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Relatório – Prédio sede das Promotorias de Justiça da Capital

No dia 21 de agosto de 1997 a Procuradoria Geral de Justiça celebrou Contrato
com a Construtora Proenter Engenharia Ltda., tendo como objeto a construção da sede das
Promotorias de Justiça da Capital, localizada na Av. Carlos Cunha, Jaracaty, na cidade de
São Luís/MA.
No dia 14 de dezembro de 1999 foi inaugurado e ocupado o prédio, passando a
ser a sede de trabalho dos Promotores de Justiça e dos servidores lotados nas Promotorias
de Justiça da Capital. Em 2000 houve queda do muro de arrimo do prédio, bem como
vazamentos e infiltrações nas salas e nos gabinetes, os quais foram recuperados.
No ano de 2007, o então Procurador-Geral de Justiça determinou a instauração
de Processo Administrativo determinando a realização de perícia, sendo ao final expedido
Laudo Pericial por peritos do Instituto Brasileiro de Avaliações e Perícias de Engenharia do
Maranhão (IBAPE-MA), resultante de vistoria realizada no referido prédio no período de 28
de março a 18 de abril de 2007, apontando a necessidade do reforço estrutural.
No dia 21 de dezembro de 2007 a Procuradoria Geral de Justiça celebrou o
Contrato nº 100/2007, no valor de R$ 1.367.456,98, com a empresa Castelo Branco
Serviços de Engenharia e Construtora Ltda., tendo como objeto “a reforma geral e reforço na
estrutura de concreto armado do prédio-sede das Promotorias de Justiça da Capital”, com
prazo de execução de 270 dias (9 meses), a contar do recebimento da ordem de serviço pela
empresa contratada.
No dia 16 de janeiro de 2008 foi recebida a ordem de serviço pela empresa, com
a entrega do prédio no dia 25 de abril de 2008, devido a problemas logísticos relativos à
transferência dos móveis e equipamentos das Promotorias de Justiça da Capital e à
adequação do edifício Garden Shopping, alugado para o funcionamento provisório das
referidas Promotorias de Justiça.
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No dia 10 de outubro de 2008 foi celebrado o 1º Aditivo de Prazo ao Contrato nº
100/2007, prorrogando o prazo de entrega da reforma do prédio-sede das Promotorias de
Justiça da Capital em mais 180 (cento e oitenta) dias, com início em 12 de outubro de 2008 e
término em 09 de abril de 2009.
No dia 07 de abril de 2009 foi celebrado o 2º Aditivo de Prazo ao Contrato nº
100/2007, prorrogando o prazo de entrega da reforma por mais 180 (cento e oitenta) dias,
com início em 10 de abril de 2009 e término em 07 de outubro de 2009, registrando,
expressamente, a impossibilidade de qualquer outra prorrogação.
No dia 15 de junho de 2009, a empresa Castelo Branco Engenharia e
Construtora Ltda requereu a celebração de um 3º aditivo de prazo ao Contrato nº 100/2007.
Em 03 de novembro de 2009 a Seção de Obras, Engenharia e Arquitetura da
PGJ emitiu relatório concluindo que a empresa Castelo Branco Engenharia e Construtora
Ltda dispôs de 630 (seiscentos e trinta) dias e não finalizou a obra, sequer atingindo metade
desta.
No dia 10 de novembro de 2009, a então Procuradora-Geral de Justiça proferiu
decisão, fundamentada nos princípios constitucionais, na Lei de Licitações e Contratos
Administrativos, na doutrina e nas diretrizes fixadas pelo Tribunal de Contas da União,
indeferindo o pedido de 3º aditivo de prazo ao Contrato nº 100/2007, determinando ainda: a)
a rescisão unilateral do Contrato nº 100/2007; b) a instauração de processo de licitação para
a contratação de outra empresa, para dar continuidade à reforma do prédio-sede das
Promotorias de Justiça da Capital; c) a instauração de sindicância para apurar
responsabilidades; d) a realização de auditoria dos contratos celebrados pela Procuradoria
Geral de Justiça.
