
“   Instituto de Defesa da Cidadania - IDC  .”  
Rua  Conceição,  120-Sl-18,  centro  –  Ubatuba  –  CEP  11.680-00  –  F:  (12)38339535  - 
http://www.institutoidc.cjb.net/   -  institutoidc@uol.com.br – CNPJ -  08.865.387/0001-50

Excelentíssima  Senhora  Doutora  Juíza  de  Direito  da       Vara  Cível  da 

Comarca de Ubatuba – Estado de São Paulo.

Processo n.

PEDIDO DE LIMINAR

                                       ASSOCIAÇÃO DE DEFESA DO POVO 

CAIÇARA – ADPC, CNPJ n.  com a sua sede localizada à rua Vinte e nove , 

n. 299, no bairro da Maranduba, nesta comarca, fundada em 22 de abril de 

2.002,   representada  por  seu  presidente,  Amarildo  Cesário  do  Prado, 

brasileiro, casado, servidor público, residente e domiciliado à rua da Saúde, n. 

70, no bairro do Ipiranguinha, nesta cidade, INSTITUTO DE DEFESA DA 

CIDADANIA – IDC, Registro no Registro de Civil de Pessoas Jurídicas, sob 
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o n. 1.163, às fls.91,  do livro A06  CNPJ -  08.865.387/0001-50,  cadastrada na 

Secretaria  de  Assuntos  Comunitários,  Conselho  Municipal  dos  Direitos  da 

Criança  e  do  Adolescente  de  Ubatuba,  Conselho  Municipal  de  Saúde  de 

Ubatuba,  com sua sede à rua Conceição, 120 – Sl 18, centro, nesta cidade, 

representado  por  seu  Presidente  Vicente  Malta  Pagliuso,  brasileiro, 

divorciado,  advogado, residente e domiciliado à rua Abreu Sodré, 635, nesta 

cidade, de conformidade com o artigo da Lei n.7.347, de 24 de julho de 1985, 

vem, com o máximo respeito propor a presente 

AÇÃO CIVIL PÚBLICA,

                                                                    em face Eduardo de Souza César, 

brasileiro, casado,  Prefeito Municipal de Ubatuba,  com endereço à rua D. 

Maria Alves, n.865, centro, nesta cidade, pelos fatos e fundamentos a seguir 

expostos:

Dos fatos
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                                    Ubatuba viveu recentemente uma  epidemia de dengue,  

declarada oficialmente pelo próprio prefeito. Pessoas adoeceram e morreram; 

50% da população contraiu a dengue. Não fosse a aproximação do inverno a 

comunidade estaria em situação muito pior. Mesmo assim,  a cidade recente os 

efeitos  negativos  da  doença,  gerando  crise  no  comercio  e  pobreza.  O 

atendimento  hospitalar  e  pronto  socorro  são  o  “caos”.  Neste  momento  os 

problemas  administrativos  se  acumulam  gerando  a  calamidade   e  clamor, 

revolta,  a indignação pública. 

                               Neste quadro negro, o prefeito viajou para  Miami – EUA 

(custo !!??), perdeu verba pública federal destinada ao combate à dengue e 

tornou-se  famoso  por  suas  obras  superfaturadas.....  Conforme  comentários 

generalizados na cidade,  num sistema de cartel, crime organizado e tráfico de 

influência,  especialmente  junto  aos  Órgãos  Fiscalizadores,  envolvendo 

propina e comprometendo Secretarias e Fundação, o prefeito em conjunto com 

outros  comparsas,  monopolizou  os  serviços  públicos,  com a  finalidade  de 

lucros  indevidos  e  favorecimentos.  Nestes  sentido,  o  que  se  comenta 

largamente na cidade é que a grande maioria dos contratos públicos de obras e 
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prestação  de  serviços  é  vinculada  a  um esquema  criminoso  envolvendo  o 

prefeito, o Deputado Gil Arantes e outros meliantes da coisa pública. Por esta 

ótica  merecem  destaques  as  firmas  SANEPAV,  Lopis  Calil  Engenharia  e 

Com. Ltda, Scopus Construtora e Incorporação Ltda, Verdurama, Eskelson...

                                Infelizmente, o seu poder de influência cauterizou, 

entorpeceu,  a  imprensa  local  e os Órgãos fiscalizadores,  O suspeito torpor 

paira  no ar. A comunidade, atônita, perece indefesa. Diante da omissão dos 

que  deveriam  representar  o  povo,  por  dever  de  ofício,  os  munícipes  se 

organizam para combater esta explícita corrupção.

                                 Neste lamentável contexto, vem os autores questionar  

judicialmente  as  ilegais  obras  do  Sr.  Prefeito,  onde  é  evidente  as 

desavergonhadas negociatas ilícitas, o superfaturamento, o favorecimento, o 

tráfico de influência  e o enriquecimento ilícito. 
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                                          Infelizmente, transcorrida a metade de seu tempo de 

mandato,  o  Prefeito  Eduardo  de  Souza  César  se  revelou  um  duvidoso  e 

péssimo  administrador,  mergulhado  na  omissão,  corrupção  e  improbidade 

administrativa. 

                                        A sua imagem junto à comunidade é de 

irresponsável,  aventuras  sexuais,  corrupção  e  incompetência.  Com  esta 

epidemia de dengue, crise na saúde e superfaturamentos, com exceção de dois 

duvidosos jornalecos locais,  povo passou a repudiá-lo.

                                     No seu tempo de Vereança o seu discurso era pautado 

na probidade administrativa e muito criticava o Prefeito da Época. Quem não 

se lembra de seus discursos sobre superfaturamentos;  v.g.:  Passat;  Comtur, 

Sanepav, Av. 9 de julho, etc... 

                                   Uma vez empossado Prefeito, fez-se conhecer pela  

comunidade,  como  um  administrador  que  atenta  perigosamente  contra  o 

interesse  público,  em  nada  diferenciando  daqueles  prefeitos  anteriormente 
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criticados  pelo  ex-vereador  Eduardo  César.  O  que  motivou  tamanha 

mudança???

                                    Na Saúde Pública, tornou-se fato notório o caos! No 

trânsito,  depois de uma obra de custo absurdo, sacrificando materiais  mais 

qualificados  e  contrariando  a  Lei,  a  obra   superfaturada,   de  duvidoso 

calçamento,  da  Av.  Iperoig,  acabou  com  o  trânsito  da  cidade.  É  de  se 

perguntar, quem projetou este absurdo!!! A FUNDAC tornou-se um imoral 

cabide de empregos, com indicações escusas de duvidosos representantes do 

povo, em prejuízo das criancinhas carentes da cidade; o abrigo faz saudades 

aos velhos tempos do Lar do Menor e de seus antigos administradores, que, 

com,  apenas  R$  3.000,00  do  Poder  Público,  cuidavam,  com muito  amor, 

“aprovados  pela  comunidade”,  de  70  crianças;  hoje  20  crianças  e  sem 

comentários. A coleta de lixo, pela SANEPAV, que faz parte das empresas 

duvidosas, é um escândalo administrativo, com licitação impugnada junto ao 

Tribunal de Contas, merenda escolar...... O Saneamento básico atenta contra a 

saúde  pública  e   o  meio  ambiente,  sem  qualquer   fiscalização   sobre  os 

desserviços prestados pela  Sabesp....
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                                    A administração é extremamente voltada à interesses 

duvidosos  e  particulares.   Sem  qualquer  escrúpulo,  o  Prefeito  articular 

politiqueiramente,   no  sentido  de  envolver  as  autoridades  fiscalizadoras, 

caracterizando o tráfico de influência, em prejuízo do interesse publico e do 

erário. Na Câmara Municipal, como se comenta, por seu articulador  político, 

o  Vereador  Gerson  Biguá,  num possível  jogo  de  interesses  envolvendo  a 

construção  civil  e  outros  negócios,  o  prefeito  consegue  domar  a 

representatividade de 7(sete) edis.

