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Acórdão
APELAÇÃO CÍVEL Nº 0017978-95.2009.815.2001   – João Pessoa - PB.
RELATORA : Desª Maria de Fátima Moraes Bezerra Cavalcanti.
APELANTE : Ministério Público do Estado da Paraíba.
APELADO 01 : Jefferson Pereira da Costa e Silva
ADVOGADO : Marco Aurélio de Medeiros Villar (OAB/PB nº 12.902)
APELADO 02 : José Gomes da Costa Neto-ME
ADVOGADO : Mariana Wanderley Cabral (OAB/PB nº15.766)
APELADO 03 : Centro Oeste Rações S/A
ADVOGADO : Leila Regina Alves (OAB/SP nº 115.090)

APELAÇÃO  –  AÇÃO  CIVIL PÚBLICA – PRELIMINAR  -
CERCEAMENTO  DO  DIREITO  DE  DEFESA –  DEVIDO
PROCESSO  LEGAL  E  PRINCÍPIO  DA  COOPERAÇÃO
JULGAMENTO  ANTECIPADO  DA  LIDE  –  PROVAS
SUFICIENTES NOS AUTOS – LIVRE CONVENCIMENTO
MOTIVADO – NÃO ACOLHIMENTO.
Analisando-se o cotejo probatório dos autos e levando em
consideração os princípios da economia processual e da
celeridade  na  prestação  jurisdicional,  os  quais  devem
informar  o  processo  civil,  parece-me  desnecessária  a
produção de novas provas, na medida em que se mostram
bastantes os documentos acostados aos autos.

IMPROBIDADE  ADMINISTRATIVA - ARTS. 10 E 11 DA LEI
8.429/92  –  EX-COMANDANTE  DO  1º  ESQUADRÃO  DE
POLÍCIA  MONTADA  DA  PMPB  E  EMPRESAS
VENCEDORAS  DO  PREGÃO  PRESENCIAL  PARA
AQUISIÇÃO  DE  RAÇÃO  E  FENO  –  PROCEDIMENTO
JULGADO  REGULAR  PELO  TRIBUNAL DE  CONTAS  –
DANO AO ERÁRIO - AUSÊNCIA DE EFETIVO PREJUÍZO
MATERIAL  COMPROVADO  –  VIOLAÇÃO  AOS
PRINCÍPIOS  DA  ADMINISTRAÇÃO  –  AUSÊNCIA  DE
DOLO  GENÉRICO  NAS  CONDUTAS  –
IRREGULARIDADES  SANÁVEIS  NA  SEARA
ADMINISTRATIVA  –  ATOS  DE  IMPROBIDADE  NÃO
EVIDENCIADOS  -  PRECEDENTES  STJ  –  NÃO
OCORRÊNCIA - IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO INICIAL -
RECURSO DESPROVIDO. 

Seguindo  a  linha  de  entendimento  do  Egrégio  Superior
Tribunal de Justiça, a configuração do ato de improbidade

1



 Apelação Cível nº.0017978-95.2009.815.2001

que cause prejuízo ao erário necessita da comprovação do
efetivo  prejuízo  material  como  critério  objetivo,  além  da
demonstração do nexo de causalidade entre a ação e ou
omissão e o prejuízo  ao erário,  admitindo-se as condutas
nas modalidades culposa e dolosa.

Para  caracterização  da  prática  de  ato  de  improbidade
administrativa previsto no artigo 11, incisos I e II da Lei nº
8.429/92, mostra-se indispensável a demonstração do dolo
genérico  do  agente  público  no  sentido  de  praticar  ato
visando  fim  proibido  em  lei  ou  regulamento  ou  diverso
daquele  previsto;  ou retardar  ou  deixar  de  praticar,
indevidamente, ato de ofício. 

A análise do pregão presencial  realizada pelo Tribunal de
Contas  demonstrou  a  existência  de  falhas  sanáveis,  de
forma que não considerou os fatos denunciados capazes de
macular o procedimento licitatório, o qual foi julgado regular.
De  igual  forma,  o  arcabouço  processual  constatou  a
existência  de  irregularidades,  entretanto,  incapazes  de
serem caracterizadas como atos de improbidade. 

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acima identificados:

ACORDA  a  Primeira  Câmara  Cível  do  Tribunal  de  Justiça  da
Paraíba,  por  unanimidade,  REJEITAR  A  PRELIMINAR  E,  NO  MÉRITO,
NEGAR PROVIMENTO AO APELO.

RELATÓRIO

Trata-se de  Apelação Cível interposta pelo  Ministério Público
do Estado da Paraíba hostilizando sentença oriunda da 6ª Vara da Fazenda
Pública  da  Capital,  prolatada  nos  autos  de  Ação  Civil  Pública  de
Responsabilidade por Ato de Improbidade Administrativa movida em face
de Jefferson Pereira da Costa e Silva, José Gomes da Costa Neto-ME  e
Centro Oeste de Rações S/A.

Os promovidos/apelados  são,  respectivamente,  ex-Comandante
do  1º  Esquadrão  de  Polícia  Montada  “Cel.  Calixto”,  da  Polícia  Militar  da
Paraíba;  e  os  demais,  vencedores  do  Pregão  Presencial  para  registro  de
preços nº 085/2008 da SEAD/PB, para o fornecimento de feno e ração petizada
para o referido Batalhão.

Segundo  relatos  da  inicial,  o  1º  promovidos/apelado  teria
cometido  diversas  irregularidades,  consubstanciadas  no  favorecimento  do
agente  público  aos  licitantes  vencedores,  com a  emissão  de  atestados  de
capacidade técnica exigidos pelo certame em desconformidade com a lei de
licitações,  bem como na  emissão  de  atesto  antecipado  do  recebimento  de
mercadoria  e  omissão  na  verificação  posterior  do  quantitativo  efetivamente
entregue.
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No que tange aos licitantes,  asseverou a existência de conluio
com  o  objetivo  de  figurarem  como  os  únicos  vencedores  do  certame,  na
medida em que forneceram preços em patamar superior aos de mercado na
consulta realizada pela Administração. Em seguida, afirmou o  Parquet que o
relatório oriundo da Controladoria Geral do Estado confirmou a existência de
prejuízos  no  valor  de  R$  55.562,30  (cinquenta  e  cinco  mil  quinhentos  e
sessenta e dois reais e trinta centavos) pelos desvios na entrega do feno e da
ração entre os meses de junho e outubro de 2008, razão pela qual pleiteou que
houvesse a condenação às penas insertas nos artigos 10, caput e incisos I, VIII
e X; e 11, caput e incisos I e II, acarretando nas sanções previstas no art. 12,
inciso II, todos da Lei nº 8.429/92.

