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PROPOSIÇÃO: “Criação de equipe técnica especializada, para dar apoio às 

promotorias de combate à improbidade administrativa, incumbida de fazer a leitura 

cotidiana de publicações sobre licitações e contratos públicos em Diários Oficiais, 

como forma proativa de incrementar os mecanismos de fiscalização preventiva de 

fraudes, ineficiência de gastos e desvios de verbas públicas.” 

 

 

1 – SÍNTESE DOGMÁTICA e FUNDAMENTAÇÃO. 

 

 A atuação fiscalizatória preventiva do representante do Ministério Público, na seara da Probidade 

Administrativa – enquanto uma de suas principais atribuições – permite serem evitadas graves violações aos 

interesses sociais, por ser mais resolutiva e eficiente do que apenas a busca da punição dos envolvidos e mitigação 

das consequências danosas. 

  Especificamente, no que tange a probidade administrativa, é consabido que nosso ordenamento jurídico4 

já há muito percebeu que tal interesse precisa de especial atenção e proteção, considerando que não mais restam 

dúvidas de que a malversação de dinheiro público atinge, direta e indiretamente, os mais basilares direitos 

fundamentais e, por via de consequência, o bem comum. 

 Em recente reportagem, o Jornal El País5 divulgou que a cada ano, a ineficiência do gasto dos Governos 

da América Latina e do Caribe gera um desperdício total de 220 bilhões de dólares (cerca de 891 bilhões de reais), 

equivalente a 4,4% do PIB. Informa, ainda, que o Banco Interamericano de Desenvolvimento identificou três 

grandes fontes de ineficiência, presentes em maior ou menor grau em todos os países da América Latina e do 

Caribe, sendo que uma delas corresponde as compras públicas – seja por problemas nas licitações, seja por 

ineficiências na seleção de projetos de investimento adequados ou por corrupção. 

 Nesse contexto, a publicidade e a transparência são exigências de extrema importância, notadamente para 

o controle dos atos administrativos, pois permitem a ampliação de mecanismos de busca e averiguação de situações 

suspeitas, especialmente no âmbito das contratações públicas. 

Cabe, neste ponto, um recorte: publicidade é o meio e a transparência é o fim. Apesar de vinculadas, é 

certo que nem tudo que é público é transparente, já que em diversas situações, ainda que haja publicidade, a 

informação não é clara ou verdadeira.   

A publicidade, em verdade, é imposição constitucional, pois o art. 37, da Carta Magna, foi taxativo 

quando dispôs que a administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do 

Distrito Federal e dos Municípios deverá obedecer tal diretriz principiológica.  

Sobre o tema, Alexandre de Moraes, afirma: 

A publicidade se faz pela inserção do ato no Diário Oficial ou por edital afixado no 

lugar próprio para divulgação de atos públicos, para conhecimento do público em 

geral e, consequentemente, início da produção de seus efeitos, pois somente a 

publicidade evita os dissabores existentes em processos arbitrariamente sigilosos, 

permitindo-se os competentes recursos administrativos e as ações judiciais próprias6.  
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Por sua vez, a Lei 12.527/20117 veio com intuito de regulamentar o acesso à informação e garanti-lo à 

sociedade, trazendo como preceito geral a observância da publicidade, de modo que os órgãos públicos estão 

obrigados a uma gestão transparente, com ampla disponibilização da informação e divulgação dos seus atos.    

“A realização do princípio da publicidade constitui-se em um dever da administração 

e se contempla com o direito à informação do cidadão. Desta conjugação, tem-se a 

satisfação dos demais princípios que regem a administração pública. Constata-se que 

a administração agiu ao amparo da legalidade, busca-se a moralidade, e é satisfeita a 

efetividade, princípios estes todos que servem à realização do Estado Democrático de 

Direito.  

Embora a transparência não seja expressa dentre os princípios que regem a 

Administração Pública, a partir dos enunciados, deles pode-se extrair. Desta forma, a 

transparência demonstra ser uma integração do princípio da publicidade conjugado 

com o direito à informação (art. 5º, XXXIII, CF/88) e o princípio democrático. A 

publicidade visa, por meio da divulgação do fato, a assegurar que o ato foi praticado 

de acordo com a legalidade, moralidade e os demais preceitos que regem a 

Administração”8.     