                                 Merece destaque, os grandes comentários da cidade, 

relacionados  com a  recente  tentativa  da  ilegal  aprovação  de  um posto  de 

gasolina,  que  resultou  na  necessidade  de  aprovação  urgente  de  uma  lei 

municipal,  revogando   Lei  municipal  anterior,  onde  possivelmente.  a 

corrupção correu solta.  A gravidade é tal, que foram registrados boletins de 

ocorrências, por agressões e ameaças de mortes.

                               Não se pretende transformar esta peça numa reduto de 

fofocas, mas, apenas demonstrar que esta gestão perdeu junto à comunidade a 
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sua  idoneidade,  encontrando-se  distante  dos  princípios  que  regem  a 

administração pública. 

                                O Prefeito deve ter em mira os interesses públicos e não 

agir pelas conveniências mesquinhas e particulares da vida; mesmo que, com 

o  máximo  respeito,  sejam  interesses  relacionados  com Igrejas,  que  vivem 

estranhamente o evangelho de Cristo; voltadas para os interesses politiqueiros 

e  mundanos, levando o Santo Nome de Deus em vão.

                               O esquema de superfaturamento montado nesta gestão, 

tomou  característica  de  crime  organizado,  onde  a  maioria  das  firmas 

contratadas  estão  vinculadas  ao  mesmo  grupo,  coordenado,  segundo  se 

comenta, nada se podendo provar neste momento, pelo Prefeito e um deputado 

estadual. Medidas estão sendo tomadas no sentido de denunciar estes fatos a 

Órgãos Públicos Federais e Estaduais, especializados em “crimes organizados 

e tráfico de influência”. O mesmo vem acontecendo na cidade de Barueri.

                              Na educação esta administração destacou-se pelo 

superfaturamento nas obras em prejuízo das crianças do município.
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                             O esquema montado nas licitações, com já mencionado,  

resultou  num  verdadeiro  “crime  organizado”,  envolvendo  as  Empresas: 

Massaguassu, Lopes Calil Engenharia e Com. Ltda e Scopus Construtora e 

Incorporadora  Ltda,  estas  últimas,  segundo  fortes  comentários  na  cidade, 

relacionam-se com o deputado Gilberto Arantes. 

                         Assim, o que se comenta é que enquanto pequenas empresas 

locais trabalham e levam o calote, o deputado Gil e o prefeito, através destas 

empresas fachadas, se enriquecem das verbas oriundas de duvidosos e ilegais 

procedimentos licitatórios. 

                        Dizem também, que este esquema é coordenado pelo chefe de 

governo,  “Maurinho”,  conhecido,  pelos  funcionários,  como  o  “Prefeito  de 

fato”. A atual gestão imergiu em total degradação dos padrões ético-jurídicos.

                       Interessante as palavras de Emerson Garcia e Rogério Pacheco 

Alves, in “ Improbidade administrativa” 3ª. Ed., pág. 3:
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A corrupção, em verdade é um fenômeno 

social  que  surge  e  se  desenvolve  em 

proporção semelhante ao aumento do meio 

circulante e à interpenetração de interesses 

entre os componentes do grupamento. Sob 

esta ótica, os desvios comportamentais que 

infrinjam  a  normatividade  estatal  ou  os 

valores  morais  de  determinado  setor  em 

troca  de  uma  vantagem  correlata, 

manifestar-se-ão  como  forma  de 

degradação dos padrões ético-jurídico que 

devem reger  o  comportamento  individual 

nas esferas pública e privada.

                                 Nesta gestão, os interesses dos componentes do  

grupamento, tomaram lugar ao interesse público, em prejuízo das famílias, do 

turismo, do comercio, das crianças da saúde pública, enfim da comunidade. 

Sem qualquer fiscalização a corrupção se propaga de maneira incontrolável e 

insuportável, causando indignação na comunidade.
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                                 Neste momento histórico e único no Brasil, onde as 

quadrilhas,  o  crime  organizado,  o  tráfico  de  influência,  envolvendo 

autoridades públicas,empresas e corrupção são desmanteladas, Ubatuba sofre 

calada, vendo, em profundo silêncio, a rapinagem pública, por conta daqueles 

que por “dever de ofício”, covardemente ou mediante propina e favores, se 

omitem, defendendo suas vaidades, conveniências, conivências e a luxúria de 

seus  respectivos  cargos.  Mas  as  requerentes,  defendendo  os  legítimos 

interesses  deste  povo  caiçara,  quebram  este  silêncio  criminoso  e  se 

apresentam, corajosamente, em defesa do interesse público, de forma eficaz e 

não por expedientes administrativos protelatórios.

                              Corrobora neste sentido a declaração (em anexo) do 

empresário João Pedro Maria Gomes, vítima desta frascarice administrativa 

municipal:

Eu, João  Pedro Maria Gomes, brasileiro, 

portador  do  RG  17.263.384,  de  livre  e 
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espontânea  vontade,  sem  sofrer  qualquer 

pressão ou coação física ou mora, declara 

para os devidos fins que: O declarante foi 

indicado pelo prefeito Eduardo César, mês 

de  novembro  de  2.005,  a  procurar  o 

Maurício  Eiras,  ex-engenheiro  da 

Secretaria  Municipal  de  Educação,  que  o 

levou ate o João, engenheiro da construtora 

Kalil,  vencedora  da  licitação  para  a 

construção  de  uma  escola  municipal  no 

bairro do Horto-Figueira,  no escritório da 

referida  empresa  em  Ubatuba-SP......O 

engenheiro  João  disse-lhe  que  como  o 

prefeito  Eduardo  César  o  havia  indicado 

para  a  empreitada,  que  o  declarante 

assinasse o contrato. Que o declarante iria 

reaver  os  prejuízos  e  seria  pago  “por 

fora”....
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                                      Também, a ação indenizatória, que o mesmo propôs 

em face da construtora  Kalil  e  do Sr.  Eduardo de Souza César,  faz  prova 

robusta  da  veracidade  dos  fatos  ora  denunciados.  A denúncia  em face  do 

Vereador  Claudinho  faz  prova  robusta  de  trafico  de  influencia,  crime 

organizado e corrupção.

                                      O torpor dos Órgãos fiscalizadores, chega às raias da 

omissão,  da  conivência,  da  conveniência,   da  improbidade  administrativa, 

escandalizando  a  cidade,  povo  este  que  se  encontra  pessimamente 

representado.

                                    Comenta-se, que, entre outras, a obra da Av. Iperoig e  

da Praça 13 de maio, Licitação do Lixo, escolas, obras na orla marítima são 

superfaturada.  Entretanto,   a  presente  ação  visa  questionar,  apenas,  as 

seguintes   licitações  duvidosas  que  se  desdobraram  em  obras 

superfaturadas  e  em  sub-empreitadas  imorais  e  ilegais,  entre  eles: 

Processo   CL/5.895/2005  –  processo  CL/10.461/2005,  CL  7.389/05.  Ou 
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seja, a construção das escolas do 1 - Horto Florestal, 2 - Ipiranguinha e 3 - 

reforma da Emei do Centro (Thomaz Galhardo com Paraná). Três obras 

que  escandalizaram  a  comunidade,  pelo  seu  incontestável 

superfaturamento, em torno de mais de 100%.

