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ACÓRDÃO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0007636-39.2013.815.0011.
Origem : 1ª Vara da Fazenda Pública de Campina Grande.
Relator : Des. Oswaldo Trigueiro do Valle Filho.
Apelante : Flávio Romero Guimarães.
Advogado : Jolbeer Cristhian Barbosa Amorim (OAB/PB 13.971).
Apelado : Ministério Público do Estado da Paraíba.

APELAÇÃO  CÍVEL.  AÇÃO  CIVIL PÚBLICA
DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA.  PRE-
LIMINAR  DE  CERCEAMENTO  DE  DEFESA.
ACOLHIMENTO. INQUÉRITO CIVIL. VALOR
PROBATÓRIO RELATIVO. NECESSIDADE DE
CONTRAPROVA SOB O CRIVO DO CONTRA-
DITÓRIO.  AUSÊNCIA DE INSTRUÇÃO  PRO-
BATÓRIA.  JULGAMENTO  ANTECIPADO  DA
LIDE.  IMPOSSIBILIDADE.  ANULAÇÃO  DA
SENTENÇA. 

- Como se sabe, o inquérito civil é um procedimento
facultativo, o qual visa colher elementos probatórios e
informações para a propositura de ação civil pública. 

- De acordo com o entendimento do Superior Tribunal
de  Justiça,  os  elementos  probatórios  colhidos  no
inquérito  tem  valor  relativo,  porquanto  foram
colhidos sem a observância do contraditório, de modo
que  somente  devem  ser  afastados  quando  há
contraprova de hierarquia superior, ou seja, produzida
sob o crivo do contraditório

-  Se apenas  por  meio  de contraprova idônea,  a  ser
produzida sob o crivo do contraditório, é que podem
ser  desconstituídos  os  elementos  probatórios  do
inquérito civil, é forçoso concluir que a condenação
do  promovido  com  base  em  provas  produzidas
unilateralmente  pelo  autor  da  ação  civil  pública,
sobretudo sem lhe oportunizar a dilação probatória,
implica  cerceamento  do  direito  de  defesa,  com
violação aos princípios do contraditório e do devido
processo legal. 
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VISTOS, relatados e discutidos os presentes autos. ACOR-
DA a Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Paraíba,  ACOLHER
a preliminar de cerceamento do direito de defesa, anulando a sentença para de-
terminar o regular processamento do feito, nos termos do voto do relator, unâ-
nime.

Trata-se  de  Apelação  Cível interposta  por  Flávio  Romero
Guimarães (fls. 445/467), desafiando sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara
da Fazenda Pública de Campina Grande nos autos da Ação Civil Pública por
Ato de Improbidade Administrativa ajuizada pelo  Ministério Público do
Estado da Paraíba.

Na  peça  de  ingresso  (fls.  02/11),  o  Parquet  relatou  que  a
Prefeitura Municipal de Campina Grande, por meio da Secretaria Municipal
de Educação, Esporte e Cultura, tendo a frente, na época, o Sr. Flávio Romero
Guimarães, iniciou licitação do tipo convite (número 140/2007).

Aduziu  que,  em  06  de  junho  de  2007,  o  certame  foi
homologado, tendo como empresa vencedora a Ranier Indústria e Comércio
de  Móveis  e  Equipamentos,  com valor  global  de  R$  74.664,12  (setenta  e
quatro mil, seiscentos e sessenta e quatro reais e doze centavos), ao passo que
as demais perderam (Rescon Representação Comércio e Serviço do Nordeste
Ltda e Dican Comércio e Representações Ltda).

Em  seguida,  afirmou  que,  durante  as  investigações,  ficou
comprovada  tecnicamente  manipulação  das  propostas  concorrentes  no
procedimento em tela, conforme atesta o Relatório Técnico de lavra do Núcleo
Jurídico-Contábil do Ministério Público da Paraíba. Destacou que, dentre as
irregularidades,  foram  constatadas  as  seguintes:  igualdade  de  erros  de
concordância verbal nas propostas, ausência de exigências previstas no edital
de maneira semelhante, erros de digitação idênticos nas propostas e emissão
das certidões da Receita, INSS etc, em data prévia à abertura das propostas,
fato este que ocorreu para todas as empresas.