 

O princípio da publicidade, e a transparência que dele deve ser decorrente, tem uma dimensão maior 

quando o assunto é contratação pública, isto porque, para que em uma licitação haja fornecedores interessados e, 

por consequência, maior competitividade, é primordial que o aviso seja publicado com informações claras9, assim 

como, o edital tenha fácil acesso. De fato, o art. 3º10, da Lei 8.666/93 preceitua que a licitação será processada e 

julgada em estrita conformidade com o princípio da publicidade, dentre outros. 

Releva notar, inclusive, que não só os avisos de licitação devem ser publicados, pois os contratos, 

ratificação de dispensa e inexigibilidade de licitação também precisam ser divulgados para terem validade e 

permitirem o devido controle social. Somente por meio da ampla publicidade, a sociedade e os órgãos de 

fiscalização saberão como estão ocorrendo os gastos públicos, conforme assinalado com maestria, pelo preclaro 

jurista, Marçal Justen Filho: 

A publicidade orienta-se a facultar a verificação da regularidade dos atos praticados. 

Parte-se do pressuposto de que as pessoas tanto mais se preocuparão em seguir a lei e 

a moral quanto maior for a possibilidade de fiscalização de sua conduta. Sendo 

ilimitadas as condições de fiscalização, haverá maior garantia de que os atos serão 

corretos. Perante a CF/1988, a garantia foi ampliada (art. 5.º, XXXIII). 

Sob esse prisma, a publicidade traduz-se no desenvolvimento não sigiloso dos atos 

pertinentes à licitação, inclusive com a prestação de informações a todos os cidadãos, 

independentemente de seu efetivo interesse em participar do certame. A 

Administração não pode negar informações ou adotar soluções concretas que 

dificultem o conhecimento público dos atos praticados11. 

 

Alertamos, ainda, que publicidade não é apenas divulgar os avisos de licitação em sítios oficiais, jornais 

de grande circulação e diários oficiais, porquanto respeitar o princípio aqui destacado é possibilitar com que as 

informações cheguem aos interessados de forma explícita e objetiva. Daí decorre a afirmativa de que nem tudo 

que é público é transparente, pois publicidade precária também é uma forma de burlar a legislação. 

“A publicidade, expressamente consignada no caput do art. 37 da Constituição 

Federal, é o princípio que exige da Administração Pública a ampla divulgação dos 

seus atos, como forma de efetiva a transparência e coibir abusos e atos de fraude e 

corrupção. A transparência estatal é uma condição primária para a garantia dos 

direitos do cidadão em face do Estado.  
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probidade administrativa, da vinculação ao instrumento convocatório, do julgamento objetivo e dos que lhes são correlatos.    
11 MARÇAL. Justen Filho. Comentários a Lei de Licitação e Contratos Administrativos. São Paulo: 17ª ed. Revista dos 

Tribunais, 2016 p.118. 



 
 

A adequada publicidade do extrato do edital de licitação em impressa oficial e também 

em jornal diário de grande circulação na região da aquisição do bem ou da prestação 

dos serviços é condição essencial para o cumprimento dos princípios constitucionais 

da publicidade e da isonomia e do art. 21, inciso III, da Lei nº. 8.666/93. As principais 

ocorrências relacionadas à publicidade que podem resultar em uma fraude, são: Prazo 

útil restrito, ausência de publicação nos meios adequados, informações genéricas do 

objeto licitado e simulação de publicidade”12.  

 

Exemplificativamente, restaria desatendido o princípio em questão – por falta de transparência do ato 

administrativo – na hipótese de se fazer a publicação de uma ratificação de dispensa ou inexigibilidade de licitação, 

na qual não conste menção sobre o objeto, valores ou sua fundamentação jurídica, ou um aviso de licitação que 

mencione o objeto da licitação de forma muito genérica. A Súmula nº 17713 do Tribunal de Contas da União 

coaduna-se com esse entendimento: 

“A definição precisa e suficiente do objeto licitado constitui regra indispensável da 

competição, até mesmo como pressuposto do postulado de igualdade entre os 

licitantes, do qual é subsidiário o princípio da publicidade, que envolve o 

conhecimento, pelos concorrentes potenciais das condições básicas da licitação, 

constituindo, na hipótese particular da licitação para compra, a quantidade demandada 

uma das especificações mínimas e essenciais à definição do objeto do pregão.” 

