 DATA: 02/02/2009 p.141).
PROCESSO CIVIL E ADMINISTRATIVO - AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO CIVIL PÚBLICA POR ATO DE
IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA - RECEBIMENTO DA INICIAL - AUS ÊNCIA DE FUNDAMENTAÇ ÃO -
PRELIMINAR DE NULIDADE DA DECISÃO ACOLHIDA - RECURSO PROVIDO. I - A Lei de Improbidade
Administrativa, na fase de admissibilidade da aç ão, exige do Juízo maior rigor nos fundamentos não para aceitar,
mas para rejeitar a ação. Não é ela admitida em três hipóteses: se convencido da inexistência do ato de improbidade,
da improcedência da ação ou da inadequação da via eleita. Se o magistrado, no juízo prévio de delibação, que
caracteriza a fase preliminar da ação de improbidade, não verifica a presença de qualquer dessas hipóteses, tem de
receber a inicial e dar regular prosseguimento ao feito. (TRF - PRIMEIRA REGIÃO - AG 200801000434470 - Órg ão
Julgador: TERCEIRA TURMA - Fonte e-DJF1 DATA:02/02/2009 PAGINA:141 - Relator(a) JUIZ FEDERAL
REYNALDO SOARES DA FONSECA - CONV.)
PROCESSO CIVIL. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. INDÍCIOS DE OCORRÊNCIA DE ATO DE IMPROBIDADE.
IMPOSSIBILIDADE DE INDEFERIMENTO DA INICIAL. APELAÇ ÃO PROVIDA. 1. Somente deverá ser rejeitada a
petiç ão inicial quando o julgador se convencer, de plano, da inexistência do ato de improbidade, da improcedência da
ação ou da inadequação da via eleita - art. 17, § 8º, da Lei nº 8.429/92 -, o que não se verifica ser a hipótese dos
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autos. 2. Os fatos noticiados não são suficientes, por si sós, para afastar, de plano, a imputação da prática de ato de
improbidade administrativa pelo requerido, motivo pelo qual deve o Juiz receber a petição inicial, a fim de que sejam
apurados no curso do processo. 3. Apelação provida. (TRF - PRIMEIRA REGI ÃO - AC ¿ 200237000063835 - Órg ão
Julgador: QUARTA TURMA - Fonte e-DJF1 DATA: 4/4/2008 PAGINA: 199 - Relator(a) DESEMBARGADOR
FEDERAL ÍTALO FIORAVANTI SABO MENDES)
Por oportuno, pode-se concluir que deve haver razoabilidade nas alegações formuladas e a existência de indícios
deve ser suficiente para comprovar a prática de atos de ímprobos, admitindo regular prosseguimento do feito.
A finalidade desta fase preliminar é evitar o ajuizamento de ações despropositadas, a fim de não prejudicar os
agentes administrativos pelo procedimento judicial. Assim, se no momento da análise da manifestação do
demandando em paralelo com a análise da peça preambular da ação, o magistrado não se convencer da inexistência
do ato de improbidade, da improcedência da ação ou da inadequação da via eleita, é o caso de recebimento da
medida.
Nesse diapasão, o recebimento da petição inicial de Ação Civil Pública para apuração de ato de improbidade
administrativa se limita a verificar se há indícios suficientes para a propositura da ação.
Nesse sentido, o Egrégio Tribunal Estadual do Paraná, ementou o seguinte posicionamento, in verbis :
¿O magistrado, no recebimento da ação civil pública por ato de improbidade administrativa, apenas realiza um juízo
superficial da viabilidade da demanda, cotejando os fundamentos da causa de pedir com os elementos cognitivos
indiciários que vieram com a petição inicial. (...)¿ (TJPR, Agravo Regimental Cível nº 391633-6/01, 4ª Câmara Cível,
Rel. Juiz Convocado ADALBERTO JORGE XISTO PEREIRA, DJ de 20/04/2007).
 