Enfatizou que, no termo de declarações do ex-sócio da empresa
concorrente Dican Comércio e Representações Ltda, Sr. Altair Lopes da Silva,
consta a afirmação de que o mesmo não assinou o documento de proposta de
preço, tendo, inclusive, declarado que nunca entrou a Prefeitura de Campina
Grande.

Após discorrer sobre cada conduta praticada pelo Secretário de
Educação, Esporte e Cultura de Campina Grande e pela empresa e enquadrá-
las  no art.  10,  caput  e  inciso  VIII  e  art.  11,  todos da  Lei  de Improbidade
Administrativa,  requereu  a  procedência  do  pedido  com  a  condenação  dos
promovidos nas sanções previstas no art. 12, inciso II, da Lei nº 8.429/1992.

Devidamente  notificado,  o  promovido  Flávio  Romero
Guimarães apresentou defesa preliminar (fls. 313/327), alegando que não tem
gerência sobre o procedimento licitatório, já que cabe a comissão de licitação
efetivar toda a licitação. Defendeu a inexistência de ilegalidade no certame,
visto que foi eleita a proposta mais vantajosa e de menor preço, inexistindo
prejuízo ao erário.
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Doravante,  discorreu  sobre  a  inexistência  de  improbidade
administrativa, ante a ausência de comprovação de dolo., má-fé e prejuízo ao
erário. Ao final, requereu a improcedência do pedido.

Despacho de recebimento da inicial  e citação do demandado
(fls. 387).

Contestação  apresentada  pelo  promovido  (fls.  390/408),
alegando, prefacialmente, a prescrição quinquenal. No mérito, defendeu que
todo o procedimento licitatório, inclusive a leitura das propostas e análise de
documentos, é feito perante a comissão de licitação,  de modo que o gestor
apenas figura quando da homologação, fiscalização dos serviços e pagamento.

Aduziu  a  inexistência  de  ilegalidade  no  certame,  já  que  a
proposta mais vantajosa e de menor preço foi eleita, não havendo que se falar
em prejuízo ao erário. Alegou que inexiste ato de improbidade administrativa,
em virtude da ausência de dolo, má-fé ou prejuízo ao erário. Ao final, pugnou
pela improcedência do pleito.

Embora devidamente citada, a empresa promovida não ofertou
defesa (fols. 410v).

Fazendo a entrega da prestação jurisdicional, o magistrado de
primeiro grau julgou procedente o pedido contido na exordial (fls. 411/426),
consignando os seguintes termos na parte dispositiva:

“Ante o exposto, fulcrado no art. 487, I do Código de
Processo Civil, cumulado com o art. 12, III, da Lei n]
8.429/1992,  JULGO  PROCEDENTE  O  PEDIDO,
para ato contínuo,  condenar os Representados nas
seguintes sanções:

A) Ressarcimento integral do dano no valor de R$
74.664,12 (Setenta e quatro mil seiscentos e sessenta
e  quatro  reais  e  doze  centavos),  atualizados
monetariamente e com juros legais de 1% ao mês a
partir do fato danoso;

B)Suspensão  dos  direitos  políticos  por  5  (cinco)
anos;

C)  Pagamento  de  multa  civil  no  valor
correspondente ao dano;

D) 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, pelo prazo de 05 (cinco) anos.

Custas pelo réu. Deixo de condená-la ao pagamento
de  honorários  advocatícios,  por  ser  incabível  seu
recebimento pelo Ministério Público (rt 729/202, JTJ
175/90).
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A sanção dos direitos políticos fica condicionada ao
trânsito em julgado desta decisão”.

Inconformado, o promovido Flávio Romero Guimarães interpôs
Recurso  Apelatório  (fls.  445/467),  aduzindo,  preliminarmente,  a  ofensa  ao
princípio da ampla defesa e do contraditório, tendo em vista a necessidade de
oitiva dos membros da Comissão Permanente de Licitação da Prefeitura de
Campina Grande. Também destaca a necessidade de prova pericial com o fito
de  atestar  se  a  assinatura  da  proposta  de preço  é  do  ex-sócio  da  empresa
concorrente Dican Comércio e Representações Ltda, Sr. Altair Lopes da Silva.

