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EXCELENTÍSSIMO SENHOR DESEMBARGADOR PRESIDENTE DO TRIBUNAL 

DE JUSTIÇA DO ESTADO DO CEARÁ.  

 

Denúncia 

Ref. Inquérito Originário nº 0624837-09.2015.8.06.0000 

 

 

 

 

 

O MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL, na pessoa do 

Procurador-Geral de Justiça e da Coordenadora da Procuradoria dos Crimes Contra 

a Administração Pública – PROCAP, esta última agindo por delegação do Chefe do 

Ministério Público Estadual, nos termos da Portaria nº 13/2016, com esteio na regra 

do art. 129, inciso I, da CF/88, c/c art. 24, do CPP, vem, à elevada presença de 

Vossa Excelência, respaldado nos elementos de prova colhidos em precedente 

apuração ministerial, apresentar DENÚNCIA contra BISMARCK COSTA LIMA 

PINHEIRO MAIA, brasileiro, casado, nascido em 11/07/1951, CPF 548.247.107-15, 

ex-Secretário de Turismo do Estado do Ceará e atualmente Prefeito Municipal de 

Aracati/CE, residente e domiciliado na Rua Joaquim Nabuco, nº 643, apart. 400, 

Bairro Meireles, Fortaleza/CE, CEP 60.125-120, com endereço profissional na 

Prefeitura Municipal de Aracati/CE, o que faz pelos fundamentos de fato e de direito 

alinhados nos termos seguintes:  

 

1. COMPETÊNCIA DESTE TRIBUNAL PARA PROCESSAR E JULGAR O DENUNCIADO 

DETENTOR DE FORO ESPECIAL POR PRERROGATIVA DE FUNÇÃO - 

DESMEMBRAMENTO DAS INVESTIGAÇÕES NO TOCANTE AOS DEMAIS AGENTES. 

   Ab initio, convém lembrar que o denunciado ocupa atualmente o 

cargo de Prefeito Municipal do Município de Aracati/CE, com mandato até o final do 

ano de 2020, condição que o torna detentor de foro especial por prerrogativa de 

função junto a este TJCE, por força do que dispõe o art. 29, X, da CF/88. 
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Outrossim, insta observar que a então Desembargadora 

Relatora do Inquérito nº 0624837-09.2015.8.06.0000, MARIA IRANEIDE MOURA 

SILVA, em decisório de fls. 15/20, do Agravo Regimental nº 0624837-

09.2015.8.06.0000/5000, datado de 15.10.2015, autorizou1 a Procuradoria-Geral de 

Justiça a investigar, no caso dos autos, apenas autoridades que detém prerrogativa 

de foro, desmembrando as investigações para que a apuração quanto aos demais 

agentes prossiga perante a instância de primeiro grau, o que atualmente se procede 

ao encargo da Promotoria Criminal com ofício perante a 9ª Vara Criminal da 

Comarca de Fortaleza/CE (Processo nº 0030627-83.2016.8.06.0001). 

Ainda a título de esclarecimento, consigne-se que embora 

figure nos autos como investigado, o Ministério Público, por ora, não deduzirá 

acusação contra o Chefe de Gabinete da Vice-Governadoria do Ceará2, FERNANDO 

ANTÔNIO COSTA DE OLIVEIRA, o qual, à época dos fatos, ocupava o cargo de 

Procurador-Geral do Estado do Ceará, tendo em vista a necessidade de se 

prosseguir com a apuração de sua eventual responsabilidade criminal e de outras 

autoridades citadas no interrogatório do denunciado, conforme exposto em tópico 

adiante.  

Isto posto, resta inconcussa a competência deste Sodalício 

para processar e julgar o denunciado BISMARK COSTA LIMA PINHEIRO MAIA.  

                                                           
1 porquanto,  naquele tempo, ainda se seguia o modelo do STF para a deflagração de investigações em desfavor 

de agente com foro privilegiado, embora não seja este mais o procedimento atualmente adotado pelo STJ, TRF's 

e Tribunais Estaduais, inclusive o TJCE, que passaram a entender pela desnecessidade de autorização prévia do 

Poder Judiciário para que o Ministério Público possa exercer o seu poder de investigação, seja qual for o status 

do investigado (à exceção de Magistrados), permanecendo o Excelso Pretório com tal exigência por força única e 

exclusivamente de seu regimento interno, que é de constitucionalidade duvidosa. Neste sentido, confira-se os 

recentes julgados do STJ: REsp 1563962/RN, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA 

TURMA, julgado em 08/11/2016, DJe 16/11/2016; RHC 77518/RJ, RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS 

CORPUS 2016/0277997-8, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 09/03/2017, Dje 

17/03/2017).  No TJCE, também já existem precedentes sobre o tema, a exemplo do entendimento esposado pelo 

Desembargador JOSÉ TARCÍLIO SOUSA DA SILVA, nos autos da medida cautelar nº 0745941-

96.2014.8.06.0001, estampado em despacho datado de 02/12/2015, no qual verberou, citando precedentes do 

STJ, que “o procedimento investigatório não necessita de autorização desta Corte, mesmo tratando de pessoa 

detentora de foro privilegiado, bastando o órgão investigante encaminhar, no prazo legal, os elementos de 

inquisição ao Sodalício competente para o processamento e julgamento de eventual ação decorrente da 

investigação”, ressaltando ainda o relator que “excetuando a especificidade em relação a magistrados 

(LOMAN, art. 33, parágrafo único) [...] inexiste diploma legal que determine a necessidade de iniciativa do 

Tribunal para instaurar procedimento investigativo”. Na mesma toada, os Desembargadores RAIMUNDO 

NONATO SILVA SANTOS, FRANCISCO CARNEIRO LIMA, FRANCISCA ADELINEIDE VIANA e LÍGIA 

ANDRADE DE ALENCAR MAGALHÃES, deferiram medidas cautelares nos processos nº 0001392-

74.2016.8.06.0000, 0001178-83.2016.8.06.0000, 0000240-54.2017.8.06.0000 e 0001593-32.2017.8.06.0000, 

requeridas pela PROCAP, respectivamente, em face dos Prefeitos Municipais de Catunda, Catarina, Jati e 

Paracuru, com base em investigações procedidas pelo Ministério Público em Procedimentos Investigatórios 

Criminais (PIC), instaurados sem prévia autorização deste Tribunal.   

 
2 cargo equiparado ao de Secretário de Estado, por força da Lei Estadual nº 15.773, de 10.03.2015, que alterou o 

art. 85 da Lei Estadual nº 13.875/2007. 
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2.  NOÇÕES PRELIMINARES DOS FATOS 

   No caso vertente, a denúncia apresentada cuidará de expor uma 

série de graves irregularidades atribuídas ao denunciado, tipificadas como ilícito 

penal, haja vista que na qualidade de Secretário de Turismo do Estado do Ceará, à 

época dos fatos, figurou como responsável, com a colaboração de terceiras 

pessoas, pela celebração de convênios/contratos aplicados na concepção e 

construção da obra milionária denominada "Acquário Ceará", desprezando e 

descumprindo dolosamente normas cogentes da Lei 8666/93 e legislação correlata, 

tudo com o intuito de dispensar indevidamente processo licitatório e favorecer a 

contratação direta de fornecedores previamente escolhidos para a execução de 

obras e serviços, burlando a exigência de certame e expondo a prejuízos o erário. 

   Assim ocorreu, conforme se verá adiante: 

a) em relação ao desenvolvimento da primeira fase de concepção do oceanário 

(projeto arquitetônico e complementares de engenharia da estrutura de concreto, 

incluindo desenhos, especificações principais da obra, planos, projetos, consultorias 

e estudos), que ficou a cargo da empresa ASTECH ASSESSORIA TÉCNICA DE 

PROJETOS, de nome de fantasia IMAGIC, cujos serviços foram contratados por 

intermédio de um pseudo convênio (nº 22/2008), na verdade, um verdadeiro 

contrato, celebrado entre a Secretaria de Turismo do Estado do Ceará - SETUR, 

representada pelo denunciado, e a FUNDAÇÃO XXVII DE SETEMBRO - 

FORTALEZA - CONVENTIONS BUREAU (FCB ), então presidida por José Colombo 

de Almeida Cialdini Neto; 

b) na contratação, também pela SETUR, por inaplicável inexigibilidade de licitação 

(art. 25, II, da Lei 8666/93), da empresa americana INTERNATIONAL CONCEPT 

MANAGEMENT (ICM), para a construção da terceira fase (fase B) do "Aquário 

Ceará", compreendendo esta todos os desenhos de produção e engenharia para as 

obras especializadas, os aquários, teatros, temáticas internas e externas e 

revestimento para proteção externa da construção, conforme anexo II do primeiro 

aditivo ao Contrato nº 017/2011. 

 

   Não bastasse, também restará evidenciado que o denunciado 

efetuou pagamentos indevidos à contratada INTERNATIONAL CONCEPT 

MANAGEMENT (ICM), no importe de R$ 83.819.064,38, com malferimento de 

cláusulas contratuais e de modo a propiciar injustificada vantagem econômica à 

empresa contratada, além de prejuízo aos cofres públicos. 
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   Assim, além de configurarem práticas ímprobas passíveis de 

sanção pela Lei 8429/92 e já objeto da Ação Civil Pública nº 0186902-

65.2013.8.06.0001 (fls. 356/1614), manejada pelo Ministério Público Estadual 

perante a 14ª Vara da Fazenda Pública desta capital, as condutas perseguidas 

também configuram os crimes previstos nos arts. 89 e 92 da Lei 8666/93, o que 

restará deslindado amiúde em tópicos seguintes. 

   Antes, porém, de adentrar-se ao exame propriamente dito dos 

fatos e até mesmo para facilitar sua futura compreensão, importante esclarecer, 

desde logo, as seguintes peculiaridades sobre a obra em comento.  

O “ Projeto Acquário Ceará ” representa um empreendimento 

de grande envergadura, com área total de construção de 25.752,00 metros 

quadrados (aquário + praça), que já consumiu considerável soma de recursos 

públicos.  

Para custear a obra, o Governo do Estado do Ceará previu 

investir, inicialmente, cerca de R$ 80 milhões de reais, provenientes de recursos 

próprios, e em um segundo momento, a quantia de US$ 150 milhões de dólares, a 

ser obtida mediante financiamento com bancos privados internacionais. 

Sabe-se, em face de informações carreadas aos autos, que o 

Estado do Ceará pleiteou junto ao EXIM BANK/EXPORT -IMPORT BANK OF THE 

UNITED STATES, conforme autorização legislativa concedida pela Lei Estadual Nº 

14.937/2011, o financiamento necessário para a consolidação do valor 

correspondente ao total de recursos a serem investidos na obra, porém não tendo 

logrado êxito na aprovação do pretendido empréstimo.  

De modo que as obras até então desenvolvidas foram 

custeadas exclusivamente pelo Governo do Ceará e não passaram da edificação 

parcial da estrutura de concreto (segunda fase ou fase A), onde posteriormente 

viria ser aplicado todo o revestimento e equipamentos necessários ao 

funcionamento do aquário. 

Já na fase final de instalação (terceira fase ou fase B) seriam  

agregadas à estrutura física de concreto ainda em implantação, os tanques de 

acrílico, as salas de cinema 4D e os demais equipamentos especificados no 

Contrato nº 17/2011, celebrado entre a SETUR e a ICM. 

Depreende-se, portanto, que a execução do "Projeto Acquário 

Ceará " restou desmembrado em três fases, a saber:  
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* Conforme informações prestadas pela SETUR (fls. 3387/3388) 
 
 

Ademais, impende saber que para a concretização do 

empreendimento o Estado celebrou 04 (quatro) contratos com valor global atualizado 

de R$ 297.879.722,60 e recursos pagos de R$ 131.299.244,80, conforme 

detalhamento abaixo, extraído do Portal da Transparência do Estado do Ceará. 

 

* Contrato originalmente celebrado com a SETUR e posteriormente subrogado à SEINFRA. 

 

Fase  Objetivos 

1 
Desenvolvimento do projeto arquitetônico e complementares de engenharia 

2 (A) 
Construção da estrutura de concreto do prédio principal do Acquário Ceará e das obras civis das Praças das 

Águas 

3 (B) 

Construção do Acquário Ceará compreendendo os seguintes pacotes: Pacote do Acquário, Pacote Temático 
(interior e exterior), Pacote de Conteúdo de Exposição, Sala de Cinema 4D, Estudos, Pesquisas e 
Informações Qualitativas, Pacote de Entretenimento (Atrações Temáticas, Simuladores e Áudio Vídeo), e 
Administração e Gerenciamento da Construção, com fornecimento de todos os bens, serviços e matérias 
para os equipamentos e a construção do Acquário Ceará. 

Nº do 
Contrato Contratantes 

Objeto 
Valor Original 

R$ 
Valor Pago 

 R$ 
Valor Atualizado 

 R$ Fase 

031/SETUR 
/2010 

SEINFRA *  
x 

CG 
Construções 

Construção da 
estrutura de concreto 

da edificação 
principal e Praça das 

Águas 

16.900.524,00 23.212.069,29 25.249.049,32 2 

08/SETUR 
/2012 

SETUR 
x 

Arcelormital 

Construção de 
fundações para o 
prédio principal: 

aquisição de estacas 
pranchas 

3.143.729,60 2.686.348,40 3.143.729,60 2 

025/SEINFRA 
/2012 

SEINFRA 
x 

CG 
Construções 

Obras 
complementares das 

estruturas de 
concreto da 

edificação principal 

19.734.118,96 21.581.762,71 21.875.677,15 2 

017/SETUR 
/2011 

SETUR 
x 

ICM Inc 

Construção do 
Acquário Ceará 

244.335.000,00 83.819.064,38 247.611.266,50 3 

  TOTAL: 
 

267.212.848,56 131.299.244,80 297.879.722,60 
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Oportuno também lembrar que anos antes, notadamente, no dia 

21.05.08, a SETUR já havia celebrado o Convenio nº 22/2008 com a FUNDAÇÃO 

XXVII DE SETEMBRO - FORTALEZA - CONVENTIONS BUREAU (FCB ), a quem 

repassou a quantia de R$ 1.800.000,000 para a elaboração dos planos, projetos, 

consultorias e estudos que comporiam o conjunto de projetos técnicos destinados à 

execução da primeira fase do "Acquário Ceará", tendo a FCB, por sua vez, 

porquanto não detentora de capacidade técnica para a execução do projeto, 

contratado sem licitação a empresa ASTECH ASSESSORIA TÉCNICA DE 

PROJETOS (IMAGIC), sob o pretexto de que o seu alegado "diretor técnico", o 

Arquiteto Leonardo Fontenele Costa, reunia as exigências técnicas e a necessária 

especialização e notoriedade para a consecução do objeto. 

   A presente denúncia, portanto, ocupar-se-á de demonstrar as 

condutas delituosas do imputado relativamente à celebração e execução do 

Convênio nº 22/2008 e do Contrato nº 11/2017, tudo respaldado no que restou 

apurado no Inquérito Civil Público nº 1.15.000.000540/2009-1, inicialmente tramitado 

perante o Ministério Público Federal 3, no PA nº 000722.2012.0152.001, tramitado na 

2ª Promotoria de Defesa do Patrimônio Público desta capital, nos Relatórios de 

Inspeção e Certificados constantes dos Processos nºs 05348/2009-5, 02233/2012-9, 

04880/2013-4, 05375/2013-7 e 01550/2013-1, todos em curso no Tribunal de 

Constas do Estado, e, finalmente, em demais elementos de informações colhidos 

pela PROCAP. 

Dito isto, passemos a analisar a tramitação dos procedimentos 

destinados à contratação das empresas responsáveis pela elaboração dos projetos 

e pela instalação definitiva do empreendimento, destacando, desde logo, que os 

fatos e conclusões deduzidos nesta denúncia tratam-se de uma adaptação ao 

exposto na inicial da Ação Civil Pública nº 0186902-65.2013.8.06.0001, cujos lídimos 

fundamentos restaram, em alguns tópicos, atualizados em razão de novos fatos 

apurados posteriormente ao ajuizamento da referida ação. 

     

3. CONVÊNIO Nº 22/2008 

 

3.1. CONVÊNIO Nº 22/2008 ENTRE A SETUR E FCB - NATUREZA DE CONTRATO -  

TRATATIVAS PRÉVIAS DO DENUNCIADO VISANDO A ESCOLHA DA EMPRESA  

ASTECH/IMAGIC (LEIA-SE, ARQUITETO LEONARDO FONTENELE) PARA A CONFECÇÃO DO 

PROJETO ARQUITETÔNICO DO ACQUÁRIO - DIRECIONAMENTO DA CONTRATAÇÃO - BURLA 

À EXIGÊNCIA DE CERTAME - NECESSIDADE DE REALIZAÇÃO DE CONCURSO - 

                                                           
3cuja atribuição foi posteriormente declinada para o Ministério Público Estadual , em  razão da não constatação 

de interesse da União no feito. 
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TERCEIRIZAÇÃO DE PARTE DOS PROJETOS CONTRATADOS - DESCARACTERIZAÇÃO DA 

SINGULARIDADE DO SERVIÇO - AUSÊNCIA DE JUSTIFICATIVA DE PREÇO E DE 

COMPOSIÇÃO DOS CUSTOS UNITÁRIOS - PAGAMENTO ANTECIPADO DA QUANTIA DE R$ 

1.800.000,00 - ATRASO NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO -  AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA 

APLICAÇÃO DA CONTRAPARTIDA DE R$ 180.000,00 PELA CONVENENTE (FCB) - EXPOSIÇÃO 

DO ERÁRIO A PREJUÍZOS.  

Consta dos autos que a FUNDAÇÃO XXVII DE SETEMBRO – 

FORTALEZA CONVENTIONS & VISITORS BUREAU (FCB) é uma entidade privada, 

constituída por cerca de 20 instituições públicas e privadas, dentre as quais o 

Governo do Estado do Ceará e o Município de Fortaleza, os quais se fazem 

representar através das respectivas Secretarias de Turismo. 

Desde o início da gestão do ex-Governador Cid Gomes que a 

Secretaria de Turismo do Estado do Ceará, na pessoa do então Secretário Bismark 

Costa Lima Pinheiro Maia, ora denunciado, procurou estabelecer com a FCB uma 

pauta de discussões relacionadas ao turismo do Estado e, em especial, à construção 

de um novo pavilhão de feiras e de um oceanário, no caso, o “Acquário Ceará”.  

Neste sentido, a Coordenadora de Engenharia da SETUR, 

Olga Valeria Barbosa Teixeira, declarou ao Ministério Público Federal, nos autos do 

ICP nº 1.15.000.000540/2009-1, que em abril de 2008, o denunciado determinou a 

abertura de um procedimento administrativo no qual solicitou a realização de todas 

as diligências necessárias à implementação do "Projeto Acquário Ceará", 

oportunidade em que passou a se envolver pessoalmente nesta empreitada, 

inclusive buscando arregimentar convênios a serem celebrados entre a SETUR e as 

diversas entidades que integram o turismo estadual. Vejamos o trecho exato em que 

a depoente, na presença de seu advogado, relata esta situação (fls. 604/608): 

Que em 2008 ocupava a função de coordenadora da área de 

engenharia da SETUR; Que nesta função recebeu do Secretário, em 

2008, a incumbência de abrir o processo para a construção do 

Acquário Ceará e outro para subsidiar a implantação do Centro de 

Eventos e do Acquário Ceará; Que o Secretário Bismarck sugeriu 

que os subsídios fossem buscados através de convênios 

firmados com entidades do setor turístico do Ceará para auxiliar a 

declarante, considerando a complexidade dos dois equipamentos 

citados;  Que com relação ao centro de eventos não houve 

formalização de convênio por parte da SETUR com nenhuma 

instituição de turismo, mas foram feitas reuniões diversas, de ordem 

técnica e entidades de turismos, como o Fortaleza Convention 

Bureau (FCB) e outras entidades eventualmente participavam dando 

sugestões que eram acatadas ou não;  Que todo o processo de 

celebração do convênio com o FCB para o Acquário Ceará foi 

dirigido pelo Secretário de Turismo. (original sem destaques) 
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Assim, o denunciado passou a participar mais efetivamente das 

reuniões da FCB, movido pela intenção de celebrar com a mesma um convênio cujo 

objeto haveria de auxiliá-lo na execução dos projetos pertinentes à sua Pasta. 

Todavia, foi constatado que a FCB pouco tinha a contribuir para 

os projetos da SETUR, dada a ausência de previsão de tal tipo de atividade em suas 

finalidades. Diante desse obstáculo formal, no dia 28.10.2008, realizou-se uma 

Assembléia Extraordinária do Conselho Curador da Fundação, convocada com o 

objetivo exclusivo de alterar o estatuto da entidade e, assim, atender à pretensão do 

denunciado, resultando na inclusão do item “j” no Estatuto da FCB, com a seguinte 

redação: 

 (...) A alteração estatutária foi aprovada por unanimidade ficando da 

seguinte forma: inserção do item J no capítulo II – Dos objetivos da 

Fundação Art. 4º parágrafo único, “Apoiar entidades públicas e 

privadas contratando serviços profissionais, projetos e produtos como 

estudos, pesquisas e consultorias com intuito de melhorar a infra-

estrutura turística, cultural e esportiva do Estado, notadamente de 

equipamentos de lazer, eventos e entretenimentos bem como aqueles 

voltados a convenções, exposições, congressos, feiras e congêneres 

(...) 

 

Curioso observar que o denunciado participou 

pessoalmente da citada Assembléia, ocorrida no Centro de Eventos do Estado 

do Ceará, inclusive falando, em nome da SETUR, que integra o Conselho 

Curador da Fundação, sobre a importância da adequação do seu estatuto para 

que esta pudesse participar ativamente do processo de concepção do projeto  

Acquário Ceará.  (Cf. Ata da Assembléia - fls. 1802/1813).  

Ainda sobre a alteração do estatuto da FCB, importante 

enfatizar que não há notícias de que a mesma tenha sido submetida à 

aprovação do Ministério Público, assim como exige o art. 67, III, do CCB 4, 

tornando, portanto, inválido seus atos constitutivos para o fim de atender à 

condição da habilitação jurídica em processo de inexigibilidade licitatória, 

considerando o que preceitua o art. 28, IV, da Lei 8666/93 5.   

                                                           

4 Art. 67. Para que se possa alterar o estatuto da fundação é mister que a reforma: III – seja aprovada pelo 

órgão do Ministério Público, e, caso este a denegue, poderá o juiz supri-la, a requerimento do 

interessado. (redação antes da vigência da Lei 13.151/2015).  

 

5 Art. 28.  A documentação relativa à habilitação jurídica, conforme o caso, consistirá em: IV - inscrição do ato 

constitutivo, no caso de sociedades civis, acompanhada de prova de diretoria em exercício;  
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Nada obstante esta grave irregularidade, que afastava até 

mesmo a possibilidade da Fundação estabelecer qualquer relação jurídica com 

o Poder Público, em especial para prestação do serviço objeto da cláusula 

alterada, o denunciado, tão logo aprovada a mudança estatutária, procurou 

novamente o presidente da FCB, José Colombo de Almeida Cialdini Neto e, nesta 

oportunidade, solicitou-lhe a elaboração do projeto de concepção do oceanário. 

Nesta reunião restou esclarecido que a FCB não detinha conhecimentos 

técnicos para elaborar um projeto de tamanha magnitude, razão pela qual os 

presentes acordaram que, não obstante a FCB carecesse de expertise para 

contribuir com esta empreitada, mesmo assim iria intermediar a contratação de 

uma empresa para a elaboração do projeto desejado pelo denunciado. Vejamos 

o trecho exato em que Colombo Cialdini, assistido por seu advogado, retrata o 

ocorrido ao Ministério Público Federal (fls. 621/624): 

“(...)Que dias após a assembleia do Conselho Curador do FCB, o 

declarante foi procurado pela SETUR, com a presença de diversos 

servidores da pasta e do Secretario Bismarck Maia, para sondagem 

sobre a possibilidade do FCB realizar o projeto de concepção do 

então oceanário, hoje Acquário Ceará; Que na ocasião a SETUR 

indagou se o FCB teria condições técnicas de realizar este projeto; 

Que o declarante disse que o FCB não tinha condições técnicas 

de conceber tal projeto; Que com fundamento no item “j” do 

estatuto, incluído na assembleia do dia 28/10/08 e aprovado por 

deliberação unanime dos membros do Conselho Curador do FCB, 

aventou-se a possibilidade do FCB contratar uma empresa para 

realizar este projeto; Que esta possibilidade foi acordada por 

todos os presentes na reunião, a saber, o declarante, servidores 

da SETUR e o próprio Secretario Bismarck Maia; Que o 

declarante, visando a segurança desta decisão e para proteger o FCB 

condicionou qualquer materialização do que foi acordado a 

concordância do setor jurídico do FCB e da SETUR; Que a partir de 

então, estudaram a forma adequada de estabelecer tal parceria; 

Que estas tratativas resultaram na celebração de um convênio 

entre SETUR e FCB para a elaboração deste estudo de 

concepção do oceanario, hoje Acquário Ceará; Que ao firmar 

convênio com a FCB, o titular da SETUR tinha conhecimento, pois 

integrante do Conselho Curador da entidade, que o FCB não 

tinha corpo técnico próprio capaz de cumprir o objeto do 

convênio, sabendo que a realização do objeto do convênio, no 

que diz respeito ao projeto de concepção do Acquário, seria 

contratado pelo FCB a outra empresa; (...)” (original sem 

destaques) 
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Resumidamente, portanto, verificou-se a sequência dos 

seguintes fatos: 

1º) O ex-Secretário de Turismo Bismarck Maia, movido pelo desejo de celebrar 

novos convênios, busca aproximação com a Fundação FCB e nesta oportunidade 

solicita-lhe auxílio direto para a efetivação do projeto “Acquário Ceará”; 

2º) A FCB esclarece que não poderá se envolver face às suas limitações 

estatutárias, e face à ausência de capacidade técnica para tanto; 

3º) Todavia, com o objetivo de atender ao chamado do denunciado, o presidente da 

FCB, José Colombo de Almeida Cialdini Neto, convoca Assembleia Extraordinária do 

Conselho Curador da entidade, com a finalidade precípua de alterar o estatuto da 

Fundação e, por conseguinte, afastar o óbice legal que impossibilitava o 

envolvimento direto da FCB no projeto Acquário Ceará; 

4º) Tão logo afastada a barreira estatutária, porém, sem que a alteração do estatuto 

fosse submetida à aprovação do Ministério Público, Bismarck Maia e Colombo 

Cialdini prosseguem nas tratativas acerca de como haveria de ser o auxílio que a 

FCB prestaria à efetivação do projeto; 

5º) Bismarck Maia sonda, pessoalmente, se o auxílio da FCB poderia consistir na 

elaboração do projeto de concepção do Acquário Ceará, mesmo ciente de que a 

FCB, por absoluta incapacidade técnica, não poderia fazê-lo; 

6º) Não obstante a ciência de Bismarck Maia, Colombo Cialdini relembra-o que a 

FCB não detinha (como até hoje não detém) corpo técnico capaz de elaborar um 

projeto de tamanha complexidade e envergadura; 

7º) Bismarck Maia e Colombo Cialdini acordam que seria necessário, portanto, a 

contratação de uma empresa para fazer o tal projeto; 

8º) Todavia, estranhamente acordam que esta contratação haveria de ser realizada 

pela FCB e não pela própria SETUR, contrariando, portanto, a lógica natural dos 

fatos, uma vez que, desde o primeiro momento todos, absolutamente todos, sabiam 

que a FCB não possuía conhecimentos técnicos para auxiliar e, portanto, envolver-

se diretamente no projeto Acquário Ceará; 

9º) A partir daí, passam, de forma consciente e deliberada, a elaborar os passos 

necessários a conferir aspecto de legalidade a esta operação, mediante a 

celebração do tão desejado e perseguido convênio. 
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Com efeito, aos 21.11.2008, SETUR e FCB finalmente 

celebraram o Convênio nº 22/2008, na realidade, um contrato travestido de 

convênio (ou seja, um pseudo convênio), na medida em que não restou 

configurada a existência de interesses recíprocos entre as partes, mas sim de 

simples prestação de serviços em contrapartida a um pagamento (interesses 

contrários) 6.  

O objeto do referido convênio restou assim estabelecido: 

CLAUSULA PRIMEIRA – OBJETO 

Constitui objeto do presente Convênio a cooperação técnica e 

financeira entre as partes, visando a elaboração dos planos, projetos, 

consultorias e estudos, que comporão o conjunto de projetos técnicos 

destinados a execução da primeira fase do Projeto Acquário Ceará, 

conforme descrito no Plano de Trabalho apresentado em anexo, parte 

integrante deste instrumento, para todos os fins de direito.  

 

Sobre o tema, a própria legislação pátria cuidou de delinear, 

com bastante precisão, a diferença entre convênio e contrato. É o que se pode 

inferir do art.  2º, § único da Lei 8.666/93 e art. 48, § 1º, do Decreto 93.872/86 

(posteriormente modificado pelo Decreto 6.170/07), que dizem: 

Lei 8666/93: 

Art. 2º  As obras, serviços, inclusive de publicidade, compras, 

alienações, concessões, permissões e locações da Administração 

Pública, quando contratadas com terceiros, serão 

necessariamente precedidas de licitação, ressalvadas as 

hipóteses previstas nesta Lei. 

Parágrafo único.  Para os fins desta Lei, considera-se contrato todo 

e qualquer ajuste entre órgãos ou entidades da Administração Pública 

e particulares, em que haja um acordo de vontades para a 

formação de vínculo e a estipulação de obrigações recíprocas, 

seja qual for a denominação utilizada. 

Decreto 93.872/86: 

Art. 48. Os serviços de interesse recíproco dos órgãos e entidades 

de administração federal e de outras entidades públicas ou 

organizações particulares, poderão ser executados sob regime de 

mútua cooperação, mediante convênio, acordo ou ajuste. 

                                                           
6 conforme conclusões dos analistas de controle externo do TCE e do Ministério Público de Contas, extraídas 

dos Processos nºs 05348/2009-5 e 05375/2013-7. 
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§ 1º. Quando os participantes tenham interesses diversos e 

opostos, isto é, quando se desejar, de um lado, o objeto do 

acordo ou ajuste, e de outro lado, a contraprestação 

correspondente, ou seja, o preço, o acordo ou ajuste constitui 

contrato.   

Decreto 6.170/07 

§ 1º Para os efeitos deste Decreto, considera-se: 

I - convênio - acordo, ajuste ou qualquer outro instrumento que 

discipline a transferência de recursos financeiros de dotações 

consignadas nos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social da União 

e tenha como partícipe, de um lado, órgão ou entidade da 

administração pública federal, direta ou indireta, e, de outro lado, 

órgão ou entidade da administração pública estadual, distrital ou 

municipal, direta ou indireta, ou ainda, entidades privadas sem fins 

lucrativos, visando a execução de programa de governo, 

envolvendo a realização de projeto, atividade, serviço, aquisição 

de bens ou evento de interesse recíproco, em regime de mútua 

cooperação; 

 

Notório, a partir dos conceitos dessumidos da própria norma, 

que a caracterização do convênio pressupõe a convergência de esforços a fim de 

se alcançar um objetivo comum, ou seja, verifica-se quando o resultado final a ser 

alcançado possa ser usufruído por ambas as partes, diferentemente do que se 

observa no contrato, onde há o pagamento por um bem/serviço que somente a uma 

das partes interessa.  

Extrai-se da jurisprudência do Tribunal de Contas da União 

firme posição neste sentido: 

O interesse recíproco entre os partícipes é condição essencial à 

formação de acordo mediante convênio. Tal interesse somente é 

assegurado na medida em que o objeto pretendido ou o 

resultado almejado possa ser usufruído por ambas as partes. 

(Acórdão 3241/20130- Plenário: rel. Min. Walton Alencar Rodrigues, j. 

em 27/11/2013) 

O instituto do convênio pressupõe a existência de interesses 

recíprocos entre concedente e convenente, pois o ajuste deve ser 

firmado para a consecução de interesses comuns entre os partícipes, 

sem que haja a previsão de lucro por uma das partes, tampouco 

a prestação de um serviço mediante pagamento pela outra parte. 

(Acórdão 936/2007 - Plenário; rel. Min. Benjamin Zymler, j. em 

23/05/2007) 
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Quanto ao conceito de " interesses convergentes " hábil a 

caracterizar um convênio, vale destacar a lúcida observação do Procurador do 

Ministério Público de Contas Estadual, José Aécio Vasconcelos Filho, lançada em 

seu parecer nº 233/2017 (Processo nº 05348/2009-5), a respeito da situação do 

Convênio nº 22/2008, quando obtemperou que a sua configuração (dos interesses 

convergentes) ".... exige um nível de especificidade maior do que o seu 

significado vulgar, sob pena de qualquer encontro de vontades ser 

classificado como convênio, uma vez que ninguém celebra um ajuste sem que 

nele deposite qualquer interesse". 

Por isso, no caso dos autos, segundo a acertada opinião do 

Procurador de Contas, " ... o objeto do convênio, em si, deveria ser mais 

vantajoso à CONVENTION BUREAU do que os próprios recursos financeiros 

transferidos para possibilitar-lhe a execução, o que não ocorreu na espécie ", 

porquanto " o que se pretendia era a prestação de serviços por parte da 

convenente em contrapartida a um pagamento, de modo que o ajuste 

apresentou nítida natureza contratual ". 

Clara, portanto, a estratégia utilizada pelo denunciado de 

utilizar-se ilegalmente de um pseudo convênio para escapar da exigência de prévio 

procedimento licitatório para a contratação do serviço, malferindo a exigência 

contida no art. 37, XXI, da CF e art. 2º da Lei 8666/93. 

 Neste sentido, mais uma vez invoca-se a jurisprudência do 

TCU: 

É indevida utilização do instrumento de convênio para a prestação de 

serviços de natureza contratual, devendo a continuidade da execução 

de seu objeto adotar o devido procedimento licitatório. (Acórdão 

1618/2012 - Plenário; rel. Min. Aroldo Cedraz. j. em 27/06/2012). 