                                                   Inicialmente, destaca-se,  que os  

procedimentos  licitatórios  são  nulos,  considerando  que  a  comissão  de  

licitação  é  composta  por  um  quadro  de  funcionários  nomeados  e  

tendenciosos, contrariando a Lei. Como aconteceu no caso da Coleta de Lixo  

e   SANEPAV,  muitas  vezes,  os  editais  são  confeccionados  nas  próprias  

empresas, que, num jogo de cartas marcadas, estão  predestinadas a vencer o 

certame (edital  por  encomenda).  Por  outro  lado,  os  gastos  com as  obras  

referidas, não condizem com o estimado no  plano pluranial e as diretrizes  

orçamentárias, ferindo a Lei de Responsabilidade Fiscal.

                                     Não bastassem os fatos acima referidos, a cidade 

comenta nas esquinas, não se tendo certeza, mas se descobrirá nesta ação, que 

são nestas ilegais licitações e obras, superfaturadas, que se escoa o dinheiro 

público  municipal,  em  benefícios  de  duvidosos  empresários,  dos  falsos  e 
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corruptos  agentes  políticos  e  de  alguns  servidores  lotados  em  cargos  de 

nomeação. Vejamos:

                                 Com o objetivo de atender o interesse local, foi aprovada 

a lei municipal de n. 2.358 de 11 de junho de 2.003. Esta lei visa proibir as 

empresas  vencedoras  em  processos   licitatórios  de  obras  e  serviços  no 

Município, de sub-empreitarem as respectivas  execuções.

                               O Sr. Prefeito tem contratado firmas, via processos 

licitatórios, possivelmente, duvidosos, para realizar obras na cidade; a título de 

exemplo, em anexo, contratos das obras: Escola Municipal Horto da Figueira 

e Escola Municipal de Educação Infantil – Centro, rua Paraná, 375.

                               Entre as empresas ganhadoras dos certames licitatórios  

encontram-se as que ajudaram financeiramente na campanha do denunciado; 

ou  seja:  Lopes  Calil  Engenharia  e  Com.  Ltda  e  Scopus  Construtora  e 

Incorporadora Ltda
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                                 A lei supra referida encontra-se em vigor uma vez que 

não foi revogada e não existe qualquer determinação judicial suspendendo os 

seus efeitos.

                                 Diz a Lei em seus artigos:

Artigo  1º.  –  As empresas  vencedoras  de  licitações  de  

obras e serviços no Município, ficam proibidas de sub-

empreitar, no todo ou em parte, sua execução

Artigo  2º.  –  O  estabelecimento  nesta  Lei  constará  

obrigatoriamente  dos  editais  iniciais  das  licitações  

realizadas pela Administração Municipal.

Artigo 3º. – aos infratores desta Lei, será aplicada uma 

multa de 20% (vinte por cento) do valor do contrato,  

aplicada  em  dobro  na  primeira  reincidência,  e  

cumulativa  com  a  rescisão  do  contrato,  na  segunda,  
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ficando  impedidos  de  participar  de  novas  licitações,  

pelo prazo de um ano.

                            Esta Lei foi aprovada em 2.003, quando o então Prefeito 

ainda  era  vereador  e,  também  defendia,  nesta  questão,  o  interesse  do 

município.  Assim, não há como negar o desconhecimento da referida Lei, 

uma vez que o próprio prefeito a defendeu enquanto Edil. 

                           Isto revela que a combatente fiscalização exercida pelo ex-

vereador, contra o anterior prefeito, visava apenas o “poder”. Como prefeito, o 

mesmo,  vem  praticando  as  mesmas  barbáries  que  os  anteriores;  com 

contratações duvidosas e escandalosas. 

                           Entretanto, não há como negar a ilegalidade cometida pelo 

Sr. Prefeito em ato de sua competência, conforme denunciam os contratos em 

anexo.   A  empreiteira  JPM  Gomes  Ltda  sub-empreitou  as  obras 

superfaturadas, como noticiam os contratos em anexo e Pesquisa- SINAPI – 
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Entidade  ligada  ao  Ministério  do  Planejamento,  Orçamento  e  Gestão  do 

Governo Federal – IBGE, que regula os custos e índices da Construção Civil 

para execução de obras públicas. Qualquer cidadão comum percebe tratar-se 

de escandaloso superfaturamento. Somente não nota, quem não quer notar!!! 

                        Então, de um lado, uma Firma realiza a obra por preços 

módicos e de maneira humilhante, levando o calote dos larápios oportunistas 

da  coisa  pública;   de  outro  lado,  pessoas  travestidas  de  personalidades 

jurídicas e legítimas ganhadoras de duvidosos contratos licitatórios,  esbanjam 

o dinheiro público; dinheiro este, que deveria ser utilizado nas necessidades 

públicas.

                               Absurdo, os  contratos, quando existem, e pagamentos às  

sub-empreiteiras,  são  feitos  de  maneira  duvidosa,  estranha  (cheques  pré-

datados),  pagamento  “por  fora”.....,  resultando  num grande  calote.  Pessoas 

trabalham sem registro e sem segurança. Esta é a forma de se executar uma 

obra pública nesta gestão!!!
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                             Não se deve perder de vista que a maioria dos contratos  

sofreu aditamentos de prazos e valores.

                             Pasme, o próprio prefeito é quem chama e negocia com as 

sub-empreiteiras!!!  As fotos  em anexo revelam a intimidade  do Prefeito  e 

vereador  Claudinho  com  as  sub-empreiteiras.  Ressalte-se  este  vereador 

chegou  a  intimidar  criminosamente  o  declarante  supra  mencionado,  João 

Pedro  Maria  Gomes,  para  que   o  mesmo  assumisse  o  seu  prejuízo 

silenciosamente. Pior, reformou a sua casa e de sua irmã, por conta do erário, 

conforme declarações de denúncia junto ao legislativo municipal.

                             O superfaturamento é explícito como se pretende provar. 

Apenas para  argumentar,  o dinheiro surrupiado nas duas obras  do Horto e 

Ipíranguinha,  duas  pequenas  escolas  de  periferia,  aproximadamente  R$ 

2.500.000,00.  Acrescentando-se  a  aplicação  da  multa  de  20%,  conforme 

determina  a lei  n.  n. 2.358 de 11 de junho de 2.003, em razão da sub-

empreita, teríamos um total de R$3.000.000,00, em prejuízo do erário em 

apenas “duas escolas de periferia”. Estes fatos foram denunciados junto  à 

Câmara Municipal e ao Ministério Público, mas o Prefeito acreditando em seu 
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tráfico de influência,  perde o seu tempo para fazer gozações,  com os que 

tentam exercer a cidadania, no  Jornaleco, sob a sua influência, infelizmente, 

denominado  “Expressão  Caiçara”;  pois  expressa  mesmo  a  podridão  do 

prefeito. Este dinheiro, ardilosamente, criminosamente, surrupiado do erário 

municipal daria para construir e equipar um novo hospital em Ubatuba; claro, 

que construído por administradores honestos.  Daria  também para construir, 

sem  superfaturamento,  aproximadamente,  120  casas  populares,  60 

ambulâncias, 30 caminhões de lixo,  dez escolas de periferia, que poderiam 

estar,  hoje,  atendendo   de  500  a  1000  crianças.........  Quem  perde  são  as 

crianças de Ubatuba. Quem ganha são os gatunos da coisa pública, enquanto a 

fiscalização permanece entorpecida em suas conveniências.