 

É notório, portanto, que a publicidade ronda todo o processo de contratação pública, pois, se assim não 

fosse, as ilicitudes que hoje já são muitas, certamente seriam infinitamente maiores. Essa é a razão, inclusive, pela 

qual a Lei de Acesso à Informação trouxe como obrigatória, a divulgação na internet de informações pertinentes à 

administração do patrimônio público, utilização de recursos públicos, licitação e contratos administrativos, 

facilitando a fiscalização, pois “a publicidade, em muitos casos, mostrou-se mais eficaz que o próprio aparato 

coercitivo do Estado”14, como bem comenta Lucas Rocha Furtado: 

“Nos momentos atuais, a modernização dos meios de comunicação, sobretudo em 

relação à transmissão e divulgação de informações por meios magnéticos, deve ser 

incorporada pela população como instrumento de acompanhamento e controle da 

atividade administrativa do Estado. É dever do Estado desenvolver soluções em 

informática que permitam o controle da Administração, sobretudo em relação à 

execução dos gastos públicos. Quantas vezes não são liberados recursos públicos para 

execução de obras em municípios, a obra não é executada e ninguém tem sequer ideia 

de que houve referida liberação! Somente a efetiva participação da população no 

controle da Administração Pública, sobretudo em relação à execução dos gastos 

públicos, o que pode ser feito pela adoção dos mecanismos de transparência a serem 

disponibilizados na internet, pode possibilitar o efetivo controle dos gastos públicos 

por meio do tão sonhado controle social”15. 

    

Em suma, os órgãos de controle – em especial o Ministério Público – têm nas publicações do Diário 

Oficial e em demais sítios oficiais, uma ferramenta de grande utilidade para averiguar os gastos públicos, 

permitindo uma ágil atuação quando houver suspeitas de ilicitudes, atingindo o objetivo mais importante da 

existência do princípio da publicidade: uma eficaz fiscalização.  

 Sobre essa rotina de ilicitudes, Fernando Rodrigues Martins, salienta:  

É comum observar, mesmo considerando a construção jurídica rígida em face de atos 

de improbidade administrativa, a existência daninha e diária de licitações fraudulentas 

ou desprovidas de conteúdo lícito, assim como a celebração de contratos 

administrativos em total desacordo com os princípios constitucionais balizadores da 

gestão pública honesta16. 

 

Posto isto tudo, é certo que olhar mais apurado nas publicações contidas nos diários oficiais e portais da 

transparência – em especial, nos avisos, dispensas e inexigibilidades de licitação – permite com que se obtenham 

informações valiosas sobre as contratações públicas, de onde podem ser abstraídos eventuais indícios de graves 

ilicitudes a serem combatidas em sua fase inicial, com maior efetividade. 

 

                                                           
12 SANTOS, Frankin Brasil e Souza, Kleberson Roberto. Como combater a corrupção em licitações: detecção e prevenção de 
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13 Brasil. Tribunal de Contas da União. Súmula nº 177. Disponível em 
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15 FURTADO, Lucas Rocha. Curso de Direito Administrativo. 5ª ed. Belo Horizonte: Fórum, 2016. p. 92. 
16 MARTINS, Fernando Rodrigues. Controle do Patrimônio Público. 3ª ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2009. p. 39. 



 
 

2 – JUSTIFICATIVAS. 