 

A bem da verdade, os serviços contratados pelo denunciado 

sem observância de licitação, por se enquadrarem na definição de serviços técnicos 

especializados, na categoria de projetos básicos, poderiam, ou melhor, deveriam 

ter sido obtidos mediante prévio certame, preferencialmente na modalidade de 

concurso, na forma dos arts. 13, I, § 1º e 22, IV, § 4º, da Lei 8666/93.  

Art. 13. Para os fins desta Lei, consideram-se serviços técnicos 

profissionais especializados os trabalhos relativos a: 
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I - estudos técnicos, planejamentos e projetos básicos ou 

executivos 

§ 1o Ressalvados os casos de inexigibilidade de licitação, os 

contratos para a prestação de serviços técnicos profissionais 

especializados deverão, preferencialmente, ser celebrados 

mediante a realização de concurso, com estipulação prévia de 

prêmio ou remuneração.  

 Art. 22.  São modalidades de licitação:  

IV - concurso;  

§ 4o  Concurso é a modalidade de licitação entre quaisquer 
interessados para escolha de trabalho técnico, científico ou 
artístico, mediante a instituição de prêmios ou remuneração aos 
vencedores, conforme critérios constantes de edital publicado na 
imprensa oficial com antecedência mínima de 45 (quarenta e 
cinco) dias. 

 

Mas, como visto, nada disso foi observado.  

Por outro lado, o denunciado também descurou-se de que, pelo 

disposto na Instrução Normativa Conjunta SECON/SEFAZ/SEPLAN nº 01/05 7, de 

27.01.05, a celebração de convênios pelo Estado do Ceará somente é possível 

quando os projetos sejam propostos pela própria entidade interessada. 

Vejamos o que disciplina o art. 2º da IN: 

Art. 2° O convênio será proposto pelo interessado ao titular do 

órgão ou entidade da Administração Pública responsável pelo 

programa, mediante a apresentação do Plano de Trabalho (Anexo 1) 

que conterá, no mínimo, as seguintes informações: 

I – razões que justifiquem a celebração do convênio; 

II – descrição completa do objeto a ser executado; 

III – descrição das metas a serem atingidas, qualitativa e 

quantitativamente; 

IV – etapas ou fases da execução do objeto, com previsão de início e 

fim; 

                                                           

7 disciplina situações nas quais é possível a celebração de convênios pelo Estado do Ceará que importem em 

transferência de recursos públicos aos entes privados que estejam ali especificados.  
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V – plano de aplicação dos recursos a serem desembolsados pelo 

concedente e, se for o caso, da contrapartida financeira do 

proponente;  

VI – cronograma proposto de desembolso; (…). 

IX – termo de compromisso de cumprir as exigências desta Instrução 

Normativa. 

 

Ora, a norma é bastante clara ao prever que a iniciativa da 

propositura do convênio deve partir da própria entidade interessada em 

celebrar o acordo. 

Em situação contrária, ou seja, quando o interesse for da 

própria Administração Pública, eis que se impõe a celebração de prévio 

procedimento licitatório a fim de que o gestor avalie, de forma absolutamente 

imparcial, qual a proposta que melhor atende ao interesse público. 

Ou seja, já que foi do denunciado a idéia de procurar a FCB a 

fim de obter auxílio técnico para a confecção do projeto arquitetônico  

Acquário Ceará, numa demonstração de predomínio do interesse do Estado na 

contratação do serviço, jamais poderia este ser obtido mediante celebração de 

convênio, configurando tal prática burla à exigência de licitação.  

Do mesmo modo, o ardil do denunciado revelou-se a partir 

de seu empenho pessoal8 em obter a alteração dos estatutos da FCB com o 

fito de incluir nos objetivos da Entidade a realização dos projetos almejados e, 

assim, possibilitar a realização do Convênio com a SETUR, nada obstante fosse 

plenamente conhecedor de que este auxílio jamais seria prestado diretamente pela 

Fundação e de que esta não tinha como executar o objeto do convênio, por faltar-lhe 

aptidão técnica. 

Aliás, o próprio presidente da Fundação confirmou ao MPF que 

" .... após a inclusão da alínea "J" no estatuto da FCB, nenhum outro convênio 

ou contrato foi firmado com qualquer ente público ou privado tendo por 

fundamento esta alínea" (fls. 624) , o que só comprova o casuísmo da alteração 

                                                           
8 lembrando que o denunciado compareceu à Assembléia do Conselho Curador da Fundação e discursou aos 

presentes enaltecendo a importância da alteração do estatuto como forma de viabilizar o desenvolvimento dos 

projetos do Aquário Ceará pela FCB. 
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estatutária para o fim de atender aos interesses do denunciado de contratar, sem 

licitação, o arquiteto Leonardo Fontenele 9.  

Tudo isso, por certo, importou em frontal violação ao art. 1º, § 

2º, da IN Conjunta SECON/SEFAZ/SEPLAN nº 01/05:  

Art.1º A celebração de convênios, acordos, ajustes, ou outros 

instrumentos congêneres, que envolvam a transferência de recursos 

financeiros, oriundos de quaisquer que sejam as fontes de recursos, 

objetivando a realização de programas de trabalho, projeto, atividade 

ou de eventos com duração certa, deverão atender ao disposto nesta 

Instrução Normativa, na vigente Lei de Diretrizes Orçamentárias - 

LDO e às exigências contidas nos arts.25 e 26 da Lei Complementar 

Federal nº 101, de 4 de maio de 2000. (…). 

§2º A descentralização da execução mediante convênio somente 

se efetivará se o programa, projeto, atividade ou evento estiver 

previsto nas metas e atribuições do concedente e para entes que 

disponham de condições para consecução do seu objeto e 

tenham atribuições estatutárias ou regimentais relacionadas com 

o mesmo.  

 

Prosseguindo na narrativa dos fatos, tem-se que o convênio foi 

celebrado em uma sexta feira (21.11.2008) e, já na quarta feira da semana seguinte 

(26.11.2008), toda a documentação da empresa ASTECH/IMAGIC já instruía 

processo de inexigibilidade nº 01/2008 (fls. 1615/1916), deflagrado pela FCB, 

naquele mesmo dia, a fim de justificar a contratação, sem licitação, da 

ASTECH/IMAGIC 10, auspiciado na hipótese de inviabilidade de competição para a 

contratação de serviços técnicos especializados, de natureza singular, com 

profissionais ou empresas de notória especialização (art. 25, II, da Lei 8666/93). 

                                                           
9 para impedir este tipo de manobra, o Decreto nº nº 7.568/11, acrescentou ao Decreto nº 6170/07,  a seguinte 

vedação:  Art. 2º É vedada a celebração de convênios e contratos de repasse:  IV - com entidades privadas sem 

fins lucrativos que não comprovem ter desenvolvido, durante os últimos três anos, atividades referentes à 

matéria objeto do convênio ou contrato de repasse;  

 
10 até mesmo para não descumprir a cláusula terceira, inciso XV, alinea " l ", do Convênio nº 22/2008,  pela qual 

ficou a FCB abrigada a"observar, durante a execução das despesas com os recursos recebidos, a 

obrigatoriedade da adoção dos procedimentos análogos aos estabelecidos pela Lei 8.666/93, especialmente em 

relação a licitações e contratos, conforme referido no art. 21 da IN CONJUNTA SECON/SEFAZ/SEPLAN, de 

27.01.05, buscando sempre a melhor proposta de preços e observando na contratação das empresas que estas 

estejam em dia com suas obrigações fiscais ". 
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Neste ponto, necessário uma pausa para trazer à baila as 

advertências de Jacoby Fernandes11 sobre a utilização indevida da inexigibilidade de 

licitação prevista no art. 25, inciso II, da Lei 8.666/96, para a contratação de obras e 

projetos: 

“A definição das características pretendidas pela Administração 

não raro tem servido para estabelecer reservas de mercado, 

impróprias para um País que ostenta uma dívida social tão grande a 

ser resgatada, sem referir-se à manifesta afronta ao princípio da 

isonomia. 

Exemplo típico pode ser observado nas obras civis notadamente em 

edifícios públicos, onde se tem ignorado por completo os preceitos 

do art. 12, para manter um padrão de linhas arquitetônicas, como 

se essa exigência fosse essencial e não houvesse outro meio de 

alcançá-lo com outros profissionais.  

Monumentos “faraônicos” vão se edificando à custa do erário 

sem atender aos princípios vetores do art. 12, que determina a 

funcionalidade, segurança, economia, entre outros, igualmente 

salutares a serem observados na elaboração dos projetos básicos e 

executivos. 

 

O mesmo doutrinador12, de forma clara, expressa e inequívoca, 

condena a conduta de alguns agentes políticos que, ao procederem à contratação 

direta dos chamados “notórios profissionais”, em especial os que assim o fazem sob 

o auspício de processos de inexigibilidade conduzidos ao completo arrepio da lei e 

dos princípios constitucionais, manifestam outros interesses que jamais podem ser 

confundidos com os  verdadeiros interesses da Administração Pública: 

“Comumente, violam-se os mais elementares princípios da 

Constituição Federal, promovendo-se a contratação de notórios 

profissionais, de amplo renome, olvidando-se que qualquer 

contratação de obra e serviço deve iniciar-se com a definição do 

objeto e não do executor ou do projetista. Quando os órgãos de 

controle iniciam a análise pela caracterização do objeto, percebe-

se quão supérfluas foram as características que tornaram tão 

singular o objeto, a ponto de inviabilizar a competição. 

                                                           
11 Contratação direta sem licitação: dispensa de licitação: inexigibilidade de licitação: comentários às 

modalidades de licitação, inclusive o pregão: procedimentos exigidos para a regularidade da contratação 

direta. 9.ed. rev. atual. ampl. Belo Horizonte: Forum, 2012. p. 603.  

 
12Ob. Cit. p 604. 
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Reiteradamente, temos propugnado por uma nova postura na 

atividade de controle que não se deixa diminuir pela grandeza do 

nome dos profissionais e sem contestar pelo renome ou a 

capacitação técnica, busca precisamente contrastar as características 

do objeto à frente daqueles requisitos expressamente definidos no 

art. 12, da Lei nº 8.666/1993. O resultado dessa análise tem 

demonstrado, cabalmente, que o interesse público, não raro, é 

olvidado em detrimentos de outros interesses muito distantes 

dos que devem ser defendidos pela Administração e seus 

agentes políticos” 

 

Tais lições só vêm a corroborar a tese do Ministério 

Público de que o ajuste delineado pelo denunciado e o presidente da FCB não 

passou de um simulacro no sentido de viabilizar a contratação do arquiteto 

Leonardo Fontenele, com o descumprimento das exigências da Lei 8666/93, 

em especial, a da realização de concurso para a contratação de trabalho 

técnico, científico ou artístico, desprezando todas as vantagens advindas 

deste tipo de certame13. 

MAS O PIOR AINDA ESTAR POR VIR. 

Com efeito, restou apurado que dos 13 (treze) Projetos 

contratados, 06 (seis) foram terceirizados a empresas diversas, ou seja, não 

foram desenvolvidos pelo mencionado arquiteto, conforme se infere do quadro 

abaixo e do contido na mídia digital entregue no gabinete da eminente 

Relatora.  

 

QUADRO DOS SERVIÇOS NÃO EXECUTADOS PELA ASTECH/IMAGIC 

Nº do Serviço previsto 
no plano de aplicação 

do convenio 
Tipo de Projeto Empresa responsável pelo projeto 

Data do 
Projeto 

3 Edificação - Projetos Complementares  Botto - Projetos e Engenharia LTDA mar/12 

                                                           

 13elencadas pelo Auditor Federal de Controle Externo do TCU, André Pachioni Baeta, como sendo: 1) 

contratação do melhor projeto e não a melhor empresa; 2) a administração pública sabe qual é o projeto que está 

comprando; 3) o projeto é entregue no prazo, sem aditivos e aumentos de custos; 4) Há aumento de 

competitividade entre as empresas projetistas; 5) o melhor projeto é selecionado por especialistas na área;  6) há 

isonomia e impessoalidade na seleção do melhor projeto. (As vantagens dos concursos para a contratação de 

projetos,  Revista Infraestrutura Urbana, Dezembro/2014). 
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4 
Edificação - Projetos de 
Condicionamento de Ar  

Comaru - Empresa de Projetos e 
Consultoria em Ar Condicionado 

LTDA 
mar/12 

7 
Projetos Complementares (Praça das 

Águas) 
Botto - Projetos e Engenharia LTDA mar/09 

8 Edificação (Projeto Estrutural) J.R. Medeiros - Engenheiros s/s mar/12 

11 
Projeto de Estrutura Metálica (Locação 

das Bases e Estudo da Forma) 
RCM - Estruturas Metálicas LTDA abr/09 

13 
Projetos Complementares (Praça da 

Ponte) 
Botto - Projetos e Engenharia LTDA fev/09 

 

 

Ora, se a contratação da ASTECH/IMAGIC, sem licitação, 

foi motivada pela notória especialidade e conhecimentos específicos de seu 

"Diretor Executivo"14, o arquiteto Leonardo Fontenele, com alegada 

experiência na concepção de designs de parques temáticos e de 

entretenimento a nível internacional, invariavelmente, por imposição legal, 

teriam os serviços/projetos de serem prestados, pessoal e diretamente, pelo 

aludido profissional, conforme determina a Lei 8666/93. 

Art. 13.  Para os fins desta Lei, consideram-se serviços técnicos 

profissionais especializados os trabalhos relativos a: 

§ 3o A empresa de prestação de serviços técnicos especializados 

que apresente relação de integrantes de seu corpo técnico em 

procedimento licitatório ou como elemento de justificação de 

dispensa ou inexigibilidade de licitação, ficará obrigada a 

garantir que os referidos integrantes realizem pessoal e 

diretamente os serviços objeto do contrato. 

 

Tudo isso evidencia que a contratação da ASTECH/IMAGIC, 

por inexigibilidade licitatória, guarda motivações inconfessáveis e não 

relacionadas exclusivamente à natureza singular do serviço e à notória 

especialidade do arquiteto. 

                                                           

14 mas que, curiosamente, nunca manteve formalmente nenhum vínculo empregatício ou societário com a 

ASTECH/IMAGIC, tendo apenas figurado como seu responsável técnico junto ao CREA no período de 

28.09.2011 a 27.01.2012 (fls. 3394 ), além de possuir procuração para representar a empresa, segundo afirmado 

ao MPF pela sócia proprietária Vânia Maria Sousa Macêdo (fls.  857/860). 
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Assim, a terceirização dos serviços fulmina definitivamente 

a justificativa da natureza singular do objeto contratado sem licitação, visto que 

outras empresas demonstraram aptidão para prestá-lo, porém foram alijadas 

da possibilidade de serem contratadas mediante regular certame, inclusive 

com oferta de melhor proposta.  

O fato é que a escolha da ASTECH/IMAGIC já estava 

previamente acertada, tendo ocorrido em momento muito anterior à apresentação 

de sua proposta, mais precisamente, conforme esclarecido pelo próprio presidente 

da FCB, quando SETUR e FCB ainda discutiam, nas chamadas “reuniões técnicas”, 

o formato da ajuda que a Fundação prestaria à SETUR. Vejamos o trecho do 

depoimento em que Colombo Cialdini (fls. 621/624) afirma que o denunciado 

participou, pessoalmente, da escolha prévia da ASTECH/IMAGIC, em especial, 

do arquiteto Leonardo Fontenele: 

(...) Que nas diversas reuniões técnicas firmadas entre FCB e 

SETUR foi ventilada pelo declarante, a avaliação técnica do 

arquiteto Leonardo Fontenele, por ter este um largo conhecimento 

neste setor; Que neste momento, a SETUR concordou com a 

sugestão através do próprio Secretario Bismarck Maia, pois neste 

momento o próprio secretario afirmou conhecer a obra do referido 

arquiteto; (.....). Que o arquiteto Leonardo Fontenele foi o único 

profissional ventilado pelo FCB, que solicitou a apresentação de seu 

curriculum; Que recebido o curriculum do arquiteto Leonardo 

Fontenele o FCB o enviou para a SETUR que, por sua vez, 

ratificou a escolha entendendo ser o citado profissional quem reunia 

melhores condições para realizar o projeto; (.....)”  

 

Desta feita, após encontrado o consenso acerca da empresa, 

ou melhor dizendo, do arquiteto que haveria de ser contratado, sucedeu que SETUR 

e FCB passaram à formatação final do convênio como forma de conferir ares de 

legalidade à contratação da ASTECH/IMAGIC (leia-se, Leonardo Fontenele). 

Dito isto, e uma vez esclarecido este fundamental detalhe, 

torna-se fácil compreender a rapidez com a qual a ASTECH/IMAGIC cuidou de 

encaminhar à FCB o documento denominado " RESUMO PARA NOTÓRIA 

ESPECIALIZAÇÃO" (fls. 1655/1797) - crucial para a contratação da empresa por 

inexigibilidade de licitação -, onde procurou evidenciar a notória especialidade da 

empresa, seu histórico e representatividade internacional, a qualificação de seu 
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Diretor Executivo (Leonardo Fontenele) e o respectivo Portfólio de Trabalhos, 

acompanhado de certidões e declarações15.  

Outrossim, não menos estranho se mostra o fato de que, além 

do referido Portfólio, o processo de inexigibilidade realizado pela FCB (nº 

01/2008) foi instruído, desde o seu início (26.11.2008), com uma minuta de 

instrumento contratual na qual especifica o custo dos serviços a serem 

prestados pela ASTECH/IMAGIC no mesmo valor que a SETUR, mediante o 

pseudo convênio,  repassaria à FCB, ou seja, R$ 1.800.000,00 (hum milhão e 

oitocentos mil reais). (fls. 1641/1644). 

Assim, esta similaridade de valores só vem a corroborar, de 

forma inexorável, que a escolha da ASTECH/IMAGIC (Leonardo Fontenele) 

ocorreu previamente e em momento anterior à própria apresentação do seu 

portfólio à FCB, ou seja, quando sequer existia o Convênio nº 22/2008 celebrado 

entre SETUR e FCB,  o que obviamente contou com a concordância do 

denunciado. 

 Note-se, ademais, que não houve, em nenhum momento, uma 

pesquisa de preço que viesse a demonstrar que a proposta da 

ASTECH/IMAGIC, efetivamente, seria a mais vantajosa para a Administração 

Pública, representando mais um desrespeito à Lei 8666/93, notadamente, ao 

seu art. 26, § único, III, que assim dispõe:  

Art. 26. As dispensas previstas nos §§ 2o e 4o do art. 17 e no inciso III 

e seguintes do art. 24, as situações de inexigibilidade referidas no art. 

25, necessariamente justificadas, e o retardamento previsto no final 

do parágrafo único do art. 8o desta Lei deverão ser comunicados, 

dentro de 3 (três) dias, à autoridade superior, para ratificação e 

publicação na imprensa oficial, no prazo de 5 (cinco) dias, como 

condição para a eficácia dos atos. (Redação dada pela Lei nº 11.107, 

de 2005) 

                                                           
15 importante observar, neste ponto, que os maiores projetos que compõem o portfólio da ASTECH/IMAGIC 

foram elaborados pela empresa americana JACK ROUSE ASSOCIATES - JRA, cuja representação na América 

do Sul é exercida pelo arquiteto Leonardo Fontelene. Neste sentido, a sócia-proprietária da ASTECH/IMAGIC, 

Vânia Maria Sousa Marcelo, declarou ao MPF que: " ....o portfólio apresentado pela Imagic! para ser 

contratada pelo FCB inclui projetos executados pela Jack Rouse Associates em que o arquiteto Leonardo 

Fontenele desempenha a função de criação, juntamente com uma equipe" (fls. 857/860). Referida empresa, 

segundo restará revelado adiante, apresenta-se como parceira da INTERNATIONAL CONCEPT 

MANAGEMENT - ICM e compõe um consórcio de empresas habilitadas a auxiliarem a ICM na execução do 

Contrato nº 17/2011, correspondente à construção da terceira fase (ou fase B) do Aquário Ceará, o que 

demonstra a existência de vínculos entre as empresas contratadas para a execução da primeira e terceira fases do 

aquário, figurando como elo entre elas o arquiteto Leonardo Fontenele, já que foi o responsável por sugerir à 

SETUR a contratação da ICM. Finalmente, vale ressaltar que todos os certificados e qualificações técnicas 

apresentados pela ASTECH/IMAGIC para justificar sua contratação direta são relativos à pessoa do arquiteto 

Leonardo Fontenele, denominado "Diretor Executivo" da empresa, mas que, consoante já registrado,  não 

mantém com a mesma nenhum vínculo societário ou empregatício.      

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2004-2006/2005/Lei/L11107.htm#art26..
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2004-2006/2005/Lei/L11107.htm#art26..
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Parágrafo único. O processo de dispensa, de inexigibilidade ou de 

retardamento, previsto neste artigo, será instruído, no que couber, 

com os seguintes elementos: (...) 

III - justificativa do preço. 

 

Acerca especificamente deste aspecto, vejamos o que disse 

Colombo Cialdini ao MPF (fls. 621/624): 

(...) Que indagado sobre o valor de um milhão e oitocentos do projeto, 

o declarante respondeu que tal valor já constava do plano de 

aplicação do convênio e que foi o valor final acordado com o 

arquiteto Leonardo Fontenele da Imagic!; Que indagado sobre a 

justificativa de preço da inexigibilidade, procedimento exigido pela lei 

de licitações, a única explicação dada pelo declarante é que se 

chegou a este preço porque o contratado não admitia qualquer 

outro valor; (...) (original sem destaques) 

 

Não houve, portanto, qualquer parâmetro legalmente 

razoável para a composição deste preço. 

 Repita-se, o presidente da FCB foi catedrático ao afirmar que 

o preço da prestação de serviços foi acordado no montante de R$ 1.800.000,00 

(hum milhão e oitocentos mil reais) simplesmente porque o contratado (leia-se, 

o arquiteto Leonardo Fontenele) não admitia qualquer outro valor.  

Não bastasse esta grave irregularidade, destaca-se ainda dos 

autos que o valor proposto pela ASTECH/IMAGIC para a execução dos 12 (doze) 

serviços/projetos identificados no Plano de Aplicação do Convênio (itens 02 a 13, 

fls. 1637) foi apresentado de forma global, no valor de R$ 1.800.000,00, deixando 

de contemplar os custos unitários que deveriam compor as despesas. Senão 

vejamos: 

 PLANO DE APLICAÇÃO DO CONVÊNIO Nº 22/2008 

Serviço Natureza da Despesa - Especificação Proponente Concedente 

01 
Levantamento Planialtimétrico e Análise de 

Condicionantes Físicos 
R$ 180.000,00 - 

02 
Acquário: - Edificação Central 

 Projeto Básico de Obras Civis e Arquitetura 
Cenográfica 

- - 
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03 
Acquário: - Edificação Central Projetos 

Complementares de Instalações 
- - 

04 
Acquário: - Edificação Central Consultoria de 

Projetos de Condicionamento de Ar e 
Sonorização 

- - 

05 
Acquário: - Pré-planejamento de Biologia e 

Aquarismo 
- - 

06 

Acquário: - Áreas Institucionais - Praça das 
Águas  

Projeto básico de Obras Civis e Arquitetura 
Cenográfica 

- - 

07 
Acquário: - Áreas Institucionais - Praça das 

Águas  
Projetos Complementares de Instalações  

- - 

08 
Acquário: - Projeto Estrutural de Concreto 

Armado 
- - 

09 
Acquário: - Pré-planejamento de 

Edutenimento 
- - 

10 
Acquário: - Edificação Central e Áreas 

Institucionais Projeto Luminotécnico Básico 
- - 

11 Acquário: - Projeto de Estruturas Metálicas -   

12 

Acquário: - Áreas Institucionais - Praça da 
Ponte Metálica, Estacionamento e Calçadão 

Temático (Caminho das Águas) Projeto 
Básico de Obras Civis e Arquitetura 

Cenográfica 

- - 

13 

Acquário: - Áreas Institucionais - Praça da 
Ponte Metálica, Estacionamento e Calçadão 

Temático (Caminho do Mar) Projetos 
Complementares de Instalações 

- - 

  Total Parcial: R$ 180.000,00 R$ 1.800.000,00 

  Total R$ 1.980.000,00   
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Tal proceder novamente importou violação à Lei 8666/93 

(aplicada subsidiariamente aos convênios, por força de seu art. 11616), em 

específico, aos seus arts. 6º, IX, 7º, §2º, II:      

Art. 6o  Para os fins desta Lei, considera-se: 

IX - Projeto Básico - conjunto de elementos necessários e suficientes, 

com nível de precisão adequado, para caracterizar a obra ou 

serviço, ou complexo de obras ou serviços objeto da licitação, 

elaborado com base nas indicações dos estudos técnicos 

preliminares, que assegurem a viabilidade técnica e o adequado 

tratamento do impacto ambiental do empreendimento, e que 

possibilite a avaliação do custo da obra e a definição dos métodos 

e do prazo de execução, devendo conter os seguintes elementos: 

Art. 7o  As licitações para a execução de obras e para a prestação de 
serviços obedecerão ao disposto neste artigo e, em particular, à 
seguinte seqüência: 

§ 2o  As obras e os serviços somente poderão ser licitados 
quando: 

II - existir orçamento detalhado em planilhas que expressem a 
composição de todos os seus custos unitários;  

De tanto combater essa prática, o Tribunal de Contas da União 

acabou editando a Súmula nº 258, com o seguinte teor:  

As composições de custos unitários e o detalhamento de 

encargos sociais e do BDI integram o orçamento que compõe o 

projeto básico da obra ou serviço de engenharia, devem constar 

dos anexos do edital de licitação e das propostas das licitantes e 

não podem ser indicados mediante uso da expressão 'verba ou 

de unidades genéricas'.  

Estas deliberadas omissões na justificativa do preço e no 

detalhamento da composição de seus custos unitários, por certo, expõem o 

erário a flagrantes prejuízos, na medida em que impedem a formação de um 

juízo crítico sobre a adequação do preço estimado com aquele praticado no 

mercado e sobre o volume de recursos orçamentários necessários para a 

execução da obra/serviço, sem se falar no dano que acarretam à fiscalização da 

gestão dos recursos públicos e ao princípio da transparência, prejudicando, em 

ultima ratio, a busca da maior economicidade para o Estado.  

                                                           
16 Art. 116.  Aplicam-se as disposições desta Lei, no que couber, aos convênios, acordos, ajustes e outros 

instrumentos congêneres celebrados por órgãos e entidades da Administração. 
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De outra banda, o dano ao erário consubstanciou-se na 

omissão dos agentes envolvidos em não oportunizar à Administração Pública 

a possibilidade de contratar a mesma prestação de serviços a um preço que 

lhe fosse mais vantajoso.  

Enfim, tudo foi acertado sem que à Administração Pública 

sequer fosse permitido: 

• averiguar se o preço cobrado por Leonardo Fontenele (ASTECH/IMAGIC) 
refletia, efetivamente, a média dos preços praticados no mercado (inclusive 
comparando com valores cobrados pelo próprio arquiteto em outros 
projetos constantes de seu portfólio); 

 

• acaso existente esta compatibilidade, averiguar, mesmo assim, se outras 
empresas e/ou profissionais estariam dispostos a formular propostas mais 
vantajosas ao erário. 

 

Já os valores relativos ao pseudo convênio celebrado entre a 

SETUR e FCB, R$ 1.800.000,00, foram transferidos para a conta bancária desta 

última no dia 16.12.2008 (fls. 1854), e, logo em seguida, no dia 19.12.2008, a FCB 

os repassou  (descontados os impostos retidos) para a ASTECH/IMAGIC (fls. 

1852,1853 e 1860), sem que tenha sido prestado qualquer serviço. Isto é, a 

ASTECH/IMAGIC recebeu antecipadamente da SETUR, via FCB, pagamento 

integral pela prestação de serviços que somente vieram a ser executados em 

momento posterior e com significativo atraso. 

Neste caso, a "pressa" no recebimento do pagamento pela 

ASTECH/IMAGIC foi tamanha que no dia 16.12.2008 (mesma data em que a FCB 

recebeu o repasse do dinheiro da SETUR) a empresa já emitiu as notas fiscais 

(fls. 1839/1844) com a especificação dos 12 (doze) serviços previstos no Plano 

de Aplicação do Convênio (itens 2 a 13), muito embora nenhum deles ainda 

tivesse sido prestado, e o que é pior, posteriormente tendo os analistas de 

Controle Externo do TCE emitido o Certificado nº 33/2010 (fls. 2504/2525), datado 

de 28.06.2010, nos autos do Processo nº 05348/2009-5, atestando que apenas 

parte dos projetos objeto do Convênio teriam sido entregues,  inclusive 

advertindo que " o convênio teria vigência até 30 de janeiro de 2009, porém foi 

prorrogado por duas vezes por aditamento, e o prazo final, que era de 60 dias 

passou de janeiro para maio de 2009 " (fls. 2516).   

Ou seja, passado mais de um ano do prazo final definido 

para a entrega dos projetos (maio/2009), a ASTECH/IMAGIC ainda não havia 

executado integralmente os serviços a ela contratados.  
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Os próprios projetos, constantes da mídia digital enviada ao 

Gabinete desta Relatora, quando examinados, não deixam dúvidas quanto à 

extemporaneidade de sua entrega, já que muitos somente foram concluídos em 

2012.  

 

QUADRO RESUMO DA DATA DE FINALIZAÇÃO DOS PROJETOS OBJETO DO CONVÊNIO nº 

22/2008 

Serviço Projeto 
Data final da entrega do 

Projeto 

01 Levantamento Planialtimétrico e Análise de Condicionantes Físicos jan/2009 

02 
Acquário: -Edificação Central 

 Projeto Básico de Obras Civis e Arquitetura Cenográfica 
mar/2012 

03 Acquário: - Edificação Central Projetos Complementares de Instalações mar/2012 

04 
Acquário: - Edificação Central Consultoria de Projetos de Condicionamento de Ar e 

Sonorização 
mar/2012 

05 Acquário: - Pré-planejamento de Biologia e Aquarismo mar/2012 

06 
Acquário: - Áreas Institucionais - Praça das Águas  

Projeto básico de Obras Civis e Arquitetura Cenográfica 
mar/2012 

07 
Acquário: - Áreas Institucionais - Praça das Águas  

Projetos Complementares de Instalações  
mar/2009 

08 Acquário: - Projeto Estrutural de Concreto Armado mar/2012 

09 Acquário: - Pré-planejamento de Edutenimento mar/2012 

10 Acquário: - Edificação Central e Áreas Institucionais Projeto Luminotécnico Básico mar/2009 

11 Acquário: - Projeto de Estruturas Metálicas abr/2009 
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12 
Acquário: - Áreas Institucionais - Praça da Ponte Metálica, Estacionamento e Calçadão 
Temático (Caminho das Águas) Projeto Básico de Obras Civis e Arquitetura Cenográfica 

fev/2009 

13 
Acquário: - Áreas Institucionais - Praça da Ponte Metálica, Estacionamento e Calçadão 

Temático (Caminho do Mar) Projetos Complementares de Instalações 
fev/2009 

 

 

Outrossim, no mínimo curioso, também merecedor de 

registro, é o fato de que, junto ao CREA-CE (fls. 3394), o arquiteto Leonardo 

Fontenele figurou como responsável técnico da ASTECH/IMAGIC apenas no 

período de 28.09.2011 a 27.01.2012, portanto, em data bastante posterior à qual 

deveria ter sido executado o projeto contratado pela FCB.   

Tanto é que apenas em 05.10.11 foi emitida a Anotação de 

Responsabilidade Técnica - ART nº 060762232600024 (fls. 3393), referente ao 

projeto básico de arquitetura do Aquário Ceará, em que figura como responsável 

técnico o arquiteto Leonardo Fontenele Costa, contratada ASTECH ASSESSORIA 

TÉCNICA DE PROJETOS LTDA EPP e contratante FUNDAÇÃO XXVII DE 

SETEMBRO - CONV. & BUREAU.  

Pelo exposto, resta incontroverso que a ASTECH/IMAGIC 

recebeu antecipadamente e de forma integral o pagamento dos serviços 

contratados pela FCB17, prática não só inadequada e inoportuna, considerando a 

natureza pública dos recursos envolvidos, mas antes de tudo ilegal, frente ao 

disposto na Lei 8666/93, no art. 16 da IN Conjunta SECON/SEFAZ/SEPLAN nº 

01/05, e nas cláusulas do próprio Convênio nº 22/2008, dentre elas a que prevê a 

obrigatoriedade da FCB (convenente) observar, durante a execução das 

despesas com os recursos recebidos, a adoção dos procedimentos análogos 

aos estabelecidos pela Lei 8666/93, especialmente em relação a licitações e 

contratos (cláusula terceira, inciso XV, alinea " l "), bem como a que estabelece 

                                                           
17 fato inclusive admitido pela Sra. Vânia Maria Sousa Marcelo, proprietária da ASTECH/IMAGIC, em 

depoimento prestado ao MPF:  " Que nesta ocasião de fechamento do preço também foi acertado que o 

pagamento deveria ser integralmente antecipado pelo FCB, por exigência da Imagic ! tendo em vista ser esta a 

forma de trabalho da empresa principalmente em projetos de maior complexidade; .... Que quando a Imagic ! 

recebeu o dinheiro integral do FCB não tinha ainda concebido nenhum dos produtos contratados; ....." (fls. 

857/860). 
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ser obrigação da SETUR acompanhar, supervisionar e fiscalizar a execução do 

convênio, conforme previsto no Plano de Trabalho, avaliando seus resultados 

e reflexos e zelando pela fiel aplicação dos recursos transferidos para 

consecução do seu objeto.( cláusula terceira, inciso I, alínea " c"). 