                                Trata-se, o caso em tela, SMJ, de escandalosa e grotesca, 

CRIMINOSA,  corrupção,  improbidade  administrativa,  favorecimento, 

enriquecimento ilícito e  trafico de influência junto aos Órgãos Fiscalizadores, 

negociando-se  propina,  serviços,  obras  e  cargos  nas  Secretarias,  Fundac, 

Fundart, Emdurb, Comtur....; “trata-se de crime organizado”.
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                              Ressalte-se, o Sr Prefeito omitiu-se, não fiscalizando e 

penalizando as empreiteiras contratadas, conforme o artigo 3º., da referida lei 

municipal1, negligenciando assim na defesa de bens e rendas do município; 

causando prejuízo ao erário, que deve ser reparado; ou seja: 1 -  indenizações 

no  valor  equivalente  a  20% sobre  o  valor  de  cada  contrato,  conforme  lei 

municipal;  2  -  o  excesso  do custo,  superfaturamento,  a  ser  averiguado em 

perícia, realizado por perito HONESTO e IMPARCIAL.

Do superfaturamento

                          

                         Não é difícil de perceber  que o caso em tela se refere a 

superfaturamento,  em  valor  triplicado,  conforme  revelam  os  índices  de 

construção  (Pesquisa-  SINAPI  –  Entidade  ligada  ao  Ministério  do 

Planejamento, Orçamento e Gestão do Governo Federal – IBGE, que regula os 

custos  e  índices  da  Construção  Civil  para  execução  de  obras  públicas; 

portanto:  “imoralidade”  “ilegalidade”,  “procedimento  do  Sr.  Prefeito  que 

1Artigo 3º. – aos infratores desta Lei, será  aplicada uma multa de 
20% (vinte por cento) do valor do contrato, aplicada em dobro na 
primeira  reincidência,  e  cumulativa  com a rescisão  do contrato,  na 
segunda,  ficando  impedidos  de  participar  de  novas  licitações,  pelo 
prazo de um ano.
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contraria o interesse local, que atenta contra o erário municipal, a dignidade e 

decoro de seu cargo”

                            Infelizmente, o Sr. Prefeito se acha acima da lei e se recusa a 

fornecer as informações e documentos necessários. O Vereador Jairo, que vem 

auxiliando as autoras, não é atendido, seja em pedidos pessoais ou naqueles 

solicitados  pela Câmara Municipal.  O edil  já  representou o Prefeito neste 

sentido, pois se trata de crime de responsabilidade, nos termos do artigo 1 do 

Decreto –Lei n. 201/67. O Prefeito acha que tem tudo sobre o seu controle e se 

nega  a  obedecer  a  Carta  Magna  e  Leis  ordinárias,  negando  informações. 

Através  do  Jornaleco  que  estranhamente  o  apóia,  “Expressão  Caiçara”,  o 

burgomestre humilha quem se  propõe a combater a corrupção.

                           Somente o seu afastamento provisório poderá oferecer 

condições  para  uma  verdadeira  investigação.  Somente  assim,  serão 

possíveis: a instrução deste processo e a  real defesa do erário municipal.
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                           Os negócios são coordenados diretamente no gabinete, prova 

disto é a declaração acima mencionada e a não aplicação da multa prevista, na 

lei  municipal  supra  referida  O  réu  está  diretamente  ligado  ao  desvio   e 

prejuízos sofridos pelo erário, que deverá ser recuperado, conforme determina 

a Lei. A moralidade deve ser imediatamente restaurada.

                           Quem gasta dinheiro público em desacordo com a lei 

incorre em evidente lesão, devendo arcar com o completo ressarcimento 

ao erário. 

                         No município foram construídas escolas idênticas, com custo 

100% inferior. Observa-se, que hoje o cimento custa a metade do preço da 

época  em que  foi  construída  escola  semelhante.  Nas  fundações  não foram 

utilizados bate-estacas e o material não é de primeira qualidade. A firma sub-

empreiteira que construiu a  maior parte das obras: do Horto e Emei do centro,  

“levou um calote  parcial   e  foi  obrigada a  reformar a casa do  vereador  

Cluadinho e a de sua irmã a custo zero( mão de obra)”.
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                         Neste sentido, pedindo escusas pela extensão desta inicial, mas  

devendo ser tolerada em prol do interesse público, transcrevemos na integra 

três  artigos  de   publicados  na  mídia  (Ubaueb-revista-Guaruçá  e  Ubatuba 

Víbora aos 06-04-06 litoral virtual 12-06-07), de autoria do Professor Corsino 

Aliste Mezquita, Ex-Secretario Municipal de Educação,  respeitado em nossa 

comunidade pelo seu conhecimento e serviços prestados na área da educação:

“PARA COMPARAR”

Fizemos uma aferição dos valores,  constantes nas  

placas,  de  três  obras  contratadas  pela  Prefeitura  

-Secretaria  Municipal  de  Educação-(Horto-

Figueira,  Ipiranguinha,  EMEI  CENTRO)  para 

conferir  a  veracidade  da  frase  do  Sr.  Prefeito  

Municipal,  Eduardo  de  Souza  César,  sem  ser  

perguntado,  aos  l5-02-06,  na  Rádio  Costa  Azul:  
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“EU  NÃO TENHO SUPERFATURAMENTO NOS 

MEUS CONTRATOS”(CIC). Estando falando como 

Prefeito  de  Ubatuba,  entendemos  que,  o 

“superfaturamento”,  refere-se  aos  contratos  da 

Prefeitura.

Não  sabemos  o  que  o  Sr.  Prefeito,  Eduardo  de 

Souza  César,  entende  por  “verdade” 

“superfaturamento”,  “transparência”,  “ética”,  

“respeito  aos  cidadãos”  e,  por  isso,  nada 

afirmaremos  sobre  o  suposto  “superfaturamento” 

que  pode  ser  observado,  nas  três  obras,  acima 

citadas.  De  duas  (Horto-Figueira  e  Ipiranguinha)  

conhecemos  os  projetos,  a  metragem  de  área 

coberta a ser construída e já contratada e outros  

detalhes do convênio PAC, assinado entre o Estado 

de São Paulo e a Prefeitura de Ubatuba.

No  intuito  de  sermos  breves  e  concisos  faremos,  

apenas,  algumas  observações  sobre  a  obra  da 

Escola Municipal, “Horto-Figueira”, localizada, no 
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bairro  da  Figueira,  ao  lado  da  estrada  Oswaldo  

Cruz, s/n.

A Escola Municipal  “Horto-Figueira,” está sendo 

construída  pela  empresa  “LOPES  KALIL 

ENGENHARIA  E  COMÉRCIO  LTDA”,  com  sede 

em  São  Paulo.  Eng.  Responsável:  Reinaldo  José 

Kalil Assad.

A obra teve início  em 17-10-05.  Término previsto  

(na placa) para 17-05-06. Atualmente (04-04-06), a  

quarenta e dois dias do término do contrato,  está  

sendo coberta.