 

No senso comum, o Ministério Público é denominado de “fiscal da lei”. A própria Constituição Federal 

diz que a essa Instituição cabe a defesa da ordem jurídica, do regime democrático e dos interesses sociais e 

individuais indisponíveis, o que para muitos só é efetivado quando o membro do Parquet interpõe ações judiciais 

contra os responsáveis pelas violações, para sancioná-los pelas condutas ilícitas já materializadas. Essa, contudo, 

é uma visão ultrapassada e limitada sobre o exercício das funções ministeriais, pois desconsidera a relevante 

atuação preventiva e extrajudicial que, muitas vezes, possui maior resolutividade, com resultados muito mais 

consistentes.  

Interesses sociais e individuais indisponíveis estão diretamente ligados ao interesse público, o qual, 

contudo, não se confunde, meramente, com o interesse da Administração Pública. De fato, “o interesse público diz 

respeito aos beneficiários dos atos da Administração e não àqueles que o praticam”17.  

No que tange a probidade administrativa, Juarez Freitas a preconiza como um direito fundamental 

indisponível:  

(...) direito fundamental à boa Administração Pública, que pode ser assim 

compreendido: trata-se do direito fundamental à administração pública eficiente e 

eficaz, proporcional cumpridora de seus deveres, com transparência, motivação, 

imparcialidade e respeito à moralidade, à participação social e à plena 

responsabilidade por suas condutas omissivas e comissivas. A tal direito corresponde 

o dever de a administração pública observar, nas relações administrativas, a 

convergência da totalidade dos princípios constitucionais que a regem18. 

 

Pedro Roberto Decomain, por sua vez, defende patrimônio público e direito à observância da probidade 

administrativa como direitos difusos: 

Tanto o patrimônio público quanto o direito a que no exercício de suas atividades 

funcionais os agentes públicos atuem com a mais estrita observância da probidade 

administrativa apresentam os elementos característicos dos direitos difusos, postos no 

respectivo conceito legal, veiculado pelo art. 81, parágrafo único, inciso I, do CDC. 

De acordo com o dispositivo em referência, por interesses ou direitos difusos devem 

entender-se, para os efeitos daquele Código (o que significa também para toda a 

respectiva proteção coletiva, nos termos do art. 21, da Lei n. 7.347/85 – Lei da Ação 

Civil Pública), os transindividuais, de natureza indivisível, de que sejam titulares 

pessoas indeterminadas e ligadas por circunstâncias de fato19.   

 

Nesse contexto, é induvidoso que o dinheiro público mal aplicado ou desviado em benefício de alguém – 

por meio do direcionamento na contratação de uma empresa, por exemplo – é uma forma de violar interesse 

público, pois gera grave prejuízo ao erário, o qual recai direta ou indiretamente, contra a sociedade. 

Quando determinado processo de contratação pública é conduzido de modo ilegal por 

meio do estabelecimento, pelo órgão público contratante, de exigências 

desnecessárias constantes do edital de licitação, cujo único e exclusivo propósito é 

favorecer determinada empresa, poder-se-ia imaginar que a vítima seriam as demais 

empresas daquele segmento, ou ainda a empresa que, se não tivesse ocorrido o 

favorecimento, obteria a adjudicação do contrato. Ao se examinar mais 

detalhadamente esse aspecto, constata-se que o objeto do favorecimento é a 

contratação por preços muito acima daqueles praticados no mercado e se verifica que 

a primeira vítima da corrupção é o Estado contratante, o que, em última instância, 

importa em transferir o ônus pela contratação superfaturada a toda a coletividade20.  

  

 Desta forma, o Ministério Público não pode se quedar inerte no combate amplo e diário contra todas as 

formas de violações de interesses públicos, especialmente aquelas que se inserem no âmbito das contratações 

públicas, as quais envolvem montantes expressivos do erário.  

  Ressaltamos, inclusive, que essa atuação ministerial não pode ser apenas reativa, mediante 

provocação, tal como já foi regra no passado próximo. As exigências de proteção dos interesses da coletividade 

– que notoriamente estão sofrendo massivas violações, conforme noticiado diuturnamente pelos meios de 

                                                           
17 COSTA, Susana Henriques. O Processo Coletivo na Tutela do Patrimônio Público e da Moralidade Administrativa. São 

Paulo: Quartier Latin, 2009. p. 59. 
18 FREITAS, Juarez. Discricionariedade administrativa e o direito fundamental à boa administração pública. 2ª ed. São Paulo: 

Malheiros, 2009. p. 22. 
19 DECOMAIN, Pedro Roberto. op. cit p. 27. 
20 FURTADO. Lucas Rocha. A luta contra a corrupção: aspectos conceituais relacionados ao estudo do tema. Belo Horizonte: 

Fórum, 2015, p. 27. 