Na sentença vergastada, o magistrado a quo julgou improcedente
o pedido, por entender inexistir nos autos a comprovação de efetivo dolo na
conduta dos promovidos, bem como dano ao erário. 

Procurando a reforma do  decisum, o Ministério Público Estadual
interpôs  o  vertente  recurso,  arguindo,  preliminarmente,  o  cerceamento  do
direito de defesa no julgamento antecipado da lide, uma vez que não abriu
prazo para a apresentação de provas que entendia pertinentes.

No  mérito,  assevera  o  Parquet que  as  provas  carreadas  aos
autos demonstram que houve favorecimento pelo Major QOPM JEFFERSON
PEREIRA DA COSTA E SILVA, para as empresas JOSÉ GOMES DA COSTA
NETO  ME  e  CENTRO  OESTE  RAÇÕES  S/A  desde  o  fornecimento  dos
documentos  (atestado  de  capacidade  técnica),  utilizados  no  pregão
presencial  nº  085/2008,  passando  pela  aposição  de  atesto  antecipado  de
recebimento  de  mercadoria  até  a  omissão  da  verificação  e  posterior  de
recebimento dos produtos da licitação referida.

Destaca que o controle  exercido  pelo Tribunal  de  Contas  não
pode impedir  a  atuação do Poder Judiciário  na defesa da legalidade e da
moralidade administrativa, ressaltando que os réus desobedeceram os artigos
10, caput e incisos I, VIII, e X (corrupção favorecimento) e artigo 11, caput, e
incisos I e II (corrupção solapamento), da Lei nº 8.429/92.

Prossegue  aduzindo  que  os  atos  atentatórios  contra  os
princípios que regem a Administração Pública não pressupõem dano ao erário
e  tampouco  o  enriquecimento  ilícito  do  agente  ímprobo,  bastando  a
subsunção da conduta ilegal à norma do art. 11 da Lei nº 8.429/92, afirmando,
ainda, a desnecessidade de dolo ou culpa.

Por  fim,  pugnou  pelo  provimento  da  Apelação  e  consequente
julgamento  de  procedência  da  ação,  com  a  aplicação  das  penalidades
previstas na lei de regência.

Devidamente  intimados,  apenas  Centro  Oeste  Rações  S/A
apresentou  contrarrazões  ao  recurso  às  fls.  1.160/1.167,  pugnando  pela
manutenção do decisum.
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No parecer de fls.  1.173/1.780, a douta Procuradoria de Justiça
opinou pela rejeição da preliminar e, no mérito,  pelo provimento parcial  do
recurso, a fim de que seja a demanda julgada parcialmente procedente, com
a  aplicação  aos réus de  sanção  de  pagamento  de  multa  civil,  no  valor
correspondente aos desvios ocorridos na entrega dos produtos oriundos do
procedimento licitatório objeto da demanda.

VOTO

De início, esclareço que o recurso será analisado sob a égide da
Lei  nº 5.869/73,  tendo  em  vista  que  os  atos  jurídicos  processuais,
notadamente  a  sentença  e  o  recurso  apelatório,  tiveram  seus  efeitos
consumados ainda sob a vigência desse regramento, não obstante a entrada
em vigor da Lei nº 13.105/2015, que instituiu o novo Código de Processo Civil.

1. Preliminar de Cerceamento de Defesa

Nas razões do recurso, alega o apelante que ficou evidenciado o
cerceamento  do  direito  de  defesa  do  réu,  tendo  em  vista  a  ausência  de
intimação às partes para a produção probatória, especialmente testemunhal,
maculando a sentença e ferindo diretamente o devido processo legal.

Analisando-se  o  cotejo  probatório  dos  autos  e  levando  em
consideração  os  princípios  da  economia  processual  e  da  celeridade  na
prestação jurisdicional, os quais devem informar o processo civil, parece-me
desnecessária a produção de novas provas, na medida em que se mostram
bastantes os documentos acostados aos autos.

Vale  lembrar  que  a  necessidade  de  realizar  a  produção  de
provas  deve  ser  sopesada  pelo  magistrado  de  forma  prudente.  Havendo
elementos  suficientes  para  formar  o  seu  convencimento  ou  envolvendo  a
matéria apenas questões de direito,  não há razão para novas provas, não
caracterizando violação ao princípio  basilar  da ampla defesa (inciso LV do
artigo 5º da Constituição  Federal)  o  julgamento  do  processo  no  estado  em
que se encontra.

Consoante reza o art. 370 do Código de Processo Civil, caberá a
juiz, de ofício ou a requerimento da parte, determinar as provas necessárias à
instrução  do  processo,  indeferindo  as  diligências  inúteis  ou  meramente
protelatórias.

Nessa  esteira,  mostrando-se  desnecessária  ao  julgamento  da
demanda  a  realização  de  novas provas testemunhais ou  periciais,  não  se
vislumbra  cerceamento  de  defesa  no  ato  do  magistrado  que  julga
antecipadamente o feito, independentemente de sua produção.

No  presente  caso,  observa-se  que  os atos de  improbidade
imputados aos promovidos se baseiam em supostas irregularidades cometidas
no processamento do Pregão Presencial para registro de preços nº 085/2008
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da  SEAD/PB,  para  o  fornecimento  de  feno  e  ração  petizada  para  o  1º
Esquadrão de Polícia Montada “Cel. Calixto”, da Polícia Militar da Paraíba.

Assim, não há dúvidas que os documentos carreados aos autos,
em especial  a  cópia do referido procedimento  administrativo,  bem como o
julgamento  emanado  do  Tribunal  de  Contas mostram-se  suficientes ao
deslinde da controvérsia, revelando-se impertinente e inútil, pois, a reabertura
da fase instrutória, conforme requerido pelo Parquet.