Área  coberta(aproximada)  1.100  m².  Capacidade: 

Seis salas de aula.

VALOR: R$ 1.282.174,93 (um milhão e duzentos e  

oitenta e dois mil e cento e setenta e quatro reais e 

noventa e três centavos).

Para  conferir,  se  a  obra  está  sendo 

“superfaturada”,  cabe,  aos  Senhores  Vereadores,  

ao  Ministério  Público,  ao  Sindicato  dos  
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Trabalhadores  na  Administração  Pública  de 

Ubatuba ou a quem possa interessar,  pesquisar o 

valor médio do metro quadrado de construção de 

escolas desse tipo, no Estado de São Paulo. Nessa  

pesquisa  poderão  ser  auxiliados  pelo  manual  de 

construção  da  Fundação  para  o  Desenvolvimento 

da Educação - FDE. Sendo uma obra conveniada e  

contribuindo, o Governo do Estado de São Paulo,  

com  R$  320.000,00  (trezentos  e  vinte  mil  reais),  

hipoteticamente o suficiente, em 2003, para fazer o  

prédio,  deveria  ser  o  manual  a  ser  seguido.  

Certamente,  uma  enorme  surpresa,  poderá 

acontecer, ao constatar que, o valor médio do m² de  

obras, desse porte, não chega a cinqüenta por cento  

do  contratado  com  a  empresa  Lopes  Kalil  

Engenharia e Comércio Ltda.

Sempre  no  intuito  de  colaborar  e  facilitar  o  

cumprimento  do  dever  de  fiscalizar,  dos  nobres  

vereadores,  sugerimos  que,  solicitem  os  contratos 
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de construção de três prédios escolares, exatamente  

iguais  ao  que  está  sendo  construído  no  Horto  –  

Figueira, construídos em 2001 e 2004. São eles:

1ª - Escola Municipal da Estufa II, que deu origem à  

Escola  Municipal,  Profa.  Maria  Josefina  Giglio  

Silva. O prédio construído, em 2001, é, exatamente  

igual ao da EM Horto – Figueira. Essa escola com 

as ampliações posteriores de mais duas baterias de  

banheiros,  quatro  salas  de  aula  e  a  Quadra 

Coberta, realizadas em 2003, e totalizando mais de  

2.200 m² de área coberta, não chegou a dois terços  

do contratado para a EM Horto  –  Figueira,  com 

aproximadamente 1.100 m².

2ª  -  Escola  Municipal,  Semíramis  Prado  de  

Oliveira, Saco da Ribeira, construído em 2004.

Seu  projeto  é  exatamente  igual.  Analisando  o  

contrato  encontrarão  violentas  diferenças,  que  

podem chegar a 150% (cento e cinqüenta por cento)  

a menor.
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3ª  -  Escola Municipal  de Ensino Fundamental  do  

Sertão da Quina, hoje conhecida como EM Nativa  

Fernándes  Faria,  construída,  em  2004,  com  o 

acréscimo  de  quadra  esportiva.  Analisando  o 

contrato  poderão  verificar  que  seu  custo  não 

chegou a 50% do contratado para a EM do Horto – 

Figueira.

Observamos  que,  nestes  últimos  anos,  não  houve  

aumentos  significativos  dos  materiais  de 

construção.  Alguns  deles  até  tiveram  seus  preços  

rebaixados.

No cumprimento de seu dever de fiscalizar poderá  

ajudar,  aos  nobres  vereadores,  descobrir  onde 

esteve funcionando, até junho de 2005, a empresa  

contratada  e  o  cargo  que  ocupava,  na  Prefeitura 

Municipal,  o  dono  do  escritório  onde  estava 

instalada.

Após estas  considerações  só  Sigmund Freud para 

interpretar a frase dita pelo Sr. Prefeito,  sem que 
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ninguém  perguntasse:  “EU  NÃO  TENHO 

SUPERFATURAMENTO  NOS  MEUS 

CONTRATOS”.  Será?...  Estará  o  Sr.  Eduardo  de 

Souza  César  não  sabendo  de  nada,  como  o  Sr.  

Presidente Lula da Silva?.

Corsino Aliste Mezquita

RG 2.976.292 – 3

Ubatuba.

Este artigo foi publicado por Ubaueb-revista-

Guaruçá e Ubatuba Víbora aos 06-04-06.

***************************************************************

*****

“CONVIDANDO A PENSAR”
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“ESCOLA EM COSTRUÇÃO DO BAIRRO DO 

IPIRANGUINHA”

Essa escola, conveniada, pela administração anterior, 

com o Governo do Estado de São Paulo – Convênio 

PAC – foi projetada para 12(doze) salas de aula e as 

dependências  complementares  necessárias  para 

atender  o  número  de  alunos  que,  por  período, 

comportam esse número de salas de aula. Pretendia-

se resolver  a  falta  de vagas  existentes  no bairro e 

acabar  com  os  três  períodos  diurnos  da  Escola 

Municipal Governador Mário Covas Júnior.

O projeto foi elaborado pela administração anterior 

e,  por  ela,  aprovado  na  Fundação  para  o 

Desenvolvimento da Educação – FDE -. Coube, aos 

atuais ocupantes da Prefeitura, elaborar as planilhas 

quantitativas  e  fazer  o  contrato.  As  duas 

providências atrasaram a obra em um ano.
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A  área  a  ser  ocupada  pela  futura  escola  foi 

desapropriada,  aterrada,  urbanizada  e  murada  pela 

administração  anterior  e,  para  sua  construção  foi 

programada,  no  orçamento  de  2005,  verba 

orçamentária.  Desconhecemos  a  destinação  dessa 

verba já que a escola só foi iniciada em 10 – 02 – 06.

O Governo do Estado de São Paulo destinou verba 

de  R$  600.000,00  (seiscentos  mil  reais). 

Hipoteticamente, possuindo área urbanizada que não 

exige  gastos  com  serviços  complementares,  essa 

verba  deveria  cobrir  a  maior  parte  dos  gastos  da 

construção do prédio.  Tratando-se de obra de dois 

andares (térreo e superior) caberia à Prefeitura,  no 

máximo, verba equivalente à destinada pelo Estado.

Conhecendo os detalhes acima citados fui verificar 

os custos do contrato. Encontrei o seguinte quadro:

“ESCOLA DO BAIRRO DO IPIRANGUINHA”

SCOPUS CONSTRUTORA E INC. LTDA.

Início 10-02-06
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Término 10-02-07

VALOR  R$  2.539.880,19  (dois  milhões  e 

quinhentos e trinta e nove mil e oitocentos e oitenta 

reais e dezenove centavos).

Eng. Responsável, Dirceu Camargo Filho.

Endereço da empresa: Presidente Vargas, n° 650 –

Conj 102. Nova Itapevi. Itapevi. SP.

Olhei várias vezes para a placa com a finalidade de 

conferir  o  valor.  Assustei.  Pode  ser  o  m²  de  área 

construída  de  escola  mais  caro  do  Estado  de  São 

Paulo. Com agravante de ter que ler na placa: “USO 

DO  DINHEIRO  PÚBLICO  COM 

RESPONSABILIDADE”.  Ufa!  “Direto  do  País  da 

Piada Pronta”,  como escreve o Macaco Simão,  na 

Folha Ilustrada.