 
 

comunicação – exigem um comportamento proativo do promotor de justiça, externado por meio de práticas 

preventivas, que busquem evitar e desestimular os atos de corrupção nas contratações públicas. 

 Na prática, o que observamos é que a atuação tardia do Ministério Público, após o recebimento de 

representações de terceiros, muitas vezes tem como o único e mais eficiente resultado, a interposição de ação de 

civil de improbidade administrativa, com pedido de ressarcimento ao erário e aplicação de outras sanções contra 

os envolvidos, o que, em verdade, tem reduzidíssimo êxito, seja pela morosidade da Justiça ou pela ocultação de 

patrimônio pelo improbo, que impede a efetiva recomposição do dano causado, ainda que haja condenação.  

 Assim, o “foco” sobre as aquisições públicas precisa ser ajustado, ampliando o alcance da defesa do 

interesse coletivo à probidade administrativa. A análise das contratações públicas já deve partir das publicações 

cotidianas em Diários Oficiais, de onde se pode abstrair indícios de ilicitudes, que permitem uma pronta e, muitas 

vezes resolutiva, atuação ministerial.  

  É certo que essa simples mudança de procedimento por parte do Ministério Público, com ênfase na 

fiscalização continuada e diária das contratações públicas, já permite com que muitas práticas errôneas sejam 

adequadas ou obstadas, antes de produzirem efeitos nefastos. 

Defende, de forma cirúrgica, Rodrigo Otávio Mazieiro Wanis: 

O que direciona a atuação ministerial para o viés preventivo é a evitabilidade do 

resultado lesivo ao patrimônio público e a irreversibilidade, quase constante, dos danos 

aos direitos patrimoniais e extrapatrimoniais sociais. Na seara do patrimônio público, a 

atuação do Ministério Público como instrumento de proteção preventiva 

extrajurisdicional ganha relevo quando são analisadas, logicamente, as consequências 

nefastas dos danos causados à sociedade pela má gestão ou malversação do conjunto de 

bens massificados. Diante de todas as previsões constitucionais e infraconstitucionais 

de controle do patrimônio público, não se pode mais conceber a ideia de inércia das 

instituições de proteção, nem uma atuação meramente repressiva, sob pena de 

irreversibilidade danosa ou compensação insuficiente, exigindo-se, pois, da instituição 

ministerial, o controle extrajurisdicional preventivo, como a mais eficaz modalidade de 

proteção21. 

 

 Na prática, a verificação mais apurada e habitual dos Diários Oficiais e portais da transparência possibilita 

observar quais aquisições públicas estão sendo realizadas, ou seja, se são compatíveis com o porte do órgão 

público, com suas aparentes necessidades e se os preços praticados estão compatíveis com o mercado de consumo, 

ao que se soma a possibilidade de ser avaliada a adequação da forma escolhida para materializar tais contratações: 

se através de obrigatório processo licitatório, ou, principalmente, se foram adotados procedimentos de dispensas e 

inexigibilidades, ainda que excepcionalmente admitidos.  

  Frise-se que o objetivo de tais verificações não é “satanizar” as contratações diretas, feitas através de 

dispensa ou inexigibilidade de licitações, no entanto, é de conhecimento público que é por meio da ausência da 

competividade, travestida em fracionamento de despesa, contratação emergencial indevida e falsa 

exclusividade/singularidade, por exemplo, que muitas fraudes acontecem, o que torna salutar que sejam melhor 

observadas essas formas de aquisição, já na sua fase inicial, evitando contratos nulos e pagamentos indevidos. 