Nesse sentido:

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO CIVIL
PÚBLICA.  IMPROBIDADE  ADMINISTRATIVA. LEI  DE
RESPONSABILIDADE FISCAL. ASSUNÇÃO DE DÍVIDA
NOS DOIS ÚLTIMOS QUADRIMESTRES DO MANDATO.
ART. 42 DA LC 101/2000.  JULGAMENTO ANTECIPADO
DA  LIDE.  CERCEAMENTO  DE  DEFESA  NÃO-
CONFIGURADO.  REEXAME  DE  PROVAS:  SÚMULA
7/STJ. CONFIGURAÇÃO DO ELEMENTO SUBJETIVO.
1.  Não  ocorre  cerceamento  de  defesa  por  julgamento
antecipado da lide, quando o julgador ordinário considera
suficiente a instrução do processo.
2.  É  inadmissível  o  recurso  especial  se  a  análise  da
pretensão da recorrente demanda o reexame de provas.
3. O posicionamento firmado pela Primeira Seção é que
se  exige  dolo,  ainda  que  genérico,  nas  imputações
fundadas  nos  arts.  9º e 11 da  Lei 8.429/1992
(enriquecimento ilícito e violação a princípio), e ao menos
culpa, nas hipóteses do art. 10 da mesma norma (lesão
ao erário).
4.  Recurso  especial  parcialmente  conhecido  e  não
provido.1

Dessa forma, rejeito a preliminar aventada.

2. Mérito

Cuida-se  de  Apelação  Cível  contra  a  sentença  que  julgou
improcedente  o  pedido  formulado  na  Ação  Civil  Pública  por  Ato  de
Improbidade  Administrativa  proposta  pelo  Ministério  Público  do  Estado  em
face de Jefferson Pereira da Costa e Silva, José Gomes da Costa Neto-ME e
Centro Oeste de Rações S/A.

Narrou-se, na exordial, que os réus teriam incorrido na prática de
atos de improbidade causadores de prejuízo ao erário, além de violadores aos
princípios da administração pública, descritos nos artigos 10, caput e incisos
I,  VIII,  e  X  (corrupção  favorecimento)  e  artigo  11,  caput,  e  incisos  I  e  II
(corrupção solapamento), da Lei nº 8.429/92.

1  STJ, REsp 1252341 SP 2011/0056486-5, Orgão Julgador T2 - SEGUNDA TURMA, Relatora Ministra
ELIANA CALMON, Publicação DJe 17/09/2013, Julgamento 5 de Setembro de 2013
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A questão posta nos autos está intrinsecamente relacionada com
o procedimento  licitatório  Pregão  Presencial  para  registro  de  preços  nº
085/2008 da SEAD/PB, para o fornecimento de feno  (12.000 sacos) e ração
peletizada (5.475 sacas) para o 1º Esquadrão de Polícia Montada “Cel Calixto”,
do Estado da Paraíba,  no valor de R$ 254.752,50 (duzentos e cinquenta e
quatro mil, setecentos e cinquenta e dois reais e cinquenta centavos).

Compulsando o caderno processual, verifica-se que o certame foi
homologado com a vitória na disputa de José Gomes da Costa Neto-Me para o
fornecimento de feno, pelo valor unitário de R$ 8,50 (oito reais e cinquenta
centavos),  totalizando  R$  102.000,00  (cento  e  dois  mil  reais);  e,  para  o
fornecimento da ração peletizada, a vitória de Centro Oeste Rações S/A, com o
valor unitário de R$ 27,90 (vinte e sete reais e noventa centavos) por saca,
gerando  o  valor  global  de  R$ 152.  752,  50  (cento  e  cinquenta  e  dois  mil,
setecentos e cinquenta e dois reais e cinquenta centavos).

Segundo  o  Ministério  Público,  referindo-se  às  condutas
perpetradas pelos promovidos/apelados, afirma que Jefferson Pereira da Costa
e Silva, na qualidade de  Comandante do  1º Esquadrão de Polícia Montada,
agiu com o manifesto  intuito  de favorecimento às empresas vencedoras do
certame,  desde  o  fornecimento  dos  documentos  (atestado  de  capacidade
técnica), utilizados no pregão presencial nº 085/2008, passando pela aposição
de  atesto  antecipado  de  recebimento  de  mercadoria  até  a  omissão  da
verificação e posterior de recebimento dos produtos da licitação referida.

Afirmou,  ainda,  o  Parquet,  em  suma,  que  as  empresas
promovidas  atuaram  em  conluio  no  procedimento  licitatório,  posto  que  a
empresa  Centro  Oeste  Rações  S/A seria  a  fabricante  exclusiva  da  marca
GUABI, havendo a indicação do mesmo produto por José Gomes da Costa
Neto-ME,  demonstrando  a  tentativa  de  frustrar  a  licitação, só  havendo
diminuição  dos  preços  inicialmente  ofertados  em  virtude  da  presença  da
concorrente Farmácia Veterinária Ltda.

No que pertine aos atos de improbidade, segundo a lição de José
dos Santos Carvalho Filho “a Lei nº 8.429/92 agrupou os atos de improbidade
em três categorias distintas, considerando os valores jurídicos afetados pela
conduta  e  suscetíveis  de  tutela:  1ª)  atos  de  improbidade  que  importam
enriquecimento ilícito (art. 9º); 2ª) atos de improbidade que causam prejuízo ao
erário (art. 10); e 3º) atos de improbidade administrativa que atentam contra os
princípios da Administração Pública (art. 11)”.

In casu,  compreendo que as condutas imputadas aos apelados
estão tipificadas nas regras dos artigos 10, caput e incisos I, VIII, e X (prejuízo
ao erário), bem como no artigo 11,  caput, e incisos I e II (inobservância dos
princípios) da Lei nº 8.429/92, que assim dispõem:

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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malbaratamento  ou dilapidação dos bens ou haveres  das
entidades referidas no art. 1º desta lei, e notadamente:
I  -  facilitar  ou  concorrer  por  qualquer  forma  para  a
incorporação ao patrimônio particular,  de pessoa física ou
jurídica, de bens, rendas, verbas ou valores integrantes do
acervo  patrimonial  das  entidades  mencionadas  no  art.  1º
desta lei;
[...]
VIII - frustrar a licitude de processo licitatório ou de processo
seletivo para celebração de parcerias com entidades sem
fins  lucrativos,  ou  dispensá-los  indevidamente;
(Redação dada pela Lei nº 13.019, de 2014)     (Vigência)
[…]
X  -  agir  negligentemente  na  arrecadação  de  tributo  ou
renda,  bem como no  que  diz  respeito  à  conservação  do
patrimônio público;
[...]
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:
I - praticar ato visando fim proibido em lei ou regulamento ou
diverso  daquele  previsto,  na  regra  de  competência;
II  -  retardar  ou  deixar  de  praticar,  indevidamente,  ato  de
ofício.