Após a rescisão unilateral do Contrato nº 100/2007 firmado com a Castelo Branco
Serviços de Engenharia e Construtora Ltda, outros contratos foram firmados pela
Procuradoria Geral de Justiça (PGJ/MA) visando a conclusão da reforma do prédio-sede das
Promotorias de Justiça da Capital, descritos a seguir:
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01) Empresa PHD Engenharia Ltda
Objeto: Avaliação estrutural e projeto de recuperação/reabilitação estrutural do prédio-sede
das Promotorias de Justiça da Capital.
Contrato nº 043/2011
Início da execução: 06/06/2011 - Término: 06/12/2013
Custo Total: R$ 121.000,00
02) Empresa PHD Engenharia Ltda
Objeto: Consultoria técnica da recuperação e proteção da estrutura do prédio-sede das
Promotorias de Justiça da Capital.
Contrato nº 028/2012
Custo Total: R$ 513.000,00
03) Empresa Jatobeton Engenharia Ltda
Objeto: Recuperação e proteção estrutural do prédio-sede das Promotorias da Capital.
Contrato nº 80/2011
Início da execução: Jan/2012 - Término: Dez/2013
Custo Total: R$ 5.671.198, 30
04) Empresa Construtora Domus Ltda
Objeto: Reforma do prédio-sede das Promotorias de Justiça da Capital.
Contrato nº 48/2014
Início da execução: 26/06/2014
Custo Total: R$ 7.496.113,62
05) Empresa Fonmart Tecnologia Ltda
Objeto: Cabeamento estruturado e rede lógica do prédio-sede das Promotorias de Justiça da
Capital, referente ao fornecimento de infraestruturas de: Sistema de Cabeamento
Estruturado para Computadores, Ativos de Rede Local, Telefones, Câmeras e Outros
Dispositivos; Enlaces de Fibras Ópticas; Rede Elétrica Dedicada a TI (Comum para
Impressoras e Estabilizada e Ininterrupta para Computadores); Sistema de Controle de
Acesso (Indoor e Outdoor); Sistema de Detecção e Alarme de Incêndio - SDAI; Sistema
de Detecção, Alarme e Combate de Incêndio para Data Center - SDACI-DC e Salas de
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Telecomunicações; Sistema de Sonorização Ambiente/Emergência e Integração com os
Sistemas de Segurança Eletrônica e Gerenciamento Predial existentes na Sede da PGJMA, incluindo equipamentos, softwares, materiais, insumos e acessórios, serviços civis,
transporte de equipamentos e materiais, serviços de treinamentos operacionais e
operação assistida das infraestruturas e soluções a serem implantadas, além de
Instalações Complementares de Luminárias e Forro de Gesso Removível para atender
às necessidades da Sede das Promotorias de Justiça de Capital.
Contrato nº 26/2017
Início da execução: 27/07/2017
Custo Total: R$ 8.329.589,97
06) Empresa VR Climatização e Ar condicionado Ltda
Objeto: Sistema de Refrigeração do prédio-sede das Promotorias de Justiça da Capital.
Contrato nº 34/2017
Início da execução: 31/07/2017
Custo Total: R$ 2.837.620,00
Quanto à apuração de responsabilidade pelos problemas na reforma do prédiosede das Promotorias de Justiça da Capital, no dia 21 de outubro de 2009 foi instaurado no
Conselho Nacional do Ministério Público (CNMP) processo de Representação por Inércia ou
por Excesso de Prazo (RIEP nº 0.00.000.001142/2009-31), a partir de petição feita por Abel
José Rodrigues Neto, Danilo José de Castro Ferreira, Gladston Fernandes de Araújo e
Haroldo Paiva de Brito, todos Promotores de Justiça do Estado do Maranhão.
Na referida representação os requerentes postularam a fixação de prazo para que
a Administração Superior do MPMA rescindisse o contrato com a empresa faltosa e fosse
contratada nova empresa capaz de concluir a obra, ou mesmo para obrigar a construtora a
retomar definitivamente a conclusão da reforma do prédio-sede.
Os autos foram inicialmente distribuídos ao Conselheiro Bruno Dantas
Nascimento, o qual requisitou informações à PGJ/MA, que apontou a perda do objeto da
RIEP, tendo em vista a decisão da Administração Superior que culminou com a rescisão do
Contrato nº 100/2017 e a abertura de novo procedimento licitatório, bem como a instauração
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de processo disciplinar para apurar responsabilidade pelo atraso na obra de reforma do
prédio-sede das Promotorias de Justiça da Capital.