  Corroborando esses pensamentos, merecem transcrição os escólios de Salomão Ismail Filho: 

A ação preventiva deve ser a regra, e não a exceção, na atuação do Ministério Público 

em defesa do patrimônio público. Afinal, o trabalho de mediação e negociação social 

do Ministério Público constituir-se-á, gradativamente, em uma referência pedagógica, 

evitando a prática de novas condutas que venham a macular a probidade e a eficiência 

na Administração Pública brasileira22. 

 

Releva notar, inclusive, que essa forma de atuação não tem como finalidade principal a interposição de 

demandas judiciais contra o gestor público, pois a prevenção implica mais em detectar a irregularidade ou 

ilegalidade, buscando sua correção no caso concreto e a não reincidência da conduta no futuro, por meio da 

expedição de recomendações23, as quais tem como resultado prático, o conhecimento do agente sobre a falta de 

probidade do seu procedimento, estabelecendo assim, seu dolo, acaso não observadas imediatamente as 

orientações ministeriais.  

                                                           
21 WANIS, Rodrigo Otávio Mazieiro. O patrimônio público como direito fundamental difuso e o ministério público como 

instrumento de sua proteção preventiva extrajurisdicional – aspectos teóricos e práticos. Escala de ação progressiva. Revista 

do Conselho Nacional do Ministério Público: improbidade administrativa. Nº 5. Brasília: CNMP, 2015. p. 60. 
22 FILHO, Salomão Ismail. A importância da atuação preventiva do ministério público ombudsman em prol da boa 

administração, no combate à improbidade administrativa. Revista do Conselho Nacional do Ministério Público: improbidade 

administrativa. Nº 5. Brasília: CNMP, 2015. p. 124. 
23 “No que tange às recomendações, elas, inexoravelmente, arrimam-se sob o pálio do princípio da prevenção, haja vista que 

inúmeras vezes a repressão não restaura o status anterior ao prejuízo, considerando-se que a reconstrução da crença na 

probidade administrativa não é linear, perpassando o turbilhão da complexidade do processo social e político”. (AGRA. Walber 

de Moura. Comentários sobre a lei de improbidade administrativa. Belo Horizonte: Fórum, 2017, p. 248). 



 
 

Emerson Garcia já teceu comentários sobre essa importante função das recomendações ministeriais:  

“No que diz respeito aos efeitos, em múltiplas situações as recomendações ultrapassam 

o campo da mera exortação moral, contribuindo para a exata identificação dos 

elementos anímicos que direcionaram o destinatário em suas ações ou omissões. 

Exemplo sugestivo pode ser divisado, no caso de existir dúvida em relação ao dolo do 

agente na violação dos princípios da atividade estatal, situação passível de configurar o 

ato de improbidade administrativa prevista no art. 11 da Lei nº 8.429/1992: demonstrada 

a ilicitude do comportamento, mas persistindo o agente em adotá-lo, o dolo restará 

demonstrado”24 

 

Igualmente, um outro instrumento de atuação ministerial que decorre deste “foco” preventivo sobre as 

aquisições públicas, corresponde a celebração de termos de ajustamento de conduta, disciplinados na Resolução 

179/2017, do CNMP25 – com cabimento até em hipóteses caracterizáveis como improbidade administrativa – pois 

permite a correção das situações potencialmente danosas, sem a necessidade do envolvimento direto do já 

sobrecarregado Poder Judiciário, o que garante uma maior eficiência e resolutividade.  

 Em suma, a inserção desta maneira de atuar na rotina de todas as promotorias de combate à improbidade 

administrativa – além de ser obrigação de um Ministério Público comprometido como o cumprimento amplo de 

suas atribuições constitucionais – certamente representaria um marco para diminuição das improbidades que 

rotineiramente ocorrem nos processos de contratações públicas, tais como, limitações de acesso aos editais 

licitatórios e outras informações essências aos interessados, bem como o fornecimento de produtos e serviços 

claramente não emergenciais26 ou decorrentes de “emergências fabricadas”27, os quais violam a competitividade 

de certames públicos e impedem a celebração de contratos que melhor atendam ao interesse da coletividade.   

 

 

3- CONCLUSÕES. 