Seguindo a linha de entendimento do Egrégio Superior Tribunal
de Justiça, a configuração do ato de improbidade que cause prejuízo ao erário
necessita da comprovação do efetivo prejuízo material como critério objetivo,
além da demonstração do nexo de causalidade entre a ação e ou omissão e o
prejuízo  ao  erário,  admitindo-se  as  condutas  nas  modalidades  culposa  e
dolosa.

A título ilustrativo:

PROCESSUAL  CIVIL  E  ADMINISTRATIVO.  RECURSO
ESPECIAL.  AÇÃO  CIVIL  PÚBLICA POR  IMPROBIDADE
ADMINISTRATIVA. ART. 10 DA LEI N. 8.429/92.
NÃO  RECOLHIMENTO  DE  CONTRIBUIÇÕES
PREVIDENCIÁRIAS. NECESSIDADE DE FAZER FRENTE
À OUTRAS DESPESAS. AUSÊNCIA DE SUBSUNÇÃO DO
ATO  REPUTADO  ÍMPROBO  AO  TIPO  PREVISTO
INDIGITADO DISPOSITIVO.
1.  A configuração dos  atos  de improbidade administrativa
previstos  no art.  10 da Lei  de Improbidade Administrativa
(atos de Improbidade Administrativa que causam prejuízo ao
erário),  à  luz  da  atual  jurisprudência  do  STJ,  exige  a
presença do efetivo dano ao erário (critério objetivo) e, ao
menos,  culpa.  Precedentes:  AgRg  no  Ag  1.386.249/RJ,
Relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, DJe
13/4/2012; EREsp 479.812/SP, Relator Ministro Teori Albino
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Zvascki, Primeira Seção, DJe 27/09/2010; e AgRg no AREsp
21.662/SP,  Relator  Ministro  Napoleão  Nunes  Maia  Filho,
Primeira Turma, DJe 15/2/2012.
[...]
5. A Primeira Turma deu provimento ao recurso especial do
co-réu  nesta  ação  civil  pública,  por  ter  entendido  não
configurar  ato  de  improbidade  administrativa  o  não
recolhimento  de  contribuições  previdenciárias,  para  o
pagamento de pessoal, justamente com fundamento de que
esse  ato  omissivo  objetivou,  unicamente,  evitar  um  mal
maior.
6. Recurso especial provido.
(REsp 1206741/SP, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES,
PRIMEIRA  TURMA,  julgado  em  14/04/2015,  DJe
24/04/2015)

ADMINISTRATIVO. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. LEI
Nº  8.429/1992.  ART.  10.  NÃO  CARACTERIZAÇÃO  DE
EFETIVO  PREJUÍZO  AO  ERÁRIO.  AUSÊNCIA DE  FATO
TÍPICO.  RECURSO  IMPROVIDO.  -  O  STJ  entende  que,
para a configuração dos atos de improbidade administrativa,
previstos  no  art.  10  da  Lei  n.  8.429/1992,  exige-se  a
presença do efetivo dano ao erário (critério objetivo) e, ao
menos,  culpa  (elemento  subjetivo).  -  Não  caracterizado  o
efetivo  prejuízo  ao  erário,  ausente  o  próprio  fato  típico.
Recurso conhecido e  improvido.  (REsp 1233502/MG, Rel.
Ministro  Cesar  Asfor  Rocha,  Segunda  Turma,  julgado  em
14/08/2012, DJe 23/08/2012).

Por outro lado, segundo o STJ, para a caracterização dos atos de
improbidade  administrativa  previstos  no  art.  11  da  Lei  nº  8.429/92  não  é
suficiente a culpa, sendo necessária a presença do dolo do agente. Porém, o
dolo que se exige não é o específico (ou seja, não é a real intenção do agente
de  praticar  a  improbidade),  mas  sim  o  dolo  genérico,  conceituado  como  a
simples  vontade  consciente  de  aderir  à  conduta,  produzindo  os  resultados
vedados pela norma jurídica, conforme orientação de precedentes:

O dolo  que se exige para  a configuração de improbidade
administrativa  é  a simples  vontade consciente  de aderir  à
conduta,  produzindo  os  resultados  vedados  pela  norma
jurídica  -  ou,  ainda,  a  simples  anuência  aos  resultados
contrários  ao  Direito  quando  o  agente  público  ou  privado
deveria saber que a conduta praticada a eles levaria -, sendo
despiciendo perquirir acerca de finalidades específicas. Em
resumo:  trata-se do 'dolo  genérico'  ou simplesmente 'dolo'
(desnecessidade  de  'dolo  específico'  ou  'especial  fim  de
agir')2.

O dolo, portanto, seria o elemento que extremaria a ilegalidade da
improbidade: “o  entendimento  do  STJ  é  no  sentido  de  que  ‘não  se  pode
confundir  improbidade com simples ilegalidade.  A improbidade é ilegalidade

2  STJ - EDcl no Ag 1.092.100, RS, Relator o Ministro Mauro Campbell Marques, DJe de 31.5.2010
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tipificada e qualificada pelo elemento subjetivo da conduta do agente”3.  Em
conseqüência, a jurisprudência do STJ se orienta no sentido de que  “meras
irregularidades  administrativas  não  são  aptas  a  ensejar  a  aplicação  das
sanções previstas na Lei n. 8.429/92”4. 

Na  hipótese  dos  autos,  coaduno  com a  posição  adotada  pelo
douto magistrado sentenciante, no sentido de que  não há  nos autos provas
convincentes  da  tipificação  das  condutas  realizadas  pelos  requeridos  como
atos de improbidade.

Destaco  que  as  balizas  traçadas  na  análise  da  matéria  pelo
Tribunal de Contas  são bastante elucidativas  sobre o caso,  tendo em vista o
enfrentamento da questão técnica do procedimento licitatório  em referência,
ainda  que  não  haja  a  vinculação  da  apreciação  da  matéria  pela  Corte  de
Contas ao julgamento realizado pelo Poder  Judiciário  em sede de ação de
improbidade administrativa.