Ora, depreende-se claramente do arcabouço normativo pátrio 

que as despesas públicas decorrentes de aquisição de bens, obras e serviços, 

via de regra,  só podem ser efetivadas após a comprovação da entrega do 

objeto contratado. Neste sentido: 

        Lei 8666/93  

Art. 65.  Os contratos regidos por esta Lei poderão ser alterados, com 

as devidas justificativas, nos seguintes casos:  

II - por acordo das partes: 

c) quando necessária a modificação da forma de pagamento, por 
imposição de circunstâncias supervenientes, mantido o valor inicial 
atualizado, vedada a antecipação do pagamento, com relação ao 
cronograma financeiro fixado, sem a correspondente 
contraprestação de fornecimento de bens ou execução de obra 
ou serviço;  

Art. 78.  Constituem motivo para rescisão do contrato: 

XV - o atraso superior a 90 (noventa) dias dos pagamentos devidos 
pela Administração decorrentes de obras, serviços ou 
fornecimento, ou parcelas destes, já recebidos ou executados, 
salvo em caso de calamidade pública, grave perturbação da ordem 
interna ou guerra, assegurado ao contratado o direito de optar pela 
suspensão do cumprimento de suas obrigações até que seja 
normalizada a situação; 

Lei 4320/6418  

Art. 62. O pagamento da despesa só será efetuado quando 

ordenado após sua regular liquidação. 

 Não se desconhece que o art. 38 do Decreto nº 93.872/8219 

permite, em casos excepcionais e mediante indispensáveis cautelas e garantias, a 

antecipação de parcela do pagamento referente a fornecimento de materiais, obras 

ou serviços. Neste sentido: 

                                                           
18 Estatui Normas Gerais de Direito Financeiro para elaboração e controle dos orçamentos e balanços da União, 

dos Estados, dos Municípios e do Distrito Federal. 

 
19 Dispõe sobre a unificação dos recursos de caixa do Tesouro Nacional, atualiza e consolida a legislação 

pertinente e dá outras providências. 
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Decreto nº 93.872/82 

Art . 38. Não será permitido o pagamento antecipado de 

fornecimento de materiais, execução de obra, ou prestação de 

serviço, inclusive de utilidade pública, admitindo-se, todavia, 

mediante as indispensáveis cautelas ou garantias, o pagamento 

de parcela contratual na vigência do respectivo contrato, convênio, 

acordo ou ajuste, segundo a forma de pagamento nele estabelecida, 

prevista no edital de licitação ou nos instrumentos formais de 

adjudicação direta. 

 

Todavia, conforme extrai-se clarividente do texto normativo, tal 

antecipação só é permitida em relação à parte do pagamento e mediante a adoção 

de cautelas e garantias que ponham o erário a salvo de prejuízos por eventual 

inadimplência do contratado.  

Por esta razão a jurisprudência do TCU consolidou-se no 

sentido de que o pagamento antecipado somente pode ocorrer quando " previsto 

no instrumento convocatório; condicionado à prestação de garantias; e 

representar a única alternativa para obter o bem ou assegurar a prestação do 

serviço desejado, ou ainda quando a antecipação propiciar sensível economia 

de recursos" (Acórdão 276/02 - 1ª Câmara).  

No mesmo sentido:   

É vedado o pagamento sem a prévia liquidação da despesa, salvo 

para situações excepcionais devidamente justificadas e com as 

garantias indispensáveis (arts. 62 e 63, § 2º, inciso III, da Lei 

4.320/64; arts. 38 e 43 do Decreto 93.872/86. (TCU. Acórdão 

158/2015 – Plenário). 

O pagamento antecipado não é vedado pelo ordenamento jurídico, 

contudo, é admitido apenas em situações excepcionais. A 

possibilidade de pagamento adiantado deve ser condicionada à 

existência de interesse público devidamente demonstrado, previsão 

no edital e exigência de garantias. (Acórdão 3614/2013 – Plenário) 

Recentemente, no Acórdão 4143/2016 – 1ª Câmara, o TCU 

mais uma vez enumerou os requisitos a serem atendidos para a realização de 

pagamentos antecipados, a saber: 1) previsão no ato convocatório; 2) existência, 

no processo licitatório, de estudo fundamentado comprovando a real 

necessidade e economicidade da medida; e 3) estabelecimento de garantias 

específicas e suficientes, que resguardem a Administração dos riscos 

inerentes à operação. 
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Ora, no caso concreto dos autos, a despeito da cláusula 3.1 do 

contrato celebrado entre a FCB e ASTECH/IMAGIG (fls. 1878/1881)  conter previsão 

de antecipação do pagamento pelos serviços a serem prestados, tal disposição 

figurou-se manifestamente ilegal, pelos seguintes motivos: 

• não houve autorização no Convênio nº 22/2008; 

• a antecipação compreendeu a remuneração integral (e não apenas parcela 

do pagamento) do objeto do contrato; 

• não se fundou em nenhuma justificativa que demonstrasse a sua real 

necessidade e economicidade para o erário; 

• não houve a fixação de garantias para resguardar o erário de eventuais 

riscos 

Na realidade, a antecipação do pagamento de R$ 

1.800.000,00 deveu-se ao simples fato de ter sido uma exigência imposta pela 

representante legal da ASTECH/IMAGIC ( cf. depoimento de Vânia Maria Sousa 

Marcelo, prestado ao MPF), longe, portanto, de atender a algum interesse 

público. 

Esclareça-se, por outro lado, que a regularidade do pagamento 

deveria ter sido objeto da devida supervisão pela SETUR, na condição de 

responsável pela fiscalização e acompanhamento da execução do Plano de 

Trabalho do Convênio e das respectivas despesas, exatamente para garantir a 

regularidade do ajuste e a entrega tempestiva de seu objeto, o que, de fato, não 

ocorreu.  

Não bastasse, segundo também anotado pelos inspetores do 

TCE, a FCB não comprovou a aplicação da quantia de R$ 180.000,00 que lhe cabia 

a título de contrapartida no ajuste, em específico, para viabilizar o primeiro serviço 

contemplado no Plano de Trabalho do Convênio, que era de realizar o Levantamento 

Planialtimétrico e Análise de Condicionantes Físicos.  

Tal omissão motivou a indicação, pela Gerência de Estoque de 

Contas da Secretaria de Controle Externo do TCE, de que o denunciado Bismark 

Costa Lima Pinheiro Maia fosse condenado a ressarcir, devidamente atualizado, o 

valor integral da contrapartida não comprovada (Cf. Certificado nº 58/2016 - 

Processo nº 05348/2009-5, fls. 2526/2538).  

Caracterizado, portanto, diante de mais esse motivo, o dano 

ao erário causado pela conduta do denunciado, conforme muito bem evidenciado 



 
PROCURADORIA DE JUSTIÇA DOS CRIMES CONTRA A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA - 

PROCAP 

 

 

 

31 

31 de 155. 

no parecer do Ministério Público de Contas nº 233/2017 (fls. 2584/2598), datado de 

14.08.2017. Senão vejamos: 

............ 

Como se observa, os gestores não esclarecem sequer se os serviços 

foram efetivamente executados. Considerando que os 

esclarecimentos foram protocolizados nesta Corte em 05/08/2010 (fls. 

178), após o prazo de vigência do convênio, os gestores deveriam ter 

comprovado a execução e o custo dos serviços de levantamento 

planialtimétrico.  

............ 

Em situações de não integralização da contrapartida, com execução 

parcial do objeto conveniado, a regra é que a responsabilidade pelo 

débito seja imputada apenas ao convenente.  

Nada obstante, é preciso ressaltar a gravidade da conduta perpetrada 

pelo Sr. BISMARCK COSTA LIMA PINHEIRO MAIA, Secretário da 

SETUR à época dos fatos e responsável pela celebração do 

convênio.  

Ademais, deve-se examinar a eventual existência de nexo de 

causalidade entre a conduta irregular do gestor e o dano ao erário 

identificado. 

Com base na explanação do item 2.1.1, deste opinativo, observou-se 

que, em sua maioria, os serviços contemplados no objeto do 

Convênio nº 22/2008 envolviam a confecção de projetos básicos, os 

quais, nos termos do art. 13, I, c/c § 1º da Lei nº 8666/93, 

caracterizam-se como serviços técnicos profissionais especializados, 

a serem contratados, preferencialmente, mediante a realização de 

licitação na modalidade concurso, com estipulação prévia de prêmio 

ou remuneração.  

Ademais, o objeto do Convênio nº 22/2008 tinha típica natureza 

contratual, uma vez que o interesse do convenente era receber o 

recurso pactuado, enquanto o Estado do Ceará seria o beneficiário 

dos serviços previstos no instrumento.  

Nessa toada, o adiantamento integral do montante de R$ 

1.800.000,00 à convenente deveu-se, essencialmente, em razão 

da equivocada celebração de convênio, uma vez que, no âmbito 

dos contratos administrativos, o pagamento do contratado, via 

de regra, pressupõe a anterior comprovação da contraprestação 

em fornecimento de bens ou na execução de obra ou serviço.  

Verifica-se, assim, a existência de nexo de causalidade entre a 

conduta do então Secretário e a ocorrência do dano ao erário 
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(em razão da não comprovação da execução do serviços 

correspondentes à contrapartida da convenente), uma vez que 

foi a celebração indevida do instrumento de convênio que 

permitiu a ocorrência do dano.  

Finalmente, perceba-se que ASTECH/IMAGIC, através de sua 

sócia proprietária Vânia Maria Sousa Marcelo e do arquiteto Leonardo Fontenele 

Costa, tinha a exata noção de que estavam prestando serviços, em contratação 

direta, à SETUR, e não à FCB, uma vez que no instrumento contratual celebrado 

entre FCB e a ASTECH/IMAGIC, continha expressamente esta indicação:  

“2- CLAUSULA SEGUNDA – DO OBJETO 

2.1. Constitui objeto do presente contrato a prestação de serviço consistente 

no fornecimento de planos, projetos, consultorias e estudos que compõem o 

conjunto de projetos técnicos relativos à execução da primeira Fase do 

projeto Acquario Ceará, obra a ser executada pelo Governo do Estado do 

Ceará.” 

Isto se tornou ainda mais evidente quando SETUR e 

ASTECH/IMAGIC passaram a tratar diretamente acerca dos detalhes do projeto, de 

modo que a FCB, após cumprir o seu papel, qual seja, servir de ponte ilegal para 

esta relação, recolheu-se aos bastidores de toda a encenação. 

Em sendo assim, conforme se verá adiante, tão logo cumprida 

sua missão de intermediar a contratação da ASTECH/IMAGIC, eis que a FCB deu 

por encerrada sua participação na trama, a partir daí passando a  ASTECH/IMAGIC, 

na pessoa de Leonardo Fontenele, a tratar diretamente com a SETUR, inclusive a 

elaborar outros documentos que serviriam para motivar a contratação, por 

inexigibilidade de licitação, da INTERNATIONALCONCEPT MANAGEMENT (ICM) 

para a execução da terceira fase (ou fase B) do Aquário Ceará. 

 

3.2. IRREGULARIDADES CONSTATADAS PELO TCE E PELO MPC A RESPEITO DO CONVÊNIO 

Nº 22/2008 - PROCESSOS Nºs 05348/2009-5 e 05375/2013-7. 

A propósito do fatos acima relatados, as inspetorias técnicas do 

TCE tiveram a oportunidade de examinar os aspectos legais e as circunstâncias em 

que foi celebrado e executado o Convênio nº 22/2008, entre a SETUR e a FCB, 

emitindo os Certificados nºs 33/2010 e 58/2016, no âmbito do Processo nº 

05348/2009-5 (Prestação de Contas Anuais da SETUR, exercício 2008) e os 

Certificados nºs 61/2014 e 52/2015, no bojo do Processo nº 05375/2013-7 

(Representação do MPC), em ambos os casos com a garantia aos auditados do 

devido contraditório.   
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De igual modo, o Ministério Público de Contas detectou as 

mesmas irregularidades apontadas pelos analistas do TCE, pugnando pela 

aplicação de penalidades administrativas ao denunciado. 

Vejamos, então, o que se inferiu a respeito. 

 

3.2.1. - PROCESSO Nº 05348/2009-5 - PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAIS DA SETUR - 

EXERCÍCIO 2008 - CERTIFICADOS Nºs 33/2010 e 58/2016.  

   O Convênio nº 22/2008 teve, inicialmente, a sua regularidade 

examinada pela 6ª Inspetoria de Controle Externo da Secretaria Geral do TCE, nos 

autos do Processo de Prestação de Contas Anuais (exercício 2008) da SETUR, 

Processo nº 05348/2009-5, ocasião em que os auditores da Corte de Contas 

Estadual emitiram o Certificado nº 33/2010, datado de 28.06.2010, apontando as 

seguintes irregularidades: A) utilização de um Convênio (interesses recíprocos) para 

realizar uma despesa que tem natureza de Contrato Administrativo (interesses 

contrários); B) não comprovação do custo de R$ 180.000,00 para realizar o Serviço 

Nº 01 do Plano de Trabalho (notas fiscais, recibos e comprovantes do prestador de 

serviço); C) atraso na entrega dos projetos do Convênio; D) prestação de contas do 

Convênio sem análise há mais de um ano depois do término de sua vigência.  

   Vejamos alguns excertos do documento de fls. 2504/2525: 
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Por sua vez, após colhidas as manifestações dos auditados e os 

devidos esclarecimentos, portanto, exercido o contraditório e a ampla defesa, a 

Gerência de Estoque de Contas da Secretaria de Controle Externo do TCE, houve 

por bem em emitir o Certificado nº 58/2016 (fls. 2526/2538), datado de 14.09.2016, 

onde corroborou as irregularidades inicialmente apontadas pela 6ª Inspetoria 
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(embora  considerando algumas sanadas), ressaltando que " a celebração do 

Convênio nº 22/2008 inviabilizou a ampla concorrência entre empresas, o que 

poderia gerar economia ao Estado", e concluindo o seguinte:  
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3.2.2. - PROCESSO Nº 05375/2013-7 - REPRESENTAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO DE 

CONTAS - CERTIFICADO Nº 052/2015.  

   Já no Certificado nº 052/2015 (fls. 2836/2870), datado de 

09.12.2015, a 14ª Inspetoria de Controle Externo da Secretaria Geral do Tribunal de 

Contas do Estado do Ceará emitiu as seguintes conclusões a respeito do Convênio 

nº 22/2008, ao analisar a Representação do Ministério de Contas objeto do Processo 

nº 05375/2013-7. 
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Feita toda a explanação acerca das ilegalidades decorrentes 

do Convênio 22/2008, passemos, agora, a analisar as irregularidades alusivas ao 

Contrato 17/2011, conforme a seguir se expõe. 

 

4. CONTRATO nº 17/2011  

 

4.1. HISTÓRICO DO PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE Nº 05/2011 - DIRECIONAMENTO NA 

CONTRATAÇÃO DA EMPRESA ICM - EXISTÊNCIA DE OUTRAS EMPRESAS APTAS A 

EXECUTAREM O SERVIÇO -  POSSIBILIDADE DE COMPETIÇÃO - TRATATIVAS PRÉVIAS DO 

DENUNCIADO COM POSSÍVEIS FORNECEDORES. 

O Contrato nº 17/2011 foi celebrado, aos 27.05.2011, entre a 

SETUR e a empresa americana INTERNATIONAL CONCEPT MANAGEMENT 

(ICM), tendo como objeto a construção da terceira fase (fase B) do "Acquário 

Ceará", compreendendo esta o aquário propriamente dito, com todos os seus 

equipamentos, tanques de acrílico, salas de exposição, cinema 4D, etc, os quais 

seriam acoplados à estrutura de concreto (infraestrutura), objeto da segunda fase 

(fase A) do empreendimento, esta de responsabilidade das empresas CG 

Construções (Contrato SETUR nº 31/2010) e Arcelormital (Contrato SETUR nº 

08/2012). 
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No caso dos autos, demonstrar-se-á a seguir que a ICM foi 

contratada pela SETUR mediante procedimento de inexigibilidade licitatória nº 

05/2011 (PA SETUR nº 10780828 5, fls. 1917/2343), com esteio no art. 25, caput, 

inciso II, da Lei nº 8666/93, em que pese não fosse a única existente no mercado 

com propriedades técnicas capazes de desempenhar o serviço contratado, na 

verdade, tendo sua contratação sido motivada por circunstâncias alheias ao 

interesse público.                  

Destarte, fazendo uma reconstrução, passo a passo, dos atos 

administrativos que precederam à pactuação do referido instrumento contratual, 

percebe-se facilmente que o denunciado agiu, a todo instante, assim como 

verificado com o Convênio nº 22/2008, com o incontroverso propósito de 

contratar sem licitação empresa de seu interesse, ainda que existissem outras 

aptas a realizarem o serviço almejado, implicando, portanto, sua conduta, em 

desrespeito às previsões constitucionais e legais que exigem a realização de 

certame para a aquisição de bens e serviços públicos. 

Senão vejamos as diversas e graves irregularidades 

constatadas no processo de inexigibilidade de Licitação nº 05/2011 - SETUR.  

Consta que aos 13 de abril de 2011, o denunciado expediu 

uma comunicação interna (CI GS nº 01/2011, fls. 1918/1919) ao Secretário 

Executivo da SETUR, determinando a retomada das providências necessárias à 

implantação do Acquário Ceará, tendo em vista que a construção da "Fase A" (leia-

se, construção da infraestrutura) já estava contratada. 

Em casos semelhantes, o passo seguinte seria a elaboração 

de um Termo de Referência, a cargo da própria Administração Pública, com o 

objetivo de orientar os interessados na contratação para a execução da “Fase B” do 

empreendimento.  

Ocorre que no mesmo dia 13.04.2011, a engenheira da 

SETUR, Olga Valéria Barbosa Teixeira, solicitou da empresa ASTECH/IMAGIC a 

elaboração do citado termo de referência (OF COPRE nº 35/2011, fls. 1921), muito 

embora tal serviço não encontrasse respaldo no Convênio nº 22/2008, celebrado 

entre a SETUR e a FCB, bem como no contrato dele decorrente, firmado entre a 

FCB e a ASTECH/IMAGIC. 

Mesmo assim, não obstante a ausência de qualquer 

justificativa legal a embasar esse relacionamento entre a SETUR e a 

ASTECH/IMAGIC, eis que o denunciado persistiu nesta situação, passando a 

estabelecer uma relação negocial direta com empresa privada, ainda que sem 

qualquer respaldo contratual.  
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  Ao ser indagada acerca dessa relação, a servidora da 

SETUR, Olga Valéria Barbosa Teixeira, declarou ao MPF (fls. 604/608):  

Que o Secretário Bismarck Maia tinha ciência de que a 

declarante estava pedindo a IMAGIC! a elaboração do Termo de 

Referência, até porque este pedido era feito por ofício; Que todas as 

respostas da IMAGIC! referentes as solicitações da declarante 

foram direcionadas ao Secretario Bismarck Maia; Que em 

nenhum momento o Secretario informou a declarante que a 

elaboração do Termo de Referência não estaria abrangida pelo 

objeto do convênio firmado entre SETUR e FCB e do contrato 

entre FCB e IMAGIC!(...) (original sem destaques) 

 

Logo, não há duvidas que o então Secretário de Turismo 

Bismarck Maia tinha pleno conhecimento de que servidores públicos vinculados à 

sua Pasta estavam mantendo, em nome da SETUR, relação com uma empresa 

privada sem que existisse qualquer ato normativo ou contratual a legitimá-lo. E o que 

é pior, o próprio denunciado, pessoalmente, estava agindo desta forma, ao completo 

arrepio dos princípios constitucionais que regem a Administração Pública. 

Neste ponto, Excelência, faz-se inevitável a pausa para uma 

pergunta: será que a ASTECH/IMAGIC, apesar de eleger o lucro como sua principal 

meta, o que é natural e esperado de toda empresa privada, estava disponibilizando 

o precioso tempo de seu principal arquiteto simplesmente para ajudar a SETUR, 

mas sem obter nada em troca ? Salvo melhor juízo, temos que a resposta a esta 

indagação seria não. Todavia, continuemos a exposição dos fatos sob a perspectiva 

de como eles simplesmente aparentaram, a fim de que, em momento oportuno, 

passemos a justificar o porquê, o real motivo que ensejou esse comportamento. 

Prosseguindo na narrativa do iter procedimental da 

inexigibilidade licitatória, eis que no dia 18.04.2011, com a surpreendente 

agilidade de apenas cinco dias após a solicitação da SETUR, o denunciado 

recebeu a resposta do arquiteto Leonardo Fontenele (ASTECH/IMAGIC), 

encaminhando documento no qual expôs as especificações com os procedimentos e 

critérios técnicos para a concretização do Aquário Ceará (fls. 1922/1975). 

Já no dia seguinte, 19.04.2011, tem-se que a SETUR solicitou 

novos esclarecimentos a ASTECH/IMAGIC (OF COPRE nº 37/2011, fls. 1976), desta 

feita, para que fosse indicada relação de empresas com qualificação técnica 

necessária para a execução da chamada “Fase B”, do Acquário Ceará.  

Na resposta, datada de 25.04.2011, Leonardo Fontenele 

forneceu a relação de 06 empresas, destacando, todavia, que dentre estas, a 
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mais indicada seria a INTERNATIONAL CONCEPT MANAGEMENT– ICM-

REYNOLDS (fls. 1977/1978).  

 

 

 

Note-se que a sobredita manifestação do arquiteto foi apenas 

uma “opinião” emitida por um ente privado e que, por tal razão, jamais deveria ter 

qualquer efeito vinculativo sobre a Administração Pública. Entretanto, não obstante a 

natureza meramente opinativa da indicação, sucedeu que o denunciado, no 

mesmo dia em que recebeu a sugestão do arquiteto, ou seja, em 25.04.2011, já 

expediu uma solicitação direta de proposta a ICM-Reynolds (OF. SETUR GS Nº 

408/2011, fls. 1979), sem se dar ao trabalho de submeter esta indicação ao 

exame de sua assessoria (como haveria de ser), ou mesmo à análise de outro 

profissional.  

 E aqui novamente fazemos uma pausa para trazer à tona outro 

importante esclarecimento que reforça a conclusão do Ministério Público de que a 
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solicitação de indicação de empresas com capacidade técnica para executar a “Fase 

B” do Aquário Ceará, na verdade, consistiu uma grande farsa 20. 

É que o Secretário de Turismo, desde há muito tempo, mais 

precisamente, desde o ano de 2009, já detinha conhecimentos pertinentes à 

empresa ICM e, inclusive, já iniciara as tratativas para que ela fosse a efetiva 

executora da obra, mesmo antes de deflagrado qualquer processo de 

inexigibilidade da licitação (o que só ocorreu em 13/04/2011). 

Isto veio à tona a partir da revelação feita pelo próprio 

denunciado ao Tribunal de Contas do Estado, de correspondência datada de 

14.10.2010, em que a empresa ICM afirma já ser conhecedora dos detalhes do 

projeto e dos desenhos arquitetônicos do Acquário Ceará desde 2009 e que desde 

então vem se dedicando a estudá-los, inclusive com o envio de seus técnicos à 

Fortaleza/CE, garantindo que se fosse contratada integraria à sua equipe os 

membros da equipe de outras empresas a ela associadas.  

 

                                                           
20  além da farsa montada para a escolha da própria ASTECH/IMAGIC, por intermédio da Fundação Fortaleza 

Convention e Visitors Bureau (FCB).   
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Tal fato voltou a ser confirmado pela ICM quando apresentou, 

em 02.05.2011, no processo de inexigibilidade licitatória nº 05/2011, a sua carta 

proposta juntamente com as condições da contratação (fls. 1980): 

 

 

 

Assim, desde o ano 2009 que a ICM foi consultada 

acerca do seu interesse em executar a obra, tendo a partir daí iniciado os 

estudos acerca dos variados aspectos que deveriam ser considerados para a 

implantação do tal empreendimento. 

E tudo isto ocorreu, repita-se, muitíssimo antes de ser 

iniciado qualquer procedimento de inexigibilidade licitatória, o que comprova 

que a proposta solicitada à ICM consistiu, lamentavelmente, em uma simples 

estratégia para camuflar algo que já estava definido desde 2009: a escolha da 

ICM para a execução das obras pertinentes a “Fase B”, do Acquário Ceará. 

Prova disto é que embora o arquiteto Leonardo 

Fontenele (ASTECH/IMAGIC) também tenha sugerido o nome de outras 

empresas à SETUR, no processo de inexigibilidade licitatória consta que 

apenas a ICM foi consultada para oferecer sua proposta.  
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Essa conduta, ou melhor, ausência de conduta, veio a ser 

corroborada pela servidora Olga Valéria Barbosa Teixeira, quando declarou ao MPF 

(fls. 604/608) que: 

(...) Que a IMAGIC! respondeu a solicitação da declarante, sobre a 

indicação das empresas capacitadas diretamente para o Secretario 

Bismarck, Que a IMAGIC! apresentou o rol de algumas empresas 

habilitadas, no seu entendimento, para executar o Acquário 

Ceará; Que a IMAGIC! fez a apresentação dos projetos mas a 

declarante não estava presente na ocasião, não sabendo precisar 

quantas empresas participaram da apresentação e nem aonde 

aconteceu esta apresentação; Que o processo administrativo, 

então, não retornou para a COPRE e já foi pedida uma proposta 

comercial a ICM Reynolds pelo próprio Secretario Bismarck 

Maia; Que em nenhum momento o Secretario Bismarck Maia 

falou com a declarante sobre o pedido que fez de propostas de 

preço, não falou se fez para mais de uma empresa e a declarante 

só teve conhecimento do pedido formulado a ICM-REYNOLDS 

depois que o processo chegou ao seu setor; Que só havia a 

proposta da ICM-REYNOLDS, não constando qualquer proposta 

de outra empresa (...)(original sem destaques) 

 

Assim, Excelência, não houve nenhuma solicitação de proposta 

de preços dirigida para outras empresas ! Nenhuma consulta ! Nada, absolutamente 

nada semelhante a isso ! 

O então Secretário de Turismo simplesmente contentou-se 

com a proposta ofertada pela ICM e, na mesma data em que recebeu a 

manifestação desta empresa (02.05.2011), já a enviou à ASTECH/IMAGIC com a 

solicitação de sua respectiva análise (OF COPRE Nº 40/2011, fls. 1983). 

Vale observar que a ICM nunca encaminhou à SETUR 

qualquer proposta comercial especificando a técnica, qualidade e  composição 

dos custos envolvidos na execução do projeto Acquário Ceará. O que ela 

enviou, na realidade, foi um documento composto por apenas 02 folhas, 

denominado de “Resumo do Orçamento da Construção” (fls. 1981/1982): 
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Perceba-se que a ICM estava tão convicta de que seria 

contratada que, naturalmente, não se preocupou em encaminhar a proposta 

com todas a especificações necessárias, inclusive quando à composição dos 

custos dos serviços. Ela simplesmente “menosprezou” essa etapa, enviando 

apenas um resumo de orçamento e uma mera apresentação de seus serviços.  

Quanto ao preço proposto, note-se que o item 5 do " Resumo 

de Orçamento" simplesmente apresentou a cifra total de US$ 150.000.000,00, 

acompanhada da informação de que US$ 105.000.000,00 seriam gastos com 

materiais e serviços oriundos dos Estados Unidos, enquanto que US$ 45.000.000,00 

seriam gastos com serviços e materiais produzidos no Brasil, deixando, no entanto, 

de expor o obrigatório detalhamento que permitisse aferir a composição do 

custo da obra. 

O documento também previu21, em seu item 7, que a vigência 

do contrato estaria dependente do banco americano EXIM Bank garantir o 

financiamento do valor do serviço, condição esta que, conforme se verá mais 

adiante, nunca foi implementada.  

 Em sendo assim, Excelência, não houve qualquer proposta 

técnica a ser analisada. Não houve qualquer proposta de preço, com uma 

razoável composição de custos, a ser conferida. Nada, absolutamente nada a 

justificar a escolha da ICM, o que afronta, diretamente, a exigência do art. 26, § 

único, III, da Lei 8666/93. 

Mesmo assim, a despeito da pobreza de informações do 

documento, seja em relação aos aspectos técnicos, seja em relação à composição 

dos custos da obra, eis que (como já dito) a SETUR, naquela mesma data 

(02.05.2011), solicitou da ASTECH/IMAGIC uma análise da proposta, aliás, do 

“resumo” apresentado pela ICM. 

Sucedeu que ao elaborar esta análise, a ASTECH/IMAGIC fez 

muito mais que isso. Curiosamente, Leonardo Fontenele elaborou um verdadeiro 

dossiê (fls. 1984/2143), como se fosse o próprio representante legal da ICM, 

trazendo aos autos vasta documentação na qual buscou, “oficialmente”, apresentar 

a ICM à SETUR. Percebe-se, com isto, que o Leonardo Fontenele agiu com o 

firme propósito de suprir a lacuna deixada pela ICM, o que resulta em um claro 

e evidente direcionamento do processo de inexigibilidade de licitação, vez que 

a própria ICM (levada pela crença de que tudo já estava devidamente acertado) 

não fez o que qualquer empresa participante de um verdadeiro processo de 

inexigibilidade licitatória faria. 

                                                           
21 aliás, oficializou essa informação, uma vez que o denunciado já estava ciente desta condição desde 2009. 
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Referida análise veio aos autos do PA SETUR nº 10780828 5, 

aos 09.05.2011, sendo constituída por duas partes: a análise propriamente dita (fls. 

1985/1992), e o “Apêndice 01” (fls. 1993/2143).  

Este “Apêndice 01” consiste exatamente em uma proposta de 

técnica e qualidade apresentada por Leonardo Fontenele, a qual restou instruída 

com cópias de cartas22 e “fac-símile” endereçados à pessoa de Roger Reynolds Jr., 

presidente da Reynolds Polymer Technology (fls. 2042, 2043, 2047, 2048, 2049), 

além de outras cartas de referência pertinentes ao trabalho desta pessoa e citada 

empresa, não disponíveis nem no sítio eletrônico oficial da ICM (International 

Concept Management, INC),23 nem no sítio eletrônico oficial da ReynoldsPolymer 

Technology Inc.24 

A riqueza dos detalhes expostos nesse “Apêndice 01” nos leva 

a deduzir que tais informações foram encaminhadas a Leonardo Fontenele pela 

própria ICM, possivelmente após ser cientificada que o resumo de orçamento 

constante às fls. 1981/1982, jamais se prestaria a instruir uma inexigibilidade 

licitatória (como, realmente, não se presta).  

Claro e inequívoco, portanto, todo o direcionamento que 

permeou dito procedimento. 

Todavia, o que mais se destaca nesse Apêndice é o constante 

às folhas 2001, na qual é apresentado um rol de cinco empresas que formam um 

consórcio com a ICM. Vejamos:  

 

                                                           
22A carta constante às fls. 2042 está datada de 30 de janeiro de 1986 e foi expedida a Roger Reynolds Jr, 

presidente da empresa “Reynolds e Taylor”, o que evidencia que Leonardo Fontenele não teria acesso a tal 

documento caso não tivesse sido a ele fornecido pela própria ICM . 

 
23http://www.icm-corp.com, conforme consulta realizada no dia 10 de agosto de 2013 

 
24www.reynoldspolymer.com, conforme consulta realizada no dia 10 de agosto de 2013 

http://www.icm-corp.com/
http://www.reynoldspolymer.com/
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Aqui, excelência, exatamente aqui, reside a resposta para 

todo o interesse dispensado pelo arquiteto Leonardo Fontenele em "auxiliar 

gratuitamente" a SETUR na condução do processo de escolha da empresa 

executora da fase B, do Acquário Ceará.   

É que a ICM apresenta-se como parceira da Jack Rouse 

Associates (JRA), formando com esta e outras empresas um consórcio que 

reúne grandes especialistas em tecnologia do entretenimento da atualidade, 

disponibilizando os colaboradores/consorciados expertise para a construção 

de oceanários e grandes empreendimentos de lazer, nas respectivas áreas de 

atuação.  

Ocorre que o arquiteto Leonardo Fontenele da Costa é o 

profissional que representa os interesses da Jack Rouse Associates na 

América do Sul, conforme se extrai do portfólio apresentado pela ASTECH/IMAGIC 

no Processo de Inexigibilidade nº 01/2008 (fls. 1669/1672), conduzido pela FCB para 

justificar sua contratação sem licitação 25.  

  

 
 
 

                                                           
25 conforme exposto preteritamente, quando da análise das  irregularidades do Convênio nº 22/2008. 
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Assim, Excelência, conforme documento traduzido por tradutor 

público e interprete comercial, nomeado pela Junta Comercial do Estado do Ceará, 

firma-se inarredável que Leonardo Fontenele Costa (IMAGIC) é o representante 

legal da Jack Rouse Associates na América do Sul, possuindo, inclusive, 

poderes para ser o porta-voz desta empresa no tocante ao estabelecimento de 

novas transações comerciais e no desenvolvimento das já existentes. 

Dito isto, é possível compreender a razão de tanto empenho, 

de tanta dedicação e presteza da IMAGIC em assessorar a SETUR no processo de 

inexigibilidade que culminou com a contratação da ICM.   

Na verdade, ao elaborar o estudo de especificações técnicas e 

ao indicar a relação de empresas que teriam melhor “capacitação” para executar o 

projeto Acquário Ceará, sugerindo que a SETUR contratasse a ICM, Leonardo 

Fontenele acabou conduzindo todo o processo de escolha para beneficiar a 

citada empresa e, por conseguinte, a Jack Rouse Associates (JRA), com a qual 

mantém vínculos negociais.  

Por esta razão, fácil inferir que ao dispensar assessoria 

“gratuita” à SETUR e, em momento oportuno, indicar a ICM para executar o projeto 

Acquário Ceará, Leonardo Fontenele assim o fez não por comprometimento cívico 

em desejar o melhor para a Administração Pública. O que ele desejava, na verdade, 

era fechar um novo contrato e, por conseguinte, ganhar sua comissão. 

Já o denunciado Bismark Maia, como visto, tinha absoluta 

ciência de toda a estratégia arquitetada para a contratação da ICM por 

inexigibilidade licitatória, tanto é que desde 2009 já vinha conversando com a 

empresa sobre o projeto Acquário Ceará. 

  Constata-se, portanto, que todo o processo de inexigibilidade 

licitatória nº 05/2011 está viciado pelo desvio de finalidade.  