Defende que as provas utilizadas para sua condenação foram
produzidas no inquérito, assim como fez requerimento da produção de provas
em  sua  defesa,  mas  nenhum  despacho  de  indeferimento  foi  proferido
tampouco houve abertura da fase de dilação probatória.

No mérito, enfatiza que a Comissão Permanente de Licitação,
criada por Lei Municipal no ano de 2004, passou a ser responsável por todos
os  procedimentos  licitatórios  da  Administração  Direta  do  Município  de
Campina  Grande/PB,  de  modo  que  as  pessoas  ouvidas  no  inquérito  são
responsáveis  pelos  atos,  desde  a  formulação  e  publicação  do  edital  até  o
parecer jurídico atestando a regularidade do certame.

Ressalta que o procedimento de homologação do certame era
baseado nos autos praticados pela comissão permanente de licitação e com
base no parecer jurídico, não possuindo o recorrente gerência sobre o trâmite
do processo licitatório.

Doravante, enaltece o julgamento ultra petita, eis que a tese da
defesa foi lastreada na narrativa da inicial e nos documentos, contrapondo-se a
afirmação de afronta ao art.  10,  da Lei  de Improbidade Administrativa,  ao
passo que o magistrado formou seu convencimento com base no art. 12, inciso
III, da citada norma. 

Argumenta que não houve má-fé, dolo tampouco prejuízo ao
erário, uma vez que todos os bens fora entregues e os valores empenhados e
pagos, ocorrendo, inclusive, o cancelamento de empenho pela falta de entrega.
Por fim, requer o provimento do recurso.

Contrarrazões apresentadas (fls. 472/480).

A Procuradoria de Justiça opinou pela manutenção da sentença,
tendo em vista a comprovação da prática de ato de improbidade administrativa
(fls. 484/489).

É o relatório.

VOTO.

Presentes  os  requisitos  de  admissibilidade de acordo com os
termos  dispostos  no  novo  Código  de  Processo  Civil,  conheço  do  apelo,
passando à análise dos argumentos recursais. 
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Como pode ser visto do apelo do promovido, a controvérsia a
ser apreciada pela instância revisora consiste na análise do acerto da sentença
que julgou procedente o pedido contido na exordial, reconhecendo a prática
dos  atos  de  improbidade  administrativa  consistente  na  fraude  em
procedimento  licitatório,  com fundamento  nas  provas  acostados ao encarte
processual e produzidas no inquérito civil. 

DA PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DO DIREITO
DE DEFESA

A parte promovida arguiu, preliminarmente, o cerceamento do
seu direito de defesa, uma vez que não teria sido oportunizada a  produção
probatória, mais especificamente o depoimento de integrantes da comissão de
licitação e a perícia em documento.

Conforme relatado, o juízo  a quo  não intimou as partes para
que  apresentassem as  provas  que  pretendiam produzir,  tampouco  designou
qualquer  audiência  nos  presentes  autos;  tendo  julgado  a  demanda
antecipadamente sob o argumento de que a inicial se encontrava fundamentada
em documentos públicos que se encontrariam “imunes” a outras provas. 

Data vênia ao entendimento esposado pelo magistrado de base,
entendo  que  o  caso  dos  autos  não  comporta  julgamento  antecipado  pelas
razões que passo a expor. 

Pois bem. É certo que a condenação  por ato de improbidade
administrativa exige a prova da materialidade dos ilícitos praticados, sem a
qual não é possível punir o gestor público.