No que se refere aos supostos atos de improbidade cometidos por
Centro  Oeste  de  Rações  Ltda e  José  Gomes  da  Costa  Neto  -ME,
consubstanciado  no conluio  com  o  objetivo  de  figurarem  como  os  únicos
vencedores do certame, na medida em que forneceram preços em patamar
superior aos de mercado na consulta realizada pela Administração,  as provas
carreadas aos autos não comprovam tal alegação.

Vale salientar, nesse aspecto, que a própria inspeção realizada
pela Controladoria Geral do Estado às fls. 289/293, verificou a compatibilidade
dos preços dos valores licitados e pagos pela Administração, tanto pela ração
peletizada, quanto pelo feno tifton,  ressaltando que a pesquisa de mercado
junto a outras empresas do ramo refletiam a conjuntura dos preços.

Apenas  para  fins  de  registro,  a  CGE  encontrou,  no  que
corresponde  à  ração,  o  valor  de  R$ 34,90 (trinta  e  quatro  reais  e  noventa
centavos), enquanto que o valor licitado foi de R$ 27,90 (vinte e sete reais e
noventa centavos); No que pertine ao feno tifton, a pesquisa apurou o valor de
R$ 11,90 (onze reais e noventa centavos), ao passo que foi licitado por R$ 8,50
(oito reais e cinquenta centavos).

Nesse cenário, observa-se que os preços ofertados inicialmente
pelos licitantes no início do procedimento revelam apenas uma estratégia de
competitividade inerente à disputa em si,  não se afigurando desarrazoada a
busca  pela  vitória  com  o  maior  preço  possível  pelo  licitante,  cabendo  à
Administração  traçar  as  diretrizes  permitidas  para  cada  procedimento  e
homologá-lo  ou  não  a  depender  das  nuances  apresentadas  no  caso  em
questão.

Sobre  o  Pregão  Presencial,  apresentado  recurso  próprio  pela
concorrente  Farmácia  Veterinária  Ltda,  contestando  as  irregularidades

31ª. Turma, AgRg no AREsp 206256/RJ, Rel. Min. Benedito Gonçalves, julg. 11.03.2014 
42ª. Turma, AgRg no AResp 270857/MG, Rel. Min. Og Fernandes, julg. 17.10.2013 
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atinentes  ao  certame, a  Administração  o  processou  regularmente  e,
considerando  a  lisura  do  procedimento,  inclusive  na  disputa  entre  as  três
concorrentes para os objetos licitados, desproveu a irresignação.

Verificadas as condutas perpetradas em meio ao procedimento
licitatório,  não se  pode perder  de  vista,  que os  atos  administrativos  devem
observar também  as prerrogativas da conveniência e oportunidade, a critério
do Administrador. Assim, tais aspectos são confiados ao prudente alvedrio do
administrador, que deve ter sempre como finalidade a proteção do  interesse
público.

Logo, constato a ausência de irregularidades no que tange aos
atos perpetrados por  Centro Oeste de Rações Ltda e José Gomes da Costa
Neto -ME.

Nesse  momento,  passo  à  análise  dos atos  de  improbidade
propriamente  ditos  em  relação  a  Jefferson  Pereira  da  Costa  e  Silva, na
condição  de  ex-Comandante  do  1º  Esquadrão  de  Polícia  Montada  “Cel.
Calixto”,  da Polícia  Militar  da Paraíba, a  saber:  a) emissão de atestado de
capacidade  técnica  para  a  empresa  Centro  Oeste  Rações  S/A em
desconformidade com a lei de licitações;  b)  emissão de atesto antecipado do
recebimento  de  mercadoria;  e  c) omissão  na  verificação  posterior  do
quantitativo efetivamente entregue.

No que pertine à emissão de atestados de capacidade técnica
em  favor  de  Centro  Oeste  Rações  S/A,  o  Parquet assevera  que  o
Comandante  atestou  a  qualificação  técnica  de  empresa  que  não  havia
fornecido  qualquer  produto  para  o  Estado  da  Paraíba  dentro  das
especificações constantes do atestado e que servisse como confirmação de
capacidade técnica-operacional a atender a exigência do certame.

O atestado de capacidade técnica  foi exigido no item 4.7.1.3 do
Edital do Pregão Presencial, in verbis:

4.7.1.3. Documentação relativa à QUALIFICAÇÃO TÉCNICA

I. Atestado(s) de Capacidade Técnica da licitante, emitido(s)
por  entidade  da  Administração  Federal,  Estadual  ou
Municipal,  direta  ou  indireta,  e/ou  empresa  privada  que
comprove,  de  maneira  satisfatória,  aptidão  para
desempenho  de  atividade  pertinente  com  o  objeto  da
presente Licitação;[…]

Na verdade,  uma análise mais acurada dos autos revela que a
previsão  editalícia  não  se  encontrava  em  estrita  conformidade  com  as
disposições da Lei  nº  8.666/93, tendo o  ex-Comandante emitido o atestado
com base em uma doação de feno feita pela empresa no ano anterior (2007)
por 10 ou 15 dias, a qual teria demonstrado aptidão para o desempenho da
atividade pertinente com o objeto da licitação.
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O depoimento do  ex-Comandante colhido pelo próprio Ministério
Público  e  anexado  às  fls.  274/275  dos  autos  é  bastante  elucidativo  nesse
sentido:

[…] Que pode informar que as empresas vencedoras são a
SERVE  CAMPO,  nome  de  fantasia  par  José  Gomes  da
Costa  Neto-ME  e  a  CENTRO  OESTE;  que  a  SERVE
CAMPO  já  fornecia  ração  e  feno  para  o  1º  Esquadrão,
inclusive  antes de assumir  o  Comando,  tudo por  licitação,
mantendo,  agora  com o último pregão,  o  fornecimento  de
feno;  que  a  empresa  CENTRO  OESTE  nunca  havia
fornecido  ração,  mas  forneceu  feno  o  ano  passado
(2007),  uma  única  vez,  por  10  ou  quinze  dias,  como
patrocínio;  que  forneceu  atestado  de  capacidade  técnica
para estas empresas mencionadas, porque houve solicitação
pelas próprias empresas, mediante exigência da Central de
Compras; que foi a primeira vez que forneceu tais atestados
de  capacidade  técnica;  que  não  forneceu  atestados  de
capacidade técnica para outras empresas, isto porque não
foi  solicitado;  que  não  tem  relação  de  amizade  com  o
proprietário  da  empresa  SERVE  CAMPO;  que  sequer
conhece o proprietário ou o fornecedor da empresa CENTRO
OESTE; (sic) (Grifei). […].