Por sinal, esse vício surgiu desde o momento em que a 

SETUR celebrou o pseudo Convênio nº 22/2008 com a FCB e esta, por sua vez, 

celebrou  contrato com Leonardo Fontenele (ASTECH/IMAGIC). 

Isto se deu porque ao realizar o convênio com a FCB,  o 

denunciado já nutria a intenção de contratar os serviços do arquiteto Leonardo 

Fontenele para que este, futuramente, o auxiliasse na condução de todo o 

processo de escolha da empresa que viria a construir o oceanário, sendo de 

interesse de ambos (denunciado e arquiteto) a contratação da ICM.  
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Para conferir ares de legalidade a esta contratação, eis que o 

denunciado, com a colaboração de outros agentes públicos da Secretária de 

Turismo, formalizou um simulacro de processo de inexigibilidade licitatória 

simplesmente para mascarar uma escolha que, há tempo, já estava acertada. 

Com efeito, voltando à descrição cronológica do Processo de 

Inexigibilidade nº 05/2011, ocorreu que após o recebimento dos estudos realizados 

por Leonardo Fontenele, a Engenheira da SETUR, Olga Valéria Barbosa Teixeira, 

emitiu um “Parecer Técnico” (fls. 2143/2147), sem o qual não teria havido a 

contratação da ICM. Em referido parecer, a servidora apenas ratificou a análise 

realizada pelo arquiteto, porém sem proceder a qualquer exame ou 

confirmação do que ali havia sido exposto.   

Ressalte-se que Olga Teixeira admitiu ter elaborado o referido 

documento mesmo sem ter procedido a qualquer análise de preço (composição de 

custos), e mesmo sem analisar qualquer possível técnica a ser utilizada, até por que, 

conforme declarações prestado ao MPF (fls. 604/608), não detinha capacitação 

técnica específica para isso. Vejamos o trecho exato em que ela admite esta 

situação: 

(...) Que não analisou a proposta de preço, detendo-se apenas na 

análise da parte técnica da proposta; Que a IMAGIC! respondeu a 

solicitação da declarante, mais uma vez, para o Secretario, Que a 

declarante elaborou um parecer técnico sem qualquer análise de 

proposta financeira apresentada pela ICM REYNOLDS; Que na sua 

análise técnica a declarante considerou as informações da 

IMAGIC, no sentido de que a ICM-REYNOLDS teria construído 

215 dos 250 maiores Aquários do mundo; (...); Que indagada sobre 

possíveis diferenças entre o acervo da ICM-REYNOLDS e da 

empresa NIPPURA, a declarante informou que a primeira teria um 

número maior de aquários realizados, mas não pode responder com 

relação a qualidade dos equipamentos, pois não detém 

conhecimento específico sobre a construção de aquários; (...) 

(original sem destaques) 

 

Por seu turno, acerca das informações apresentadas pela 

ASTECH/IMAGIC, ou seja, acerca das informações que Olga Valéria Barbosa 

Teixeira recebeu como verdades “incontestes e absolutas”, e com base na qual 

elaborou o seu parecer técnico, vejamos o que disse ao MPF a sócia proprietária da 

IMAGIC, Vania Maria Sousa Marcelo (fls. 857/860):  

(…) Que com relação a informação de que a ICM-REYNOLDS 

participou de 215 dos 250 maiores aquários do mundo, a 
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declarante não se recorda como chegou a esta conclusão, 

podendo tê-la retirado de diversas informações em publicações, 

sites, pesquisas, etc; Que em  nenhum momento emitiu a Imagic! 

esta opinião em caráter vinculante para a SETUR, mesmo porque 

estava apenas colaborando com a SETUR;  Que entende a 

declarante que a própria SETUR deveria, após a opinião da 

Imagic! fazer os seus próprios levantamentos sobre qual seria a 

empresa mais adequada para executar os projetos; Que todos os 

documentos firmados pelo arquiteto Leonardo Fontenele 

representando a Imagic! foram previamente apresentados para a 

declarante, sendo pois de seu completo conhecimento (…). 

 

Vê-se, portanto, que a própria sócia proprietária da 

ASTECH/IMAGIC não soube especificar, com precisão, de onde obteve a 

informação de que a ICM participou da construção de 215 dos 250 maiores 

aquários do mundo, deixando transparecer que tudo foi obtido por meras 

pesquisas na internet, e o que é pior, ainda afirmando que a opinião da 

ASTECH/IMAGIC não tinha (como de fato não tem) caráter vinculativo, 

atribuindo à SETUR a responsabilidade pela comprovação da procedência de 

tais informações. 

De fato, as informações sobre as supostas obras realizadas 

pela ICM que serviram de justificativa para a sua contratação direta em nenhum 

momento restaram comprovadas nos autos do Processo de Inexigibilidade nº 

05/2011 (PA SETUR nº 10780828 5).  

Neste aspecto, os analistas da Comissão de Acompanhamento 

e Fiscalização de Obras de Grande Porte do TCE consignaram no Relatório de 

Inspeção nº 0011/2012 de fls. 2676/2691 (Processo nº 02233/2012-9), não só a 

ausência de comprovação das obras atribuídas à ICM e de atestado de 

exclusividade fornecido pelo órgão competente, mas também, e o que é mais 

grave, a existência de várias outras empresas no mercado mundial com 

notável expertise e extenso acervo de empreendimentos relacionados à 

construção de aquários, algumas delas inclusive com portfólio e experiência 

iguais ou superiores aos da ICM, o que afasta o argumento da inviabilidade de 

competição e torna a licitação obrigatória como medida indispensável à 

preservação dos princípios da moralidade, da isonomia, da impessoalidade e 

da economicidade.  

Vejamos o que apuraram os peritos de contas: 
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A prova de que a ICM não detém os melhores conhecimentos e 

experiência acerca da construção de Oceanários (ao contrário do que se verificou, 

por exemplo, com a empresa mundialmente reconhecida, NIPPURA CO. Ltd.) e que, 

portanto, não representava a única opção (do ponto de vista da técnica) para o 

Estado do Ceará ( a não ser pelo fato de sua empresa associada, Jack Rouse 

Associates (JRA), ser representada na América do Sul pelo arquiteto Leonardo 

Fontenele), reside no fato de que o próprio sitio eletrônico da INTERNATIONAL 

CONCEPT MANAGEMENT - ICM veiculou, em maio de 2011, informação no sentido 
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de que o Projeto Acquário Ceará representava o maior projeto que ela, ICM, 

havia assumido em todo seu período de existência.  

Vejamos o trecho da notícia, em seu idioma original 26: 

 

“May 2011 

GJ Company to Build Brazilian Aquarium, Scores Whale of a Contract 

ICM, sister company to Reynolds Polymer, was a awarded a $150 million contract Friday morning to 

help build a state-of-the-art aquarium in Brazil. The facility, which will be the largest of its kind in the 

Southern Hemisphere, is also the largest project ICM has ever taken on. 

 

” 

 

Ou seja, para a empresa ICM o projeto Acquário Ceará 

poderia até representar algo singular e especial, mas o que não significa que o 

projeto em si guardasse referidas características, notadamente na perspectiva 

de outras empresas que já haviam construído os maiores aquários do mundo.   

A propósito da empresa NIPPURA CO, tantas vezes citada nas 

manifestações dos analistas do TCE e tida, juntamente com outras empresas, como 

plenamente apta a realizar a obra do Acquário Ceará, convém desde logo esclarecer 

um fato que foi invocado pelo denunciado, junto ao TCE, como álibi para sua defesa. 

                                                           
26 assim traduzido: " ICM, empresa irmã da Reynolds Polymer, recebeu um contrato de US $ 150 milhões na 

manhã de sexta-feira para ajudar a construir um aquário de última geração no Brasil. A instalação, que será o 

maior do seu tipo no Hemisfério Sul, também é o maior projeto que o ICM já adotou ". 
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Diz respeito à alegação de que referida empresa foi 

consultada, antes mesmo da ICM, para manifestar interesse na construção do 

Acquário Ceará, porém não tendo aceitado, preferindo apenas ofertar à venda os 

painéis acrílicos e alguns serviços de instalação.  

De fato, referido episódio encontra-se materializado no 

Certificado TCE nº 0040/2013 (Processo de Inspeção nº 01550/2013-1), de onde se 

infere que emails foram trocados entre a empresa NIPPURA, representantes do 

Governo do Estado do Ceará 27, da empresa ASTECH/IMAGIC e do banco japonês 

JBIC (fls. 2725/2729). 

 

 

 

                                                           
27 na pessoa do ex-Secretário de Turismo Bismark Maia, do ex-governador Cid Gomes e do então Coordenador 

de Cooperação Técnico-Financeira da SEPLAG, Mário Fracalossi. 
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A respeito dos referidos documentos, a 7ª Inspetoria de 

Controle Externo do TCE, ao emitir o Certificado nº 0040/2013 (fls. 2712/2724), 

referente ao Processo de Inspeção nº 01550/2013-1, fez a seguinte constatação: 

 

 

 

 

Ora, a pertinente observação dos analistas da Corte de Contas 

Estadual só vem a ratificar o embuste que representou o processo de 

inexigibilidade de licitação sob análise. É que, "oficialmente", o arquiteto 

Leonardo Fontenele somente teria apresentado o nome da NIPPURA à SETUR 

em 25.04.2011,  juntamente com outras cinco empresas por ele consideradas 

aptas à construção do Aquário, inclusive a ICM-Reynolds (conforme exposto 

às fls. 47). Porém, como visto, tudo não passou de uma simulação, haja vista 

que a estas alturas tanto o denunciado quanto o arquiteto não só tinham pleno 
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conhecimento do desinteresse da NIPPURA na construção do Acquário, como 

também já haviam iniciado as tratativas com a ICM para a sua contratação, 

lembrando que o PA SETUR nº 10780828 5, que culminou com o processo de 

inexigibilidade licitatória nº 05/2011, somente foi instaurado em 13.04.2011.  

Confirma esta afirmação o próprio fato da SETUR, no referido 

processo de inexigibilidade, haver solicitado proposta unicamente da ICM, dentre 

as 06 (seis) empresas indicadas.   

Desse modo, ao contrário do que pensa o denunciado, a 

admissão de tratativas prévias com a empresa NIPPURA só vem a corroborar o 

que o Ministério Público vem afirmando desde o início, ou seja, que o 

denunciado muito antes de deflagrar o procedimento de inexigibilidade 

licitatória, de expor as razões da escolha do fornecedor e de qualquer estudo 

preliminar sobre a viabilidade técnica e econômica da obra 28, já vinha 

buscando estabelecer com possíveis fornecedores uma relação de negociação 

para a construção do Acquário Ceará. Assim o fez, ao que consta, 

primeiramente com a NIPPURA CO, mas como esta não demonstrou interesse 

no empreendimento, diga-se de passagem, com a justificativa de ausência de 

informações claras e de divergências das informações fornecidas pelo Estado 

do Ceará29, o denunciado partiu então para uma outra opção, no caso, a ICM. 

Urge também assinalar que a ASTECH/IMAGIC, na pessoa 

do arquiteto Leonardo Fontenele e da sócia proprietária Vânia Marcelo, repise-

se, mesmo sem respaldo em qualquer relação contratual vigente com o Estado 

do Ceará, sempre estiveram, juntamente com o denunciado, participando das 

negociações com as empresas consultadas, fornecendo todos os seus 

conhecimentos específicos para tentar justificar, a todo custo e mediante 

ofensa às exigências legais, uma contratação direta. 

A verdade é que o denunciado, desde a fase de 

planejamento do oceanário, pouco se importou com a possibilidade de realizar 

licitação, tendo eleito como prioridade a contratação direta, numa prejudicial 

inversão do procedimento legal, ainda que não atendesse ao interesse público.  

 

                                                           
28 o que impedia à Administração Pública de posicionar-se, com segurança, não só quanto à possibilidade de 

realizar contratações diretas (sem licitação), mas também sob o regime de empreitada integral (turn key).  

29 circunstâncias que, por óbvio, dificultam o exame da viabilidade de qualquer empreendimento, e, por 

conseguinte, a apresentação de proposta por possíveis interessados. 
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Como bem observou a 7ª Inspetoria de Controle Externo do 

TCE, em seu Certificado nº 0057/213 (fls. 2730/2746), referente ao Processo nº 

01550/2013-1:  

" .... a escolha pela contratação direta é posterior a toda uma 

etapa preparatória, a qual deve ser a mesma para qualquer caso 

(procedimento licitatório, dispensa ou inexigibilidade), ou seja, 

somente após a etapa inicial de estudos e pesquisas é que se 

permite chegar à conclusão acerca da impossibilidade ou a 

identificação da possibilidade da contratação direta, como a 

melhor opção para a administração".  

 

De fato, como pode o denunciado ter oferecido a 

construção do Acquário Ceará a determinadas empresas, estabelecendo com 

as mesmas tratativas iniciais com vistas à contratação, antes mesmo de 

deflagrar qualquer procedimento legal em cujo bojo deveria restar 

demonstrada a viabilidade técnica e econômica do empreendimento (art. art. 

6º, inciso IX, da Lei 8666/93 e art. 2º da Resolução do CONFEA nº 361/91) e a 

razão da escolha do fornecedor (art. 26, par. único, inciso II, da Lei 8666/93)  

para contratar sem licitação ?  

Evidentemente, a malsinada inversão das etapas do 

procedimento não se trata de conduta adequada e apta a garantir os melhores 

resultados ao erário, como de fato não resultou, considerando que a ausência de 

estudo preliminar de viabilidade técnica e econômica do empreendimento, 

necessário para respaldar a melhor forma de contratação, resultou na adoção 

de ações inoportunas que ocasionaram não só a paralisação da obra, mas o 

desperdício e a aplicação irregular de recursos públicos, conforme se verá 

adiante.  

Enfatize-se que há provas nos autos de que o denunciado e 

agentes do Governo Estadual, entre os anos de 2009 e 2010, nesta capital, se 

reuniram, sucessivamente, com representantes das empresa NIPPURA CO e 

ICM, para discutirem detalhes do Acquário Ceará, tudo isso em período 

bastante anterior à abertura do procedimento de inexigibilidade nº 05/2011.  

Ou seja, o denunciado, juntamente com outros agentes 

públicos estaduais, motivados por interesses inconfessáveis, simplesmente 

decidiram, à míngua de prévia avaliação técnica e jurídica, encetar 

negociações com possíveis fornecedores de obra, materiais e serviços, para 

somente empós, mais de um ano depois, formalizar um pseudo procedimento 

de inexigibilidade licitatória no escopo de legitimar o que fora antes pactuado.    
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O encontro com a ICM restou expressamente consignado na 

seguinte correspondência: 

 

 

Por seu turno, o encontro com a NIPPURA CO foi mencionado 

tanto no email transmitido 30 por Leonardo Fontenele, em 11.02.2010, ao banco 

japonês JBIC (reproduzido às fls. 72 da denúncia) -  onde inclusive há menção ao 

fato de que outras empresas também teriam sido previamente contatadas - 

como também pela própria sócia-proprietária da ASTECH/IMAGIC, Sra. Vânia 

Marcelo, quando dos esclarecimentos prestados ao TCE no Processo nº 

04880/2013-4.  

É o que se infere do Certificado nº 0016/2015 (fls. 2756/2780): 

 

                                                           
30 com cópia para todos os interessados naquela tratativa (NIPPURA, IMAGIC, Bismark Maia, Cid Gomes e 

Mário Fracalossi). 
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Assim, na hipótese dos autos, dada a possibilidade de 

competição com outras empresas e a ausência de comprovação real da 

superioridade técnica da ICM em relação a outro concorrentes internacionais, 

mostrou-se absolutamente ilegal a sua contratação mediante a inexigibilidade 

licitatória prevista no art. 25, inciso II, da Lei 8666/1993.  

Ademais, conforme já relatado, não houve nenhum estudo 

aprofundado acerca das técnicas a serem utilizadas pela ICM e nem em relação 

à composição dos custos da obra, inexistindo nos autos do PA SETUR nº 

10780828 5 31 qualquer a análise a este respeito, conforme reiteradamente afirmado 

pelos Analistas de Controle Externo do TCE, em diversos Certificados e Relatórios 

de Inspeção relacionados ao Contrato nº 17/2011. 

Em suas manifestações, os inspetores do TCE também 

detectaram a ausência de estudos preliminares de viabilidade técnica e 

econômica do empreendimento, tal como exigido no art. 6º, inciso IX, da Lei 

8666/93 e no art. 2º da Resolução do CONFEA nº 361/91, falha esta que, segundo o 

entendimento dos peritos de contas,  impede a Administração Pública de 

posicionar-se, com segurança, não só quanto à possibilidade de realizar 

contratações diretas (sem licitação), mas também sob o regime de empreitada 

integral (turn key).  

                                                           
31 a SETUR encaminhou ao Ministério Público do Ceará cópia integral  (arquivo digital - formato PDF) do PA nº 

10780828 5, o qual é constituído por 427 folhas. Neste procedimento, inexiste qualquer estudo de composição de 

custos da obra, conforme é possível verificar após compulsar todo o conteúdo do documento. 
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Quanto ao regime de contratação por empreitada integral 

ou "turn Key" 32, os analistas do TCE foram unânimes em concluir que não se 

aplica à construção do "Acquário Ceará". Isso porque tal tipo de contratação 

pressupõe que o contratado assuma a execução de todas as etapas da obra, 

incluindo os serviços e equipamentos, de modo a entregar o empreendimento em 

condições de ser utilizado imediatamente pela Administração Pública (art. 6º, inciso 

VIII, alinea "e", e no art. 10, inciso II, alinea "e", da Lei 8666/93). 

Ocorre que, no caso do Acquário Ceará, sua execução foi 

parcelada em 04 (quatro) contratos, conforme visto no intróito desta peça, o 

que descaracteriza, por completo, o regime de empreitada integral ou "turn 

Key".  

 

Por fim, ainda sobre a questão do regime de contratação por 

empreitada integral, equivalente à EPC Full (Engineering, Procurement and 

Construction), os analistas do TCE, invocando entendimento do TCU, esclareceram 

que mesmo nestes casos é imprescindível a elaboração de orçamentos 

detalhados, não estando a Administração isenta da obrigatoriedade de gerir 

adequadamente os recursos públicos (Conforme Certificado nº 057/2013, fls. 

2730/2746, constante do Processo nº 01550/2013-1). 

 

 

                                                           
32 que significa "chave na mão" ou " ligar a chave".  

 

Nº do 
Contrato Contratantes 

Objeto Valor Original 
R$ 

Valor Pago 
 R$ 

Valor 
Atualizado 

 R$ Fase 

031/SETUR 
/2010 

SEINFRA *  
x 

CG 
Construções 

Construção da estrutura 
de concreto da 

edificação principal e 
Praça das Águas 

16.900.524,00 23.212.069,29 25.249.049,32 2 

08/SETUR 
/2012 

SETUR 
x 

Arcelormital 

Construção de 
fundações para o prédio 
principal: aquisição de 

estacas pranchas 

3.143.729,60 2.686.348,40 3.143.729,60 2 

025/SEINFRA 
/2012 

SEINFRA 
x 

CG 
Construções 

Obras complementares 
das estruturas de 

concreto da edificação 
principal 

19.734.118,96 21.581.762,71 21.875.677,15 2 

017/SETUR 
/2011 

SETUR 
x 

ICM Inc 

Construção do Acquário 
Ceará 

244.335.000,00 83.819.064,38 247.611.266,50 3 

  TOTAL: 
 

267.212.848,56 131.299.244,80 297.879.722,60 
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4.2. NÃO INCIDÊNCIA DA INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO PREVISTA NO ART. 25 “CAPUT” , 
INCISO II, DA LEI Nº 8.666/1993 - AUSÊNCIA DE SINGULARIDADE DO SERVIÇO - 
POSSIBILIDADE DE COMPETIÇÃO - OBRIGATORIEDADE DE ABERTURA DE CERTAME.  

 

Conforme exposto, o denunciado contratou, sem licitação, a 

empresa americana INTERNATIONAL CONCEPT MANAGEMENT (ICM), com 

fundamento no art. 25, caput e inciso II, da Lei nº 8.666/1993 33, objetivando o 

fornecimento de bens, serviços e materiais necessários à construção e instalação da 

terceira fase (Fase B) do Acquário Ceará (Contrato nº 17/2011).  

Assim, de acordo com o sistema legal invocado pelo 

denunciado, a inexigibilidade de certame para a contratação da ICM somente teria 

cabimento se, no caso concreto:  

• não houvesse possibilidade jurídica e técnica de realizar procedimento 

licitatório devido à inviabilidade de competição (caput); e 

• a contratação se referisse a serviços técnicos, de natureza singular, com 

profissionais ou empresas de notória especialização (inciso II). 

 

Ocorre que nenhum desses requisitos para a dispensa 

licitatória se aplicam ao Contrato nº 011/2017. Senão vejamos.  

Com efeito, é cediço que a inviabilidade de competição 

somente se caracteriza quando “a licitação, tal como estruturada legalmente, torna-

se via inadequada para obtenção do resultado pretendido 34. Isto ocorre quando a 

situação com a qual se depara o gestor mostra-se tão específica que a licitação 

deixa de cumprir, por si mesma, a função para a qual foi idealizada e, por via 

transversa, passa a constituir em um verdadeiro óbice à seleção da proposta mais 

vantajosa para a Administração. 

No caso dos autos, contudo, é imperioso reconhecer que a 

competição era perfeitamente viável, conforme por repetidas vezes certificado 

pelos analistas do TCE, ao relacionarem diversas empresas especializadas na 

construção e fornecimento de materiais e equipamentos necessários a 

                                                           
33 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; 

34 JUSTEN FILHO, Marçal. Comentários à Lei de Licitações e Contratos Administrativos. 15ª ed. São Paulo: 

Dialética, 2012. p .406. 
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instalação de aquários e oceanários, detentoras de qualificação técnica 

equiparável ou superior a da ICM.      

Lembremos, neste ponto, que a ASTECH/IMAGIC também 

indicou à SETUR o nome de várias empresas capacitadas para a construção do 

aquário e que a própria SETUR chegou a entrar em contato com algumas delas 

muito antes da deflagração do processo de inexigibilidade de licitação 35.  

Finalmente, ainda a respeito da alegada essencialidade da ICM 

para a execução do objeto contratado, convém repisar que no sitio eletrônico oficial 

da própria empresa foi divulgada a notícia de que o Acquário Ceará constituía o 

maior projeto até então por ela assumido. Ou seja, para a empresa ICM o projeto 

Acquário Ceará certamente representava algo singular e especial, mas o que 

não significa que o projeto em si guardasse referidas características, 

notadamente na perspectiva de outras empresas responsáveis pela 

construção dos maiores aquários do mundo.   

Assim, sem entrar no mérito da discussão sobre a notória 

especialização da ICM, o certo é que para a construção do Acquário Ceará 

existiam outras empresas tão ou mais habilitadas, fato que, por si só, exclui 

por completo o argumento da inviabilidade de competição.  

 Dito isto, temos como oportuno transcrever o entendimento do 

doutrinador Jacoby Fernandes36 quando, ao tratar acerca da notória especialização 

na “essencialidade da contratação e a viabilidade da escolha”, categoricamente 

afirma: 

“(...) A condição de essencialidade de um determinado agente para 

a satisfação de um objeto diz respeito ao fato de que apenas aquele 

determinado profissional ou a específica empresa é diretamente 

vinculada à essência de um objeto, sendo fundamental e 

indispensável a Administração realizar o serviço com a 

singularidade definida. 

Com referência ao fato de que a contratação deve ser indiscutível, 

isto é, não pode ser discutida a escolha, embora se apresente como 

subjetiva, em princípio, a simples existência de dúvidas sobre se 

outros seriam ou não melhores poderá demonstrar que, antes da 

escolha ter sido inadequada, talvez se trate de um caso em que a 

competição é viável. De fato, parece que existindo outros, mais de 

um, capaz de realizar o serviço singular, se está diante de um 

                                                           
35 Conforme afirmado pelo arquiteto Leonardo Fontenele.em email transmitido aos 11.02.2010, ao banco japonês 

Jbic, com cópia para a NIPPURA, IMAGIC e representantes do Governo do Estado do Ceará.  

 
36 Ob Cit. p 635/636 
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caso em que é possível licitar, ou seja, em que a licitação é 

exigível. Enfrentando o tema, o colendo Tribunal de Contas da 

União, em passagem colhida no voto do Ministro Marcos Vilaça 

deixou assentado que: como bem salientou a instrução, o cerne da 

questão, na espécie, não é a competição ou mesmo a 

notoriedade da contratada e de seus profissionais, mas a 

possibilidade de competição no mercado para prestação dos 

serviços desejados“ 

 

Por outro lado, há de se observar que a “singularidade do 

objeto” refere-se tão somente aos serviços arrolados no art. 13 da Lei n° 8.666/93 
37, que incluem: estudos técnicos, projetos básicos ou executivos, assessoria, 

consultoria técnica, fiscalização, supervisão e gerenciamento de obras ou 

serviços.  

Ocorre que o Contrato nº 17/2011, além de compreender 

alguns dos serviços técnicos acima definidos, também contemplou a compra de 

materiais, equipamentos e gêneros, assim como obra e serviços de engenharia 

necessários à implantação do aquário (Conforme Anexo II do Contrato - Escopo 

Detalhado dos Serviços), condição esta que afasta, definitivamente, o 

argumento da singularidade de que trata o artigo 13 da Lei de Licitações.  

A questão é clara e não comporta interpretação diversa.  

A este respeito, o TCU editou a Súmula nº 252, consolidando o 

entendimento de que a contratação por inexigibilidade a que alude o art. 25, II, da 

Lei 8666/93 somente pode compreender os serviços técnicos especializados 

previstos no art. 13 da mencionada  norma.  

Súmula nº 252 

“A inviabilidade de competição para a contratação de serviços 

técnicos, a que alude o inciso II do art. 25 da Lei nº 8.666/1993, 

decorre da presença simultânea de três requisitos: serviço 

técnico especializado, entre os mencionados no art. 13 da 

                                                           

37 Art. 13. Para os fins desta Lei, consideram-se serviços técnicos profissionais especializados os trabalhos 

relativos a: 

I - estudos técnicos, planejamentos e projetos básicos ou executivos; 

II - pareceres, perícias e avaliações em geral; 

III - assessorias ou consultorias técnicas e auditorias financeiras ou tributárias; (Redação dada pela Lei nº 

8.883, de 1994) 

IV - fiscalização, supervisão ou gerenciamento de obras ou serviços; 

V - patrocínio ou defesa de causas judiciais ou administrativas; 

VI - treinamento e aperfeiçoamento de pessoal; 

VII - restauração de obras de arte e bens de valor histórico. 

VIII - (Vetado). (Incluído pela Lei nº 8.883, de 1994) […] 
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referida lei, natureza singular do serviço e notória especialização 

do contratado.” (original sem destaques) 

 

 Coadunando-se com a inteligência da Súmula, segue trecho do 

voto do Ministro Bento Bugarin: 

Ao alegar a inexigibilidade de licitação, preocupou-se o gestor apenas 

em demonstrar, ainda que de forma pouco convincente, a notória 

especialização do contratado. Em nenhum momento, o dirigente 

procurou demonstrar ser o objeto da contratação de natureza 

singular, apesar de, em suas justificativas, ter citado o entendimento 

de renomado jurista a respeito do assunto. 

Consoante tese amplamente aceita na doutrina, assim como na 

jurisprudência deste Tribunal, a inexigibilidade de licitação, então 

prevista no art. 23, inciso II, do revogado Decreto-Lei 2.300/86, 

atualmente tratada no art. 25, inciso II, da Lei n° 8.666/93, somente 

se configura quando há simultaneamente a presença de três 

elementos, quais sejam: o serviço profissional especializado, a 

notória especialização do profissional ou empresa e a natureza 

singular do serviço a ser contratado. (…). 

Não basta que o profissional seja de notória especialização. É 

mister que o serviço esteja compreendido dentre aqueles 

expressamente enumerados e, sobretudo, que seja de natureza 

singular. Em outro falar: é preciso a existência de serviço técnico que, 

por sua especificidade, demande alguém notoriamente especializado. 

TCU – Processo n° TC-279.062/95-8. Decisão n° 798/1996 – 

Plenário.” 

 

Por tais razões, após fazer a correta interpretação da lei e a 

adequada fundamentação na doutrina e jurisprudência específicas, infere-se o 

quão improcedentes são os argumentos da “notória especialidade” e 

“singularidade do objeto” invocados pelo denunciado como justificativas à 

“inviabilidade de concorrência”, visto que existentes, pelo menos, mais cinco 

empresas relacionadas pelo TCE com notória capacidade para promover a 

execução da Fase B, do Aquário Ceará, isto sem qualquer prejuízo para o grau 

de excelência técnica proclamada e perseguida pelo denunciado. Ademais, a 

execução deste projeto, não obstante consistir em uma grande obra, não atrai, 

por si só, a singularidade de que trata o art. 25, inciso II, da Lei 8.666/93, já que 

não compreende apenas os serviços elencados no art. 13, mas também a 

aquisição de equipamentos, materiais e obras de engenharia. 
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Sobre as questões ora abordadas, a Comissão Especial de 

Acompanhamento e Fiscalização de Obras de Grande Porte do TCE, no bojo do 

Relatório de Inspeção nº 011/2012, de fls. 2676/2691 (Processo nº 02233/2012-9), 

assim se manifestou:  

 (.....)  

27. Acerca do tema, a jurisprudência do TCU, conforme apresentado 

no Acórdão nº 2.418/2006-TCU-Plenário, relatado pelo Exmo. 

Ministro Marcos Benquerer, que cita a Decisão nº 427/99-TCU-

Plenário, exarada no TC - 001.347/1998-5, e a Decisão nº 154/99-

TCU-2ª Câmara, proferida no TC - 13.733/1997-4, no que se refere 

aos pressupostos para a contratação direta de um serviço com 

inexigibilidade de licitação são os seguintes: 

a) Presença do serviço na relação contida no art. 13 da lei nº 

8.666/93; 

b) Natureza singular do serviço; 

c) Notória especialização do contratado na execução de serviços 

da mesma espécie; 

e) Inviabilidade de competição. 

" 28. De início, a construção do Acquário Ceará não se enquadra 

em qualquer dos serviços previstos na relação contida no art. 13, 

uma vez que sequer se trata de um serviço, e sim, de uma obra. 

Ora, por ser uma obra, a sua "materialidade" pode ser "prevista", ou 

seja, existe a "possibilidade de se comparar o objeto de modo 

objetivo" por meio de propostas dos interessados, além de ser 

possível, também, a "avaliação dos custos" em face dos benefícios (a 

construção). 

29. A argumentação da natureza singular da "construção" do 

Acquário Ceará, igualmente, não se sustenta, haja vista ser 

apenas "mais uma obra" dentre as centenas de aquários já 

construídos no mundo. A singularidade prevista no dispositivo legal 

refere-se àqueles serviços que só se produziriam de forma única. A 

exemplo: os desenhos que originaram o projeto da Catedral de 

Brasília, elaborados por Oscar Niemeyer. No entanto, sua construção 

poderia ter sido executada por várias construtoras. (.....) 

30. Efetivamente, a notória especialização é observada na empresa 

ICM- Reynolds, apesar de não ser a única apta a construir 

aquários no mundo, uma vez que a empresa detém experiência e 

conhecimento necessários. A par dessa especialização observa-se, 

novamente, a precisa lição de Marçal Justen Filho: " no sistema 

jurídico atual, a notória especialização não é verificada como 

requisito para apuração da realização da licitação, mas para a 
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identificação das condições subjetivas do profissional a ser 

contratado". Assim, a notória especialização é requisito para 

evitar a contratação de pessoas não qualificadas para a 

execução de serviços de natureza singular e traduz-se em dois 

pressupostos: a especialização e notoriedade".  

(.....) 

32. Com relação à inviabilidade de competição, não há como se 

imputar essa condição à "construção do Acquário Ceará". 

Conforme exposto nos parágrafos 17 e 18 do presente Relatório, 

existem outras empresas que poderiam participar de um 

processo licitatório e oferecer suas propostas vantajosas à 

Administração Pública Estadual para a consecução do 

empreendimento em tela.  

 

Isto posto, indiscutível era a necessidade da existência de 

prévio procedimento licitatório para a contratação da empresa ICM, configurando a 

sua dispensa indevida crime previsto no art. 89 da Lei 8666/93. 

 

4.3. INOBSERVÂNCIA DAS FORMALIDADES ESSENCIAIS À INEXIBILIDADE   

Não bastasse ter inexigido licitação fora das hipóteses 

permitidas por lei para a não realização de certame, o denunciado também deixou 

conscientemente de observar as formalidades pertinentes à inexigibilidade, assim 

agindo com o propósito específico de favorecer terceiros, ainda que com 

consequências deletérias ao erário.  

Vale dizer, o denunciado subverteu todo o procedimento de 

inexigibilidade, atropelando etapas e dispensando outras, tornando o feito um 

amontoado de atos administrativos praticados na busca da satisfação de seu 

interesse pessoal.     

 

4.3.1. RAZÕES DE ESCOLHA DO FORNECEDOR - SOLICITAÇÃO DE PROPOSTA COMERCIAL 

A UMA ÚNICA EMPRESA QUANDO ERAM POSSÍVEIS OUTROS EXECUTORES DA OBRA -  

AFRONTA AO ART. 26, § ÚNICO, II DA LEI N° 8.666/93. 

Conforme já demonstrado, no processo de inexigibilidade 

licitatória nº 05/2011, o arquiteto Leonardo Fontenele indicou para a SETUR as 

seguintes empresas com capacidade técnica para realizar o empreendimento do 

Acquário Ceará: a) INTERNATIONAL CONCEPT MANAGEMENT - ICM - 
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REYNOLDS; b) NIPPURA; c) THE NASSAL COMPANY; d) SIMEX - IWERKS; e) 

SUPER 78; f) JACK HOUSE ASSOCIATES, sugerindo, no entanto, a contratação da 

primeira empresa (ICM), sob a justificativa de notória especialidade.  