 

Em que pese, muitas vezes, as promotorias de justiça não estarem adequadamente aparelhadas para um 

melhor combate contra as práticas de quem burla a legislação durante as contratações públicas, entendemos que 

apenas com acesso a internet, disciplina diária e um olhar mais apurado, é possível evitar dispêndios indevidos aos 

cofres públicos, o que deve representar uma atuação preventiva obrigatória do Ministério Público, que, afinal, “não 

só pode como deve exercer um papel relevante na defesa dos direitos do cidadão e no controle da Administração 

Pública”28.  

Na prática, a forma de fiscalização proativa e preventiva das contratações públicas aqui proposta, pode 

ser implementada nos diversos Ministérios Públicos, no âmbito estadual e federal, por meio de equipes de apoio 

técnico, compostas por especialistas em licitações e contratos administrativos, as quais podem ser vinculadas aos 

Promotores que atuam na área do combate à improbidade administrativa.  

Assim, todos os dias, os membros dessa equipe técnica podem efetuar uma leitura dinâmica de Diários 

oficiais publicados eletronicamente, usando filtros de palavras chaves, como “licitação”, “dispensa” e 

“inexigibilidade”, por meio da tecla de atalho do computador, em busca de situações suspeitas. Desta feita, os 

“achados”, dependendo do caso, podem dar origem a uma investigação preliminar, feita de forma bem simples, 

com a observação dos portais da transparência e outras fontes abertas de informação, de modo que o material daí 

resultante seja encaminhado à Coordenação da Promotorias com atribuição na matéria, para distribuição, sob a 

forma de “notícia de fato”29, entre os cargos porventura existentes.   

 A notícia de fato, em verdade, corresponde a um relato sucinto, resumindo a possível ilicitude encontrada 

na publicação suspeita, na qual também devem ser colacionados documentos relativos ao caso, tais como, consultas 

porventura feitas em portais da transparência, de acesso público, pois em tais sítios eletrônicos podem estar 

                                                           
24 Garcia, Emerson. Ministério Público: organização, atribuição e regime jurídico, 4ª ed., São Paulo: Saraiva, 2014, p. 555-556. 
25 Art. 1º, § 2º “É cabível o compromisso de ajustamento de conduta nas hipóteses configuradoras de improbidade 

administrativa, sem prejuízo do ressarcimento ao erário e da aplicação de uma ou algumas das sanções previstas em lei, de 

acordo com a conduta ou o ato praticado”. 
26 Art. 24 da Lei 8.666/93  - É dispensável a licitação: IV - nos casos de emergência ou de calamidade pública, quando 

caracterizada urgência de atendimento de situação que possa ocasionar prejuízo ou comprometer a segurança de pessoas, obras, 

serviços, equipamentos e outros bens, públicos ou particulares, e somente para os bens necessários ao atendimento da situação 

emergencial ou calamitosa e para as parcelas de obras e serviços que possam ser concluídas no prazo máximo de 180 (cento e 

oitenta) dias consecutivos e ininterruptos, contados da ocorrência da emergência ou calamidade, vedada a prorrogação dos 

respectivos contratos.  
27 “Emergência fabricada é a situação de emergência que decorre da ação, dolosa (intencional) ou culposa do administrador 

(decorrente da falta de planejamento, da desídia administrativa ou da má gestão dos recursos públicos) que culminam numa 

contratação dispensável sob o pretexto de não causar dano maior à Administração Pública”. (BLUMEN et al. Abraão. Questões 

polêmicas da administração pública – processo administrativo. Belo Horizonte: Fórum, 2015, p. 62). 
28 MILESKI. Helio Saul. O estado contemporâneo e a corrupção. Belo Horizonte: Fórum, 2015, p. 268.  
29 Atualmente disciplinada pela Resolução 174, de 04 de julho de 2017, oriunda do CNMP. 



 
 

cadastrados os procedimentos licitatórios completos, bem como as dispensas e inexigibilidades ratificadas e os 

contratos correlatos.   