Em virtude do término do mandato do Conselheiro Bruno Dantas Nascimento em
setembro de 2011, os autos foram redistribuídos ao Conselheiro Tito Souza do Amaral, o
qual, em 13 de junho de 2012, após tramitação regular e as diligências necessárias, julgou
exaurido o objeto da RIEP, determinando o seu arquivamento, cabendo destacar os seguintes
trechos da decisão:
(…)
Compulsando os autos, observo que, na primeira oportunidade
em que se manifestou (Ofício nº 312/2010-ASS/GPGJ, de 30/03/2010), a
dirigente daquela unidade ministerial já havia dado conta da adoção das
seguintes providências (fl. 95):
“(…) (rescisão do contrato e contratação de outra empresa para
dar continuidade à reforma do prédio-sede das promotorias de justiça da
Capital) já foi objeto da decisão proferida no dia 03 de novembro de 2009
pela Procuradora-Geral de Justiça signatária, da qual constam, entre outras
determinações: a) a rescisão unilateral do Contrato nº 100/2007 (contratação
da reforma); b) a instauração de processo de licitação, para a contratação de
outra empresa, a fim de dar continuidade à reforma, e; c) a abertura de
processo disciplinar, para apurar responsabilidade pelo atraso verificado na
reforma em questão.”
Portanto, evidencia-se que, pouco tempo após a sua
apresentação a esta Conselho Nacional, a presente RIEP já havia perdido
seu objeto, ainda que parcialmente, ante a coincidência entre o segundo item
do pedido dos requerentes e as providências adotadas pela PGJ/MA.
Constato ainda que, como bem salientado, já àquela época, a
adoção das referidas providências deu-se ex offício (fl. 114), vez que
somente foi cientificada formalmente da tramitação desta RIEP em fevereiro
de 2010 (fl. 91), enquanto a decisão administrativa que culminou nas
providências adrede elencadas data de novembro de 2009.
Observo, ademais, que juntamente com as informações
prestadas pelo requerido em março de 2010, foram colacionadas as cópias
de todos os procedimentos administrativos relacionados à controvérsia
(volumes II a XVII), inclusive aquele referente à licitação para contratação da
empresa responsável pelas obras de reforma.
Verifico, pois, que a farta prova documental então disponível já
seria suficiente à pronta elucidação dos fatos narrados pelos requerentes
para o julgamento dos pedidos formulados.
(…)
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Por seu turno, a PGJ/MA recapitulou os fatos atinentes à
controvérsia, dos quais destaco: a) licitação da reforma geral e reforço na
estrutura do prédio; b) transferência das instalações para a sede provisória e
entrega do edifício à licitante vencedora; c) rescisão unilateral do contrato
pela administração superior do MP/MA, após duas prorrogações de prazo; d)
nova licitação, declarada fracassada, ante a inabilitação da única licitante; e)
contratação de empresa para elaboração de projeto de recuperação e
reabilitação estrutural do prédio; f) celebração de contrato (vol. XXIV, fl. 6011)
com prazo de conclusão ficado em 540 (quinhentos e quarenta) dias.
(…)
Portanto, considero demonstrada a não ocorrência do alegado
estado de inércia da PGJ/MA, ante a proativa atuação de sua representante
máxima na busca de soluções e da efetiva adoção de providências tendentes
à finalização das obras.
(…)
Embora transcorridos mais de 4 anos desde o início das obras e
a perspectiva de sua conclusão somente em 2013, considero plenamente
justificados nos autos os diversos fatores determinantes da dilação de prazo,
não restando, ao meu sentir, até o presente momento, mais providências a
serem adotadas por este Conselho.
Ante o exposto, indefiro a emenda à inicial requerida à fl. 5944,
por incabível em sede de alegações finais (RICNMP, art. 142 c/c art. 284 do
CPC) e, considerando a adoção, pelo requerido, das providências acima
elencadas, julgo exaurido o objeto da presente RIEP, pelo que determino seu
arquivamento (RICNMP, art. 46, inciso X, alínea “b”), sem prejuízo de nova
provocação desde Conselho, em razão de fotos supervenientes.