Por seu turno, a Comissão Especial de Acompanhamento e 

Fiscalização de Obras de Grande Porte do TCE apontou, no Relatório de Inspeção 

nº 0011/2012 (Processo nº 2233/2012-9), o nome de outras cinco empresas 38 

(OCEANIS AUSTRALIA GROUP, BRASFIELD & GORRIE OF KENNESAW, 

NIPPURA CO, OCEANIS INTERNATIONAL PTY LTDA E ISSHAM ACQUATICS 

INTERNATIONAL), de reconhecida capacidade técnica, para a construção do 

Aquário Ceará, ressaltando, inclusive, que algumas delas foram responsáveis pela 

construção dos maiores aquários do mundo, portanto, com igual capacidade, ou 

mesmo superior, à apresentada pela ICM.  

Atente-se, por oportuno, que o Ministério Público do Ceará 

realizou a mesma pesquisa levada a efeito pelos técnicos do TCE e, utilizando um 

simples computador conectado a rede mundial de computadores, efetivamente pode 

verificar a facilidade de acessar às informações referentes a tais empresas.  

Não obstante esse leque de possibilidades, o denunciado 

Bismarck Maia, sem consultar a área técnica e jurídica da SETUR, resolveu 

colher a proposta comercial apenas da ICM, sem que antes houvesse realizado 

qualquer estudo que fundamentasse a escolha do fornecedor. 

Vale lembrar, neste ponto, que no mesmo dia (25.04.2011) em 

que recebeu da ASTECH/IMAGIC a indicação das empresas, o denunciado 

imediatamente expediu o Ofício SETUR GS Nº 408/2011, solicitando proposta da 

ICM-Reynolds 39.  

O motivo de assim proceder já é conhecido de todo nós, sendo 

desnecessário repisar. 

Outrossim, a ausência de exposição das razões da escolha da 

ICM, no caso, também traduziu-se na inexistência da análise qualitativa do projeto 

apresentado pela empresa, conforme reconhecido pela ex-Coordenadora da área de 

engenharia da SETUR, Olga Valéria Barbosa Teixeira, em depoimento prestado ao 

                                                           
38 sendo a NIPPURA a única que constava da relação fornecida pela ASTECH/IMAGIC. 

 
39 vale enfatizar que somente após o recebimento da proposta da ICM, como forma de suprir a omissão do 

denunciado, já que deveria ter motivado a escolha da empresa antes de solicitar-lhe a proposta, é que o arquiteto 

Leonardo Fontenele elaborou um verdadeiro dossiê onde procurou expor, na defesa dos interesses da ICM, as 

qualificações técnicas que justificavam sua contratação.  
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MPF 40. 

A despeito da inobservância dessa importante formalidade para 

o processo de inexigibilidade licitatória, o denunciado  decidiu contratar a ICM 

contentando-se apenas com a indicação da quantidade dos aquários 

construídos pela empresa, mas sem respaldar sua escolha em análises 

técnicas da qualidade dos equipamentos.  

Neste particular, é bom que se diga que a Comissão 

Especial de Acompanhamento e Fiscalização de Obras de Grande Porte do 

TCE, no Relatório de Inspeção nº 0011/20102 (Processo nº 02233/2012-9), 

sequer mencionou a ICM na relação das empresas responsáveis pela 

construção dos maiores aquários do mundo, como também não confirmou, em 

suas pesquisas, a informação contida no processo de inexigibilidade de que a 

ICM participou da construção de 215 dos 250 aquários de grande porte do 

planeta. 

No mesmo diapasão, está a conclusão da 7ª Inspetoria de 

Controle Externo do TCE, consubstanciada no Certificado nº 0057/2013, de fls. 

2730/2746 (Processo nº 01550/2013-1): 

(....) 

Cumpre acentuar que a SETUR fundamentou suas decisões 

somente nos documentos apresentados pela empresa ' Imagic'!, 

sem efetuar pesquisas, coletar informações e demonstrar 

cálculos eficientes que comprovassem a solução técnica e 

econômica aduzida. 

Ainda mais, para a inviabilidade de competição albergada pelo art. 

25, caput, da Lei nº 8666/93, necessário se faz que a empresa 

contratada deve possuir a qualidade de especialista, detendo a 

capacidade técnica necessária e suficiente que justifique a sua 

escolha, sobressaindo esse diferencial em relação a outras possíveis 

concorrentes.  

No entanto, a justificativa para a escolha da CIM-Reynolds 

denotou-se incompleta, faltando comprovações reais da 

superioridade técnica em comparação com outras empresas 

internacionais, devido, inclusive, a ausência de pesquisas e de 

estudos.  

                                                           
40 " ... a análise concentrou-se em quantitativos de equipamentos e não na qualidade destes, pois para se 

aferir tal condição a declarante precisaria ter ido visitar alguns destes equipamentos, o que não foi feito; 

Que indagada sobre possíveis diferenças entre o acervo da ICM-REYNOLDS e da empresa NIPPURA, a 

declarante informou que a primeira teria um número maior de aquários realizados, mas não pode responder 

com relação a qualidade dos equipamentos, pois não detém conhecimento específico sobre a construção de 

aquários".  (fls. 604/608) 
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Assim, o denunciado fez pouco caso da exigência legal contida 

no art. 26, parágrafo único, II, da Lei 8666/93, que dispõe:    

Art. 26. (.....) 

Parágrafo único.  O processo de dispensa, de inexigibilidade ou de 
retardamento, previsto neste artigo, será instruído, no que couber, 
com os seguintes elementos: 
 
II - razão da escolha do fornecedor ou executante; 

 

Isto posto, temos que a realização destas condutas (ter outros 

possíveis fornecedores mas formalizar pedido de proposta comercial a apenas um, 

somado ao fato de não ter havido análise qualitativa dos aquários anteriormente 

executados pela empresa ICM), sem legítima e razoável justificativa, representa 

afronta à Lei n° 8.666/93, visto ser norma cogente a obrigatoriedade do gestor, nos 

procedimentos de inexigibilidade de licitação, proceder aos devidos esclarecimentos 

(de forma clara e inequívoca) quanto aos motivos que o levaram a adotar 

determinado procedimento (ou ausência de conduta). 

A exposição das razões da escolha do contratado na 

inexigibilidade, além de possuir incidência compulsória, apresenta-se como medida 

indicativa da economicidade, da eficiência e da transparência na gestão dos 

recursos públicos, objetivo que deve permear a conduta de todo administrador a fim 

de obter os melhores resultados econômicos em suas contratações, nas 

perspectivas quantitativa e qualitativa da obra ou serviço. 

É inconcebível que a SETUR tenha celebrado a contratação da 

ICM sem que, pelo menos, o denunciado tenha justificado a razão de não solicitar 

propostas das outras empresas indicadas pela ASTECH/IMAGIC. Apesar do motivo 

dessa sua omissão já encontrar-se suficientemente esclarecido, posto que a relação 

fornecida pela ASTECH/IMAGIC tratava-se apenas de uma simulação, ainda assim 

o denunciado tinha por obrigação fundamentar nos autos do processo de 

inexigibilidade as razões para a escolha da ICM, o que não o fez.    

Pelo exposto, fica patente a afronta ao art. 26, inciso II da Lei 

n° 8.666/93, em face da ausência de razões de escolha do fornecedor, 

consubstanciada na inexistência de solicitação de propostas comerciais a outras 

empresas que também detém capacidade de realização do objeto, e, ademais, no 

fato de não ter havido análise qualitativa dos aquários anteriormente executados 

pela ICM. 
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4.3.2 – INDICAÇÃO DOS CUSTOS POR MEIO DE UNIDADE GLOBAL - IMPOSSIBILIDADE -

ART.6°, INC. IX C/C ART. 7°, §2°, INC.II DA LEI N° 8.666/93- SÚMULA N° 258 DO TRIBUNAL DE 

CONTAS DA UNIÃO - DESCARACTERIZAÇÃO DO REGIME DE EMPREITADA INTEGRAL OU 

TURN KEY - EXIGÊNCIA DE ORÇAMENTO DETALHADO EM PLANILHAS QUE EXPRESSEM A 

COMPOSIÇÃO DE TODOS OS SEUS CUSTOS UNITÁRIOS.  

Ao apresentar a sua proposta à SETUR, eis que a ICM o fez 

através de um documento constituído por duas folhas, denominado “Resumo do 

Orçamento da Obra”, no qual apenas é indicado o montante global de US$ 

150.000.000,00 (cento e cinquenta milhões de dólares), sem demonstrar o 

quanto seria investido nos diversos itens que compõem o custo total cobrado 

pela proponente. 

Esta forma de composição de custos contraria a Lei n° 

8.666/93, em especial o disposto no art. 6º, inciso IX, e art. 7º, § 2º, que diz: 

Art. 6º Para os fins desta Lei, considera-se: 

[...] 

IX - Projeto Básico - conjunto de elementos necessários e suficientes, 

com nível de precisão adequado, para caracterizar a obra ou 

serviço, ou complexo de obras ou serviços objeto da licitação, 

elaborado com base nas indicações dos estudos técnicos 

preliminares, que assegurem a viabilidade técnica e o adequado 

tratamento do impacto ambiental do empreendimento, e que 

possibilite a avaliação do custo da obra e a definição dos métodos 

e do prazo de execução, devendo conter os seguintes elementos:[...] 

Art. 7º As licitações para a execução de obras e para a prestação de 

serviços obedecerão ao disposto neste artigo e, em particular, à 

seguinte sequência: 

[...] 

§ 2º As obras e os serviços somente poderão ser licitados 

quando: 

[...] 

II - existir orçamento detalhado em planilhas que expressem a 

composição de todos os seus custos unitários. 

 

Do exposto, vê-se que a própria Lei de Licitações e Contratos 

Administrativos exige expressamente a elaboração de planilhas que expressem a 

composição dos custos unitários, obrigando a Administração, em consonância com o 
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Princípio da Transparência na gestão de recursos públicos, a estimar os seus custos 

de forma clara, objetiva e detalhada.  Esta obrigatoriedade justifica-se na medida em 

que propicia ao gestor buscar a proposta mais vantajosa ao erário e garante a 

efetiva isonomia entre os pretensos licitantes. 

Nessa esteira, firme é a jurisprudência do Tribunal de Contas 

da União, quando assevera: 

[Prestação de Contas Anual. Contratação por dispensa e por 

inexigibilidade de licitação. Ausência de orçamento detalhado 

com a composição dos custos unitários. Sem justificativa de 

preço. Contas irregulares. Multa] 

[ACÓRDÃO](…). 

9.8. dar ciência à Fundação Oswaldo Cruz - Fiocruz quanto às 

seguintes impropriedades constatadas: 

9.8.1. contratação de serviço com dispensa de licitação, por meio 

do processo nº 25380006773/2007-88, sem que fosse elaborado 

orçamento detalhado, que expressasse a composição de todos 

os seus custos unitários, bem como ausência de justificativa do 

preço, descumprindo o art. 7º, §2º, II, e o art. 26 da Lei 

8.666/93;[...] 

[RELATÓRIO] 

30. A elaboração de uma planilha orçamentária de quantitativos e 

preços unitários que não contenha em detalhes todos os itens a 

serem contratados contraria o art. 7º, § 2°, inciso II, da Lei 

8.666/1993. Essa impropriedade pode trazer dificuldades para a 

gestão do contrato, na eventualidade de alteração quantitativa ou 

qualitativa de seu objeto por aditamento. A jurisprudência desta 

Corte de Contas é nesse mesmo sentido, conforme se extrai dos 

Acórdãos nos 3506/2009-1ª Câmara e 1330/2008-Plenário. 

31. A ausência no processo de dispensa de licitação de 

detalhamento dos custos unitários caracteriza irregularidade, 

uma vez que afronta os dispositivos legais vigentes e a 

jurisprudência desta Corte de Contas. 

[...] 

Ora, se a demonstração detalhada de custos é indispensável 

mesmo quando o preço praticado passa pelo crivo de disputas 

licitatórias acirradas, o que dizer quando se trata de contratação 

diretamente acordada com o prestador do serviço, livre de 

competição? Os gestores, além de inviabilizarem o exercício do 

controle interno e externo sobre esse aspecto de suas 
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atividades, configurando conduta incompatível com a 

transparência e a adequada motivação exigidas para o dispêndio 

de recursos públicos, puseram a administração na situação de 

não ter instrumentos para questionar qualquer que fosse o 

serviço prestado e para contestar as cobranças que lhe fossem 

dirigidas. É grave bastante a ocorrência, portanto, para justificar 

o julgamento pela irregularidade das contas dos responsáveis, 

bem assim a aplicação de multa. Os gastos públicos não podem 

conviver com tal grau de informalidade. 

TCU – AC-9554-39/11-1 - Relator: Ministro VALMIR CAMPELO - 

Tomada e Prestação de Contas - Sessão: 01/11/11 

 

Não é sem razão que o TCU  abomina a ausência de 

planilhas orçamentárias detalhadas na aquisição de bens e serviços públicos, 

porquanto sua inexistência impede “a formação de juízo crítico sobre a 

adequação do preço estimado” com aquele praticado no mercado, além de que 

“impossibilita prever com acuidade o volume de recursos orçamentários que 

serão necessários”, consistindo, pois, em grave irregularidade 41. 

Neste sentido, segue o entendimento da Súmula n° 258, do 

TCU: 

SÚMULA Nº 258 

As composições de custos unitários e o detalhamento de 

encargos sociais e do BDI integram o orçamento que compõe o 

projeto básico da obra ou serviço de engenharia, devem constar 

dos anexos do edital de licitação e das propostas das licitantes e 

não podem ser indicados mediante uso da expressão ‘verba’ ou 

de unidades genéricas. 

 

O denunciado procurou justificar ao TCE referida 

irregularidade, alegando que a contratação da ICM se deu pelo regime de 

empreitada integral ou Turn Key e que, nesta condição, não estaria obrigado a 

apresentar os preços unitários do contrato.    

Ocorre que a 7ª Inspetoria de Controle Externo do TCE, ao 

emitir o Certificado nº 0016/2015 (fls. 2756/2780), nos autos do Processo nº 

04880/2013-4, afastou por completo a justificativa do gestor, sob o argumento de 

que a obra do Aquário Ceará fora dividida em 04 (quatro) contratos de objeto 

                                                           

41 TCU – Acórdão n° 792/2008 – Plenário – Rel. Min. Benjamin Zymler 



 
PROCURADORIA DE JUSTIÇA DOS CRIMES CONTRA A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA - 

PROCAP 

 

 

 

93 

93 de 155. 

distintos, descaracterizando o regime de empreitada integral. 
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Em face de todo o exposto, é imperioso reconhecer que a 

contratação da ICM, por ter indicação de custos em unidade global, não se 

adequou aos ditames do art. 6°, inciso IX c/c art. 7°, §2°, inciso II, da Lei n° 8.666/93 

e da Súmula n° 258 do Tribunal de Contas da União, caracterizando grave 

irregularidade e conduta incompatível com a transparência e a adequada motivação 

exigidas para o dispêndio de recursos públicos. 

 

4.3.3. AUSÊNCIA DE ANÁLISE DE PREÇOS – AFRONTA AO ART. 26, § ÚNICO, III DA LEI N° 

8.666/93 

Outra questão que igualmente suscita grave irregularidade 

consiste na ausência de análise do preço cobrado pela ICM, vez que, conforme 

anteriormente relatado, em nenhum momento a SETUR, através de seu setor 

competente, realizou exame aprofundado do valor constante na proposta comercial 

apresentada pela contratada. 

Vale lembrar que a ex-coordenadora da área de engenharia da 

SETUR, Olga Valéria Barbosa Teixeira, admitiu em seu depoimento42 não ter em 

momento algum realizado a análise do preço, contentando-se apenas com a 

proposta financeira apresentada pela ICM. 

Na verdade, quem verificou esse preço e fez uma planilha 

comparativa foi a pessoa do arquiteto Leonardo Fontenele Costa, o qual, como visto, 

é representante legal da empresa Jack Rouse Associates na América do Sul, sendo 

esta por sua vez parceira comercial e consorciada da ICM.  

Deste modo, temos a bizarra situação de que, quem 

analisou o preço total cobrado pela ICM foi um parceiro comercial da própria 

ICM, o que torna referida análise absolutamente írrita e sem valor, haja vista que:  

                                                           
42 (...) Que não analisou a proposta de preço, detendo-se apenas na análise da parte técnica da proposta; Que a 

IMAGIC! respondeu a solicitação da declarante, mais uma vez, para o Secretario, Que a declarante elaborou 

um parecer técnico sem qualquer análise de proposta financeira apresentada pela ICM REYNOLDS....". (fls. 

604/608). 
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• foi realizada por um ente privado sem qualquer competência ou legitimidade 

para tanto; 

• foi realizada por uma pessoa absolutamente parcial, detentora de 

inescusável interesse econômico na consumação da vinculação contratual  

 

Assim, mais uma vez restou descumprida exigência legal 

contida na Lei 8666/93, desta feita, a do seu art. 26, parágrafo único, III, que dispõe:    

Art. 26. (.....) 

Parágrafo único.  O processo de dispensa, de inexigibilidade ou de 

retardamento, previsto neste artigo, será instruído, no que couber, 

com os seguintes elementos: 

III - justificativa do preço; 

 

Sobre esse tema, mais uma vez invocamos o posicionamento 

da 7ª Inspetoria de Controle Externo do TCE, consubstanciado no Certificado nº 

0016/2015 (fls. 2756/2780), constante do Processo nº 04880/2013-4. 
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4.3.4. INEXISTÊNCIA DE ESTUDO PRELIMINAR DE VIABILIDADE TÉCNICA, ECONÔMICA E 

AMBIENTAL (EVTEA) - EXIGÊNCIA DO ART. 2º DA RESOLUÇÃO COFEA Nº 361/91 E DO ART. 

6º, INCISO IX, DA LEI 8666/93 - OMISSÃO CAUSADORA DE PREJUÍZOS AO ERÁRIO - OBRA 

PARALISADA. 

Não bastasse o desprezo das várias formalidade acima 

apontadas, o denunciado também descurou de exigir o necessário estudo prévio 

de viabilidade técnica, econômica e ambiental (EVTEA) do empreendimento, o 

qual deveria ter sido providenciado ainda na sua fase inicial de planejamento, a 

fim de possibilitar à Administração uma avaliação sobre o custo/benefício da 

obra, a seleção das melhores alternativas de contratação, das melhores 

técnicas de construção e seus possíveis impactos ambientais, tudo com o 

objetivo de maximizar o aproveitamento dos recursos públicos.  

É o que se infere do art. 6º, inciso IX, da Lei 8666/93 e do art. 

2º da Resolução nº 361/91, do Conselho Federal de Engenharia, Arquitetura e 

Agronomia, que assim preceituam: 

LEI 8666/93 

Art. 6o  Para os fins desta Lei, considera-se: 

 IX - Projeto Básico - conjunto de elementos necessários e 

suficientes, com nível de precisão adequado, para caracterizar a obra 

ou serviço, ou complexo de obras ou serviços objeto da licitação, 

elaborado com base nas indicações dos estudos técnicos 

preliminares, que assegurem a viabilidade técnica e o adequado 

tratamento do impacto ambiental do empreendimento, e que 

possibilite a avaliação do custo da obra e a definição dos 

métodos e do prazo de execução, devendo conter os seguintes 

elementos: 

RESOLUÇÃO COEFA nº 361/91 

Art. 2º - O Projeto Básico é uma fase perfeitamente definida de um 

conjunto mais abrangente de estudos e projetos, precedido por 
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estudos preliminares, anteprojeto, estudos de viabilidade 

técnica, econômica e avaliação de impacto ambiental, e sucedido 

pela fase de projeto executivo ou detalhamento. 

 

A necessidade de tais estudos, que devem embasar o projeto 

básico, principalmente em obras de grande vulto, de há muito que vem sendo 

reconhecida pelo TCU, conforme se infere dos Acórdãos nºs 2411/2010, 2674/2009, 

2510/2009, 2425/2009 e 1837/2009, todos do Plenário da Corte de Contas, 

podendo sua ausência inclusive redundar na paralisação da obra (TC - 

015.254/2010-0, rel. Min. Benjamim Zymler, 21.07.2010). 

O voto do Ministro Relator Ubiratan Aguiar, condutor do 

Acórdão nº 994/2006-Plenário do TCU, preconiza a importância da etapa inicial de 

estudos e pesquisas a fim de motivar futura contratação e identificar a melhor forma 

de sua prestação, in verbis: 

(....) projeto básico é a peça fundamental para a demonstração da 

viabilidade e conveniência da contratação. Por meio do projeto básico 

é que a administração discrimina o objeto pretendido, os resultados 

esperados, tempo e forma de execução. Conforme preleciona Marçal 

Justen Filho, mesmo nas contratações diretas, é exigido " um 

procedimento prévio, em que a observância de etapas e formalidade 

é imprescindível (...). Nas etapas internas iniciais, a atividade 

administrativa será idêntica, seja ou não a futura contratação 

antecedida de licitação". Faz todo sentido, até mesmo porque os 

procedimentos licitatórios devem ter sempre o mesmo início. 

Identifica-se a necessidade, motiva-se a contratação, para, então, 

partir-se para a verificação da melhor forma de sua prestação. 

Ou seja, a decisão pela contratação direta, por inexigibilidade ou 

dispensa, é posterior a toda uma etapa preparatória que deve ser 

a mesma para qualquer caso. A impossibilidade ou a 

identificação da possibilidade da contratação direta, como a 

melhor opção para a administração, só surge após a etapa inicial 

de estudos. Como a regera geral é a licitação, a sua dispensa ou 

inexigibilidade confiram exceções. Como tal, portanto, não 

podem ser adotadas antes das pesquisas e estudos que 

permitam chegar a essa conclusão".   

 

   Ainda a respeito da ausência do estudo de EVTEA, convém 

registrar o entendimento da 7ª Inspetoria de Controle Externo do TCE, consignado 

em seus Certificados nºs 0057/2013-1(Processo nº 01550/2013-1) e 0016/2015 

(Processo nº 04880/2013-4), onde restou realçado que a omissão do Poder 

Público na elaboração do referido estudo acarreta gestão temerária de 
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recursos públicos, impede a aferição da possibilidade de contratar pelo regime 

de empreitada integral (turn key) e a correta escolha por determinada 

modalidade licitatória ou de dispensa.  

 

CERTIFICADO Nº 0057/2013-1 (fls. 2730/2746) 

" Nessa linha, impende destacar a ausência nos autos dos estudos 

preliminares da viabilidade técnica e econômica de todo o 

empreendimento, que poderia subsidiar essas indagações, 

mostrando as possibilidades para a sua realização e a 

fundamentação da solução escolhida, para que fosse visualizado o 

melhor atendimento àquela necessidade, entretanto, revelou-se a 

gravidade da falta de planejamento adequado, mormente, pela 

magnitude da obra.  

(....) 

Dessa forma, salienta-se a importância da elaboração antecipada de 

Estudos de Viabilidade Técnica, Econômica e Ambiental (EVTEA) 

que contemplem todos os elementos necessários à sua boa 

caracterização, senão, sem os mesmos ou sendo deficiente, pode 

representar gestão temerária de recursos públicos, além de 

prejuízos ao exercício do controle externo, pois não permite 

realizar estimativa adequada para o orçamento do 

empreendimento, tampouco concluir sobre a sua viabilidade ”. 

.  

    CERTIFICADO Nº 0016/2015 (fls. 2756/2780) 

" Outra irregularidade que perdura, após a análise dos 

esclarecimentos dos depoentes, diz respeito à ausência de estudos 

preliminares de viabilidade técnica e econômica de todo o 

empreendimento. 

Observe-se que a escolha pela contratação direta deve ser 

posterior a toda uma etapa preparatória, a qual deve ser a 

mesma para qualquer caso (procedimento licitatório, dispensa 

ou inexigibilidade), ou seja, somente após a etapa inicial de 

estudos e pesquisas é que se permite chegar á conclusão acerca 

da impossibilidade ou a identificação da possibilidade da 

contratação direta como melhor opção para a administração. 

Importante destacar que com esses estudos bem fundamentados 

poder-se-ia confirmar a viabilidade técnica e econômica de se 

contratar sob o regime de empreitada integral, ou, por outro lado, 

atestar-se-ia a possibilidade de se parcelar a obra, separando-a 

em etapas, ou mesmo, por itens que poderiam ser adquiridos 
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mediante licitação. O que se caracterizasse pela complexidade, 

seria contratado pela inexigibilidade ".  

 

Contudo, no caso do Aquário Ceará, a ausência dos estudos 

de EVTEA não ocasionaram prejuízos apenas no plano hipotético.  

Com efeito, a inexistência de planejamento prévio e adequado 

da obra resultou nas seguintes irregularidades apontadas nos Relatórios de 

Fiscalização nºs 003/2014 (fls. 2639/2654) e 008/2014 (fls. 2655/2675), da Comissão 

Especial de Acompanhamento e Fiscalização de Obras de Grande Porte, ajoujados 

ao Processo nº 02233/2012-9, do TCE : 

• ausência de alvará de construção da obra; 

• necessidade de adequação dos projetos executivos da estrutura de 

concreto, com o consequente acréscimo de material, ocasionando 

aditivação contratual acima do percentual permitido por lei (25%); 

• ocorrência de nova licitação para se adequar às necessidade surgidas por 

causa das alterações ocorridas nos projetos. 

 

Além disso, restaram apuradas no Processo nº 05556/2012-4, 

do TCE (fls. 2956/3386) , várias irregularidades no licenciamento ambiental da obra, 

constituídas, principalmente, pela: 

• ausência do Plano de Gerenciamento de Resíduos Sólidos; medidas 

mitigadoras dos impactos negativos não contemplados no Orçamento, 

integrante do Projeto Básico; 

• falta de comprovação da contratação da empresa responsável pela 

elaboração do EIA/RIMA; 

• ausência dos estudos de viabilidade das alternativas de captação de água 

para o uso do empreendimento; 

• falta de apresentação do volume de efluentes gerado pelo uso de 

empreendimento, que será dirigido à rede coletora da CAGECE; 

• ausência dos estudos de viabilidade técnica para comprovação da 

capacidade de suporte da rede atual de água e esgoto com a inclusão da 

demanda gerada pelo Acquário; 
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• falta de identificação das medidas mitigadoras para reduzir os impactos 

negativos das alternativas tecnológicas de abastecimento de água para os 

tanques do Empreendimento. 

 

O certo é que tais irregularidades, decorrentes da conduta do 

denunciado, ou melhor, da sua ausência de conduta (em não providenciar o 

EVTEA), acarretou não só a paralisação da obra desde o ano de 2015 e a 

suspensão dos pagamentos relativos ao Contrato nº 017/2011, mas sobretudo, o 

que é mais grave, o desperdício de recursos públicos até então aplicados na ordem 

de R$ 131.299.244,80, considerando que atualmente o " grandioso projeto Aquário 

Ceará" não passou de um amontoado de concreto e ferro exposto a céu aberto, sem 

nenhuma serventia para o povo cearense43. 

 

4.4. INVERSÃO DA ORDEM ESTABELECIDA PELA LEI 8.666/93 PARA CONTRATAÇÃO DE 

OBRAS E SERVIÇOS COM FINANCIAMENTO EXTERNO. 

A Lei Nº 8.666/93, ao tratar especificamente acerca das 

licitações no âmbito internacional, dispõe:  

Art. 3o  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. 

§ 1o  É vedado aos agentes públicos: 

I - admitir, prever, incluir ou tolerar, nos atos de convocação, 

cláusulas ou condições que comprometam, restrinjam ou frustrem o 

seu caráter competitivo, inclusive nos casos de sociedades 

cooperativas, e estabeleçam preferências ou distinções em razão 

da naturalidade, da sede ou domicílio dos licitantes ou de 

qualquer outra circunstância impertinente ou irrelevante para o 

específico objeto do contrato, ressalvado o disposto nos §§ 5o a 12 

deste artigo e no art. 3o da Lei no 8.248, de 23 de outubro de 

1991;            

                                                           
43 fato que motivou o recente ajuizamento, pelo Ministério Público Estadual,  da Ação Civil Pública nº 0166629-

26.2017.8.06.0001,  onde o denunciado, a empresa ICM e seus representantes são demandados a ressarcir o 

erário pelos prejuízos a ele causados.  
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II - estabelecer tratamento diferenciado de natureza comercial, 

legal, trabalhista, previdenciária ou qualquer outra, entre empresas 

brasileiras e estrangeiras, inclusive no que se refere a moeda, 

modalidade e local de pagamentos, mesmo quando envolvidos 

financiamentos de agências internacionais, ressalvado o disposto 

no parágrafo seguinte e no art. 3o da Lei no 8.248, de 23 de outubro 

de 1991. 

Art. 42.  Nas concorrências de âmbito internacional, o edital deverá 

ajustar-se às diretrizes da política monetária e do comércio exterior e 

atender às exigências dos órgãos competentes.(…) 

§ 5o  Para a realização de obras, prestação de serviços ou aquisição 

de bens com recursos provenientes de financiamento ou doação 

oriundos de agência oficial de cooperação estrangeira ou organismo 

financeiro multilateral de que o Brasil seja parte, poderão ser 

admitidas, na respectiva licitação, as condições decorrentes de 

acordos, protocolos, convenções ou tratados internacionais 

aprovados pelo Congresso Nacional, bem como as normas e 

procedimentos daquelas entidades, inclusive quanto ao critério de 

seleção da proposta mais vantajosa para a administração, o qual 

poderá contemplar, além do preço, outros fatores de avaliação, desde 

que por elas exigidos para a obtenção do financiamento ou da 

doação, e que também não conflitem com o princípio do 

julgamento objetivo e sejam objeto de despacho motivado do órgão 

executor do contrato, despacho esse ratificado pela autoridade 

imediatamente superior.  (original sem destaques) 

 

Ao buscar uma interpretação equânime para esse 

destaque, os operadores do Direito têm propagado que as regras aplicáveis à 

licitação, mesmo aos certames de dimensão internacional, devem atender ao 

princípio do julgamento objetivo, o qual, por sua vez, pressupõem a 

observância dos princípios fundamentais que regem o Sistema Geral das 

Licitações, tais como os princípios da impessoalidade, isonomia, publicidade, 

moralidade e probidade administrativa. 

Dito isto, tem-se assente a impossibilidade de que a 

captação de recursos internacionais se preste a justificar uma completa 

inversão jurídica interna, a ponto de influenciar decisivamente no resultado de 

um procedimento licitatório ou mesmo na opção por sua inexigibilidade. 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L8248.htm#art3.
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L8248.htm#art3.
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Ao escrever um artigo especialmente sobre esta matéria, o 

advogado Rafael WallbachSchwind44 faz a seguinte ponderação: 

“Isso é bastante evidente no caso de aplicação de recursos obtidos 

mediante financiamentos. 

 Nesses casos, não há um mero repasse de recursos por organismos 

internacionais sem qualquer contrapartida do Estado brasileiro. Há 

um contrato de empréstimo, em que a Administração nacional é 

mutuária. Nessas situações, a Administração normalmente é obrigada 

a prestar algumas garantias e ainda deverá restituir os valores 

emprestados, inclusive mediante o pagamento de juros. O 

descumprimento das condições do empréstimo sujeita a 

Administração a ser demandada pelo órgão financiador, o que 

normalmente se faz em arbitragens internacionais, vez que os 

contratos de empréstimo frequentemente contém cláusulas arbitrais. 

. . . 

Se a Administração deve restituir os valores ao organismo 

internacional, ou se além de recursos estrangeiros então envolvidos 

recursos nacionais, é óbvio que nem todo tipo de exigência é 

admissível. Exigências que frustrem a competitividade ou 

permitam julgamentos subjetivos são absolutamente 

inadmissíveis. Afinal, poderão resultar em contratações de 

valores elevados, que em momento posterior deverão ser objeto 

de pagamento ao organismo internacional com a utilização de 

recursos públicos, provenientes do contribuinte.”(original sem 

destaques) 

 

Inequívoco, pois, que a legislação brasileira impõe estrita 

obediência à Lei Nº 8.666/93, mesmo nas situações em que o objeto do contrato 

compreenda obras ou serviços financiados por instituições internacionais. Em tais 

casos, muito embora a agência estrangeira financiadora possa estipular algumas 

regras particulares que minimizem a incidência da legislação brasileira, tem-se que 

essas regras não podem violar os princípios fundamentais de nossa legislação, em 

especial os pertinentes à escolha objetiva da empresa executora da obra.  

Pelo exposto, a sistemática a ser observada é a seguinte: 

                                                           
44Licitações Financiadas por Organismos Internacionais 

(http://www.justen.com.br//informativo.php?&informativo=13&artigo=792&l=pt#), 
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• O ente internacional se propõe a financiar uma obra ou serviço no Brasil (sendo-

lhe vedado, contudo, interferir no processo de escolha da empresa que irá 

executar essa obra ou serviço); 

 

• Após, o Legislativo Estadual e o Senado Federal autorizam esta operação 

(conforme imposto pela Constituição Estadual, art. 49, inciso XXV45; e 

Constituição Federal, art. 52, inciso V46; e Lei Complementar 101/2000, art. 32, § 

1º, inciso IV, popularmente conhecida como Lei de Responsabilidade Fiscal47); 

 

• No momento seguinte, a Administração Pública (detentora da titularidade da obra 

ou do serviço) instaura um legítimo procedimento licitatório, o qual deverá garantir 

a objetividade na escolha e, por fim, a obtenção da melhor proposta financeira 

para o erário.  

 

Dito isto, tem-se que ao Estado do Ceará caberia, inicialmente, 

buscar fontes externas de financiamento para a construção do seu pretendido 

aquário. Em seguida, seria o momento de perseguir a aprovação do Legislativo 

Estadual (lei estadual) e do Senado Federal para, somente após cumpridos todos 

esses passos, instaurar o procedimento licitatório para a escolha da empresa 

executora do projeto. 

Todavia, o que ocorreu foi exatamente o caminho inverso: 

• o Estado do Ceará, através da SETUR, foi buscar uma possível empresa 

executora do projeto; 

                                                           
45Art. 49. É da competência exclusiva da Assembleia Legislativa: (...) 