Como o eventual leitor pode observar não estamos 

emitindo juízos de valor. Não qualificamos. Apenas 

manifestamos  nosso  susto,  nosso  espanto  e 

convidamos  os  cidadãos  a  pensar,  raciocinar, 
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comparar.  Convite  especial  para  os  Senhores 

Vereadores e para o Ministério Público. Na hipótese 

de  aceitar  o  convite,  terão  seu  trabalho  facilitado, 

levantando  os  contratos  das  Escolas  Municipais, 

com  metragem  de  área  construída  equivalente, 

contratadas em 2004.

Contrato  da  Escola  Municipal  Bela  Vista  – 

Marafunda,  com  dez  salas  de  aula  e  hoje 

denominada, Prefeito Silvino Teixeira Leite.

Contrato da Escola Municipal do Perequê-Açu, com 

12 (doze) salas de aula e ambientes complementares 

espaçosos. Ambos contratos foram encerrados pelos 

atuais governantes.

Aprofundando,  na  pesquisa,  poderão  encontrar 

detalhes interessantes.

Corsino  Aliste  Mezquita  –  RG.  2.976.292  –  3  – 

Ubatuba.
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Mentiras e Ocultações

Políticos  mentem.  Faz  muito  tempo  que  o  fazem.  Os 

políticos  locais  estão  se  especializando,  nessa  prática, 

com absoluto descaro. As mentiras são absurdas e fazem 

pensar  que  seus  autores  consideram otária  a  sociedade 

toda.

Toda  mentira  visa  prejudicar  alguém.  Tratando-se  de 

políticos,  geralmente,  pretendem  ocultar  da  sociedade 

mazelas  administrativas,  trambiques,  contratos 

superfaturados, vantagens ilegais conseguidas utilizando-

se dos cargos públicos e do uso indevido da autoridade, 

em  prejuízo  da  sociedade.

Mentiras,  por  tradição,  tem  pernas  curtas  e,  "sendo  o 

tempo senhor  da verdade",  aos  poucos vão aparecendo 

suas  teias  e  engrenagens.  As  revelações,  da  verdade, 

costumam vir ao público por algum áulico cúmplice de 
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plantão.

Já as ocultações, sendo um tipo de mentira ou sonegação 

da  verdade  a  quem tem direito  de  conhece-la,  com o 

propósito  de  enganar,  iludir,  fraudar,  trapacear  acabam 

vindo  à  luz  do  dia  curiosamente.  Às  vezes  de  forma 

intempestiva  e  inesperada.  Outras  com  a  violência  de 

uma explosão de suborno de posto de gasolina. Aplica-se 

o provérbio: "Nada do que é feito às ocultas deixará de 

ser  revelado".

Estão surgindo provas disso. Denúncia publicada revela 

que, vereador, fanático defensor do Executivo, teve sua 

casa e a da irmã dele reformadas, sem custos, por sub-

empreiteiro  da  Prefeitura.  A  notícia  já  era  pública  faz 

algum  tempo.  Faltava  ser  publicada.  Vai  ser  tomada 

alguma  providência?.  Provavelmente  nada.  Para  sete 

vereadores  está  tudo  bom,  tudo  ótimo!.

A voz do povo espalha que as obras da Piscina Municipal 

foram empreitadas para filho de vereador. Não tem placa 

de obra indicando preço, prazo, empresa contratada, etc... 

 
Movimento Coração Limpo

Cidadania é direito e dever do cidadão

36

mailto:institutoidc@uol.com.br
http://www.institutoidc.cjb.net/


“   Instituto de Defesa da Cidadania - IDC  .”  
Rua  Conceição,  120-Sl-18,  centro  –  Ubatuba  –  CEP  11.680-00  –  F:  (12)38339535  - 
http://www.institutoidc.cjb.net/   -  institutoidc@uol.com.br – CNPJ -  08.865.387/0001-50

como  a  lei  determina.  Será  para  ocultar  mais  essa 

ilegalidade?. Estará sendo praticada uma ilegalidade (não 

colocar a placa) para ocultar mais uma falcatrua? (prática 

do  nepotismo  também  nos  contratos).Aos  cidadãos 

conscientes não faltam motivos para desconfiar e exigir. 

Para  sete  vereadores  está  tudo  bom,  tudo  ótimo!.

As  obras  de  reforma  do  Estádio  Francisco  Matarazzo 

Sobrinho (Ciccílo) e a construção da pista de atletismo, 

no Perequê-Açu, também não possuem placa de obra e 

estão, supostamente, irregularmente contratadas. É obra, 

supostamente,  orçada  em  mais  de  R$  400.000,00 

(quatrocentos  mil  reais)  e  deveria  ser  realizada  uma 

concorrência de tomada de preços. Não se conhece essa 

concorrência.  Para sete vereadores está tudo bom, tudo 

ótimo!

Deve  ser  por  isso  que  o  amigo  MANOLO  disse:  "A 

Câmara  tem  uma  maioria  claudicante,  adesista, 

desfibrada  e  esquecida  de  seus  deveres  de  fiscalizar, 

questionar  e  processar  os  desvios  do  Executivo". 
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Desconheço as razões de MANOLO para essa afirmativa. 

Não a confirmo, nem a nego. Foi MANOLO quem disse.

Corsino Aliste Mezquita

Ubatuba 12-06-07

                          O demandado deveria realizar a obra nos preços corretos e 

fiscalizar eventuais sub-contratações,  aplicando a multa estabelecida em lei 

municipal,  nas  empresas  infratoras.  Ao  contrário,  foi  o  mesmo,  em  seu 

gabinete, que  sub-empreitou as obras referidas, chegando a tirar fotos com o 

sub-empreiteiro e vereador Claudinho. Este vereador, possivelmente a mando 

do Prefeito, passou a fazer ameaças criminosas ao sub-empreiteiro caso este 

denunciasse o ocorrido e reformou a sua casa e  de sua irmã por conta do 

erário.  Não  resta  dúvida,  no  paço  municipal  encontramos  hoje:  corrupção 

grotesca, banditismo e molequeira.

                          Ao contrário do espírito público, trilhando o caminho da 

corrupção, da improbidade administrativa, foi no gabinete  que aconteceram as 

negociatas e  sub-contratações. Portanto, o erário deve ser ressarcido, pela não 

aplicação da multa, nas sub-contratações e superfaturamentos. Não aplicando 
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a  multa  o  Sr.  Prefeito  favoreceu  os  seus  próprios  interesses  e  os  de  seus 

comparsas.   Para  que  o  erário  seja  garantido  é  indispensável  a 

indisponibilidade dos bens do réu, oficiando-se a Corregedoria Geral da 

Justiça,  Órgãos  de  Registro  Imobiliário  do  Estado  de  São  Paulo, 

DETRAN-SP e Banco Central.

                        Para se ter uma idéia do dano causado à comunidade,  do  

absurdo, a obra do horto Florestal, uma pequena escola de periferia, segundo 

se comenta por entendidos na área, deveria custar  no máximo  R$ 500.000,00 

(quinhentos  mil  reais).  Ora,   houve  um  escandaloso  superfaturamento  de 

R$1.000.000,00, duas vezes o valor da obra!!!!!! 