Como se sabe, o inquérito civil é um procedimento facultativo,
o qual visa colher elementos probatórios e informações para a propositura de
ação civil pública. Ainda, de acordo com o entendimento do Superior Tribunal
de Justiça, os elementos probatórios colhidos no inquérito tem valor relativo,
porquanto foram colhidos sem a observância do contraditório, de modo que
somente devem ser afastados quando há contraprova de hierarquia superior, ou
seja, produzida sob o crivo do contraditório. Vejamos:

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AÇÃO
CIVIL PÚBLICA. IMPROBIDADE. AUSÊNCIA DE
PREQUESTIONAMENTO.  SÚMULAS  282  E
356/STF. VIOLAÇÃO DOS ARTS. 9, 10 E 11 DA LEI
N.  8.429/92.  FUNDAMENTAÇÃO  DEFICIENTE.
SÚMULA  284/STF.  INQUÉRITO  CIVIL.  VALOR
PROBANTE  RELATIVO.  CONTRADITÓRIO  E
AMPLA  DEFESA.  INEXISTÊNCIA  DE
CONTRAPROVA.  VALIDADE.  PRECEDENTES.
SÚMULA  83/STJ.  1.  A  configuração  do
prequestionamento  pressupõe  debate  e  decisão
prévios  pelo  colegiado,  ou  seja,  emissão  de  juízo
sobre o tema. Se o Tribunal de origem não adotou
entendimento explícito a respeito do fato veiculado
nas  razões  recursais,  inviabilizada  fica  a  análise
sobre  a  violação  dos  preceitos  evocados  pelo
recorrente. 2. Verifica-se que a Corte de origem não
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analisou,  ainda  que  implicitamente,  o  art.  332  do
Código de Processo Civil.  Desse modo, impõe-se o
não conhecimento do recurso especial por ausência
de  prequestionamento,  entendido  como  o
indispensável  exame  da  questão  pela  decisão
atacada,  apto  a viabilizar  a pretensão recursal.  3.
Impende  assinalar  que,  no  caso  dos  autos,  o
agravante alega violação dos arts. 9º, 10 e 11 da Lei
n.  8.429/92,  de  forma  genérica,  sem  especificar
exatamente os pontos nos quais acredita ter havido
violação  da  legislação  federal.  Demais  disso,  as
razões  do  recurso  especial  devem  exprimir,  com
transparência e objetividade, os motivos pelos quais
os recorrentes visam reformar o decisum. Incidência
da Súmula 284/STF. 4. A jurisprudência desta Corte
sedimentou-se no sentido de que as "provas colhidas
no inquérito têm valor probatório relativo,  porque
colhidas sem a observância do contraditório, mas só
devem  ser  afastadas  quando  há  contraprova  de
hierarquia  superior,  ou  seja,  produzida  sob  a
vigilância  do  contraditório" (Recurso  Especial  n.
476.660-MG, relatora Ministra Eliana Calmon, DJ
de 4.8.2003)." 5. O Tribunal de origem afirmou que o
réu  não  produziu  prova  a  fim  de  afastar  as
conclusões  do  inquérito  civil.  Agravo  regimental
improvido.  (STJ/AgRg no  AREsp  572.859/RJ,  Rel.
Ministro  HUMBERTO  MARTINS,  SEGUNDA
TURMA, julgado em 18/12/2014, DJe 03/02/2015).
(grifo nosso).

No caso dos autos, durante o trâmite processual, o magistrado
de  primeiro  não  oportunizou  às  partes  a  produção  de  provas,  julgando
antecipadamente a lide, sob o argumento da desnecessidade de produção de
outros elementos probatórios.

Ora, se apenas por meio de contraprova idônea, a ser produzida
sob o crivo do contraditório, é que podem ser desconstituídos os elementos
probatórios  do  inquérito  civil,  é  forçoso  concluir  que  a  condenação  do
promovido com base em provas produzidas unilateralmente pelo autor da ação
civil  pública,  sobretudo  sem  lhe  oportunizar  a  dilação  probatória,  implica
cerceamento do direito de defesa, com violação aos princípios do contraditório
e do devido processo legal. 

Assim, deveria ter sido dado ao demandado a oportunidade de
produzir provas hábeis a rebater as alegações que lhes estão sendo imputadas,
como, no caso em apreço, a acusação de ter fraudado procedimento licitatório.