 

XXV. autorizar o Governador a efetuar ou a contrair empréstimos e a referendar convênios e acordos celebrados 

com entidades públicas ou particulares dos quais resultem encargos não previstos no orçamento. 

 
46Art. 52. Compete privativamente ao Senado Federal: (…) 

V - autorizar operações externas de natureza financeira, de interesse da União, dos Estados, do Distrito Federal, 

dos Territórios e dos Municípios; 

47Art. 32.O Ministério da Fazenda verificará o cumprimento dos limites e condições relativos à realização de 

operações de crédito de cada ente da Federação, inclusive das empresas por eles controladas, direta ou 

indiretamente. 

§ 1o O ente interessado formalizará seu pleito fundamentando-o em parecer de seus órgãos técnicos e jurídicos, 

demonstrando a relação custo-benefício, o interesse econômico e social da operação e o atendimento das 

seguintes condições: 

     

 IV - autorização específica do Senado Federal, quando se tratar de operação de crédito externo; 
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• essa empresa, todavia, ofereceu-lhe possibilidade de financiamento da obra, 

através da instituição americana ExIm Bank; 

 

• a SETUR montou um procedimento de inexigibilidade licitatória para 

conferir ares de legalidade à escolha da ICM; 

 

• o Governo do Estado do Ceará celebrou o Contrato 17/2011, com a ICM, aos 

27 de maio de 2011; 

 

• o Governo do Estado do Ceará, foi buscar autorização do Legislativo 

Estadual, obtendo-a através da edição da Lei Estadual 14.937, somente aos 

22 de junho de 2011;  

 

• Até o presente momento o Senado Federal ainda não autorizou a operação; 

 

• Até o presente momento, a operação financeira (empréstimo) com o 

ExImBank não restou viabilizada; 

 

• Até o presente momento, as obras pertinentes à FASE B, do projeto Aquário 

Ceará, estão paralisadas, ante a ausência de alvará judicial, irregularidades 

no licenciamento ambiental e expiração do contrato com a ICM; 

 

• O Estado do Ceará, por intermédio do denunciado, já pagou a ICM a 

importância de  R$ 83.819.064,38, toda oriunda dos cofres do tesouro 

estadual, sem observar as cláusulas contratuais que regulamentam o 

desembolso, gerando vantagem indevida à contratada.  

 

Vê-se, portanto, que toda a sistemática legal foi invertida com 

um único propósito de assegurar a celebração do contrato com a INTERNATIONAL 

CONCEPT MANAGEMENT (ICM), não obstante a legislação brasileira proíba, 

taxativamente, qualquer preferência para licitantes em face de sua naturalidade, 

sede ou domicílio (art. 3º, § 1º, incisos I e II, da Lei 8666/93). 

Acerca da ICM e do ExIm Bank, insta esclarecer que a primeira 

é uma empresa com sede nos Estados Unidos da América, constituída segundo as 

leis americanas. O ExIm Bank, por sua  vez, é um banco de fomento, por isso 

somente financia projetos executados por empresas americanas, exigindo que 
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sejam adquiridos, pelo menos, cinquenta por cento de bens e serviços produzidos 

nos Estados Unidos.  

Desta feita, para obter o financiamento externo, o Estado do 

Ceará forçou a contratação de uma empresa americana e, conforme consta no 

contrato nº 17/2011, garantiu a compra de produtos e contratação de serviços de 

origem americana no percentual de 70% (setenta por cento)48, quando o limite 

mínimo estabelecido pelo ExIm Bank era de apenas 50% (cinquenta por cento).  

Isto evidencia a ocorrência de violações diretas às disposições 

constitucionais e legais que disciplinam as licitações e os contratos públicos no 

Brasil, na medida em que: 

• a contratação, sem licitação, da ICM, viola a regra da escolha objetiva da 

contratada em caso de obra financiada com recursos internacionais, 

estampada no art. 42, § 5o, da Lei Nº 8.666/93. Como visto, ao invés de obter 

o empréstimo internacional e depois licitar a escolha do fornecedor, o 

Estado do Ceará, tudo por intermédio do denunciado, contratou a empresa 

que traria, ela mesma, o empréstimo internacional. E o financiador, no caso, 

o ExIm Bank, condicionou o deferimento do empréstimo à contratação de 

uma empresa americana. Assim, por via transversa, descumpriu o 

denunciado a ordem legal estabelecida, afastando a incidência de certame e 

criando uma nova forma de contratar em caso de obra financiada com 

recursos internacionais, assim o fazendo ao arrepio da legislação brasileira 

e com consciência da ilicitude praticada. 

 

• ao decidir pela ICM, em virtude da imposição do ExIm Bank de condicionar o 

deferimento do empréstimo à contratação de uma empresa americana, o 

denunciado violou o art. 3º, § 1º, inciso I, da Lei Nº 8.666/93, que impede o 

estabelecimento de qualquer forma de preferência em face da naturalidade, 

sede ou domicílio do licitante; 

 

• ao descumprir os dispositivos da Lei 8.666/93, o denunciado, por 

conseguinte, malferiu o art. 37, caput, da Constituição Federal, desprezando, 

por completo, os princípios da legalidade, impessoalidade, moralidade, 

publicidade e eficiência; assim como também, e de forma mais específica, o  

constante no inciso XXI, do mesmo art. 37, que obriga a realização de 

processo de licitação, no qual esteja devidamente assegurada a igualdade 

de condições a todos os concorrentes, para todas as compras de bens e 

contratações de serviços realizadas pelo poder público. 

                                                           
48Valor do contrato: US$ 150.000.000,00. Valor de compras e serviços oriundos dos EUA: US$ 105.000.000,00 
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Daí, é possível compreender que a declaração de 

inexigibilidade para favorecer a ICM decorreu não só do interesse do denunciado e 

do arquiteto Leonardo Fontenele em sua contratação, como também, como condição 

para afastar a competição entre empresas de diferentes nacionalidades, 

privilegiando o fornecedor de origem americana. 

Poder-se-ia argumentar que os vícios porventura existentes no 

processo de contratação da ICM, mediante inexigibilidade de licitação, não guardam 

relação direta com o pedido de empréstimo realizado pelo Estado do Ceará junto ao 

ExIm Bank. No entanto, restou fartamente evidenciado que, antes mesmo da 

declaração de inexigibilidade, precisamente no momento em que foi encaminhada à 

SETUR a proposta comercial da ICM, a própria empresa já apresentou a garantia de 

financiamento do ExIm Bank. Disto se infere que o denunciado, antes mesmo de 

declarar inexigível a licitação,  já sabia que tinha que contratar a ICM, sendo esta a 

condição estabelecida para a obtenção do financiamento internacional.  

Assim, todo o processo de inexigibilidade de licitação em tela 

foi milimetricamente montado para se amoldar à proposta da ICM, de modo a 

permitir a sua contratação direta e, por consequência, a ajuda financeira prometida, 

que por sinal jamais veio.  

  

5. IRREGULARIDADES NA EXECUÇÃO DO CONTRATO Nº 017/2011 

Uma vez assentada, na presente peça, a conduta consciente e 

deliberada do denunciado de inexigir licitação fora das hipóteses legais, deixando 

ainda de observar formalidades essenciais ao processo de inexigibilidade, tudo com 

o propósito específico de direcionar a contratação para a empresa ICM, preterindo 

outros potenciais concorrentes, passemos então à narrativa de fatos relacionados à 

execução do Contrato nº 017/2011, os quais demonstram que a ICM, não bastasse 

ter sido favorecida com sua contratação direta, também foi beneficiada com o 

pagamento, pelo denunciado, de vultosas quantias em desacordo com as previsões 

contratuais, expondo o erário a sérios riscos e danos.   

 

5.1. CLAUSULA 8.2.1 DO CONTRATO Nº 017/2011 - PREVISÃO DE DEPÓSITO  GARANTIA NA 

MODALIDADE " ESCROW ACCOUNT " - CONDIÇÕES PARA LIBERAÇÃO DO DEPÓSITO EM 

FAVOR DA CONTRATADA NÃO VERIFICADAS - PAGAMENTOS REALIZADOS DIRETAMENTE 

Á CONTRATADA, EM CONTA NO EXTERIOR, EM PERCENTUAIS SUPERIORES AO PREVISTO 

CONTRATUALMENTE - ATRASO NA ENTREGA DOS PROJETOS - PAGAMENTO ANTECIPADO 

-ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA DA CONTRATADA - PREJUÍZO AO ERÁRIO.  
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Com efeito, visando imprimir melhor didática à abordagem 

deste tema, prudente, desde logo, a reprodução das cláusulas do Contrato nº 

017/2011, que tratam do seu valor total, do pagamento inicial a título de depósito em 

garantia e das condições para o levantamento desse depósito.  
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Como se observa, o ajuste celebrado entre a SETUR e a ICM 

contemplou a realização, pelo Contratante, de um pagamento inicial, a título de 

depósito em garantia, no percentual de 15% (quinze por cento) do valor do 

Contrato, o que corresponde à importância de R$ 36.650.250,00, o qual deveria ser 

mantido em uma conta "escrow account", a ser aberta pela Contratante, no 

Brasil, dentre três Instituições Bancárias indicadas pela Contratada, com 

levantamento dos valores condicionado à verificação da última das seguintes 

condições: 1) aprovação do empréstimo pelo agente financiador do 
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empreendimento (EXPORT - IMPORT BANK OF THE UNITED STATES); 2) 

entrega pela Contratada e aceitação pelo Contratante, de um pacote inicial de 

serviços, proporcionais ao valor do depósito em garantia.  

Ora, já que o negócio entabulado com a ICM, como 

anteriormente visto, teve sua motivação ligada à necessidade de se obter 

financiamento de um banco americano, cujos serviços eram oferecidos pela própria 

Contratada, natural que o Estado do Ceará exigisse, para fins de levantamento do 

depósito inicial pela Contratada, a aprovação do empréstimo prometido - leia-se, 

com a conclusão de todo o trâmite legal inerente à sua eficácia, o que inclui 

sua aprovação pela Assembléia Legislativa (CE, art. 49, inciso XXV), Senado 

Federal (CF, art. 52, inciso V) e Ministério da Fazenda (LRF, art. 32, §º 1º, inciso 

IV).  

Outrossim, o contrato procurou estabelecer uma garantia para 

o Contratante de que a Contratada somente receberia o pagamento inicial caso 

entregasse parte dos serviços correspondentes ao percentual depositado, 

afastando, assim, o risco do Contratante sofrer prejuízos por eventuais 

inadimplementos. 

Com efeito, a conta Escrow é mecanismo utilizado em 

transações que envolvem grandes quantias e consequentemente grandes riscos 

para as partes, objetivando por meio da criação desta conta, a mitigação destes 

riscos. 

Trata-se da abertura de uma conta, formalizada por meio de 

um contrato Escrow, onde as partes em comum acordo determinam as regras sobre 

as quais os recursos depositados serão investidos/desembolsados, escolhendo no 

mesmo ato um terceiro, chamado de agente Escrow (ou depositário Escrow), para 

agir como parte neutra da negociação. 

O terceiro indicado geralmente é uma instituição bancária, que 

se responsabilizará pela guarda, administração e destinação dos ativos depositados, 

obedecendo estritamente as formas pré-estabelecidas no contrato Escrow, trazendo 

maior garantia para a negociação, uma vez assegurado às partes de que o valor 

será liberado apenas quando cumpridas as condições/etapas do negócio. 

Em uma compra e venda, por exemplo, o vendedor, o 

comprador e o agente Escrow assinam o contrato Escrow. Após a assinatura do 

contrato, o comprador depositará sob a guarda do agente Escrow o valor relativo à 

compra do objeto. No passo seguinte, o vendedor executa os serviços necessários 

para o fornecimento do produto a ser vendido e remete ao comprador para 

aprovação. Após a aprovação do produto, o comprador comunica o agente Escrow 
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de que o produto foi entregue nos termos contratados, momento este em que o 

agente Escrow efetua a liberação dos valores para o vendedor e a negociação é 

concluída com êxito para ambas as partes. 

Postos tais esclarecimentos, tamanha foi a surpresa do 

Ministério Público, e certamente também será a de V.Exa., ao constatar que até 

o final do ano de 2013 o denunciado já havia empenhado e pago diretamente à 

Contratada, mediante operações de câmbio com sucessivas remessas de 

dólares para conta bancária no exterior (swift), a quantia equivalente a R$ 

58.279.146,9549, a pretexto do recebimento de dois produtos e do cumprimento 

da cláusula contratual 8.2.1.1, aquela que se refere ao depósito em garantia e 

às condições de seu levantamento, muito embora não tivessem sido 

implementados nenhum dos eventos que autorizavam o recebimento dos 

valores pela contratada.   

Com efeito, infere-se da documentação encaminhada pela 

SETUR, referente aos empenhos e pagamentos relacionados ao Contrato nº 

17/2011 (fls. 2369/2480), bem como das informações extraídas do Portal da 

Transparência do Governo do Estado (fls. 2492/2502), que o denunciado, 

desprezando as regras contratuais vigentes, repise-se, que tinham por escopo 

salvaguardar o Estado do Ceará dos riscos decorrentes de eventual não 

aprovação do empréstimo solicitado e da não entrega dos serviços 

contratados, ao invés de providenciar a abertura de conta bancária (escrow 

account), no Brasil, com a finalidade de receber o depósito em garantia objeto 

da cláusula 8.2.1, fez foi, na verdade, remeter dólares para a conta da 

Contratada no exterior, mediante operações de câmbio, e o que é pior, em 

valores bastante superiores aos 15 % fixados contratualmente e sem que 

nenhuma das condições previstas no contrato tivessem sido implementadas.  

O quadro a seguir demonstra todo o cronograma de 

pagamento referente ao Contrato nº 17/201. 

 

 
Cronograma de Pagamento Contrato 17/2011 

 
Nota de 

Empenho 
Data de 

Empenho 
Descrição do objeto Data de 

Pagamento 
R$  

 

 
01165 

 
12/12/2011 

Pagamento referente à 1ª 
Parcela. (02 Produtos entregues 

e aprovados). 

 
13/12/2011 

 
876.000,00 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

                                                           
49 valores muitos superiores aos 15% estipulados no contrato. 
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01120 03/12/2012 Pagamento referente ao 
cumprimento da clausula 8.2.1.1 

do contrato. 
 

11/12/2011 29.375.000,00 

 
01134 

 
10/12/2012 

 
Pagamento referente ao 

cumprimento da clausula 8.2.1.1 
do contrato. 

 

 
 

11/12/2011 

 
399.250,00 

 
01135 

 
10/12/2012 

 
Pagamento referente ao 

cumprimento da clausula 8.2.1.1 
do contrato. 

 

 
11/12/2011 

 
6.000.000,00 

 
00290 

 
25/04/2013 

 
Pagamento referente ao 

cumprimento da clausula 8.2.1.1 
do contrato. 

 

 
26/12/2013 

 
2.632.200,00 

 
00291 

 
25/04/2013 

 
Pagamento referente ao 

cumprimento da clausula 8.2.1.1 
do contrato. 

 

 
26/12/2013 

 
8.000.000,00 

 
01369 

 
23/12/2013 

 
Pagamento referente ao 

cumprimento da clausula 8.2.1.1 
do contrato. 

 

 
26/12/2013 

 
10.996.696,95 

 
00310 

 
26/05/2014 

 
Pagamento da 1ª Medição, no 

período de Março de 2014. 
 

 
26/05/2014 

 
9.818.061,40 

 
00645 

 
18/08/2014 

 
Pagamento do período de Abril 

de 2014. 
 

 
19/08/2014 

 
6.791.141,06 

 
00646 

 
18/08/2014 

 
Pagamento do período de maio 

de 2014. 
 

 
19/08/2014 

 
4.416.676,82 

 
00647 

 
18/08/2014 

 
Pagamento do período de Abril 

de 2014. 
 

 
19/08/2014 

 
4.399.682,12 

 
00825 

 
09/10/2014 

 
Pagamento da Fatura Aduaneira 

. 

 
10/11/2014 

 
114.356,03 

    
Valor  
Total: 

 
83.819.064,38 

 

 

Como se infere, a conduta do denunciado, apesar de por si só 

ser e capaz de ensejar injustificada vantagem para a Contratada, já que obteve, sem 

justa causa, antecipações de vultosas quantias, tornou-se ainda mais grave a partir 

da constatação de que: 
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• o empréstimo pleiteado pelo Estado do Ceará junto ao EXPORT - 

IMPORT BANK OF THE UNITED STATE não foi e nem será mais aprovado, 

conforme se infere da documentação encaminhada ao Ministério Público pela 

SETUR (ofícios de fls. 3387 e 3399), a qual demonstra que em maio de 2012, a 

Instituição Financeira Norte Americana ainda encontrava-se analisando o 

pedido de empréstimo do Estado do Ceará (fls. 3390/3392) e que atualmente o 

próprio Banco já declarou seu desinteresse em continuar as tratativas sobre o 

financiamento (fls. 3399).  Para além disso, relembre-se que jamais adveio 

autorização do Senado Federal para a concretização do empréstimo 50.  

 

 

                                                           
50 Em entrevista ao site jornalístico O POVO on line, divulgada em 24/05/2015, o Senador Eunício Oliveira 

afirmou, a respeito do financiamento externo pleiteado para a construção do Aquário Ceará que " esse 

empréstimo não acontecerá. Nem há pedido no Senado ou no Ministério da Fazenda”. Segundo o 

peemedebista, o governo não pode aprovar financiamento de obras em andamento, somente de projetos. O 

aquário começou a ser levantado em 2012.  
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• Os projetos iniciais da ICM, descritos na cláusula 8.2.1.1, cuja entrega 

fora estabelecida como condição para o levantamento do depósito garantia,  

até a data de 31/03/2014 ainda não tinham sido fornecidos pela empresa. 

 

Ou seja, em que pese absolutamente inexistentes os eventos 

acima citados, o denunciado, entre os dias 11/12/2011 e 26/12/2013, realizou 

sucessivos pagamentos (em cinco datas diferentes) diretamente à Contratada no 

valor consolidado de R$ 58.279.146,95, sem nenhuma comprovação do 

cumprimento das condições fixadas na cláusula 8.2.1.1.  

Além disso, os pagamentos irregulares ultrapassaram em R$ 

21.628.896,95 a quantia prevista como desembolso inicial, que deveria ser de 

apenas R$ 36.650.250,00 (lembrando que o depósito em garantia nunca existiu, 

tendo os pagamentos sido realizados diretamente em conta da empresa no exterior).  

A propósito da questão da entrega do pacote de serviços 

(projetos) iniciais descritos na cláusula 8.2.1.1, reside nos autos prova inconteste de 

que os mesmos não foram apresentados pela Contratada à época dos pagamentos 

realizados pelo denunciado.   

Tal afirmação arrima-se, inicialmente, no fato de que a 

Comissão Especial de Fiscalização e Acompanhamento de Obras de Grande 

Porte do TCE, após visita técnica na obra do Acquário Ceará, emitiu o 

Relatório nº 002/2014, de fls. 2620/2638 (Processo nº 02233/2012-9), atestando 

categoricamente que no período da atividade fiscalizada (02/01/2014 a 

31/03/2014) os projetos da ICM ainda não tinham sido entregues pela empresa, 

muito embora já paga a importância de R$ 58.279.146,95.  
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Já na visita seguinte, objeto do Relatório nº 003/2014, de fls. 

2639/2654, que compreendeu o período de 01/04/2014 a 30/06/2014, a mesma 

Comissão do TCE  atestou a entrega dos projetos reclamados, ressaltando que os 

projetos executivos da estrutura de concreto tiveram que ser refeitos para se 

adequar aos projetos entregues pela ICM, acarretando um acréscimo de 

aproximadamente 1.000m2 de concreto armado, bem como a exigência de 

realização de outra licitação para adequação das necessidades surgidas em 

função das alterações ocorridas nos projetos, tudo isso representativo de 

prejuízo ao erário. 
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Cumpre salientar que ao consultar os arquivos digitais 

contendo os serviços entregues pela ICM à equipe do TCE (constantes de mídia 

digital entregue no gabinete desta Relatora), percebe-se facilmente que os projetos 

ali constantes remontam aos anos de 2013/2014 51, o que demonstra que as 

despesas liquidadas pelo denunciado, entre as datas de 11/12/2011 a 26/12/2013, 

não poderiam corresponder a qualquer serviço disponibilizado pela Contratada.   

Não se olvida que referida mídia contém alguns projetos 

datados de 2013, porém, mesmo em relação a estes, não há que se falar em 

legitimidade dos pagamentos efetuados. Primeiro porque, segundo atestado pelo 

TCE, os projetos somente foram disponibilizados pela Contratada na segunda 

metade do primeiro semestre de 2014, após constatada sua ausência pelos 

                                                           
51 Sistema de Filtragem (2014), Tubulação Subterrânea (2013/2014), Acrílicos (2013/2014), Tanques de Fibra de 

Vidro (2013/2014), Tematização Interna de Tanques ( 2013)  
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inspetores da Corte de Contas. Assim, o Poder Público somente poderia liquidar 

as despesas após recebido o objeto contratual. Ademais, a clausula 8.2.1.1 do 

contrato não deixa dúvidas sobre a forma como o pagamento deveria ter sido 

efetivado, isto é, mediante depósito em conta no Brasil (escrow account), e que o 

mesmo só poderia ser liberado em favor da Contratada desde que aprovado o 

empréstimo pelo agente financiador e entregue o conjunto (pacote) de projetos 

iniciais ali descritos, o que de fato não ocorreu.   

No que pertine às obras civis, objeto do Contrato nº 17/2011, 

pelo que consta, a ICM sequer chegou a iniciá-las, visto que tratam de serviços 

(alvenaria, cobertura, revestimento, fachadas, acabamento, instalações prediais, etc) 

que somente poderiam ser executados após a conclusão do esqueleto de concreto 

(infraestrutura), da aprovação do empréstimo pelo EXPORT - IMPORT BANK OF 

THE UNITED STATES e da emissão das licenças ambientais. 

É o que se infere das cláusulas 1.4.13.1 e 5.1.1 do primeiro 

aditivo contratual 52, de fls. 2344/2359:  

 

 

 

Ora, restou repetidamente consignado que o empréstimo junto 

ao banco americano nunca foi aprovado.  

                                                           
52 Vale esclarecer que esta previsão contratual se refere ao início das obras civis pela ICM, portanto,  não se 

confundindo com as estipulações contidas nas cláusulas 8.2.1 e 8.2.1.1, estas referentes ao depósito em garantia 

e às condições de sua liberação.   
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Quanto à licença ambiental, a SETUR chegou a obter a 

Licença de Instalação nº 61/2012 - DICP - GECON (fls. 2961/2963), expedida pela 

SEMACE, no entanto seu prazo de validade expirou em 02.03.2014, logo antes do 

período a que se refere o suposto serviço prestado (vide Cronograma de 

Pagamento do Contrato 17/2011, empenhos 310, 645, 646, 647 e 825), tendo 

ainda a licença condicionado o início das obras à emissão de Alvará de 

Construção pela Prefeitura Municipal, o que não ocorreu.  
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De modo que a condição do item II da cláusula contratual 5.1.1, 

também não restou atendida.     

 Finalmente, quanto ao último requisito para o início das obras 

civis, cumpre esclarecer que a construção da estrutura de concreto da edificação 

principal do Aquário e Praça das Águas (infraestrutura) foi contratada à CG 

Construções Ltda (Contrato 31/2010), conforme visto no intróito desta peça, porém a 

execução de tais serviços, por ocasião das Fiscalizações realizadas pelo TCE 

durante o primeiro semestre de 2014 (Relatórios nºs 002/2014 e 003/2014), ainda 

não tinha sido concluída. 

Logo, diante da inobservância dos requisitos contidos na 

cláusula contratual 5.1.1, impossível proceder a qualquer pagamento referente a 

obra civil supostamente iniciada pela ICM.  

Finalmente, infere-se da tabela de desembolso do Contrato nº 

17/2011 e dos documentos referentes ao detalhamento das faturas apresentadas 

pela ICM, que o denunciado efetuou diversos pagamentos à Contratada, ao longo do 

ano de 2014, relativamente à revisão (acompanhamento) dos serviços de concreto 

estrutural realizados pela CG Construções e à fabricação de equipamentos e 

materiais ainda não incorporados à obra, mas em processo de fabricação fora do 

canteiro de obras, conforme previsão da Cláusula 8.3.2 do primeiro aditivo 

contratual. 

Ocorre que, inobstante não se refira tais serviços à obra 

civil, ainda assim os mesmos só poderiam ser iniciados após a aprovação do 

empréstimo pelo IMPORT-EXPORT BANK OF THE UNITED STATES, segundo 

expressa condição imposta nas cláusulas 5.1.1.1 e 5.1.1.2 do primeiro aditivo 

contratual. 
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Ou seja, enquanto o financiamento externo não fosse 

aprovado, nenhum serviço relativamente ao Contrato n° 17/2011 poderia ser 

executado e pago, representando tal condição para o Estado do Ceará uma 

garantia de obtenção do empréstimo oferecido pela ICM juntamente com a sua 

contratação. 

Porém, como relatado, não foi o que ocorreu, tendo o 

denunciado autorizado o desembolso de milionárias quantias pelo tesouro estadual 

sem antes assegurar-se de que haveria recursos suficientes para o término da obra, 

menosprezando todo um arcabouço de normas contratuais com o fim de propiciar à 

Contratada indevida vantagem financeira, o que configura o delito previsto no art. 92 

da Lei 8666/93. 
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5.2. TERCEIRO ADTIVO AO CONTRATO 17/2011 - TENTATIVA DE JUSTIFICAR O 

DESCUMPRIMENTO DAS CLAUSULAS CONTRATUAIS 8.2.1 e 8.2.1.1 - BURLA CONTRATUAL - 

INDEVIDA ANTECIPAÇÃO DE PAGAMENTO.   

É cediço no ordenamento jurídico pátrio que as despesas 

públicas decorrentes de aquisição de bens, obras e serviços, via de regra,  só 

podem ser efetivadas após a comprovação da entrega do objeto contratado. 

Neste sentido: 

        Lei 8666/93  

Art. 65.  Os contratos regidos por esta Lei poderão ser alterados, com 

as devidas justificativas, nos seguintes casos:  

II - por acordo das partes: 

c) quando necessária a modificação da forma de pagamento, por 
imposição de circunstâncias supervenientes, mantido o valor inicial 
atualizado, vedada a antecipação do pagamento, com relação ao 
cronograma financeiro fixado, sem a correspondente 
contraprestação de fornecimento de bens ou execução de obra 
ou serviço;  

Art. 78.  Constituem motivo para rescisão do contrato: 

XV - o atraso superior a 90 (noventa) dias dos pagamentos devidos 
pela Administração decorrentes de obras, serviços ou 
fornecimento, ou parcelas destes, já recebidos ou executados, 
salvo em caso de calamidade pública, grave perturbação da ordem 
interna ou guerra, assegurado ao contratado o direito de optar pela 
suspensão do cumprimento de suas obrigações até que seja 
normalizada a situação; 

Lei 4320/6453  

Art. 62. O pagamento da despesa só será efetuado quando 

ordenado após sua regular liquidação. 

   

   Não se desconhece que o art. 38 do Decreto nº 93.872/8254 
permite, em casos excepcionais e mediante indispensáveis cautelas e garantias, a 
antecipação de parcela do pagamento referente a fornecimento de materiais, obras 
ou serviços. Neste sentido: 

                                                           
53 Estatui Normas Gerais de Direito Financeiro para elaboração e contrôle dos orçamentos e balanços da União, 

dos Estados, dos Municípios e do Distrito Federal. 

 
54 Dispõe sobre a unificação dos recursos de caixa do Tesouro Nacional, atualiza e consolida a legislação 

pertinente e dá outras providências. 
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Decreto nº 93.872/82 

Art . 38. Não será permitido o pagamento antecipado de 

fornecimento de materiais, execução de obra, ou prestação de 

serviço, inclusive de utilidade pública, admitindo-se, todavia, 

mediante as indispensáveis cautelas ou garantias, o pagamento 

de parcela contratual na vigência do respectivo contrato, convênio, 

acordo ou ajuste, segundo a forma de pagamento nele estabelecida, 

prevista no edital de licitação ou nos instrumentos formais de 

adjudicação direta. 

 

Todavia, por ser o pagamento antecipado uma medida 

excepcional, a jurisprudência do TCU consolidou-se no sentido de que este somente 

pode ocorrer quando " previsto no instrumento convocatório; condicionado à 

prestação de garantias; e representar a única alternativa para obter o bem ou 

assegurar a prestação do serviço desejado, ou ainda quando a antecipação 

propiciar sensível economia de recursos" (Acórdão 276/02 - 1ª Câmara).  

No mesmo sentido:   

É vedado o pagamento sem a prévia liquidação da despesa, salvo 

para situações excepcionais devidamente justificadas e com as 

garantias indispensáveis (arts. 62 e 63, § 2º, inciso III, da Lei 

4.320/64; arts. 38 e 43 do Decreto 93.872/86. (TCU. Acórdão 

158/2015 – Plenário). 

O pagamento antecipado não é vedado pelo ordenamento jurídico, 

contudo, é admitido apenas em situações excepcionais. A 

possibilidade de pagamento adiantado deve ser condicionada à 

existência de interesse público devidamente demonstrado, 

previsão no edital e exigência de garantias. (Acórdão 3614/2013 – 

Plenário) 

 

Recentemente, no Acórdão 4143/2016 – 1ª Câmara, o TCU 

mais uma vez enumerou os requisitos a serem atendidos para a realização de 

pagamentos antecipados, a saber: 1) previsão no ato convocatório; 2) existência, 

no processo licitatório, de estudo fundamentado comprovando a real 

necessidade e economicidade da medida; e 3) estabelecimento de garantias 

específicas e suficientes, que resguardem a Administração dos riscos 

inerentes à operação. 

Na doutrina, Marçal Justen Filho adverte, a respeito do 

pagamento antecipado, que o mesmo " ... não pode representar benesse 



 
PROCURADORIA DE JUSTIÇA DOS CRIMES CONTRA A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA - 

PROCAP 

 

 

 

127 

127 de 155. 

injustificada da Administração para os particulares. A defesa ao fim buscado 

pelo Estado conduz a que, como regra, o pagamento se faça após comprovada 

a execução da prestação a cargo do particular.” 

Isto se dá porque, conforme também justificado pelo 

doutrinador Jacoby Fernandes55, o pagamento realizado antes da entrega do bem 

contraria um dos postulados fundamentais do Direito Financeiro, conforme o qual 

não pode a Administração antecipar pagamentos. 

Postos referidos esclarecimentos, urge mencionar que em 

26.12.2013, portanto, no mesmo dia em que liquidou, de uma só vez, as despesas 

objeto dos empenhos nºs 290, 291 e 1369, respectivamente, nos valores de R$ 

2.632.200,00, R$ 8.000.000,00 e R$ 10.996.696,95, representando a cifra 

consolidada de R$ 21.628.896,95, o denunciado assinou com a ICM um terceiro 

aditivo contratual (fls. 2362/2366), tratando da instituição de uma garantia adicional 

de modo a oferecer segurança suficiente aos montantes já pagos e ainda a serem 

pagos até o dia 27.12.2013 (o que, obviamente, compreendia os empenhos acima 

citados).  

No caso, SETUR e ICM ajustaram que esta última deveria 

contratar uma carta de crédito ou um seguro garantia para respaldar o cumprimento 

de sua obrigação, ou então, caso não fosse possível, substituí-los por uma apólice 

de seguro ou por outro tipo de garantia, conforme mutuamente acordado e aceito 

pelo Contratante (cláusula 8.2.1.5 e parágrafo sexto).       

A título de justificativa para esta nova avença, o terceiro termo 

aditivo assim estipulou: 

JUSTIFICATIVA 

O presente Termo Aditivo justifica-se pela conveniência administrativa 

de adição de mais outras garantias atinentes à execução do objeto 

contratado e a necessidade de desembolso integral do 

pagamento inicial. Este instrumento não altera o conteúdo material 

do contrato, assim como as condições de preço e pagamento, dentre 

outras.   

 

Como se observa, írrita e por si só vazia de sentido é a 

justificativa apresentada, não passando de mais uma nítida manobra do denunciado 

no afã de atribuir ares de legalidade às irregularidades praticadas, assim como agiu 

desde o início do Projeto Acquário Ceará.     

                                                           
55Ob. Cit. p 181 
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Ao procurar convalidar pagamentos antecipados já 

realizados e autorizar outros vincendos, mediante acréscimo de outra garantia, 

o denunciado mais uma vez demonstrou sua predisposição em conferir 

injustificados benefícios à Contratada.  

Ora, a aditivação contratual para implementar nova modalidade 

de seguro não haveria a menor necessidade de existir caso o denunciado tivesse 

observado as avenças inicialmente estabelecidas como garantia para a execução do 

contrato.  

Com efeito, não bastasse ter sido favorecida com a contratação 

direta, sem a necessidade de se submeter a nenhum certame, a ICM ainda 

desfrutou da "generosidade" do denunciado de antecipar-lhe o pagamento de cifras 

milionárias, ao arrepio do regime jurídico aplicável e de uma mínima justificativa para 

tal conduta.  

Por mais que se tente perscrutar, inexiste qualquer motivação 

plausível para o ato do denunciado, a não ser a tentativa de não cumprir as 

exigências previstas nas cláusulas 8.2.1 e 8.2.1.1 do Contrato inaugural, que versa 

sobre o pagamento inicial em forma de depósito em garantia e as condições de seu 

levantamento. 

Veja-se que em nenhum momento restou demonstrada a 

vantagem para a Administração decorrente do desembolso integral do 

pagamento inicial, não se tendo conhecimento de qualquer estudo 

comprovando a real necessidade e economicidade da medida, nem que era a 

única alternativa para obter o bem ou assegurar a prestação do serviço 

desejado, conforme tem exigido o TCU. 