Assim, verifica-se que a atuação do ex-Comandante não revela o
favorecimento  ao licitante,  não podendo ser  a  ele  imputada uma falha  que
decorreu exclusivamente  pela ausência de especificações claras no edital,  o
qual é a lei do certame.

Nesse sentido, saliento que  o Acórdão exarado pelo Tribunal de
Contas (Processo nº09122/08 – fls.845/854) consignou a fragilidade da minuta
utilizada  para  o  certame,  pela  falta  de  clareza  e  desconformidade  com as
disposições da Lei nº 8.666/93, senão vejamos:

[…] o Relator, data máxima vênia, discorda do entendimento
da Auditoria e do Ministério Público Especial, por entender
que o Edital, novamente, por falta de clareza, inclusive em
desconformidade  com  a  Lei  nº  8.666/93,  permitiu,  sem
determinar as condições,  que o atestado pudesse ser
dado a qualquer participante, e assim foi feito.
[...]
Novamente, o Relator entende que se deve recomendar ao
Secretário de Administração do Estado no sentido de que se
determine a equipe responsável pela elaboração de editais
de licitação para que promova mudanças para os próximos
certames, no tocante ao subitem 4.7.1.3, pois, da maneira
como se  apresenta,  além de  não  estar  em conformidade
com o art. 30 da Lei nº 8.666/93, inviabiliza a participação de
empresa recém constituída, que não tenha ainda fornecido
seu  produto  a  órgãos  públicos.  O  exemplo  se  apresenta
neste processo,  quando um licitante questiona o atestado
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fornecido por órgão público à empresa Centro Oeste Rações
Ltda.,  por  nunca  ter  vendido  produto  aquela  entidade;
entretanto, tal empresa é fabricante e fornecedora de uma
empresa que participou do certame e não teve o atestado de
qualificação técnica questionado.
[…]
Portanto,  a  forma como o edital  se apresenta  restringe a
participação de empresas interessadas no certame. (Grifei).

Assim, conforme bem decidido pela Corte de Contas, o atestado,
da forma como previsto no edital  do certame, poderia ter  sido concedido a
qualquer  participante,  não  se  revelando  razoável  impor  ao  agente  público
penalidades em virtude de irregularidades indevidamente previstas no próprio
edital.

No que pertine à análise da  emissão de atesto antecipado do
recebimento  de  mercadoria e  a  omissão  na  verificação  posterior  do
quantitativo  efetivamente  entregue,  entendo  que  estão  presentes
irregularidades na conduta do apelado, contudo, incapazes de causar prejuízo
ao erário ou se caracterizarem como atos de improbidade atentatórios contra
os princípios da administração, ante a ausência de dolo no caso. 

Sobre  a  emissão  do  atesto  antecipado  do  recebimento  da
mercadoria, destaque-se que a apresentação da nota fiscal para entrega futura
não corresponde a uma ilegalidade por si só, devendo ser observado no caso
concreto  as características do material licitado, com possibilidade de entrega
em momento posterior das mercadorias adquiridas.

Em  tais  casos,  o  pagamento  referente  ao  fornecimento  do
material só se efetivará a partir da comprovada liquidação da despesa com os
comprovantes de entrega do material, conforme dispõe o inciso III, do §2º, do
art. 63 da Lei nº 4.320/64.

O  cotejo  probatório  revelou,  na  verdade,  a  impropriedade  no
controle do recebimento das mercadorias.  Entretanto,  tais falhas não têm o
condão  de  constituírem-se em atos  de  improbidade,  uma vez  observada  a
efetiva entrega do material nas duas unidades destinatárias.

Nesse sentido, o Acórdão do Tribunal de Contas foi categórico no
que se refere à ausência de estoque a descoberto do feno ou ração em virtude
da impropriedade da prova produzida:

[…]
Finalmente quanto ao saldo a descoberto de feno e ração,
que  não  foi  objeto  da  denúncia,  a  Auditoria  constatou,
quando da inspeção in loco, a existência de 32 fardos de
feno  em  estoque,  quando  deveria  ter  5.054  fardos,
considerando  as  notas  fiscais  nº  673  (26/08/08)  e  686
(02/10/08), o período de 57 dias, e o consumo dos animais
fornecidos  pelo  Comandante  do  1º  Esquadrão  da  Polícia
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Militar.  Para a ração, constatou-se 15 sacas de ração em
estoque, quando deveria ter 1.926 sacas, considerando as
notas  fiscais  nº7759,8399,8338,8103,8054  e  7989,  e  o
período de 51 dias.
De  acordo  com  os  esclarecimentos  da  defesa,  o  Relator
considera que a conclusão da Auditoria, quanto à existência
de estoque a descoberto,  tanto de feno quanto de ração,
ficou totalmente prejudicada simplesmente pelo fato de não
ter  a  instrução  considerado  o  estoque  dos  produtos  no
Esquadrão de Polícia Montada de Campina Grande. Além
deste fato, a Auditoria tomou como ponto de partida, para a
contagem dos produtos, a aquisição de ração feita a partir
de  setembro  (nota  fiscal  nº  7759,  de  01/09/08),  sem
considerar as aquisições que certamente foram feitas antes
dessas datas, já que os animais não podiam esperar, sequer
um dia, para se alimentar.
A própria DILIC, em análise da defesa, entendeu que houve
um equívoco da Ouvidoria na apuração in loco do estoque
de  feno  e  ração,  quando  não  obteve  informações  e
documentos de entrada e saída dos produtos, o que permitiu
a concluir por números impreciso de saldos de estoque. [...]

Conforme se observa do arcabouço processual, a existência de
uma estrutura insuficiente dos dois esquadrões de polícia montada reflete na
ausência de condições mínimas de estocagem e manutenção dos materiais
solicitados aos fornecedores, bem como do controle interno de recebimento e
consumo, acarretando na disparidade encontrada pela Controladoria Geral do
Estado na auditoria realizada.