Com efeito, concebo que não pode uma condenação se basear
unicamente  em análise  de  provas  colhidas  num procedimento inquisitorial,
sem que a contraprova dos fatos possam ser trazidas aos autos, permitindo ao
julgador fazer sua livre apreciação sobre a matéria fática. 
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Vislumbro, assim, que houve o cerceamento do contraditório e
da ampla defesa, ferindo, também, o princípio da vedação da decisão surpresa
consagrado com o advento do Novo Código de Processo Civil. 

No mesmo sentido, esta Egrégia Corte de Julgadora e outros
Tribunais já decidiram:

“APELAÇÃO  CÍVEL.  AÇÃO  CIVIL  PÚBLICA.
IMPROBIDADE  ADMINISTRATIVA.
PRELIMINAR.  NULIDADE  DA  SENTENÇA.
CERCEAMENTO  DO  DIREITO  DE  DEFESA.
JULGAMENTO  ANTECIPADO  DA  LIDE  SEM
OPORTUNIZAR  A  PRODUÇÃO  DE  PROVAS.
CONDENAÇÃO  LASTREADA
EXCLUSIVAMENTE  NA  DECISÃO  NÃO
VINCULATIVA DO  TCE.  CERCEAMENTO  DE
DEFESA.  CONFIGURADO.  VIOLAÇÃO  AO
PRINCÍPIO DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA
DEFESA.  ACOLHIMENTO  DA  PREFACIAL.
ANULAÇÃO  DA  SENTENÇA.TJPB:  "Ofende  a
garantia constitucional do contraditório e da ampla
defesa  fundar-se  a  condenação  exclusivamente  em
elementos informativos do TCE, não ratificados em
juízo,  pois  do  contrário  o  Judiciário  seria  mero
órgão  homologador  das  decisões  das  Cortes  de
Contas. Não  obstante  o  valor  precário  da  prova
emprestada,  ela  é  admissível,  desde  que  não
constitua o único elemento de convicção a respaldar
o convencimento do julgador.  Por esses motivos,  o
direito fundamental à ampla defesa foi violado. Não
se  achando  a  causa  suficientemente  madura,  seu
julgamento antecipado, à luz do art. 330, I, do CPC-
1973,  enseja  a  configuração  de  cerceamento  de
defesa  do  Condenado  que,  oportunamente,  tenha
protestado  pela  produção  de  prova  necessária  à
demonstração  de  suas  pertinentes  alegações
Hipótese em que se deve anular a sentença, e ensejar
a abertura de regular instrução probatória."” (TJPB
-  Acórdão/Decisão  do  Processo  n.
00011182920138150271,  1ª  Câmara
EspecializadaCível,  Relator  Des.  JOSÉ  RICARDO
PORTO, j. em 28-03-2017). - Segundo o princípio da
livre  persuasão  racional,  a  dilação  probatória
destina-se ao convencimento do julgador, que, por
sua vez, pode rejeitar a produção de determinadas
provas por entendê-las irrelevantes para a formação
de  sua  convicção  ou  meramente  protelatórias  ao
andamento  do  processo.  Contudo  é  vedado  ao
magistrado  julgar  antecipadamente  a  lide,  sem
sequer oportunizar às partes a indicação das provas
que  pretendem  produzir,  máxime  quando  a
demanda  trata  de  questões  de  fato”.   (TJPB  -
Acórdão/Decisão  do  Processo
n.00000983520128150271, 2ª  Câmara Especializada
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Cível,  Relator  Desa.  MARIA  DAS  NEVES  DO
EGITO DE ARAÚJO DUDA FERREIRA., J. EM 04-
07-2017). (grifo nosso).

