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DO ESTADO DA BAHIADO ESTADO DA BAHIA    

Salvador, maio de 2018.



  

➔ Escopo da atuação do Ministério Público

➔ Preocupações: 

(a) utilização da OSC para mascarar atividades 
empresariais;

(b) A seleção mediante chamamento público: necessidade 
de procedimentos claros, objetivos e simplificados (art. 23, 
“caput”, da Lei Federal nº 13.019/14);

(c) O controle da eficiência e eficácia dos resultados (arts. 
5º, “caput”, e 6º, II, da Lei Federal nº 13.019/14).



  

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, malbaratamento ou dilapidação 
dos bens ou haveres das entidades referidas 
no art. 1º desta lei, e notadamente:



  

VIII – frustrar a licitude de processo licitatório ou de 
processo seletivo para celebração de parcerias 
com entidades sem fins lucrativos, ou dispensá-los 
indevidamente;

➔ 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. 90.  Frustrar ou fraudar, mediante ajuste, combinação ou 
qualquer outro expediente, o caráter competitivo do 
procedimento licitatório, com o intuito de obter, para si ou para 
outrem, vantagem decorrente da adjudicação do objeto da 
licitação:

      Pena - detenção, de 2 (dois) a 4 (quatro) anos, e multa.



  

XVI - facilitar ou concorrer, por qualquer forma, para 
a incorporação, ao patrimônio particular de pessoa 
física ou jurídica, de bens, rendas, verbas ou 
valores públicos transferidos pela administração 
pública a entidades privadas mediante celebração 
de parcerias, sem a observância das formalidades 
legais ou regulamentares aplicáveis à espécie;

XVII - permitir ou concorrer para que pessoa física 
ou jurídica privada utilize bens, rendas, verbas ou 
valores públicos transferidos pela administração 
pública a entidade privada mediante celebração de 
parcerias, sem a observância das formalidades 
legais ou regulamentares aplicáveis à espécie;



  

XVIII - celebrar parcerias da administração pública 
com entidades privadas sem a observância das 
formalidades legais ou regulamentares aplicáveis à 
espécie;

XIX - agir negligentemente na celebração, 
fiscalização e análise das prestações de contas de 
parcerias firmadas pela administração pública com 
entidades privadas;

➔ Uma falha formal é considerada pela lei um ato lesivo ao erário.



  

XX - liberar recursos de parcerias firmadas pela 
administração pública com entidades privadas sem 
a estrita observância das normas pertinentes ou 
influir de qualquer forma para a sua aplicação 
irregular.      

XXI - liberar recursos de parcerias firmadas pela 
administração pública com entidades privadas sem 
a estrita observância das normas pertinentes ou 
influir de qualquer forma para a sua aplicação 
irregular.

➔ Quem é o sujeito ativo? Participação causalmente relevante.



  

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, e lealdade às instituições, e 
notadamente:

(...)

VIII - descumprir as normas relativas à celebração, 
fiscalização e aprovação de contas de parcerias 
firmadas pela administração pública com entidades 
privadas.

➔ Elemento subjetivo: dolo



  

Art. 10. (…) XIX - agir negligentemente na 
celebração, fiscalização e análise das prestações 
de contas de parcerias firmadas pela administração 
pública com entidades privadas;

X

Art. 11. (…) VIII - descumprir as normas relativas à 
celebração, fiscalização e aprovação de contas de 
parcerias firmadas pela administração pública com 
entidades privadas.



  

Art. 23. As ações destinadas a levar a efeitos as sanções 
previstas nesta lei podem ser propostas:

(…) 

III - até cinco anos da data da apresentação à 
administração pública da prestação de contas final pelas 
entidades referidas no parágrafo único do art. 1o desta 

Lei.  
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