 Da mesma forma, também não se divisa qualquer explicação 

para o descumprimento da exigência contratual de que o pagamento inicial fosse 

realizado na forma de depósito em conta garantia (escrow account), condição 

suficiente para acautelar a Administração de eventuais prejuízos. 

Destarte, diante dos aspectos relatados, só se consegue 

compreender a conduta do denunciado como uma forma de permitir à Contratada 

indevida vantagem contratual, já que a antecipação de pagamentos propiciou-lhe, 

além de um enriquecimento sem causa, a possibilidade de auferir lucros com o 

investimento de vultosas quantias no mercado financeiro.   
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6. PREJUÍZO AO ERÁRIO GERADO PELA CONDUTA DO DENUNCIADO - DANO 

MATERIAL E MORAL 

   O certo é que, alfim de toda essa sequência de irregularidades 

grosseiras e intencionais praticadas pelo denunciado e sua equipe, tem-se, 

atualmente, a seguinte situação da obra Aquário Ceará; 

• Investidos recursos públicos na ordem de R$ 131.299.244,80, dos quais R$ 

83.819.064,38 foram pagos à ICM. 

• Obra paralisada desde o início de 2015;  

• Ausência de alvará de construção e de licença ambiental;  

• Contrato com a ICM expirado em 28.02.2015; 

 

Assim, o que era para ser uma obra ícone para o Estado, quiçá 

para o mundo, responsável pelo incremento do turismo e do crescimento econômico 

local, transformou-se em um amontoado de concreto armado exposto às intempéries 

da natureza, deteriorando-se a cada dia junto com o dinheiro público ali investido.  

Com efeito, as delituosas condutas do denunciado, que desde 

o início conduziu o processo de concepção e construção do Acquário Ceará para 

atender a interesses escusos, seus e de particulares, atropelando e conspurcando 

as boas práticas de gestão, e ainda violando normas e regramentos impostos à 

Administração Pública, geraram prejuízos não só materiais ao Estado do Ceará, mas 

também morais, neste último caso em razão da ampla repercussão (negativa) e dos 

efeitos deletérios que a conduta do denunciado causou a toda a sociedade 

Cearense, maculando a imagem do Estado perante o Brasil e o mundo, porquanto 

tido como responsável por investimentos milionários em um projeto faraônico que 

está longe de alcançar sua conclusão, logo, sem nenhuma serventia à população.     

   O denunciado agiu ilegalmente ao dispensar, de forma indevida, 

a necessidade de licitar (por meio de concurso) a escolha do projeto arquitetônico da 

obra, optando por contratar referido serviço através de um escamoteado convênio, e 

também ao contratar diretamente, sem licitação, a empresa responsável pela 

execução da fase B do Aquário Ceará, embora fosse possível aplicar a regra do 

certame para a escolha da proposta mais vantajosa para a Administração.  

   Não bastasse o direcionamento nas contratações, o denunciado 

também desprezou regras básicas inerentes ao processo de inexigibilidade 

licitatória, ao deixar de: 
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• providenciar o estudo preliminar de viabilidade técnica, econômica e 

ambiental do empreendimento (EVTEA);expor as razões de escolha do 

fornecedor e do preço cobrado; 

• exigir a apresentação da composição detalhada dos custos unitários do 

contrato e a análise dos preços . 

 

   Tudo isso, conforme reconhecido pelos analistas do TCE, 

constitui-se causa impeditiva da realização de adequada estimativa para o 

orçamento do empreendimento, gerando prejuízo ao controle externo e 

estimulando a gestão temerária de recursos públicos.  

   Evidente, portanto, que a ausência de planejamento adequado, 

traduzida na inobservância, pelo denunciado, das formalidades essenciais ao 

processo de inexigibilidade, retirou da Administração Pública a oportunidade de 

optar pela melhor forma de contratação, acarretando-lhe indisfarçáveis prejuízos.  

   Cite-se, por exemplo, a necessidade de refazimento dos projetos 

executivos da estrutura de concreto para se adequarem aos projetos entregues 

intempestivamente pela ICM, acarretando acréscimo de material e aditivação 

contratual, assim como a necessidade de realização de nova licitação para 

adequação das necessidades surgidas por causa das alterações ocorridas no 

projeto (Conforme Relatório de Fiscalização nº 003/2014, Processo TCE nº 

02233/2012-9).  

   Os próprios servidores do TCE chegaram a sugerir à Corte de 

Contas a suspensão dos pagamentos referente ao Contrato nº 17/2011 (SETUR x 

ICM), em virtude das irregularidades detectadas, mormente a ausência de alvará de 

construção, alertando para os riscos e a potencialidade lesiva ao erário 

estadual que a continuidade da obra poderia acarretar (Cf. Relatório de Inspeção 

nº 0008/2014, Processo TCE nº 02233/2012-9).  

Em relação ao Convênio nº 22/2008 ( SETUR x FCB), lembre-se 

que a Gerência de Estoque de Contas da Secretaria de Controle Externo do TCE, 

houve por bem em emitir o Certificado nº 58/2016, datado de 14.09.2016, onde 

corroborou as irregularidades inicialmente apontadas pela 6ª Inspetoria, ressaltando 

que " a celebração do Convênio nº 22/2008 inviabilizou a ampla concorrência 

entre empresas, o que poderia gerar economia ao Estado". 

Por outro lado, os pagamentos indevidos autorizados pelo 

denunciado, à míngua de justificativa plausível, também representaram 
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enriquecimento sem causa da contratada e consequente prejuízo ao erário, já que o 

Estado restou desapossado antecipadamente de milionárias cifras que poderiam 

render-lhe frutos no mercado de capitais ou então atender a outras demandas 

prioritárias da população.  

   Outrossim, pondere-se que, conforme previsão contratual, o 

denunciado não poderia ter efetuado os pagamentos à empresa ICM sem antes  

assegurar-se da existência de recursos necessários à finalização da obra.  

Enfim, o comportamento do denunciado de desprezar 

conscientemente as cautelas legais impostas como condição para o regular emprego 

de recursos públicos, foi decisivo para a exposição do erário a desnecessários riscos 

e prejuízos. E não venha o denunciado alegar que " os fins justificam os meios", já 

que, no caso do Acquário Ceará, sequer a obra foi concluída, pelo contrário, 

devendo o seu insucesso ser inteiramente atribuído às inadequadas escolhas de 

seus gestores.     

7. VERSÃO DO DENUNCIADO - ALEGAÇÃO DE QUE OS ATOS PRATICADOS 

DECORRERAM DE UMA DECISÃO DE GOVERNO, DA QUAL PARTICIPARAM OUTROS 

AGENTES PÚBLICOS - NECESSIDADE DE CONFIRMAÇÃO - AUTORIA IMEDIATA 

INCONTROVERSA - DENÚNCIA OPORTUNA - INTERRUPÇÃO DA PRESCRIÇÃO QUE 

SE OPERA, COM O SEU RECEBIMENTO, RELATIVAMENTE A TODOS OS AUTORES 

DO CRIME - ART. 117, § 1º, CPB - PROSSEGUIMENTO DAS INVESTIGAÇÕES EM 

RELAÇÃO AOS DEMAIS AGENTES CITADOS - INOCORRÊNCIA DE ARQUIVAMENTO 

IMPLÍCITO. 

Interrogado na PROCAP, o denunciado, a par de não conseguir 

justificar adequadamente várias das irregularidades acima apontadas 56, acabou por 

tentar socializar sua responsabilidade com a afirmação de que as deliberações 

relativas à forma de contratação e à definição dos fornecedores de bens e serviços 

teriam derivado de uma suposta "decisão de governo", da qual participara, além do 

próprio imputado, o ex-governador Cid Ferreira Gomes, o então Secretário da Casa 

Civil, Arialdo de Mello Pinho e o ex Procurador-Geral do Estado, Fernando Antônio 

Costa de Oliveira 57. 

 Todavia, sem pretender descartar, desde logo, eventual 

responsabilidade criminal de demais autoridades que tenham, de qualquer modo, 

                                                           
56 notadamente, as que se referem à escolha da IMAGIC (leia-se, Leonardo Fontenele) e ICM, sem licitação, 

para a concepção e execução do Projeto "Aquário Ceará", e aos pagamentos realizados em desacordo com as 

cláusulas contratuais. 

 
57 cuja responsabilidade criminal já era objeto da investigação em curso, considerando ter funcionado como 

parecerista no Processo de Inexigibilidade 05/2011, que resultou na contratação da ICM.     
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influenciado dolosamente (mediante ajuste, determinação, instigação e auxílio - art. 

29, CPB) para a prática das infrações acima descritas, o certo é que, pelo momento, 

já se tem por definida a autoria material dos delitos ora perseguidos, na medida em 

que foi o denunciado o responsável direto pela celebração do Convênio nº 22/2008 e 

Contrato nº 17/2011, bem como pela condução dos procedimentos administrativos a 

eles pertinentes, inclusive pela efetivação dos empenhos e pagamentos, na 

condição de gestor da SETUR.  

Assim, impossível ao denunciado pretender eximir-se da 

imputação, porquanto não caracterizada nenhuma causa excludente de ilicitude ou 

de culpabilidade.      

Já no caso dos demais agentes públicos citados pelo 

denunciado, forçoso reconhecer a necessidade de se investigar, com maior vagar, 

não somente a veracidade da versão apresentada, mas também até que ponto os 

agentes detinham atribuições ou poder de mando para a determinação dos fatos, 

com consciência de suas ilicitudes. 

Tal, proceder, todavia, não obstaculiza o oferecimento da 

presente peça acusatória, a qual poderá ser aditada oportunamente para inclusão de 

novos imputados 58, sendo importante lembrar que, com o seu recebimento, opere-

se a interrupção da prescrição relativamente a todos os autores do crime (art. 117, § 

1º, CPB), ainda que não tenham, de imediato, integrado a denúncia.  

   Postos tais esclarecimentos, não custa, finalmente, registrar, que 

a presente manifestação não implica arquivamento implícito das investigações em 

relação a eventuais partícipes do crime, não contemplados na denúncia.         

 

8. DOS DELITOS PRATICADOS PELO DENUNCIADO 

   Por tudo quanto foi visto e examinado, é a presente para 

incursionar o denunciado nas penas dos arts. 89 (duas vezes) e 92 da Lei 8666/93, 

aplicando-se quanto aos mesmos a causa de aumento do art. 84, § 2º, da mesma 

lei. 

   Eis os tipos penais infringidos: 

                                                           
58 mas somente aqueles que atualmente possuem prerrogativa de foro por exercício de função, no caso, Arialdo 

de Mello Pinho, Secretário de Turismo do Estado do Ceará, e Fernando Antônio Costa de Oliveira, Chefe de 

Gabinete da Vice-Governadoria do Estado do Ceará, tendo em vista decisão de desmembramento lançada nos 

presentes autos. 
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Art. 89.  Dispensar ou inexigir licitação fora das hipóteses previstas 

em lei, ou deixar de observar as formalidades pertinentes à dispensa 

ou à inexigibilidade:  

Pena - detenção, de 3 (três) a 5 (cinco) anos, e multa.  

Art. 92.  Admitir, possibilitar ou dar causa a qualquer modificação ou 

vantagem, inclusive prorrogação contratual, em favor do 

adjudicatário, durante a execução dos contratos celebrados com o 

Poder Público, sem autorização em lei, no ato convocatório da 

licitação ou nos respectivos instrumentos contratuais, ou, ainda, 

pagar fatura com preterição da ordem cronológica de sua 

exigibilidade, observado o disposto no art. 121 desta Lei: 

Pena - detenção, de dois a quatro anos, e multa.     

Art. 84.  Considera-se servidor público, para os fins desta Lei, aquele 

que exerce, mesmo que transitoriamente ou sem remuneração, 

cargo, função ou emprego público.  

§ 2o  A pena imposta será acrescida da terça parte, quando os 

autores dos crimes previstos nesta Lei forem ocupantes de cargo em 

comissão ou de função de confiança em órgão da Administração 

direta, autarquia, empresa pública, sociedade de economia mista, 

fundação pública, ou outra entidade controlada direta ou 

indiretamente pelo Poder Público.  

 

Saliente-se que as contratações da empresa ASTECH/IMAGIC 

e da ICM, mediante indevida dispensa de licitação e com inobservância de 

formalidades pertinentes ao procedimento, ocorreram em condições de tempo, lugar 

e forma de execução absolutamente distintas, o que impele a tipificação, como 

delitos autônomos, das condutas violadoras do art. 89 da Lei 8666/93, aplicando-se 

a regra do concurso material aos crimes (art. 69 do CP).   

   Por seu turno, o injusto do art. 92 da Lei 8666/93 restou 

configurado quanto aos pagamentos indevidos realizados à ICM na fase de 

execução do Contrato nº 17/2011, os quais apesar de terem ocorrido entre os anos 

de 2011 e 2014, portanto, compreendendo considerável lapso temporal, ainda assim 

hão de ser considerados perpetrados em continuidade delitiva (art. 71, CP), mercê 

da similitude na maneira de execução dos pagamentos. 
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8.1. O DOLO E O PREJUÍZO AO ERÁRIO NO CRIME TIPIFICADO NO ART. 89 DA LEI 8.666/93 - 

VISÃO DO STJ E DO STF.    

No caso do delito em tela, prepondera atualmente no STJ (em 

modificação à jurisprudência pacificada até o ano de 2012), o entendimento de que 

para a caracterização do crime previsto no art. 89 da Lei 8666/93 necessária se faz 

a demonstração do dolo específico na conduta do agente e do efetivo prejuízo 

causado ao erário.   

Diga-se, de passagem, que referida mudança de 

posicionamento do STJ ainda vem encontrando resistência na jurisprudência de 

diversos Tribunais Estaduais.  

APELAÇÃO CRIMINAL. RECURSO MINISTERIAL. DISPENSA DE 

LICITAÇÃO. ART. 89 DA LEI Nº 8.666/93. CONDENAÇÃO. 

NECESSIDADE. DOLO ESPECÍFICO. NÃO EXIGÊNCIA. DANO AO 

ERÁRIO. PRESCINDIBILIDADE. CRIME FORMAL. PRESCRIÇÃO 

PELA PENA IN CONCRETO. RECOMENDAÇÃO. 1. O crime 

previsto no artigo 89 da Lei de Licitações não exige dolo 

específico e independe de prejuízo ao erário, pois se trata de 

crime formal. 2. Restando demonstrado que o acusado 

dispensou licitação fora das hipóteses legais, configurado está o 

delito, impondo a condenação do agente. 3. Verificando a 

possibilidade de ocorrência pela pena in concreto, recomenda-se ao 

Juiz a quo o seu exame, antes da expedição da guia de execução da 

pena. V.V.. Transcorrido o lapso prescricional sem qualquer causa 

interruptiva ou suspensiva, deve ser extinta a punibilidade do 

apelado. (TJ-MG; APCR 1.0134.09.115676-7/001; Relª Desª Denise 

Pinho da Costa Val; Julg. 07/02/2017; DJEMG 22/02/2017) 

Já o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, em recentes decisões, 

vem mitigando a necessidade de demonstração do efetivo prejuízo ao erário para a 

tipificação do art. 89 da Lei 8.666/93, lançando também novas luzes sobre a 

compreensão do conceito de dolo específico, embora ainda o considerando exigível. 

Considera-se um divisor de águas o acórdão preferido em 

junho de 2016, na AP 971, relatado pelo Min. EDSON FACCHIN, no qual 

reconheceu que o crime do art. 89 da Lei 8.666/90 é FORMAL e que por isso 

dispensa prova de dano ao erário. In verbis: 

PENAL. PROCESSO PENAL. AÇÃO PENAL. APELAÇÃO. EX-

PREFEITO MUNICIPAL. ATUAL DEPUTADO FEDERAL. 

DENÚNCIA. ALEGAÇÃO DE INÉPCIA. INOCORRÊNCIA. 

CONFORMIDADE COM O ART. 41 DO CPP. ALEGAÇÃO DE 

NULIDADE PROCESSUAL POR VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA 

IDENTIDADE FÍSICA DO JUIZ. IMPROCEDÊNCIA. MATÉRIA DE 

MÉRITO. CRIME DE DISPENSA IRREGULAR DE LICITAÇÃO. ART. 
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89 DA LEI 8.666/93. DELITO FORMAL QUE DISPENSA PROVA DE 

DANO AO ERÁRIO PARA CONFIGURAÇÃO. DOLO. 

NECESSIDADE DE INTENÇÃO ESPECÍFICA DE LESAR O ERÁRIO. 

CRIME DE FALSIFICAÇÃO DE DOCUMENTO PÚBLICO. 

INSERÇÃO DE TEXTO NÃO APROVADO PELO PODER 

LEGISLATIVO LOCAL EM LEI MUNICIPAL. DOLO CONFIGURADO. 

MATERIALIDADE, AUTORIA, TIPICIDADE OBJETIVA E SUBJETIVA 

PROVADAS. CONDENAÇÃO MANTIDA. PENA REDUZIDA. BIS IN 

IDEM. (...) 4. O crime do art. 89 da Lei 8.666/90 é formal, 

consumando-se tão somente com a dispensa ou inexigibilidade 

de licitação fora das hipóteses legais. Não se exige, para sua 

configuração, prova de prejuízo financeiro ao erário, uma vez 

que o bem jurídico tutelado não se resume ao patrimônio 

público, mas coincide com os fins buscados pela Constituição 

da República, ao exigir em seu art. 37, XXI, “licitação pública que 

assegure igualdade de condições a todos os concorrentes”. 

Tutela-se, igualmente, a moralidade administrativa, a probidade, 

a impessoalidade e a isonomia. 5. Para a configuração da 

tipicidade subjetiva do crime previsto no art. 89 da Lei 8.666/93, o 

Supremo Tribunal Federal exige o especial fim de agir, 

consistente na intenção específica de lesar o erário. Assim, 

distinguem-se as meras irregularidades administrativas do ato 

criminoso e deliberado de dispensar licitação quando à toda 

evidência era ela obrigatória. Destarte, não se confunde o 

administrador inapto com o administrador ímprobo. Sendo 

flagrante a ilegalidade da dispensa, mostra-se configurada a 

intenção específica de lesar o erário, mormente quando outros 

elementos probatórios apontam nessa direção. 6. Embora seja 

importante elemento de convicção, o fato de a ilegal dispensa de 

licitação ter sido embasada em parecer jurídico que afirmava a 

licitude do proceder não é, por si só, suficiente a descaracterizar 

o dolo, mormente quando os elementos probatórios indicam, 

com segurança, que o apelado tinha plena ciência da ilicitude da 

dispensa. (...) (AP 971, Relator(a):  Min. EDSON FACHIN, Primeira 

Turma, julgado em 28/06/2016, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-217 

DIVULG 10-10-2016 PUBLIC 11-10-2016)  

 

Extrai-se, do voto do Relator, irretocável fundamentação para a 

adoção deste entendimento: 

(...) O artigo 89 da Lei 8.666/93 é tipo penal cujo bem jurídico 

tutelado não se resume ao patrimônio público. Com essa regra, 

protegem-se todos os bens jurídicos tutelados pelo art. 37, XXI, 

da CR/88, ao exigir como regra que “.... 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 
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pagamento, mantidas as condições efetivas da proposta, nos 

termos da lei”. 

O objeto jurídico do crime em questão, portanto, coincide com as 

razões pelas quais constitucionalmente se exige que obras, 

serviços, compras e alienações devam ser precedidas de 

processo licitatório. 

Nesse sentido, colho as palavras de Cezar Roberto Bitencourt: 

“Enfim, bem jurídico tutelado, especificamente, no art. 89 é 

assegurar a estrita excepcionalidade das hipóteses de dispensa 

e inexigibilidade licitação pública, garantindo a respeitabilidade, 

probidade, integridade e moralidade das contratações públicas 

que são ofendidas com as condutas descritas no art. 89. O 

dispositivo ora examinado visa, acima de tudo, proteger a lisura 

e transparência na contratação pública, exigindo retidão no 

processo licitatório para permitir ampla competição observando 

a regra da isonomia concorrencial.” (Direito penal das licitações, 

Saraiva: São Paulo, 2012, p. 132). 

Nessa linha, indispensável estar atento para o fato de que a 

exigência do procedimento licitatório feita pela lei e pela 

Constituição não busca apenas a proposta economicamente 

mais vantajosa para a Administração Pública. A economicidade 

da proposta, por certo, é elemento importante, pois resguarda o 

patrimônio público. Entretanto, a razão da exigência de licitação, 

porque expressamente declarado pela Constituição da 

República, é oportunizar a todos igualdade de condições para 

contratar com o Poder Público. Não é por outra razão que o 

precitado art. 37, XXI, da CR/88 ressalta que obras, serviços, 

compras e alienações em geral serão contratados, enfatizo, 

mediante “licitação pública que assegure igualdade de 

condições a todos os concorrentes...”. 

Não se permite, numa República, que o administrador escolha 

por motivos pessoais a quem contratar, ainda que se demonstre 

que a contratação é a mais adequada aos interesses da 

Administração.  

A todos deve ser dado, em igualdade de condições, concorrer 

para fornecer bens e serviços à Administração Pública. 

Insustentáveis, portanto, afirmações no sentido de que o crime 

do art. 89 da Lei 8.666/93 não se configura se não restar 

demonstrada a ocorrência de prejuízo ao patrimônio público.  

Uma tal concepção reduz as razões, constitucionalmente 

assentadas, dos motivos pelos quais se exige licitação pública.  
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Sendo o resguardo à economicidade da proposta, apenas um 

dentre os vários objetivos tutelados pelo legislador ao tipificar a 

dispensa e inexigibilidade irregulares à categoria de crime no art. 

89 da Lei 8.666/93, mesmo quando reste provado que não teria o 

Poder Público obtido proposta mais favorável do que a 

contratada de forma irregularmente direta, ainda assim os fins 

constitucionais buscados pela exigência de licitação (art. 37, XXI, 

da CF) estariam vulnerados.  

Portanto, não se acolhe a tese segundo a qual, para se 

configurar o crime previsto no art. 89 da Lei 8.666/93 é 

necessário comprovar prejuízo econômico ao erário. 

Não há essa exigência na redação do art. 89 da Lei 8.666/93 e os 

entendimentos nesse sentido, com a devida vênia, 

desconsideram que a Constituição elegeu a licitação como 

instrumento prévio à contratação pelo Poder Público visando a 

proteção de interesses que vão além da proteção ao patrimônio 

público. (grifos nossos) 

 

Após a reinterpretação do tipo penal inaugurada pelo Min. 

FACCHIN, a Primeira Turma seguiu consolidando seu novo entendimento acerca da 

desnecessidade de efetivo prejuízo patrimonial à administração pública, desta feita 

em Ação Penal de Relatoria da Min. ROSA WEBER: 

PENAL. PROCESSUAL PENAL. PREFEITO. DESMEMBRAMENTO 

DO PROCESSO. LICITAÇÃO. INEXIGIBILIDADE. CRIME DO 

ARTIGO 89 DA LEI 8.666/93. DOLO. AUSÊNCIA DE PROVA ACIMA 

DE DÚVIDA RAZOÁVEL. PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA. 

ABSOLVIÇÃO. 1. Havendo detentores e não detentores de 

prerrogativa de foro acusados no mesmo processo, o atual 

entendimento desta Suprema Corte aponta no sentido do 

desmembramento como regra, ressalvadas hipóteses excepcionais a 

exigirem julgamento conjunto. 1.1. Desmembramento efetivado no 

caso concreto, inexistente imbricação extraordinária entre as 

condutas dos coacusados. 2. O delito do artigo 89 da Lei 8.666/93 

exige, além do dolo genérico – representado pela vontade consciente 

de dispensar ou inexigir licitação fora das hipóteses legais -, a 

configuração do especial fim de agir, consistente no dolo específico 

de causar dano ao erário. Desnecessário o efetivo prejuízo 

patrimonial à administração pública. (...). (AP 580, Relator(a):  Min. 

ROSA WEBER, Primeira Turma, julgado em 13/12/2016, ACÓRDÃO 

ELETRÔNICO DJe-139 DIVULG 23-06-2017 PUBLIC 26-06-2017)  
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Neste mesmo julgamento, consignou o Min. MARCO AURÉLIO 

que "....  pouco importa tenha havido – e, no caso concreto, explicitou a 

Relatora que não houve –, ou não, prejuízo econômico-financeiro para 

Administração Pública. Pouco importa que o valor do contrato tenha 

observado os de mercado. Basta a ocorrência de dispensa para ter-se a 

incidência do preceito.”  

Interessante também notar que o STF simplificou a 

demonstração do dolo específico no caso do crime em tela, considerando-o 

configurado mediante a prova de que o agente dispensou licitação em situação não 

albergada pela norma, estando ciente da ilicitude de sua conduta.  

    Tal entendimento restou ratificado pela Primeira Turma do 

STF, também em recente decisão do Min. LUIZ FUX, quando asseverou que para a 

configuração da conduta descrita nos arts. 89 e 90 da Lei de Licitações, o agente 

deve agir impulsionado por dolo, entendido este como a consciência da ilegalidade 

do ato que está praticando, ignorando as exigências legais para a contratação direta 

ou simulando a presença das mesmas. 

EMENTA: PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO 

REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. RECURSO 

ESPECIAL. DIPLOMAÇÃO SUPERVENIENTE AO CARGO DE 

DEPUTADO FEDERAL. COMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL 

FEDERAL PARA JULGAR AS INFRAÇÕES PENAIS CONTRA 

MEMBROS DO CONGRESSO NACIONAL. ART. 102, I, B, DA 

CONSTITUIÇÃO FEDERAL. CRIMES DE DISPENSA IRREGULAR 

DE LICITAÇÃO E DE FRAUDE À LICITAÇÃO (ARTS. 89 E 90 DA LEI 

8.666/93). VICE-PREFEITO MUNICIPAL. CONDENAÇÃO. ALEGADA 

INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL. INEXISTÊNCIA. 

COMPETÊNCIA ATRAÍDA PELA MALVERSAÇÃO DE VERBA 

PÚBLICA FEDERAL. INÉPCIA DA DENÚNCIA. INOCORRÊNCIA. 

AFERIÇÃO DE EVENTUAL PREJUÍZO CAUSADO AO ERÁRIO. 

ANÁLISE DA EXISTÊNCIA, OU NÃO, DO DOLO ESPECÍFICO DO 

PACIENTE DE LESAR OS COFRES PÚBLICOS E OBTER 

VANTAGEM ILÍCITA. EXAME DA REGULARIDADE, OU NÃO, DO 

PROCEDIMENTO LICITATÓRIO. DOSIMETRIA. REVOLVIMENTO 

DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. VEDAÇÃO. SÚMULA 

279/STF. INCIDÊNCIA. NULIDADES. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. 

RECURSOS DESPROVIDOS. (...) 8. O entendimento fixado pelo 

Tribunal a quo está em consonância com a jurisprudência do 

Supremo Tribunal Federal, no sentido de que para a configuração 

da conduta descrita nos arts. 89 e 90 da Lei de Licitações, o 

agente deve agir impulsionado por dolo, ou seja, consciente da 

ilegalidade do ato que está praticando, ignorando as exigências 

legais para a contratação direta, ou simulando a presença das 

mesmas. Precedentes: Inq 2.648/SP, Rel. Ministra Cármen Lúcia e 

Inq 2.482/MG, Red. p/ acórdão, Ministro Luiz Fux. (...). (RE 696533 



 
PROCURADORIA DE JUSTIÇA DOS CRIMES CONTRA A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA - 

PROCAP 

 

 

 

139 

139 de 155. 

AgR, Relator(a):  Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, julgado em 

02/09/2016, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-204 DIVULG 23-09-

2016 PUBLIC 26-09-2016)  

 

Assim, conclui-se que o Supremo Tribunal Federal, através 

da Primeira Turma, vem, desde meados de 2016, contrapondo-se ao 

entendimento do STJ, consolidando posicionamento segundo o qual não é 

exigível, para o crime de dispensa indevida de licitação, demonstração de 

efetivo prejuízo ao erário.  

Acertado é o entendimento da Corte, haja vista ser mais 

consentâneo com a natureza do tipo penal em tela, além de afastar a dificuldade 

prática de se aferir com exatidão a totalidade do prejuízo econômico de uma 

dispensa indevida de licitação, já que demandaria, em última análise, uma projeção 

de qual seria o valor do contrato administrativo caso tivesse sido observado todo o 

procedimento legal, na perspectiva de quais empresas participariam da coleta de 

preços e qual o valor de suas hipotéticas propostas. Desde logo, observa-se que se 

trataria de uma prova de difícil produção (prova diabólica). 

Ademais, verificou-se que foram definidos novos parâmetros 

sobre o conceito de dolo específico para este delito, satisfazendo-se com suficientes 

evidências da vontade livre e consciente do agente de dispensar indevidamente a 

licitação, em flagrante descumprimento às normas administrativas atinentes à 

espécie, ferindo assim as regras e os princípios jurídicos que orientam as 

contratações públicas.  

 

8.2. DA OCORRÊNCIA DE DOLO ESPECÍFICO E PREJUÍZO AO ERÁRIO NO CASO CONCRETO 

De toda forma, ainda que opte este Tribunal pela adoção da 

jurisprudência dominante no STJ, a exigir dolo específico de causar dano ao erário e 

o efetivo prejuízo, mesmo assim o crime do art. 89 da Lei 8666/93 estará 

configurado no caso dos autos.  

 De início, cumpre lembrar que o entendimento reiterado no 

Supremo Tribunal Federal é no sentido de que a instrução processual é a sede 

apropriada para a discussão do dolo do agente, sendo que eventual não 

recebimento de denúncia sob a justificativa de ausência de dolo somente deve 

ocorrer em condições excepcionalíssimas, quando a carência do elemento subjetivo 

do tipo possa restar demonstrada de plano. 



 
PROCURADORIA DE JUSTIÇA DOS CRIMES CONTRA A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA - 

PROCAP 

 

 

 

140 

140 de 155. 

Ementa: PENAL E PROCESSO PENAL. INQUÉRITO. INÉPCIA DA 

DENÚNCIA. NÃO OCORRÊNCIA. OBSERVÂNCIA DOS ARTIGOS 

41 E 395 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. IMPUTAÇÃO DOS 

CRIMES TIPIFICADOS NOS ARTIGOS 89 E 92 DA LEI 8.666/1993 E 

NO ARTIGO 312, § 1º, DO CÓDIGO PENAL. EXISTÊNCIA DE 

PROVA DA MATERIALIDADE E INDÍCIOS DE AUTORIA. 

DENÚNCIA RECEBIDA. 1. Não é inepta a denúncia que expõe de 

forma compreensível e coerente os fatos e todos os requisitos 

exigidos, permitindo ao acusado a compreensão da imputação e, 

consequentemente, o pleno exercício do seu direito de defesa, como 

exigido por esta Corte (AP 560, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Segunda 

Turma, DJe de 11/6/2015; INQ 3204, Rel. Min. GILMAR MENDES, 

Segunda Turma, DJe de 3/8/2015). 2. Além da presença dos 

requisitos do art. 41 do CPP, está presente a “justa causa” para a 

ação penal (CPP, art. 395, III), analisada a partir de seus três 

componentes – tipicidade, punibilidade e viabilidade –, de maneira a 

garantir a presença de um “suporte probatório mínimo a indicar a 

legitimidade da imputação e se traduz na existência, no inquérito 

policial ou nas peças de informação que instruem a denúncia, de 

elementos sérios e idôneos que demonstrem a materialidade do 

crime e de indícios razoáveis de autoria” (Inq. 3.719, Rel. Min. DIAS 

TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 30/10/2014). 3. A alegação de 

ausência do dolo, na fase de recebimento da denúncia, só pode 

ser acolhida quando for demonstrável ictu oculi, conforme 

reiterados pronunciamentos desta Suprema Corte (Inq. 3.331, 

Rel. Min. EDSON FACHIN, Primeira Turma, DJe de 4/4/2016; Inq. 

3672, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 

14/10/2014; Inq. 3344, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda 

Turma, DJe de 27/8/2014; Inq. 2126, Rel. Min. SEPÚLVEDA 

PERTENCE, Pleno, DJe de 26/4/2007). (...). (Inq 3621, Relator(a):  

Min. ROSA WEBER, Relator(a) p/ Acórdão:  Min. ALEXANDRE DE 

MORAES, Primeira Turma, julgado em 28/03/2017, ACÓRDÃO 

ELETRÔNICO DJe-138 DIVULG 22-06-2017 PUBLIC 23-06-2017)  

 

No presente caso, muito pelo contrário, há evidência plena e 

inconteste tanto do dolo específico do denunciado, quanto do prejuízo ao erário 

decorrente de sua conduta, o que pode se inferir facilmente das múltiplas 

circunstâncias anteriormente relatadas e resumidamente a seguir expostas.   

 

 

CONVÊNIO Nº 22/2008 - SETUR X FCB 

- O denunciado tinha pleno conhecimento que a FCB não possuía, dentre suas finalidades, 

atribuição para elaboração de projetos arquitetônicos, daí porque participou ativamente do 
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processo de alteração dos estatutos da fundação para incluir cláusula que previa referida 

atividade em seu objeto, modificação esta que não foi submetida à apreciação do Ministério 

Público.  

- O denunciado (SETUR) celebrou com a FCB um pseudo convênio (com natureza de 

contrato, já que atendia a interesses preponderantes do Estado do Ceará), a fim de 

terceirizar o projeto básico do Aquário Ceará e favorecer o Arquiteto Leonardo Fontenele 

(ASTECH/IMAGIC), possibilitando sua contratação sem licitação. 

-  O denunciado tinha pleno conhecido que a FCB não possuía capacidade técnica para 

executar o objeto do convênio e que, portanto, seria o mesmo terceirizado ao arquiteto 

Leonardo Fontenele (ASTECH/IMAGIC). 

- A escolha do arquiteto foi previamente acertada pelo denunciado e a FCB antes mesmo da 

celebração do Convênio.  

-  A FCB contratou a ASTECH/IMAGIC com dispensa de licitação (art. 25, II, da Lei 

8666/93), porém parte dos projetos foram entregues por outras empresas, afastando o 

argumento  da singularidade do serviço e confirmando a burla à exigência de procedimento 

licitatório para a contratação do projeto básico do Aquário (que poderia ter sido escolhido 

mediante concurso). 