Nesse  prisma,  vale  colacionar  a  constatação  realizada  pela
equipe de auditoria na inspeção da CGE (fl. 292):

Ante  a  falta  de  apresentação  de  registro  de  controle  de
estoque de material recebido e consumido, não foi possível
verificar  a conformidade das quantidades licitadas com as
fornecidas/recebidas

Por  outro  lado,  muito  embora  tenha  a  CGE  encontrado
inconsistências nos materiais recebidos e mantidos pelos Esquadrões, denota-
se que o quantitativo de feno e ração foram solicitados de acordo com o laudo
técnico  emitido  pelo  veterinário  responsável  pelo  Esquadrão  de  Polícia
Montada da Paraíba, que revelou a necessidade diária de 7 a 8 quilos de feno
e 6 a 7 quilos de ração para os 105 (cento e cinco) equinos à época (fl. 695).

Assim,  não  restou  comprovado  o  efetivo  prejuízo  material  que
pudesse servir  de base para a aferição do dano ao erário.  De igual  forma,
reputo que irregularidades administrativas apontadas não revelam o elemento
volitivo necessário à caracterização de atos de improbidade  de violação aos
princípios, conforme fundamentou o magistrado na sentença.
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Assim, embora não se desconheça que a omissão na prática de
ato de ofício possa, em tese, caracterizar ato de improbidade administrativa, o
enquadramento do agente público no art. 11 da Lei nº 8.429⁄92 não prescinde
do elemento subjetivo da conduta, que deve ser orientada pelo dolo de violar
os  princípios  da  administração  pública,  o  que,  a  meu  sentir,  não  ficou
demonstrado na hipótese dos autos.

Conforme entendimento assente, não se pode admitir configurada
conduta violadora de um tipo sancionador de improbidade sempre que ocorra
um ato que não observe os parâmetros formais ou convencionais para sua
prática. Exige o tipo de improbidade a observância do aspecto subjetivo do agir,
consubstanciada  na  verificação  de  que  o  agente  tenha  voluntária  e
deliberadamente perpetrado a conduta ímproba.

Nesse sentido,  ARNALDO RIZZARDO (in Ação  Civil  Pública  e
Ação de Improbidade Administrativa, GZ Editora, 2009, p. 350):

Não se confunde improbidade com a mera ilegalidade, ou
com  uma conduta  que  não  segue  os  ditames  do  direito
positivo.  Assim  fosse,  a  quase totalidade  das
irregularidades  administrativas  implicariam  violação  ao
princípio da  legalidade.  (...)  É  necessário  que  venha  um
nível  de  gravidade  maior,  que  se revela  no  ferimento  de
certos  princípios  e  deveres,  que  sobressaem
pela importância  frente  a  outros,  como  se  aproveitar  da
função  ou  do  patrimônio público  para  obter  vantagem
pessoal,  ou  favorecer  alguém,  ou  desprestigiar valores
soberanos da Administração Pública.

   
Sobre o tema, confira-se os seguintes precedentes do Tribunal da

Cidadania:  

AÇÃO CIVIL PÚBLICA. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA.
ELEMENTO SUBJETIVO. CARACTERIZAÇÃO.   SÚMULA
7/STJ.   AUSÊNCIA  DE  CARACTERIZAÇÃO  DAS
IRREGULARIDADES COMO ATOS DE IMPROBIDADE.
1.  Caso  em que,  na origem,  o  Ministério  Público  Federal
ajuizou Ação Civil  Pública contra os recorridos por ato de
improbidade administrativa previsto no art. 11, caput, da Lei
8.429/1992.
2.   O  entendimento  do  STJ  é  de  que,  para  que  seja
reconhecida a tipificação  da  conduta do réu como incurso
nas  previsões  da  Lei  de  Improbidade   Administrativa,  é
necessária  a  demonstração  do  elemento  subjetivo,
consubstanciado  pelo  dolo  para os tipos previstos  nos
artigos 9º e 11 e, ao menos, pela culpa, nas hipóteses do
artigo 10.
3. É pacífico o entendimento desta Corte de que o ato de
improbidade administrativa previsto  no  art.  11  da  Lei
8.429/1992   exige  a  demonstração  de  dolo,  o  qual,
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contudo, não necessita ser específico, sendo suficiente
o dolo genérico.
4. Quanto à existência do elemento subjetivo, o v. acórdão
recorrido consignou  que  "da  análise  atenta  do  vasto
acervo  probatório constante  dos autos, constato que não
restou  demonstrada  a  presença  do  dolo,  como  elemento
motivador da conduta" (fl. 485, e-STJ).
5.  Na esteira da lição deixada  pelo eminente Min. Teori
Albino  Zavascki,    "não    se    pode    confundir
improbidade  com  simples ilegalidade.  A  improbidade
é  ilegalidade  tipificada  e  qualificada  pelo   elemento
subjetivo  da  conduta  do agente. Por isso mesmo, a
jurisprudência do STJ considera indispensável,  para a
caracterização de  improbidade,  que  a  conduta  do
agente  seja  dolosa,  para a tipificação  das  condutas
descritas  nos  artigos  9º  e 11 da Lei 8.429/1992,  ou
pelo menos eivada de culpa grave, nas do artigo 10" (AIA
30/AM, Rel. Ministro Teori Albino Zavascki, Corte Especial,
dje 28/9/2011).
6.  Ausente hipótese de evidente afastamento descuidado do
elemento  subjetivo   pelo  Tribunal  a  quo,  modificar  a
conclusão  a  que  chegou  o  acórdão   recorrido   demanda
reexame do acervo fático-probatório dos autos,  inviável em
Recurso Especial,  sob pena de violação da Súmula 7  do
STJ.
7.  Agravo Interno não provido.5 – grifei 

ADMINISTRATIVO.  IMPROBIDADE.  VIOLAÇÃO  DE
PRINCÍPIOS  DA ADMINISTRAÇÃO  PÚBLICA.
IMPRESCINDIBILIDADE  DO  DOLO GENÉRICO. O
retardamento ou omissão na prática  de ato de ofício  não
pode  ser considerado  de  maneira  objetiva  para  fins  de
enquadramento do agente público no campo de incidência
do art.  11 da Lei de Improbidade Administrativa. É preciso
que  a  conduta  seja  orientada  pelo  dolo  de  violar  os
princípios  da administração  pública,  o  que  não  ficou
demonstrado  no  caso  concreto. Agravos  regimentais
improvidos6