DIREITO AMBIENTAL. PROCESSO CIVIL.  AÇÃO
CIVIL  PÚBLICA  AMBIENTAL  PROPOSTA  PELO
MINISTÉRIO  PÚBLICO  EM  DESFAVOR  DO
MUNICÍPIO DE POUSO ALEGRE E DA COPASA.
OBRIGAÇÃO  DE  FAZER.  INQUÉRITO  CIVIL.
NATUREZA  INQUISITIVA.  VALOR  PROBATÓRIO
RELATIVO. PEDIDO DE DILAÇÃO PROBATÓRIA.
JULGAMENTO  ANTECIPADO  DA  LIDE.
CERCEAMENTO  DO  DIREITO  DE  DEFESA.
SENTENÇA  REFORMADA  EM  PARTE.   -  O
Superior Tribunal de Justiça há muito sedimentou o
entendimento segundo o qual o inquérito civil tem a
finalidade  de  impedir  o  ajuizamento  temerário  da
ação civil  pública,  sendo certo que o exercício do
direito de ação deve fundar-se em lastro probatório
mínimo.  - As provas colhidas no inquérito civil não
têm presunção  absoluta  de  veracidade,  haja  vista
que  são  produzidas  em  procedimento  de  cunho
inquisitivo  e  no  qual  não  há  garantia  ao
contraditório.   -  Assim,  se  o  réu,  além  da  prova
documental  anexada  à  contestação,  deseja  a
produção de prova técnica e outras que sejam úteis
para  desconstituir  aquelas  que  se  encontram  no
inquérito  civil,  não  pode  o  Juiz  a  quo  julgar
antecipadamente a lide sem que propicie ao réu a
condição de exercer o direito à ampla defesa e ao
contraditório de forma plena. (TJMG- Ap Cível/Rem
Necessária 1.0525.13.005799-1/001, Relator(a): Des.
(a)  Alberto  Vilas  Boas  ,  1ª  CÂMARA  CÍVEL,
julgamento em 04/07/2017, publicação da súmula em
12/07/2017).

AÇÃO  CIVIL  PÚBLICA  -  Improbidade
Administrativa  -  Município  de  Ibirá  -  Alegação  de
fracionamento indevido de  procedimento licitatório,
favorecendo a empresa ré, que se sagrou vencedora
nos 3 certames realizados - Condutas descritas que se
amoldariam ao disposto nos arts. 10, VIII, IX, da Lei
nº 8.429/92 - Requerimento expresso para produção
de provas formulado pelo autor e por um dos réus, em
cumprimento  à  determinação  judicial  -  Julgamento
antecipado da  lei,  na forma do art.  330,I,  do CPC,
com  a  procedência  do  pedido  -  Indeferimento  do
protesto  de  provas  formulado  pelas  partes,
notadamente o depoimento pessoal do réu e a prova
pericial, para constatação de que o fracionamento foi
indevido  –  Cerceamento  do  direito  à  produção  de
provas  caracterizado  –  Dilação  probatória  que  se
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afigura  necessária  à  análise  de  diversas  questões
controvertidas,  de  modo  a  possibilitar  a  cognição
plena e exauriente – Sentença fundada unicamente em
provas unilaterais, sem o crivo do contraditório e da
ampla defesa, oriundas de inquérito civil – Recursos
dos réus providos, para o fim de anular a r. sentença e
determinar o prosseguimento do feito, com a análise
das provas pleiteadas e posterior dilação probatória,
em  seus  trâmites  legais.  (TJ/SP,  APL
00155712320118260131,  11ª  Câmara  de  Direito
Público, Rel. Des. Oscild de Lima Júnior, julgado em
31/03/2015).

Pelas  razões  expostas,  ACOLHO  A  PRELIMINAR  DE
CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA, no  sentido  de  anular  a
decisão de primeiro grau, determinando-se o regular processamento do feito
com a abertura da devida instrução processual.

É COMO VOTO.

 Participaram  do  julgamento,  o  Exmo.   Des.  Luís  Silvio
Ramalho  Júnior,  o  Exmo  Dr.  Aluísio  Bezerra  Filho,  juiz  convocado  com
jurisdição plena, em substituição ao Exmo. Des. Abraham Lincoln da Cunha
Ramos,  e  o  Exmo.   Des.  Oswaldo  Trigueiro  do  Valle  Filho.  Presente  ao
julgamento, a Exma. Dra. Lúcia de Fátima Maia de Farias, Procuradora de
Justiça. Sala de Sessões da Segunda Câmara Especializada Cível do Tribunal
de Justiça do Estado da Paraíba, João Pessoa,10 de abril de 2018.

Oswaldo Trigueiro do Valle Filho
Desembargador Relator
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