- A contratação, sem licitação, da ASTECH/IMAGIC foi motivada pela notória especialidade 

do seu alegado Diretor técnico, o arquiteto Leonardo Fontenele, contudo, referido 

profissional somente aparece, junto ao CREA/CE, como responsável técnico da contratada 

no período de 28.09.2011 a 27.01.2012, ou seja, em data bastante posterior à qual deveria 

ter sido elaborado o projeto contratado pela FCB. 

- A Gerência de Estoque de Contas da Secretaria de Controle Externo do TCE, houve por 

bem em emitir o Certificado nº 58/2016, datado de 14.09.2016, onde ressaltou que " a 

celebração do Convênio nº 22/2008 inviabilizou a ampla concorrência entre empresas, o que 

poderia gerar economia ao Estado", 

- O valor integralizado pela SETUR (denunciado) no convênio, R$ 1.800.000.00, foi o 

mesmo do contrato posteriormente celebrado entre a FCB e a ASTECH/IMAGIC, o que 

demonstra o acerto prévio da contratação. 

-  Não houve nenhuma justificativa para o preço (art. 26, § único, III, Lei 8666/93) cobrado 

pela ASTECH/IMAGIC para a elaboração dos projetos, tendo sido este definido tão somente 

em razão da exigência do arquiteto Leonardo Fontenele. 

- Não houve composição dos custos unitários da despesa (arts.  6º, IX e 7º, § 2º, II, Lei 

8666/93).  

- A ASTECH/IMAGIC recebeu da FCB, no mês de dezembro de 2008, de forma integral e 

adiantada, a quantia de R$ 1.800.000,00, inexistindo justificativa prática e legal para tal 

antecipação, nem demonstração de vantagem ou interesse para a administração.  
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- A ASTECH/IMAGIC descumpriu o prazo limite para a entrega dos projetos (maio/2009), 

vindo a disponibilizar parte deles apenas no ano de 2012, gerando atraso na execução das 

outras etapas da obra Aquário Ceará e, consequentemente, prejuízos financeiros.  

- A FCB não comprovou haver integralizado o valor de R$ 180.000,00, referente à 

contrapartida do Convênio nº 22/2008.  

- O denunciado aprovou a prestação de contas do Convênio nº 22/2008, a despeito das 

inúmeras e graves irregularidades apontadas.  

  

CONTRATO Nº 17/2011 - SETUR X ICM  

- O denunciado (SETUR) contratou a empresa ICM para a execução da fase B do Aquário 

Ceará mediante procedimento de inexigibilidade licitatória (nº 05/2011), inaugurado no ano 

de 2011, porém desde 2009 que já vinha tratando com a referida empresa os detalhes sobre 

o contrato. 

- Antes mesmo de instaurar procedimento com vistas a averiguar as características do 

empreendimento, para assim definir a melhor forma de contratar e executar o serviço, o 

denunciado, à míngua de qualquer estudo preliminar de viabilidade técnica e econômica da 

obra, e de razões que respaldassem a escolha do fornecedor,  já passou a manter tratativas 

objetivando à contratação futura da ICM, agindo com clara intenção de direcionamento e de 

não realizar licitação.  

-  A ASTECH/IMAGIC (Leonardo Fontenele) assessorou e municiou a SETUR (denunciado) 

de todos dos dados técnicos (termo de referência, indicação de possíveis fornecedores, 

análise de proposta, etc) utilizados na instrução do procedimento de inexigibilidade licitatória 

nº 05/2011, sem que tal serviço tivesse previsão no Convênio nº 22/2008 e no Contrato 

firmado com a FCB, assim o fazendo, aparentemente, de forma graciosa e sem nenhuma 

retribuição financeira, mas cujo verdadeiro motivo seria direcionar a contratação à ICM, que 

tinha como associada a empresa JRA - Jack Rouse Associates, cujo representante para 

negócios na América do Sul é o arquiteto Leonardo Fontenele, restando, assim, configurada, 

a existência de vínculo subjetivo entre o arquiteto e a ICM.  

- Os analistas do Tribunal de Contas do Estado do Ceará apontaram várias outras empresas 

estrangeiras de igual ou superior capacidade técnica em relação à ICM, que poderiam ter 

concorrido para a execução da Fase B do Aquário Ceará, pondo por terra o argumento da 

singularidade do serviço e da inviabilidade da competição (art. 25, II, Lei 8666/93). 

- Restou também refutada, por experts do TCE e por outros meios de prova produzidos nos 

autos, inclusive prova testemunhal, a alegação de que a ICM fora responsável pela 

construção de 215 dos 250 aquários de grande porte do planeta, tornando carente de 

comprovação a justificativa invocada pelo denunciado quanto à notória especialidade da 

empresa.   
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- O denunciado respaldou a inexigibilidade de Licitação na hipótese do art. 25, II, da Lei 

8666/93, de modo que somente poderia contemplar os serviços elencados no art. 13 da 

mesma lei, e não a aquisição de equipamentos, materiais e obras de engenharia. 

- Não bastasse ter inexigido licitação fora das hipóteses permitidas por lei, o denunciado 

também deixou conscientemente de observar as formalidades pertinentes à inexigibilidade, 

assim agindo com o propósito específico de favorecer terceiros, ainda que com 

consequências deletérias ao erário.  

- Assim é que o procedimento de inexigibilidade nº 05/2011 ressentiu-se das seguintes e 

importantes formalidades: a) a obra não foi precedida de estudo de viabilidade técnica, 

econômica e ambiental - EVTEA (art. 6º, IX, Lei 8666/93 e art. 2º, Res. COFEA 361/91); b) 

embora o arquiteto Leonardo Fontenele tivesse indicado uma relação de 6 empresas com 

capacidade técnica para a execução da Fase B do projeto Aquário Ceará, porém sugerindo 

a contratação da ICM, o denunciado, sem qualquer estudo que fundamentasse a escolha do 

fornecedor (art. 26, § único, II, Lei 8666/93), decidiu colher a proposta apenas da ICM, 

contratando-a em seguida, sem licitação, pelo preço global de U$ 150.000.000,00, sem 

detalhar a composição dos custos unitários (art. 6º, inciso IX, c/c art. 7, § 2º, II, Lei 8666/93) 

e  sem expor qualquer justificativa para o preço contratado (art. 26, § único, III, Lei 8666/93). 

- A ausência de planejamento prévio e adequado para a obra, aliado à inobservância das 

formalidades acima citadas, movido pela ânsia do denunciado de contratar diretamente, sem 

licitação, ocasionou uma séria de adversidades que redundaram não só na paralisação do 

empreendimento (como, por exemplo, ausência de alvará de construção e de licença 

ambiental), mas também na necessidade de realização de aditivos contratuais e novas 

licitações, tudo a gerar prejuízo ao erário (conforme apontado pelos inspetores do TCE).  

- Entre os dias 11/12/2011 e 26/12/2013, o denunciado realizou sucessivos pagamentos (em 

cinco datas diferentes) diretamente à ICM, no valor consolidado de R$ 58.279.146,95, sem 

nenhuma comprovação do cumprimento das condições fixadas em contrato para que tais 

desembolsos fossem efetuados. Além disso, citados pagamentos ultrapassaram em R$ 

21.628.896,95 a quantia que, segundo previsão contratual, poderia ser paga a título de 

desembolso inicial (depósito-garantia), que era de apenas R$ 36.650.250,00, equivalente a 

15% do valor do contrato.  

- No total, o denunciado antecipou pagamentos à ICM, na ordem de R$ 83.819.064,38, em 

absoluto desrespeito às cláusulas do Contrato nº 17/2011, gerando indevida vantagem à 

contratada e prejuízo aos cofres públicos, na medida em que o Estado, no mínimo, deixou 

de aferir os frutos (juros e correção monetária) decorrentes do investimento de tais valores 

no mercado financeiro, sem se falar na possibilidade de seu emprego no atendimento de 

demandas mais urgentes da população. 

- O contrato com a ICM expirou-se em 28/02/2015, estando desde então a obra do Aquário 

Ceará paralisada, sem qualquer perspectiva de retomada do empreendimento, o qual, 

enquanto isso, deteriora-se juntamente com o dinheiro ali investido, causando prejuízos 

materiais e morais ao Estado.   
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9. MEDIDAS CAUTELARES 

 

9.1 SEQUESTRO (ARRESTO) DE BENS - MEDIDA ASSECURATÓRIA PREVISTA NO DECRETO-

LEI 3240/41 - MEIO ACAUTELATÓRIO PARA RESSARCIMENTO DE PREJUÍZOS SOFRIDOS 

PELA FAZENDA PÚBLICA - POSSIBILIDADE DE ATINGIMENTO DE BENS LÍCITOS DO 

DENUNCIADO. 

É sabido que no curso de uma ação criminal, ou mesmo antes 

de seu início, é comum acontecerem situações que demandam providências 

urgentes por parte do Ministério Público ou da própria vítima do delito, hábeis a 

acautelar interesses, ora assegurando a correta apuração da infração penal, ora 

garantindo a futura execução da pena que se pretende ver aplicada, ou ainda, 

garantindo o ressarcimento do dano causado pela prática delituosa. 

Portanto, as medidas assecuratórias penais de cunho 

patrimonial visam a tutelar, provisoriamente, direitos até o momento em que o 

Estado-Juiz possa decidir definitivamente a demanda, resolvendo o montante das 

custas processuais, da pena de multa e do ressarcimento do dano causado à vítima 

do delito. 

Dentre as diversas medidas acautelatórias patrimoniais 

disponíveis no ordenamento jurídico pátrio, cada uma com suas peculiaridades e 

regramento processual próprio, subsiste a do Decreto-Lei nº 3240/41, que contempla 

modalidade de sequestro (na verdade, arresto) diverso do previsto no CPP, 

configurando meio específico acautelatório de bens para o ressarcimento da 

Fazenda Pública, aplicável em quaisquer delitos que gerem prejuízo ao erário ( e 

não apenas aos crimes contra a ordem tributária), podendo recair sobre todos os 

bens (inclusive os lícitos) do investigado e não somente sobre aqueles que tenham 

sido adquiridos com os proventos da infração.    

Assim, referido instituto busca nada mais do que resguardar a 

aplicação de um dos efeitos da condenação, previsto no art. 91, I, do CPB, que é de 

tornar certa a obrigação de indenizar o dano causado pelo crime.  

Vale frisar que a jurisprudência do STJ segue firme no 

entendimento de que o Decreto-Lei nº 3240/71 "não foi revogado pelo Código de 

Processo Penal, tendo sistemática própria o sequestro de bens de pessoas 

indiciadas ou denunciadas por crime de que resulta prejuízo para a Fazenda 

Pública" (AgRg no REsp 1530872/BA, Sexta Turma, DJe 17/08/2015), contendo, 
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portanto, "um tratamento mais rigoroso para o autor de crime que importa dano 

à Fazenda Pública" (REsp 1124658/BA, Sexta Turma, DJe 22/02/2010).  

Neste sentido: 

AGRAVO  REGIMENTAL.  EMBARGOS  DE  TERCEIRO.  

SEQUESTRO CAUTELAR PENAL. CRIMES CONTRA A 

ADMINISTRAÇÃO. OFENDIDO. FAZENDA PÚBLICA. ART. 4º DO 

DECRETO-LEI 3.240/41. IMÓVEL. BEM QUE JÁ  PERTENCEU AO 

ACUSADO. TRANSMISSÃO  A  TERCEIROS. EXAME  DA  BOA-FÉ  

OU  DA  INEXISTÊNCIA  DE  CULPA  GRAVE. SOBRESTAMENTO.  

1.  O propósito recursal é determinar se é possível o  levantamento  

do  sequestro antes  do  julgamento  definitivo  da  ação penal na qual 

determinada a medida assecuratória incidente sobre o bem 

alegadamente pertencente à agravada. 

2. A medida assecuratória de sequestro prevista no CPP está 

destinada a assegurar a  satisfação  do  efeito  da  condenação  

consistente  no  perdimento  dos  produtos e proveitos do  crime,  

previsto  no  art.  91,  II,  "b",  do  CP,  podendo ser  decretada desde 

que presentes indícios veementes da  proveniência  ilícita  dos  bens,  

ainda que transferidos a terceiros. 

3. Diferentemente do sequestro definido no CPP, a medida de 

sequestro do art. 4º do Decreto-Lei 3.240/41 também cumpre a 

função da hipoteca legal e do arresto previstos no CPP, qual 

seja, a de garantir a reparação do dano causado à Fazenda 

Pública, vítima do crime,  podendo incidir  até  sobre  os bens de 

origem lícita do acusado. 

4.  Em regra, o terceiro pode opor-se ao sequestro alegando  que o 

bem nunca pertenceu ao acusado e que não pode  configurar  

proveito  de  crime,  o  que  se enquadra na hipótese do art. 129 do 

CPP e permite o levantamento  imediato da medida assecuratória 

incidente sobre  o  bem  equivocadamente conscrito, com o 

julgamento de procedência dos embargos de terceiro a qualquer 

tempo. 

5. Na hipótese de o terceiro alegar que, apesar de o bem ter 

pertencido ao suspeito ou acusado e poder configurar proveito de 

crime, foi adquirido a título oneroso e de boa-fé, ou, quando se  tratar  

do sequestro  do art. 4º do Decreto-Lei 3.240/41, que o bem não foi  

adquirido do suspeito ou acusado dolosamente ou com culpa grave, 

os embargos somente poderão ter seu mérito apreciado após o 

trânsito em julgado da ação penal principal. 

6. Agravo regimental provido. 
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( STJ - AgRg na Petição nº 9.938-DF, Rel. Min. NANCY ANDRIGHI, 

julgado em 18/10/2017). 

 

PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO 

RECURSO EM MANDADO DE SEGURANÇA. CRIME CONTRA A 

ORDEM TRIBUTÁRIA CONEXO A CRIMES FEDERAIS. 

COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL. SÚMULA 122/STJ. 

CAUTELAR DE SEQUESTRO DE BENS. DECRETO-LEI Nº 

3.240/41. LEGALIDADE DA MEDIDA CONSTRITIVA. AGRAVO AO 

QUAL SE NEGA PROVIMENTO. 

1. Nos termos do enunciado 122 da Súmula desta Corte, "compete à 

justiça federal o processo e julgamento unificado dos crimes conexos 

de competência federal e estadual, não se aplicando a regra do art. 

78, II, a, do código de processo penal". 

2. Este Superior Tribunal de Justiça já assentou que o sequestro 

de bens de pessoa indiciada ou já denunciada por crime de que 

resulta prejuízo para a Fazenda Pública, previsto no Decreto Lei 

nº 3.240/41, tem sistemática própria e não foi revogado pelo 

Código de Processo Penal. 

3. Agravo regimental a que se nega provimento. 

(STJ - AgRg no RMS 24083 PR 2007/0086586-1, 6ª Turma, Rel. Min. 

MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, julgado em 03/08/2010) 

 

   O TRF da 1ª Região também entende que " as normas 

pertinentes ao sequestro de bens em razão de crime que cause prejuízo para a 

Fazenda Pública, contidas no Decreto-Lei nº 3.240/41, são regras de cunho 

especial e devem prevalecer sobre a norma geral prevista no art. 125, do 

Código de Processo Penal ", esclarecendo ainda que este tipo de sequestro não 

exige que os " bens sejam provenientes da prática delituosa, sendo irrelevante, 

portanto, a indagação acerca de sua origem. Também não exige o fundado 

receio de que, ao tempo da possível condenação criminal, o patrimônio dos 

recorridos não baste para satisfazer os danos causados ao Erário" (ACR 

315037620074013800 MG 0031503-76.2007.4.01.3800, QUARTA TURMA,  

DESEMBARGADOR FEDERAL I'TALO FIORAVANTI SABO MENDES, j. 

30/04/2013, e-DJF1 p.127 de 11/07/2013). 

No mesmo sentido, segue aresto do TRF da 4ª Região: 

http://www.jusbrasil.com/topico/10672958/artigo-78-do-decreto-lei-n-3689-de-03-de-outubro-de-1941
http://www.jusbrasil.com/topico/10673136/inciso-ii-do-artigo-78-do-decreto-lei-n-3689-de-03-de-outubro-de-1941
http://www.jusbrasil.com/topico/10673099/alinea-a-do-inciso-ii-do-artigo-78-do-decreto-lei-n-3689-de-03-de-outubro-de-1941
http://www.jusbrasil.com/legislacao/1028351/código-processo-penal-decreto-lei-3689-41
http://www.jusbrasil.com/legislacao/1028351/código-processo-penal-decreto-lei-3689-41
http://www.jusbrasil.com/topicos/10669145/artigo-125-do-decreto-lei-n-3689-de-03-de-outubro-de-1941
http://www.jusbrasil.com/legislacao/1033703/código-processo-penal-decreto-lei-3689-41
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PENAL. PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. 

MANDADO DE SEGURANÇA. ILEGITIMIDADE ATIVA "AD 

CAUSAM" PARA REQUERER A DESCONSTITUIÇÃO DO 

SEQUESTRO DE BENS DE TERCEIROS. MEDIDA DE 

SEQUESTRO DE BENS DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA PELA 

AUTORIDADE IMPETRADA. DECRETO-LEI Nº 3.240/41. 

APLICABILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL PARCIALMENTE 

PROVIDO. 

(......) 

4. O sequestro de bens nos termos do Decreto-lei nº 3.240/41 é 

cabível em relação a qualquer crime de que resulta prejuízo para 

a Fazenda Pública, como no caso dos autos, não sendo restrito 

aos crimes contra a ordem tributária, como alega a impetrante. E, 

nos termos dos artigos 3º e 4º, ambos do Decreto-lei nº 3.240/41, 

para a decretação do sequestro basta a existência de indícios 

veementes da responsabilidade, podendo recair sobre todos os 

bens do investigado e não somente sobre aqueles que tenham 

sido adquiridos com os proventos da infração. 

(......) 

6. Agravo regimental parcialmente provido. São Paulo, 17 de outubro 

de 2013. 

( TRF-3, AGRAVO REGIMENTAL EM MANDADO DE SEGURANÇA 

Nº 0008554-45.2013.4.03.0000/MS, Rel. Des. Federal ANTONIO 

CEDENHO, p. 14/11/2013) 

 

A jurisprudência do TRF da 4ª Região também afasta a 

pretensão de se excluir do sequestro o bem de família - seja por não se tratar de 

penhora, seja por reconhecer no ato uma medida assecuratória com fins penais, que 

não se confunde com a pretensão fazendária em sede de execução fiscal. Senão 

vejamos: 

SEQUESTRO DE BENS. DECRETO-LEI Nº 3.240/41 

- O Decreto-Lei nº 3.240/41 não é incompatível com os arts. 125 e 

seguintes do CPP, porquanto regular situações diversas. Caso em 

que não se vislumbra nenhuma ilegalidade ou afronta à Constituição 

Federal na decisão que determinou o sequestro de bens de pessoas 

denunciadas por crimes que, em tese, lesaram a Fazenda Pública.  

- A impenhorabilidade de imóvel residencial (art. 1º, Lei 8.009/90) não 

é oponível à situação em que se busca - através de medidas 
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acautelatórias - garantir futura execução de sentença penal 

condenatória, consoante exceção do art. 3º, VI, da mesma lei  

(ACR nº 9.360/RS, 8ª Turma, Rel. Des. Fed. Volkmer de Castilho, DJ 

4/6/2003, p. 765) 59. 

 

Por fim, vale salientar que, no processo penal, o sentido de 

urgência que inspira as medidas assecuratórias, de modo geral, possui 

particularidades não presentes no processo civil, lecionando João Gualberto Garcez 

Ramos que: 

A urgência, no caso, é quase onipresente. Essa qualidade 

decorre de diversas razões. Em primeiro lugar, do fato de que, o 

crime é, ontologicamente, a maior ofensa ao próximo que prevê 

o ordenamento jurídico. Se é à pessoa do indivíduo, muitas 

vezes também o é ao seu patrimônio, irrazoavelmente atingido. 

Sendo assim, ocorrendo o prejuízo patrimonial, justificada está a 

reação estatal enérgica. (Prisão e Liberdade - As reformas 

processuais penais introduzidas pela Lei nº 12.403, de 4 de maio 

de 2011, São Paulo: Ed. RT, 2011). 

 

De fato, o objetivo do agente que comete o delito patrimonial 

doloso é a manutenção do status alcançado com a prática da infração penal, talvez 

até incentivando a repetição de ações moralmente reprováveis, nisso residindo a 

potencial inutilidade das medidas patrimoniais do processo quando não adotadas em 

caráter de urgência. 

Daí a razão do Decreto-Lei nº 3240/41, em seu art. 3º, haver 

elencado como condição para a decretação do sequestro apenas a existência de 

indícios veementes da responsabilidade do agente, deixando de mencionar o 

requisito da urgência por considerá-la inerente ao próprio objetivo da medida.     

Isto posto, mostra-se premente a necessidade de assegurar, 

desde logo, mediante a indisponibilidade (sequestro) dos bens do denunciado, o 

futuro ressarcimento dos prejuízos por ele causado aos cofres públicos, 

correspondentes às quantias despendidas, respectivamente, com os malsinados 

Convênio nº 22/2008 (R$ 1.800.000,00) e Contrato nº 17/2011 (R$ 83.819.064,38), 

                                                           
59 No mesmo sentido: TRF-4, MS nº 2004.04.01.0125546/PR, 8ª Turma, Rel. Des. Fed. Élcio Pinheiro de Castro, 

DJ 14/7/2004, p.559. 
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bem como o pagamento da pena de multa e das custas processuais, além do dano 

moral coletivo ao fim pleiteado. 

 

9.2. AFASTAMENTO DOS SIGILOS BANCÁRIO E FISCAL DO DENUNCIADO 

   Outrossim, por tudo quanto foi acima exposto, o afastamento 

dos sigilos bancário e fiscal do denunciado exsurge como medida útil à conferência 

de sua movimentação financeira e evolução patrimonial, possibilitando ao Ministério 

Público verificar eventual obtenção de vantagem indevida pelo agente público em 

razão dos atos de ofício praticados, o que pode revelar a existência de outros crimes 

contra a administração pública, tais como peculato, corrupção e lavagem de capitais.  

   A hipótese cogitada respalda-se, como visto, em provas 

concretas de que o denunciado atuou decisivamente no direcionamento da 

contratação de empresas e no favorecimento das mesmas, condutas estas que, 

infelizmente, revela-nos a experiência, quase sempre está relacionada à obtenção 

de vantagens indevidas e ao enriquecimento ilícito do agente público responsável.  

A medida de exceção encontra total apoio na legislação pátria, 

em especial no art. 1º, § 4º, VI e VIII, da Lei Complementar nº 105/2001. 

Art. 1º - (...) 

(...)  

§ 4º - A quebra de sigilo poderá ser decretada, quando 

necessária para apuração de ocorrência de qualquer ilícito, em 

qualquer fase do inquérito ou do processo judicial, e 

especialmente nos seguintes crimes: 

(...) 

VI – contra a Administração Pública; 

VIII – lavagem de dinheiro ou ocultação de bens, direitos e 

valores; 

 

Já o repertório jurisprudencial, mormente dos Tribunais 

Superiores, é maciço em considerar relativa a garantia constitucional da 

inviolabilidade da intimidade e da vida privada (art. 5º, X, CF/88), podendo os sigilos 
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bancário e fiscal da pessoa serem afastados quando estiverem sendo utilizados para 

ocultar a prática de atividades ilícitas, principalmente quando é lesada a moralidade 

pública. (STF – RMS nº 23.002/RJ – 1ª T. – Rel. Min. Ilmar Galvão, decisão: 2-10-

1998. Informativo STF, nº 126; STJ – Ag. Rg. no IP nº 187/DF, Corte Especial, Rel. 

Min. Sálvio de Figueiredo Teixeira, j. 21-8-1996, Diário da Justiça, 16.set.1996, 

IBCCrim, nº 57). 

 Considerando a dificuldade operacional de se processar e 

analisar os pedidos de afastamento de sigilo bancário no modelo tradicional pela 

enorme quantidade de papel gerada, foi atribuída pela Procuradoria Geral da Justiça 

do Estado do Ceará ao Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime 

Organizado (GAECO), dentre outras atribuições, o processamento e a concentração 

de todos os dados bancários objeto de pedidos de afastamento do Ministério Público 

ajuizados perante o Poder Judiciário Estadual, através de suas inúmeras 

promotorias e procuradorias criminais pelo Sistema de Informação de 

Movimentações Bancárias - SIMBA, desde que as informações sejam requeridas e 

encaminhadas em formato tecnológico adequado já do conhecimento das principais 

instituições bancárias estabelecidas no País. 

 Com efeito, a metodologia operacional para análise dos dados 

bancários, implantada recentemente no Estado do Ceará mediante convênio firmado 

entre a Procuradoria Geral da República e o Ministério Público do Estado do Ceará, 

encontra-se devidamente descrita no Memorando de Instrução - MI 001 – 

ASSPA/PGR, disponível no endereço eletrônico http://mp.ce.gov.br, bem como 

disseminada no Poder Judiciário através da anexa Instrução Normativa nº 03, de 09 

de agosto de 2010, do Conselho Nacional de Justiça.  

 Destarte, tão logo se verificou, neste caso, a necessidade de 

se obter o afastamento do sigilo bancário dos requeridos, foi protocolado pelo 

signatário junto ao GAECO um Pedido de Cooperação Técnica, que recebeu o 

número 028-MPCE-000231-98, estando pronto o sistema para receber os dados 

bancários por via eletrônico desde que a medida judicial ora requestada seja 

atendida. 

10. PEDIDOS CAUTELARES  

Ex positis, requer-se que V.Exa., utilizando-se do seu poder 

geral de cautelar, se digne em decretar, de imediato: 

a) o SEQUESTRO dos bens móveis e imóveis do 

denunciado, com a finalidade do posterior ressarcimento 

do dano causado ao erário Estadual, bem como para o 
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adimplemento da pena de multa e custas processuais, 

oficiando-se:  

a.1) ao Banco Central do Brasil para proceder ao bloqueio 

de saldos existentes em contas correntes, aplicações 

financeiras ou poupança, mantidos em estabelecimentos 

bancários, em nome do denunciado, com a ressalva da 

possibilidade de saques de verba alimentícia, originada de 

proventos, salários e subsídios necessários à 

sobrevivência do denunciado; 

a.2) ao DETRAN/CE para que torne indisponíveis veículos 

automotores registrados em nome do denunciado, 

impedindo que sejam transferidos à terceiros, até ulterior 

deliberação judicial. 

a.3) aos Cartórios de Registro de Imóveis de Fortaleza/CE 

e de Aracati/CE para que torne indisponíveis imóveis de 

propriedade do denunciado, averbando o sequestro nas 

respectivas matrículas e comunicando a este juízo as 

providências adotadas para fins de especialização da 

hipoteca legal (art. 4º, § 2º, I e II, Decreto- Lei nº 3240/41).  

b) o AFASTAMENTO do sigilo bancário e fiscal do 

denunciado BISMARCK COSTA LIMA PINHEIRO MAIA,  

CPF 548.247.107-15, compreendendo todas as contas de 

depósitos, contas de poupança, contas de investimento e 

outros bens, direitos, cartões de crédito e valores 

mantidos em Instituições Financeiras, no período de 

01.12.2008 a 28.02.2015.  

Caso o afastamento do sigilo bancário seja deferido por 

Vossa Excelência, requer seja oficiado ao Banco Central 

do Brasil para que, no prazo de até 30 (trinta) dias: 

b.1) Efetue pesquisa no Cadastro de Clientes do Sistema 

Financeiro Nacional (CCS) com o intuito de comunicar 

exclusivamente às instituições financeiras com as quais 

os representados têm, ou tiveram, relacionamentos no 

período indicado para o afastamento do sigilo bancário, 

acelerando, assim, a obtenção dos dados junto a tais 

entidades; 
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b.2) Transmita no prazo de 10 (dez) dias ao Grupo de 

Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado da 

Procuradoria Geral da Justiça – GAECO, observando o 

modelo de leiaute e o programa de validação e 

transmissão previstos no endereço eletrônico 

http://mp.ce.gov.br, todos os relacionamentos dos 

investigados obtidos na CCS, tais como contas correntes, 

contas de poupança e outros tipos de contas (inclusive 

nos casos em que o investigado apareça como titular, 

representante, responsável ou procurador), bem como as 

aplicações financeiras, informações referentes a cartões 

de crédito e outros produtos existentes junto às 

instituições financeiras; 

b.3) Comunique imediatamente às instituições financeiras 

o teor da decisão judicial de forma que os dados 

bancários dos investigados sejam transmitidos 

diretamente ao GAECO, no prazo de até 30 (trinta) dias, 

conforme modelo de leiaute estabelecido pelo Banco 

Central na Carta-Circular 3.454, de 14 de junho de 2010 e 

determinado às autoridades judiciárias pela Corregedoria 

Nacional de Justiça por meio da Instrução Normativa nº 

03, de 09 de agosto de 2010; 

b.4) Comunique imediatamente às instituições financeiras 

o teor da decisão judicial de forma que os dados 

bancários dos representados sejam submetidos à 

validação e transmissão descritos no arquivo MI 001 – 

Leiaute de Sigilo Bancário, disponível no endereço 

eletrônico http://mp.ce.gov.br; 

b.5) Informe às instituições financeiras que o campo 

“Número de Cooperação Técnica” seja preenchido com a 

seguinte referência: 028-MPCE-000231-98 e que os 

dados bancários sejam submetidos ao programa 

“VALIDADOR BANCÁRIO SIMBA” e transmitidos por 

meio do programa “TRANSMISSOR BANCÁRIO SIMBA”, 

ambos disponíveis no endereço eletrônico 

http://mp.ce.gov.br; 

b.6) Comunique às instituições financeiras que o GAECO 

está autorizado a obter documentação suporte das 
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movimentações financeiras transmitidas, seja em papel ou 

em meio eletrônico, além de tratar sobre questões 

relativas a cadastros bancários e à identificação da 

origem e destino dos recursos movimentados nas contas 

investigadas, estipulando eventual valor de corte para a 

referida identificação; 

b.7) Informe também às instituições financeiras que o 

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO CEARÁ, em 

casos excepcionais e visando maior celeridade e 

economia processual, fica autorizado a definir questões 

de prorrogação de prazo para atendimento da ordem 

judicial, bem como reiterar diretamente às instituições 

financeiras inadimplentes o seu cumprimento; 

b.8) Em caso de dúvidas, o endereço eletrônico para 

contato com o GAECO é: simba@mp.ce.gov.br, e para 

correspondências o endereço do GAECO é o seguinte: 

PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA, RUA 

ASSUNÇÃO, 1100 FORTALEZA-CE CEP 60.050-011. 

 

Ademais, requer que seja oficiado à Delegacia da Receita 

Federal solicitando DOSSIÊ INTEGRADO do denunciado, referentes ao exercício 

financeiro de 2008 a 2015, determinando que tão logo entregues nesse Egrégio 

Tribunal seja aberto vista das informações fiscais ao Ministério Público para análise 

da documentação. 

Requer, por último, que seja determinado ao Banco Central do 

Brasil oficiar às empresas de cartões de crédito para que informem se o denunciado 

operou com cartões de crédito, no período de 01/12/2008 a 28/02/2015, em caso 

positivo encaminhando em mídia eletrônica as cópias dos respectivos extratos. 

 

11. PEDIDOS FINAIS 

Isto posto, requer-se o recebimento da presente denúncia, 

observado o rito da Lei 8038/90, com a citação do réu para se ver processar até final 

julgamento e condenação, julgando-se procedente a delação oficial sub oculis, após 
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a oitiva das testemunhas arroladas adiante e produção de demais provas admitidas 

em direito.  

Requer-se, finalmente, o arbitramento de valor mínimo de 

reparação dos danos causados pela infração, com base no art. 387, caput e IV, do 

CPP, a ser revertido em favor do ESTADO DO CEARÁ, no montante do valor das 

despesas realizadas pelo denunciado na execução do Convênio nº 22/2008 (R$ 

1.800.000,00) e do Contrato nº 17/2011 (R$ 83.819.064,38), fixando-se, ainda, a 

título de dano moral coletivo 60, a quantia de R$ 2.000.000,00, dada a ampla 

repercussão (negativa) e os efeitos deletérios que a conduta do denunciado causou 

a toda a sociedade cearense, maculando a imagem do Estado perante o Brasil e o 

mundo, porquanto tido como responsável por investimentos milionários em um 

projeto faraônico, que atualmente não passa de um amontoado de ferro e concreto 

retorcido, sem nenhuma serventia à população.     

Pede e Espera Deferimento. 

Fortaleza, 25 de abril de 2018. 

 

PLÁCIDO BARROSO RIOS 

Procurador-Geral de Justiça do Estado do Ceará 

 

VANJA FONTENELE PONTES 

Procuradora de Justiça do Estado do Ceará  

Coordenadora da PROCAP 

 

                                                           
60 RECURSO ESPECIAL. PENAL E PROCESSO PENAL. REPARAÇÃO CIVIL DO DANO CAUSADO 

PELA INFRAÇÃO PENAL. ART. 387, IV, DO CPP. ABRANGÊNCIA. DANO MORAL. POSSIBILIDADE. 

RECURSO IMPROVIDO. 1. Considerando que a norma não limitou e nem regulamentou como será 

quantificado o valor mínimo para a indenização e considerando que a legislação penal sempre priorizou o 

ressarcimento da vítima em relação aos prejuízos sofridos,  o juiz que se sentir apto, diante de um caso concreto, 

a quantificar, ao menos o mínimo, o valor do dano moral sofrido pela vítima, não poderá ser impedido de fazê-

lo. 2. Ao fixar o valor de indenização previsto no artigo 387, IV, do CPP, o juiz deverá fundamentar 

minimamente a opção, indicando o quantum que refere-se ao dano moral. 3. Recurso especial improvido. ( STJ - 

REsp nº 1.585.684-DF (2016/0064765-6), 6ª Turma, Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura, j. 09.08.2016)  
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