ADMINISTRATIVO  E  PROCESSUAL  CIVIL.  AGRAVO
REGIMENTAL  EM  AGRAVO  EM  RECURSO  ESPECIAL.
IMPROBIDADE  ADMINISTRATIVA.  ART.  11  DA  LEI  N.
8.429/92.  PRECATÓRIO.  INOBSERVÂNCIA  DA  ORDEM
CRONOLÓGICA  DE  PAGAMENTO.  CONDUTA  DOLOSA
NÃO COMPROVADA. SÚMULA 7/STJ.  1.  O entendimento
do STJ é no sentido de que, "para que seja reconhecida a
tipificação da conduta do réu como incurso nas previsões da
Lei  de  Improbidade  Administrativa,  é  necessária  a
demonstração do elemento subjetivo, consubstanciado pelo
dolo para os tipos previstos nos artigos 9º e 11 e, ao menos,

5  AgInt no REsp 1560197/RN, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 02/02/2017, DJe
03/03/2017

6STJ, AgRg no REsp nº 1.191.261⁄RJ, Relator Ministro Humberto Martins, DJe 25⁄11⁄2011
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pela culpa, nas hipóteses do artigo 10." (AgRg no AgREsp
21.135/PR,  Rel.  Ministro  Benedito  Gonçalves,  Primeira
Turma,  DJe  23/4/2013).  2.  Examinar  os  elementos  fático
probatórios coligidos aos autos, para rever as conclusões do
Tribunal de origem sobre a existência, ou não, de dolo na
conduta  do  agente  imputado  por  ato  de  improbidade,  é
medida impossível em sede de recurso especial, ante o que
preceitua a Súmula 7/STJ. 3.  Agravo regimental  a que se
nega provimento 7

No mesmo diapasão,  entende este egrégio Tribunal  de Justiça
que a demonstração da má-fé constitui premissa para a configuração de atos
ilegais como ímprobos:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA POR ATO DE
IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. ART. 11, II,  DA LEI Nº
8.429/92.  INADIMPLEMENTO  NO  CUMPRIMENTO  DE
PRECATÓRIO.  AUSÊNCIA DE  ELEMENTO  SUBJETIVO
PELA  NÃO  CARACTERIZAÇÃO  DO  DOLO.
INEXISTÊNCIA DE ATO ÍMPROBO. RESPONSABILIDADE
DO AGENTE PÚBLICO INOCORRENTE. PROVIMENTO. A
responsabilização do agente público pelo enquadramento
na hipótese legal inserta no art. 11, inciso II, da Lei Federal
n° 8.429/92, que consiste em retardar ou deixar de praticar,
indevidamente ato de ofício,  depende da atuação dolosa
ou  culpa  grave.  Os  instrumentos  probatórios  dos  autos
retratam a ausência de elemento subjetivo para atribuir ao
réu a prática de ato ímprobo.8

 
APELAÇÃO.  AÇÃO  CIVIL  PÚBLICA.  IMPROBIDADE
ADMINISTRATIVA.  CONTRATAÇÃO DE SERVIDOR SEM
CONCURSO.  ART.  11 DA LEI  FEDERAL Nº  8.429/1992.
ELEMENTO  SUBJETIVO.  DOLO  OU  CULPA.
DEMONSTRAÇÃO. INOCORRÊNCIA. PROVIMENTO DOS
RECURSOS. A hipótese prevista no art. 11 da Lei Federal
nº  8.429/92  exige  o  elemento subjetivo  materializado  no
dolo do agente, sendo insuficiente a mera demonstração do
vínculo  causal  entre  a  conduta  e  o  resultado lesivo, sob
pena de indevida responsabilização objetiva9 

Com  efeito,  a  análise  do  pregão  presencial  realizada  pelo
Tribunal de Contas demonstrou a existência de falhas sanáveis, de forma que
não considerou os fatos  denunciados capazes de macular  o  procedimento
licitatório, o qual foi julgado regular. 

7AgRg no AREsp 403537 /  SP AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL 2013/0326019-6,
Relator Ministro OG FERNANDES, Data de Julgamento: 22/05/2014, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação no
DJe 30/05/2014)
8TJPB -  ACÓRDÃO/DECISÃO do Processo Nº 00007086320088150491,  3ª  Câmara Especializada Cível,  Relator

DESA. MARIA DAS GRAÇAS MORAIS GUEDES , j. em 18-12-2015

9TJPB. AC nº 200.2003.007154-8/002. Rel. Des. Romero Marcelo da Fonseca Oliveira.J. em 14/02/2013
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Conclui-se do exposto que o arcabouço processual constatou a
existência  de  irregularidades  apenas  na  formalização  do  controle  do
recebimento, armazenamento e destinação dos produtos contratados (feno e
ração), entretanto, incapazes de caracterizarem os atos de emissão de atesto
antecipado  do  recebimento  de  mercadoria  e  a  omissão  na  verificação
posterior do quantitativo efetivamente entregue como ímprobos. 

Nesse  contexto,  a  sentença  não  merece  nenhum reparo,  na
medida  em  que  não  restou  cabalmente  demonstrado  o  efetivo  prejuízo
material,  tampouco que os apelados agiram com dolo de violar os princípios
que  regem  a  Administração  Pública,  conforme  muito  bem  esposado  pelo
decreto sentencial  objurgado, sendo indevido tachar como ímprobas meras
irregularidades suscetíveis de correção na seara administrativa

Diante  do  exposto, NEGO  PROVIMENTO  AO  APELO  DO
PARQUET ESTADUAL, com base na jurisprudência do Superior Tribunal de
Justiça e desta Corte,  mantendo a sentença vergastada em todos os seus
termos.

É como voto.

Presidiu a sessão o Exmº. Des. Leandro dos Santos. Participaram
do julgamento,  além da Relatora,  eminente  Desª.  Maria  de  Fátima Moraes
Bezerra Cavalcanti, o  Des. José Ricardo Porto e o Des. Leandro dos Santos.
Presente à sessão o Exmº. Dr. Herbert Douglas Targino, Procurador de Justiça.

Sala  de  Sessões  da  Primeira  Câmara  Cível  “Desembargador
Mário Moacyr Porto” do Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba, em 27 de
março de 2018.

Desa Maria de Fátima Moraes Bezerra Cavalcanti
            RELATORA
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