Ora, no caso em análise, existem indícios de possível ilegalidade na contratação das empresas listadas na inicial,
uma vez que os requeridos não se desincumbiram, a princípio, do ônus de comprovar a conformidade legal dos atos
em comento, não podendo se eximir do dever constitucional de agir com legalidade, moralidade e transparência .
Importante, ressalte-se ainda, que para o recebimento e processamento da ação, se faz necessária, tão somente, a
presença de requisitos mínimos de materialidade e autoria do ato de improbidade relatado, uma vez que, nesta fase
processual, de cognição não exauriente, basta a constatação daqueles indícios, sendo este o caso de recebimento da
ação.
Da Análise do pedido de medida de urgência
Diante dos fatos apurados pelo Ministério Público no Procedimento Administrativo Preparatório nº 169/2009-
MP/PJ/DC/PP, ficam evidenciadas duas situações que merecem análise acurada, a fim de que se chegue a uma
conclusão sobre sua legalidade ou não. A primeira delas diz respeito à contratação da empresa DSF, para o
desenvolvimento de sistema de gestão tributária no Município de Belém, que se deu sem que houvesse sido realizado
procedimento licitatório. A segunda se refere à contratação dos escritórios de advocacia HENRICHS & HENRICHS
ADVOGADOS ASSOCIADOS e JUNQUEIRA DE CARVALHO, MURGEL & BRITO para prestação de serviços de
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consultoria jurídica e recuperação fiscal.
Ora, p ela análise perfunctória de conhecimento tangencial, inerente à apreciação das medidas liminares, é possível
observar, no que diz respeito ao contrato firmado entre a Secretaria Municipal de Finanças e a empresa DSF, que o
procedimento licitatório foi considerado inexigível, sob a justificativa de que aquela empresa era a única do ramo que
satisfazia às exigências da referida Secretaria. Todavia, pela documentação acostada aos autos, nota-se que outras
empresas também apresentaram propostas, as quais foram descartadas de plano, sob o argumento de serem
contrárias ao interesse público, devido à suposta possibilidade de prejuízo ao Erário em face da necessidade de
substituição do antigo sistema por outro, novo, e da necessidade de treinamento dos servidores desde o início, para
aprenderem a operar o novo sistema. Bem assim, o serviço oferecido pela empresa DSF foi considerado singular, o
que tornaria inviável a competição entre as empresas.
Por tais razões, considerou-se a situação como hipótese de inexigibilidade de licitação, nos termos do art. 25 da Lei nº
8.666/93, que assim dispõe:

Art. 25.  É inexigível a licitação quando houver inviabilidade de competição, em especial:
(...)
II - para a contratação de serviços técnicos enumerados no art. 13 desta Lei, de natureza singular, com profissionais
ou empresas de notória especialização, vedada a inexigibilidade para serviços de publicidade e divulgação;
(...)

§ 1o  Considera-se de notória especialização o profissional ou empresa cujo conceito no campo de sua especialidade,
decorrente de desempenho anterior, estudos, experiências, publicações, organização, aparelhamento, equipe técnica,
ou de outros requisitos relacionados com suas atividades, permita inferir que o seu trabalho é essencial e
indiscutivelmente o mais adequado à plena satisfação do objeto do contrato.
(Grifei)

 
Com base no dispositivo supra , a Secretaria de Finanças procedeu à realização do negócio jurídico, deixando de
atender ao que dispõe a Carta Magna, que, em seu art. 37, XXI, prevê:
Art. 37. A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal
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e dos Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência e,
também, ao seguinte:
(...)
XXI - ressalvados os casos especificados na legislação, as obras, serviços, compras e alienações serão contratados
mediante processo de licitação pública que assegure igualdade de condições a todos os concorrentes, com cláusulas
que estabeleçam obrigações de pagamento, mantidas as condições efetivas da proposta, nos termos da lei, o qual
somente permitirá as exigências de qualificação técnica e econômica indispensáveis à garantia do cumprimento das
obrigações.
O procedimento licitatório visa resguardar não apenas o Princípio da Legalidade, mas também o da impessoalidade ,
ambos   previstos no caput do artigo citado, buscando colocar os concorrentes em igualdade de condições, garantindo
a todos os que preencham os requisitos exigidos pelo instrumento convocatório a possibilidade de concorrer de forma
isonômica pelo contrato administrativo que ao final será celebrado com o vencedor.
No mesmo sentido dispõ e o art. 3º da Lei nº 8.666/93 (Lei de Licitações e Contratos Administrativos), que, de forma
clara apresenta a finalidade do procedimento licitatório:
Art. 3 o   A licitação destina-se a garantir a observância do princípio constitucional da isonomia, a seleção da proposta
mais vantajosa para a administração e a promoção do desenvolvimento nacional sustentável e será processada e
julgada em estrita conformidade com os princípios básicos da legalidade, da impessoalidade, da moralidade, da
igualdade, da publicidade, da probidade administrativa, da vinculação ao instrumento convocatório, do julgamento
objetivo e dos que lhes são correlatos.
 