                        A administração municipal encontra-se sobre frouxa, débil, 

fiscalização  de  controle  externo.  Esta  debilidade  facilita  a  propagação  da 

corrupção. Aproveitando-se da inexistência de mecanismos aptos, eficientes e 

eficazes para manter a administração atual adstrita a legalidade, o Sr. Prefeito 

esbanja abuso de poder e promove a supremacia dos interesses dos detentores 

da “potestas publica” face ao anseio coletivo.
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Do direito

Dia o artigo 37 da Constituição Federal:

“A administração pública  direta  e  indireta  de  qualquer 

dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e 

dos Municípios obedecerá aos princípios da legalidade, 

impessoalidade,  moralidade,  publicidade  e  eficiência  e, 

também ao seguinte:

Parg  4  –  Os  atos  de  improbidade  administrativa 

importarão a suspensão dos direitos políticos, a perda da 

função  pública,  a  indisponibilidade  dos  bens  e  o 

ressarcimento ao erário, na forma e gradação prevista em 

lei, sem prejuízo da ação penal cabível

Lei n. 8.429/92:
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Art.  2 –Reputa-se agente público, para os efeitos desta 

Lei, todo aquele que exerce, ainda que transitoriamente 

ou sem remuneração, por eleição, nomeação, designação, 

contratação  ou qualquer  outra  forma de  investidura  ou 

vínculo,  mandato,  cargo,  emprego  ou  função  nas 

entidades mencionadas no artigo anterior

Art 3 – As disposições desta Lei são aplicáveis, no que 

couber,  àquele  que,  mesmo  não  sendo  agente  público, 

induza ou concorra para a prática do ato de improbidade 

ou  dele  se  beneficie  sob  qualquer  forma  direta  ou 

indireta.

Art. 5 Ocorrendo lesão ao patrimônio público por ação ou 

omissão, dolosa ou culposa, do agente ou de terceiro, dar-

se-á o integral ressarcimento do dano.

Art. 10 – Constitui ato de improbidade administrativa que 

causa lesão ao erário, qualquer ação ou omissão, dolosa ou 

culposa, que enseje perda patrimonial, desvio, apropriação, 
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mal baratamento ou dilapidação dos bens ou haveres das 

entidades referidas no art. 1 desta Lei, e notadamente:

VIII – frustar a licitude de processo licitatório ou dispensá-

lo indevidamente;

XII – permitir, facilitar ou concorrer para que terceiro se 

enriqueça ilicitamente;

XIII  –  permitir  que  se  utilize,  em  obra  ou  serviço 

particular,  veículos,  máquinas,  equipamentos ou material 

de qualquer natureza,  de propriedade ou à disposição de 

qualquer  das entidades  mencionadas  no art.  1 desta  Lei, 

bem como o trabalho de servidor público, empregados ou 

terceiros contratados por essas entidades.

Art.  11  Constitui  ato  de  improbidade administrativa  que 

atenta  contra  os  princípios  da  administração  pública 

qualquer  ação  ou  omissão  que  viole  os  deveres  de 

honestidade,  imparcialidade,  legalidade  ou  lealdade  às 

instituições, e notadamente:
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I - praticar ato visando fim proibido em lei ou regulamento 

ou diverso daquele previsto, na regra de competência;

Lei n. 7.347/85

Art. Regem-se pelas disposições desta lei, sem prejuízo da 

ação  popular,  as  ações  de  responsabilidade  por  danos 

morais e patrimoniais causados:

IV – a qualquer outro interesse difuso ou coletivo;

Art. 5 – A ação principal e a cautelar poderão ser proposta 

pelo  Ministério  Público,  pela  União,  pelos  Estados  e 

Municípios. Poderão também ser propostas por autarquia, 

empresa pública, fundação, sociedade de economia mista 

ou por associação que:

I – Esteja constituída há pelo menos um ano, nos termos da 

lei civil;

Parg  4  –  O  requisito  da  pré-constituição  poderá  ser 

dispensado  pelo  juiz,  quando  haja  manifesto  interesse 
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social  evidenciado  pela  dimensão  ou  caracterização  do 

dano, ou pela relevância do bem jurídico a ser protegido.

Art.  12  –  Poderá  o  juiz  conceder  

mandado  liminar,  com  ou  sem 

justificação prévia,  em decisão sujeita  a  

agravo.

Art.  18  –  Nas  ações  de  que  trata  esta  lei,  não  haverá 

adiantamento de custas, emolumentos, honorários periciais 

e  quaisquer  outras  despesas,  nem  condenação  da 

associação autora, salvo comprovada má-fé, em honorários 

de advogado, custas e despesas processuais.

Lei municipal de n. 2.358 de 11 de junho de 2.003

Artigo 1º. – As empresas vencedoras de 

licitações  de  obras  e  serviços  no 

Município,  ficam  proibidas  de  sub-

 
Movimento Coração Limpo

Cidadania é direito e dever do cidadão

44

mailto:institutoidc@uol.com.br
http://www.institutoidc.cjb.net/


“   Instituto de Defesa da Cidadania - IDC  .”  
Rua  Conceição,  120-Sl-18,  centro  –  Ubatuba  –  CEP  11.680-00  –  F:  (12)38339535  - 
http://www.institutoidc.cjb.net/   -  institutoidc@uol.com.br – CNPJ -  08.865.387/0001-50

empreitar,  no  todo  ou  em  parte,  sua 

execução

Artigo  2º.  –  O  estabelecimento  nesta  Lei  constará 

obrigatoriamente  dos  editais  iniciais  das  licitações 

realizadas pela Administração Municipal.

Artigo 3º. – aos infratores desta Lei, será 

aplicada uma multa de 20% (vinte por 

cento) do valor do contrato, aplicada em 

dobro  na  primeira  reincidência,  e 

cumulativa com a rescisão do contrato, 

na  segunda,  ficando  impedidos  de 

participar de novas licitações, pelo prazo 

de um ano.

É interessante  transcrever   a  nota de rodapé transcrita  no livro “Prefeito  e 

Vereadores”  de Altamiro de Araujo Lima Filho:
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“Bastante  veemente  é  o  pronunciamento  do  mestre  Paulo  

Lucio Nogueira, reconhecendo, com muita propriedade, “que  

a corrupção na alta esfera prolifera com muito mais poder e  

torna-se impotente qualquer tentativa de combatê-la, já que a  

repressão penal só alcança os pequenos funcionários, pois os  

graduados  estão  quase  sempre  longe  de  qualquer  punição.  

Ainda que a imprensa denuncie certos fatos gravíssimos que se 

passam na administração pública de cúpula, não tem havido 

condições de reprimi-la, já que o direito penal não alcança os 

poderosos,  mas tão somente  os humildes(...).  Na verdade,  a  

desconfiança se apossa de todos, que não mais acreditam nas  

promessas dos seus governantes ou políticos, que se utilizam 

do poder para consecução de seus próprios interesses. E como 

o  mau  exemplo  vem  de  cima,  os  subalternos  também  não  

encontram  qualquer  estímulo  para  agirem  corretamente.  