Já em relação à responsabilidade pessoal pelos problemas detectados na
construção e reforma do prédio-sede das Promotorias de Justiça da Capital, foram adotas as
seguintes providências:
01) Sindicância Portaria nº 4447/2009-GPGJ, de 11/11/2009, instaurada com a
finalidade de apurar responsabilidades pelo atraso na reforma do prédio sede das
Promotorias de Justiça da Capital, que contribuíram para a decisão de rescisão do Contrato
nº 100/2007, celebrado no dia 21/12/2007, entre a Procuradoria Geral de Justiça e a
empresa Castelo Branco Serviços de Engenharia Construtora Ltda., tendo como objeto a
Reforma Geral e Reforço de Estrutura de Concreto Armado do Prédio Sede das Promotorias
de Justiça da Capital, ampliada pela Portaria Reservada nº 01/2011-GPGJ, de 04/01/2011.
02) Sindicância Portaria nº 952/2011-GPGJ, de 04/03/2011, instaurada com a
finalidade de restaurar o projeto estrutural de concreto armado do prédio-sede das
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Promotorias de Justiça da Capital.
Em 15 de março de 2011, a então Procuradora-Geral de Justiça encaminhou
Ofício nº 375/2011-ASS/GPGJ ao Conselho Nacional do Ministério Público, representando
pela avocação das Sindicâncias instauradas pelas Portarias nº 4447/2009-GPGJ e 952/2011GPGJ, com fundamento nos artigos 87 a 89 do Regimento Interno do CNMP e no art. 130-A,
§ 2º, III, da CF/1988.
O pedido de avocação gerou o Processo CNMP nº 0.00.000.000397/2011-09 e
teve por base os seguintes argumentos:
A) A Sindicância nº 4447/2009-GPGJ foi instaurado em 10 de dezembro de 2009,
tendo a Comissão Sindicante expedido relatório com caráter inconclusivo, de modo que a
então Procuradora-Geral de Justiça, em 04/01/2011, acolhendo parecer da Assessoria
Especial, decidiu dissolver a Comissão Sindicante compondo outra, e ampliou o objeto da
referida Sindicância;
B) Considerando que os membros do Ministério Público consultados para integrar
a nova comissão declinaram da designação, alegando motivos de impedimento ou suspeição
de variada ordem, somente no início de 2011 foi possível compor a nova Comissão
Sindicante, por meio da Portaria Reservada nº 01/2011-GPGJ;
C) A Assessoria de Controle Interno e Auditoria da PGJ/MA comunicou
dificuldades para realizar auditoria no contrato referente à construção do prédio-sede das
Promotorias de Justiça da Capital e os resultados dos trabalhos de uma Comissão Técnica
Contábil e de Engenharia, designada para apurar autoria e quantum de valores em torno da
rescisão unilateral do Contrato nº 100/2007, divergiram dos resultados contidos no Relatório
de Auditoria realizado pelo TCE;
D) Grande dificuldade do quadro de servidores da Procurador-Geral de Justiça
em apurar fatos rigorosamente técnicos e dificuldade operacional em dar andamento à
investigação;
E) Necessidade de realizar uma grande quantidade de levantamentos
investigatórios de natureza testemunhal e técnico-pericial;
F) A Sindicância nº 952/2011-GPGJ foi instaurado em 04 de março de 2011 para a
restauração do projeto estrutural da construção do prédio-sede das Promotorias de Justiça da
“2018 – 30 anos da Constituição Cidadã: O Ministério Público na construção da democracia”
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Capital, mantendo estreita conexão com a Sindicância nº 4447/2009-GPGJ, logo, havendo a
mesma dificuldade do quadro de servidores da PGJ em apurar fatos rigorosamente técnicos,
bem como a imensa dificuldade operacional de dar andamento à investigação.
Por todo o exposto, a então Procuradora-Geral de Justiça decidiu pela avocação
de ambas as sindicâncias (Portarias nº 4447/2009-GPGJ e 952/2011-GPGJ) pelo Conselho
Nacional do Ministério Público, para que conduzisse as investigações visando a apuração
disciplinar dos fatos relacionados à construção e à reforma do prédio-sede das Promotorias
de Justiça da Capital.