   Neste contexto, a atuação ministerial aqui proposta não somente é exequível na prática, como também 

é salutar do ponto de vista teórico, pois traz celeridade na solução de falhas ou condutas desonestas, durante as 

aquisições públicas, ao que se soma o fato de até mesmo desestimular os administradores que reiteraram as práticas 

apontadas como “duvidosas”, os quais, ao perceberem uma fiscalização embrionária e constante de seus atos, 

intuitivamente, buscarão agir adequadamente, para não serem processados por improbidade administrativa ou 

pelos crimes porventura correlatos. Nesse ponto, merecem transcrição as elucidativas palavras de Carlos Vinícius 

Alves Ribeiro: 

Não bastasse haver uma diferença enorme em custos financeiros quando se compara 

a resolução de determinado problema na esfera ministerial ou na esfera judicial — e 

custo financeiro não apenas para o Estado, mas, e principalmente, para o cidadão ou 

grupo envolvido —, é fundamental considerar o custo temporal, que aqui parecer ser 

o mais relevante: a celeridade. Quando em jogo interesses transindividuais, muitos 

deles ligados à vida, à saúde e à segurança, o tempo é componente que sempre deverá 

ser considerado e, por esse motivo, conforme já fartamente demonstrado, é preferível 

soluções de consenso no bojo do inquérito civil público a qualquer outra medida 

judicial30. 

 

  Em outras palavras, é certo que a simples inserção dessa nova rotina de trabalho na atuação ministerial, 

baseada em fiscalização continuada e diária, não apenas permite uma ampliação da punição dos ilícitos e 

reparações devidas, mas produz uma mudança de paradigma, pois reduz o espaço para o improbo atuar e diminui 

a sensação de “liberdade de delinquir”, alimentada pela impunidade e ausência de controle dos órgãos 

responsáveis. 

  Não acreditamos, inclusive, que a adoção destas práticas preventivas como rotina, geraria uma sobrecarga 

na atuação ministerial, já repleta de atribuições, pois uma maior fiscalização na área da probidade administrativa, 

em médio prazo, poderia ser um fator redutor da quantidade de fraudes e outros atos de corrupção, permitindo com 

que valores que seriam apropriados ou desviados dos cofres públicos fossem, em verdade, investidos em políticas 

públicas, que produzissem melhoramentos à coletividade, o que, em última instância, também refletiria no volume 

de trabalho ministerial em diversos campos, tais como, a educação, saúde, criminalidade, dentre outros. O ministro 

Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, faz precisas considerações sobre esse ponto: 

“O combate à corrupção, à ilegalidade e a imoralidade no seio do Poder Público, com 

graves reflexos na carência de recursos para implementação de políticas públicas de 

qualidade, deve ser prioridade absoluta no âmbito de todos órgãos 

constitucionalmente institucionalizados”31. 

 

  Para ilustrar a tese aqui defendida – fazendo uma analogia com a medicina – entendemos que a cura e a 

diminuição das pessoas doentes não se realiza apenas com a aplicação de tratamentos doloridos e muitas vezes 

ineficazes, quando a moléstia já está em estado avançado. A saúde do Estado se faz, principalmente, pela 

implantação de uma cultura repleta de práticas preventivas e, portanto, que antecipem o surgimento do mal, pois 

nessa fase a resolutividade é sempre maior. 

  Reiteramos, portanto, que quando essas ilicitudes são verificadas na fase licitatória e antes do início da 

execução dos contratos administrativos, há grandes chances da intervenção ministerial ser realmente eficaz, com 

base em recomendações ou até na celebração de termos de ajustamento de conduta, evitando que os produtos ou 

serviços sejam fornecidos e, consequentemente, pagos com as verbas públicas, o que obsta que o dano ao erário 

se consume, o enriquecimento ilícito se materialize ou alguma violação de princípio realmente ocorra. 

  Neste estudo ficou demonstrado, por conseguinte, que a publicidade e a consequente transparência 

impulsionam um controle social mais eficaz, cabendo ao Parquet utilizar as ferramentas disponíveis para 

aprimorar a sua fiscalização, através de uma postura proativa e preventiva, de modo atender a um dos principais 

anseios da nossa sociedade atual: uma melhor aplicação dos recursos públicos, evitando-se desperdícios, 

favorecimentos e quaisquer atos de corrupção.   
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