Portanto, não se pode, dentro de um sistema comprometido,  

em que os superiores são os primeiros a obterem vantagens  

indevidas, que os pequenos tenham condutas corretas. O bom 
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exemplo deve vir de cima, para que seja imitado por aqueles  

que se encontram no plano inferior. Mas não é o que acontece  

nos dias atuais, em que a corrupção mais campeia nas altas  

esferas,  servindo  de  mau  exemplo  para  o  povo,  que  não 

acredita  nos  seus  homens  públicos.(...).  A  Criminalidade  

Violenta, não está apenas nos assaltos que se praticam contra 

o patrimônio particular, em plena luz do dia, mas está também  

na ação de certos poderosos, que continuam enriquecendo-se 

ilicitamente  em  detrimento  da  coletividade.  Vários  são  as  

causas  da  criminalidade  violenta,  como:  a  subversão  do 

regime  democrático  pelo  regime  da  força,  com  atos  de 

violência  contra  os  direitos  e  garantias  individuais;  a  

concentração de rendas nas mãos de uma minoria privilegiada  

que faz, conseqüentemente, preponderar a miséria da maioria 

insatisfeita e espezinhada; o abandono em que se encontra o 

menor, sempre tido como problema prioritário, mas que nunca 

merece  a  devida  atenção  dos  governantes;  a  corrupção  de  

cúpula, que pode ser considerada uma forma de criminalidade 

pacífica porque não molestada ou punida em contraposição ao 
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que se convencionou chamar de criminalidade violenta porque 

armada e reprimida, como se houvesse distinção entre elas; a  

falência do regime punitivo,  que não reeduca ninguém, mas 

concorre para a reincidência criminosa; os principais meios  

de comunicações ou diversões, como a imprensa, o cinema e  

sobretudo,  a  televisão  a  transmitir  abertamente  cenas  de  

violência e erotismo numa sociedade permissiva e degradada,  

onde os valores humanos não têm nenhum valor porque reina  

a mediocridade e a tolerância de nossas leis, que em certos 

aspectos,  vem  tratando  o  criminoso  com  benignidade 

injustificável, concedendo-lhes mais direitos e regalias do que 

ao  próprio  homem  livre  e  trabalhador”  -  Paulo  Lúcio  

Nogueira, Questões Penais Controvertidas, São Paulo, LEUD, 

1994, pp. 230 -233)

 24 - Ainda, nas palavras do mestre Hely Lopes Meirelles:
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“Nos dias atuais,  moralidade administrativa alcança os mais  

baixos  níveis;  a  irresponsabilidade  de  muitos  governantes  

repercute negativa na opinião publica e faz que cada um não  

tenha que dar satisfação de seus atos, porque a impunidade o 

incentiva  para  arremetidas  mais  ousadas.  Desde  o  mais  

humilde  servidor  público  até  aqueles  que  ocupam  posições 

elevadas,  na  sua  generalidade,  primam  pelo  desrespeito  à  

moralidade e à probidade administrativa, criando no espírito  

da Nação uma ansiedade e um desconsolo capazes de afrouxar 

os freios morais dos honestos, levando-os a trilhar caminhos  

sinuosos de corrupção, abuso de poder, desvio de finalidade”

                     No caso em tela, o réu realizou procedimento licitatório com 

cartas marcadas e obras escandalosamente superfaturadas. O réu promoveu, 

também em seu gabinete as ilegais sub-contratações. O réu proporcionou que 

particulares  utilizasse os funcionários a disposição do serviço público para 

reformarem as suas casas. O réu omitiu-se na não aplicação de multa de 20% 

sobre  o  valor  do  contrato  conforme  determina  a  Lei  municipal,  causando 

prejuízo ao erário. O réu causou prejuízo material e moral ao município. O réu 
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nega  a  fornecer  informações,  motivo  pelo  qual  não  se  pode  instruir 

devidamente a presente ação. O réu possivelmente vem promovendo tráfico de 

influência,  entorpecendo os poderes fiscalizadores.  O réu deve ser afastado 

para que não prejudique e inviabilize a instrução do presente feito. Obra de R$ 

300.000,00 por R$ 1.500.000, 00 – ridículo e imoral; “corrupção e tráfico de 

influência”.  Omissão,  negligência,  conivência,  conveniência   de  quem, por 

dever de ofício, deveria fiscalizar e não o faz, muitas vezes disfarçados em 

procedimentos administrativos protelatórios e  intermináveis. O POVO sofre e 

morre enquanto alguns se enriquecem mediante corrupção. Os representantes 

do povo escandalizam por suas omissões e comprometimentos. Certamente se 

utilizarão agora dos  duvidosos expedientes processuais.

                              Protesta-se provar o alegado por todos os meios de provas  

admitidos em direito e que se fizerem necessárias no transcorrer da instrução, 

especialmente, documental, pericial, testemunhal, depoimento pessoal do réu.

Do pedido

Pelo exposto, requer-se:
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Considerando  o  manifesto  interesse  social  evidenciado  pela  dimensão  e 

características do dano, pela relevância do bem jurídico a ser protegido (erário 

– criança – comunidade),  de conformidade com o artigo 5 parágrafo 4o da lei 

n. 7.347/85, requer-se a dispensa do requisito pré- constituição, previsto no 

artigo 5, inciso I da lei referida, em relação à segunda requerente.

Seja dado vista ao M.P, para que, em se entendendo que a ora requerente, é 

parte ilegítima para propor ação de improbidade, se houver interesse, integre 

o pólo ativo da ação, evitando-se a impunidade.

Seja intimada a Prefeitura Municipal de Ubatuba, com sede à rua Maria Alves, 

865, nesta cidade para integrar a lide ao lado da autora ou abster-se de fazê-lo.

Seja deferida a medida liminar, a fim de afastar o Sr. Prefeito do seu cargo, 

nos termos do artigo 20 parágrafo único da Lei de Improbidade, necessário à 

instrução  processual,  uma  vez  que  o  mesmo  se  recusa  a  prestar  qualquer 

informação e, certamente, colocará em risco as provas documentais existentes 

na prefeitura.
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Seja declarada liminarmente  a indisponibilidade dos bens do réu;

A notificação para defesa prévia do réu, nos termos do artigo 17, parág. 7º., da 

Lei  n.  8.429/92,  com  a  redação  contida  na  Medida  Provisória  n.  2.225-

45/2001;

Após o recebimento da inicial, a citação do réu para , se desejar, contestar a 

ação, no prazo legal, sob pena de arcar com o ônus da revelia;

Dispensar   as  requerentes  do  pagamento  de  custas,  emulementos  e  outros 

encargos, nos termos do artigo 18 da  Lei n.  7.347/85;

Seja  julgada  procedente  a  presente  ação  para  reconhecer:  as  licitações 

direcionadas, a ilegalidade das sub-empreitas, a não aplicação da multa até a 

data da propositura desta ação, caracterizando a omissão dolosa e o explícito 

superfaturamento nas referidas obras.

Condenar  o  réu  ao  ressarcimento  integral  do  dano  ao  patrimônio  público 

municipal, de todas as despesas geradas com o superfaturamento, incluindo  a 

não aplicação de multa conforme determina lei municipal  supra referida, 
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quantia esta a ser atualizada monetariamente pelos índices oficiais de correção 

monetária e acrescida de juros de mora na taxa legal deste a citação, a ser 

apurada no momento processual adequado;

A condenação do réu na perda da função pública, à suspensão dos direitos 

políticos de cinco a oito anos, ao pagamento de multa civil de até duas vezes o 

valor  do dano e  a  proibição  de contratar  com o Poder  Público  ou receber 

benefícios ou incentivos fiscais ou creditícios, direta ou indiretamente ainda 

que por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário, p elo 

prazo de cinco anos, nos termos do art. 12, inc. II, da Lei Federal n. 8.429/92.

                            Dá-se a causa para efeitos fiscais o valor de R$ 1.000,00. 

                                                                       Termos em que

                                                                   Pede o deferimento

                                                               Ubatuba, 26 de junho de 2007.

                                                                      Antonio dos Santos

                                                                               OAB-SP n.
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