O pedido de avocação (Processo CNMP nº 0.00.000.000397/2011-09) teve como
relatora a Conselheira Sandra Lia Simón, sendo que no dia 19 de julho de 2011 foi julgado
procedente e os autos remetidos à Corregedoria Nacional.
O Conselho Nacional do Ministério Público, em 29 de setembro de 2011,
instaurou o Procedimento Avocado nº 0.00.000.001385/2011-93, para cuja instrução foram
encaminhadas as sindicâncias instauradas pelas Portarias nº 4447/2009-GPGJ e 952/2011GPGJ.
O Procedimento Avocado nº 0.00.000.001385/2011-93 foi arquivado com base em
decisão do então Corregedor Nacional do Ministério Público, Cláudio Henrique Portela do
Rêgo, datada de 31/05/2016 e publicada no Diário Eletrônico do CNMP, caderno processual,
p. 07, do dia 02/06/2016, merecendo destacar os seguintes trechos da decisão:
II – PORTARIA nº 4447/2009 (IRREGULARIDADES NA CONSTRUÇÃO E
REFORMA DO EDIFÍCIO-SEDE DAS PROMOTORIAS DE JUSTIÇA DA
CAPITAL)
(…)
O objeto da investigação está delimitado em dois fatos distintos:
a inexecução do contrato de reforma do Edifício-Sede das Promotorias de
Justiça da Capital (Contrato n° 100/2007); e as irregularidades identificadas
na construção da referida edificação, ocorrida entre os anos de 1997 e 1999.
Quanto ao primeiro fato, não há dúvida de que o processo de
contratação e execução da obra de reforma da Sede das Promotorias de
Justiça da Capital apresentou sérias irregularidades, que vão desde a fase
de elaboração do projeto básico à fiscalização do andamento dos trabalhos.
(…)
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No entanto, especial atenção foi direcionada à Seção de
Engenharia da Procuradoria-Geral de Justiça, órgão encarregado de
fiscalizar a correta execução do contrato e cuja chefia era exercida pelo
servidor João de Jesus Nogueira de Macedo.
(…)
A tese defensiva sustentada pelo investigado para eximir-se não
é capaz de afastar a sua responsabilidade pelo atraso. Na condição de fiscal
da obra, impunha-se ele o dever de determinar as medidas necessárias a
sanar as irregularidades verificadas na execução da obra ou, se escapar às
suas atribuições, ao menos comunicar à autoridade competente para a
adoção de providências.
(…)
Portanto, a autorização indevida para a execução de serviços
não previstos no contrato sem a realização de termo aditivo, conforme
exigido pela Lei Geral de Licitações, é falta imputável ao servidor João de
Jesus Nogueira de Macedo.
(…)
Conclui-se, portanto, pela existência de indícios suficientes de
materialidade e autoria que permitem atribuir ao servidor João de Jesus
Nogueira de Macedo a prática de faltas funcionais previstas no Estatuto dos
Servidores Públicos Civis do Estado do Maranhão (Lei n° 6.107/94), por
violação aos deveres previstos nos arts. 209, incisos I, III e VII, bem como a
prática de conduta prevista no art. 228, incisos IV e X, sujeitando-se,
portanto, à pena de demissão, na forma do art. 221, inciso IV, da lei de
regência.
Não obstante a gravidade das condutas evidenciadas, a
responsabilização funcional do referido servidor encontra óbice na extinção
da pretensão disciplinar da Administração Pública pelo advento da prescrição
prevista no art. 233 da Lei Estadual 6.107/94.
(…)
Considerando que os fatos aqui investigados se deram nos anos
de 2008 e 2009, tendo o procedimento investigatório sido iniciado em 11 de
novembro de 2009, data da expedição da portaria de instauração da
sindicância, revela-se inegável a incidência da prescrição quinquenal,
mesmo após o desconto do prazo legal (sessenta dias) para a conclusão do
procedimento.
(…)
Forçoso reconhecer, portanto, a inexistência de justa causa para
a instauração de processo administrativo disciplinar em face do servidor João
de Jesus Nogueira de Macedo pelo fatos apurados em razão da
superveniência da extinção da pretensão sancionatória da Administração
Pública.
III – PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 1663AD/2011 (APURAÇÃO DAS
CAUSAS DO DESAPARECIMENTO DO PROJETO ESTRUTURAL DE
CONCRETO ARMADO DO EDIFÍCIO-SEDE DAS PROMOTORIAS DE
JUSTIÇA DA CAPITAL)
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(…)
Em que pese a brevidade das diligências realizadas pelo órgão
disciplinar de origem, o contexto das provas produzidas já permitem entrever
um prognóstico negativo para a fundamentar o encerramento da investigação
em virtude da evidente inviabilidade de um resultado útil.
A prova testemunhal colhida durante os trabalhos da Comissão
Sindicante nada esclareceram quanto ao paradeiro dos projetos
desaparecidos, tampouco quanto possíveis responsáveis pelo extravio.
(…)
Do contexto dos autos, não se vislumbra linha investigatória útil
à elucidação dos fatos. Com efeito, a realização de novas diligências para a
inquirição dos servidores e membros envolvidos à época do
desaparecimento, além de dispendiosa, não trará informações outras que
não aquelas já consignadas pelos testemunhos constantes dos autos.
Ademais, com o decurso do longo lapso temporal entre o ocorrido e a
presente data, é razoável supor que as memórias acerca do ocorrido já se
tenham esvanecido.
Portanto, diante do esgotamento das diligências de
investigações, ausentes elementos mínimos de materialidade e autoria da
prática de ilícitos funcionais, não resta outra solução que não o arquivamento
do procedimento investigatório.
IV – CONCLUSÃO
Em conclusão, realizadas as diligências necessárias à apuração
dos fatos sob investigação, não havendo elementos que justifiquem a
deflagração de processo administrativo disciplinar em face dos membros e
servidores envolvidos, determino o arquivamento dos procedimentos
avocados.

Deste modo, em termos administrativos, o CNMP já se manifestou sobre todos os
aspectos atinentes aos problemas detectados na construção/reforma da sede das
Promotorias de Justiça da Capital, finalizando a referida questão.
O prédio das Promotorias de Justiça da Capital foi reinaugurado em 15/03/2018.
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RELATÓRIO FOTOGRÁFICO DA REFORMA DO PRÉDIO DAS PROMOTORIAS
DE JUSTIÇA DA CAPITAL
Reforma geral e reforço da estrutura de concreto. Contrato nº 100/2007 * (Empresa
Castelo Branco Serviços de Engenharia e Construtora Ltda)
* Contrato rescindido em Nov/2009

Recuperação e proteção estrutural. Contrato nº 80/2011 (Empresa Jatobeton Ltda)
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Reforma geral do prédio. Contrato nº 48/2014 (Empresa Construtora Domus Ltda)
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MATÉRIAS PUBLICADAS NA PÁGINA ELETRÔNICA DO MPMA SOBRE A REFORMA DO
PRÉDIO DAS PROMOTORIAS DE JUSTIÇA DA CAPITAL

https://www.mpma.mp.br/index.php/lista-de-noticias-gerais/4837-reforma-das-promotorias-dejustica-da-capital-e-inspecionada
Publicado em 10/07/2012

https://www.mpma.mp.br/index.php/lista-de-noticias-gerais/5373-obras-das-promotorias-dacapital-e-procuradoria-geral-de-justica-sao-vistoriadas
Publicada em 31/10/2012
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https://www.mpma.mp.br/index.php/lista-de-noticias-gerais/5708-predio-das-promotorias-dejustica-da-capital-e-vistoriado
Publicado em 19/12/2012

https://www.mpma.mp.br/index.php/lista-de-noticias-gerais/5789-membros-do-ministeriopublico-visitam-predios-em-obras
Publicado em 15/01/2013
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https://www.mpma.mp.br/index.php/lista-de-noticias-gerais/7705-predios-do-mpma-em-sao-luissao-vistoriados
Publicada em 21/11/2013

https://www.mpma.mp.br/index.php/lista-de-noticias-gerais/8541-sao-luis-assinado-contratopara-conclusao-das-obras-das-promotorias-da-capital
Publicada em 23/05/2014
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https://www.mpma.mp.br/index.php/lista-de-noticias-gerais/10278-administracao-superiorvistoria-obras-do-ministerio-publico
Publicado em 28/05/2015
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