Diante de tantos princípios e fins que regem tal procedimento, é plenamente possível constatar, além do que a própria
Constituição da República diz de forma explícita, que as etapas previstas na Lei de Licitações devem servir de regra e
os casos de dispensa e inexigibilidade devem figurar apenas como exceções.
Entrementes, não foi o que aconteceu, visto que, no caso em apreço, o Administrador Público, a saber, o Secretário
de Finanças, declarou inexigível a licitação com parco arcabouço legal que lhe servisse de supedâneo para legitimar
sua conduta, agindo, dessa forma, em contrariedade ao interesse público, porquanto escolheu, ao seu alvedrio,
empresa cuja proposta poderia não ter sido a mais vantajosa.
Ressalte-se que, no tocante ao desenvolvimento de softwares , com o vertiginoso desenvolvimento dos recursos
tecnológicos para sua criação, sua obsolescência se dá de forma igualmente acelerada, o que exige uma constante
renovação e atualização dos mesmos. Assim, há uma acirrada corrida entre a s empresas que desenvolvem
programas e sistemas de informática , fomentada pela concorrência intrínseca ao sistema capitalista, que faz com
que, ao longo do tempo, uma suplante a outra.
Assim sendo, é, no mínimo, temerário dizer que tal empresa é a única que atende às necessidades da Secretaria,
pois, não seria nada surpreendente que uma de suas concorrentes, que também atuam na mesma área, pudesse
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desenvolver um sistema melhor, mais completo, mais simples de ser operado e com um custo mais baixo. Conforme
já dito, a licitação é, em regra, obrigatória, mas mesmo nos casos em que a lei a dispensa ou a torna inexigível, o
administrador público realiza ato que, quanto à margem de liberdade, caracteriza-se como vinculado, ou seja, está
atrelado aos ditames legais, não podendo ser realizado de forma discricionária.
O argumento de que o serviço prestado é singular, tornando inviável a competição entre as empresas não merece
prosperar, visto que todas as concorrentes atuam na área específica de desenvolvimento de sistemas de gestão
fiscal, não havendo, portanto, notória especialização por parte da empresa ré no tocante à sua atividade. O fato de a
empresa DSF haver prestado serviços para a Prefeitura em momento pretérito também não caracteriza essa
condição, nem possui o condão de autorizar o gestor a contratá-la com a dispensa do procedimento licitatório.
Já no que concerne à contratação dos escritórios de advocacia para a prestação de consultoria e recuperação
tributária, faz-se mister observar que a Prefeitura de Belém já possui um quadro de Procuradores Municipais e de
Auditores Fiscais, cuja competência também abrange a atividade objeto do contrato em questão. Portanto, não há que
se falar em necessidade de contratação, considerando-se que o Município já possui a estrutura e a mão de obra
técnico-profissional necessá ria para a realização da tarefa, carecendo, pois, de amparo legal os contratos
administrativos celebrados entre a SEFIN e os referidos escritórios.
Por oportuno, convém destacar que o simples fato de tais escritórios prestarem serviços na mesma natureza em
outros municípios brasileiros, isso não legitima a sua contratação para a prestação de um serviço que poderia ser
realizado pelos servidores de carreira do Município.
Se, porventura, esses servidores não estão desempenhando suas funções de forma eficiente, deve a autoridade
competente da municipalidade tomar providências, utilizando-se dos mecanismos constitucionais e legais para a
resolução do problema, podendo-se, até mesmo, determinar-lhes a perda do cargo público, na forma do art. 41, §1º,
III, da Constituição Federal.
Entre os princípios constitucionais explícitos que regem a administração pública, previstos no caput do art. 37, figura o
Princípio da Eficiência, acrescentado pela Emenda Constitucional nº 19/98, que impõe àqueles que compõem a
administração pública o dever de desempenhar suas funções com eficiência, buscando atingir aos resultados
pretendidos. Tal princípio atrela tanto ao administrador, como aos seus subordinados.
Note-se que os valores a serem percebidos pelos escritórios a título de honorár ios pela prestação dos serviços
deixaram de integrar a receita do Município, o que, na verdade, representa dupla despesa, visto que há um corpo de
procuradores municipais e auditores fiscais que são pagos para realizar esse trabalho.
Portanto, entendo presentes os requisitos necessários para a concessão da medida liminar, quais sejam, o fumus
boni iuris , consistente na existência de indícios de ilegalidade nas contratações, e o periculum in mora quanto à
ausência de determinação de realização da fiscalização   por parte dos auditores fiscais do Município de Belém,
especialmente do setor de leasing .
Diante do exposto, DEFIRO a medida liminar pretendida, determinando ao Secretário de F inanças do Município que
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repasse a fiscalização do setor de leasing exclusivamente aos Auditores Fiscais.
Na oportunidade, RECEBO a petição inicial, uma vez que devidamente instruída e com demonstração de
enquadramento legal dos atos d os requerido s, determinando a citação d os mesmos para apresentar contestação,
querendo, no prazo de 15 (quinze) dias, nos termos do §9º, do a rtigo 17, da Lei de Improbidade.
Intimem-se o Município de Belém, por sua Procuradoria e ao Secretário de Finanças, para que tomem ciência da
presente decisão, cumprindo-a naquilo que lhes competir, sob as penas da lei.
Servirá o presente despacho, por cópia digitalizada, como MANDADO DE INTIMAÇÃO, nos termos do Prov. Nº
03/2009 da CJRMB ¿ TJE/PA, com a redação que lhe deu o Prov. Nº 011/2009 daquele órgão correcional. Cumpra-se
na forma e sob as penas da lei.
Citem-se e intimem-se , inclusive por Correspondênci a com Aviso de Recebimento ¿ AR, nos casos pertinentes .
Cumpra-se.
Belé m, 06 de fever eiro de 2012 .
 
MARCO ANTONIO LOBO CASTELO BRANCO
Jui z de Direito respondendo pela 3ª Vara de Fazenda Pública da Capital
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