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EMENTA:  APELAÇÃO.  REMESSA  NECESSÁRIA  CONHECIDA  DE
OFÍCIO.  AÇÃO  CIVIL  PÚBLICA.  IMPROBIDADE  ADMINISTRATIVA.
COMPRA DE MÓVEIS  ESCOLARES PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
ESTADUAL MEDIANTE ADESÕES A ATAS DE REGISTRO DE PREÇOS DO
ESTADO DO PIAUÍ.  AUSÊNCIA DE PESQUISA DE PREÇO PRÉVIA E DE
JUSTIFICATIVA  FORMAL  DA  ECONOMICIDADE  DAS  ADESÕES.
ACUSAÇÃO DE SUPERFATURAMENTO E DE INEXECUÇÃO PARCIAL DOS
CONTRATOS. REJEIÇÃO LIMINAR DA INICIAL FUNDAMENTADA NO §8°
DO  ART  17  DA  LEI  FEDERAL  N.°  8.4229/92.  DUAS  APELAÇÕES
INTERPOSTAS  PELO  MINISTÉRIO  PÚBLICO.  PRELIMINARES.
INTEMPESTIVIDADE DO PRIMEIRO RECURSO. RAZÕES ENCARTADAS
NOS AUTOS DIRETAMENTE PELO  PARQUET DURANTE CARGA. FALTA
DE  APOSIÇÃO  DO  REGISTRO  DO  SETOR  DE  PROTOCOLO.
POSSIBILIDADE  DE  AFERIÇÃO  DA  TEMPESTIVIDADE  POR  OUTROS
ELEMENTOS. PROCEDER ADMITIDO NA PRAXE FORENSE.  REJEIÇÃO.
FALTA  DE  DIALETICIDADE.  IMPUGNAÇÃO  ESPECIFICADA  DOS
FUNDAMENTOS  DA  SENTENÇA.  REJEIÇÃO.  IMPOSSIBILIDADE  DE
CONHECIMENTO  DA  SEGUNDA  APELAÇÃO  APRESENTADA  PELO
PARQUET.  PRECLUSÃO  CONSUMATIVA.  ACOLHIMENTO.  MÉRITO.
EXISTÊNCIA DE INDÍCIOS DE MATERIALIDADE E AUTORIA. ANULAÇÃO
DA SENTENÇA.  RECEBIMENTO  DA INICIAL RELATIVAMENTE  A SETE
DOS OITO RÉUS, VALIDAMENTE NOTIFICADOS PARA APRESENTAÇÃO
DE  DEFESA  PRÉVIA.  PROSSEGUIMENTO  DO  PROCEDIMENTO.
PROVIMENTO PARCIAL.

1.  Muito  embora  seja  preferível  que  o  Ministério  Público,  atuando  como parte,
submeta-se,  em todos  os  aspectos,  ao  princípio  da  paridade  de  armas,  a  praxe
forense  tem  admitido  a  sistemática  de  apresentação  de  recursos  mediante



entranhamento direto, sem registro no Setor de Protocolo, desde que,  por outros
elementos, haja possibilidade de aferição segura de sua tempestividade.

2. Havendo impugnação especificada dos fundamentos da sentença, não há de ser
acolhida a preliminar de falta de dialeticidade do apelo. 

3. A preclusão consumativa impede que uma segunda apelação seja apresentada pela
mesma parte combatendo a mesma sentença.

4. É necessário se comprovar, por meio de procedimento formal prévio, a vantagem
advinda da pretendida adesão a ata de registro de preços gerenciada por outro ente
público,  isto  é,  exige-se  que  seja  assinalada,  justificadamente,  a  maior
economicidade  na  utilização  dessa  ferramenta  como  substituta  de  uma licitação
própria. Inteligência da principiologia constitucional que rege as compras feitas pelo
Poder Público e  da expressão “desde que devidamente comprovada a vantagem”,
insculpida na parte  final  do  caput do art.  8  do Decreto Federal  n.°  3.931/2001,
vigente à época dos fatos objetos de apuração.

5. A rejeição liminar da inicial  com base na manifesta improcedência do pedido
deve se amparar em elementos extremamente sólidos inspiradores de um juízo de
certeza, não em parâmetros passíveis de questionamentos por mais de uma ótica.

6. A inicial de ação civil pública por ato de improbidade deve vir acompanhada de
elementos documentais indiciários de materialidade e autoria, vislumbrados no caso
concreto, sem necessidade de prova cabal da ocorrência de dano ao erário ou de
enriquecimento ilícito,  que serão eventualmente apurados ao longo da instrução.
Precedentes do STJ.

VISTO, relatado e discutido o presente procedimento referente à Apelação
n.º  0009251-11.2013.815.2001, em que figuram,  de  um lado,  como Apelante,  o
Ministério Público do Estado da Paraíba, e de outro, como Apelados, Francisco de
Sales  Gaudêncio,  Emília  Augusta  Lins  Freire,  Afonso Celso Caldeira  Scocuglia,
Paulo  Martinho  de  Carvalho  Vasconcelos,  Desk  Móveis  Escolares  e  Produtos
Plásticos Ltda., Delta Produtos e Serviços Ltda., Fabíola Bazhuni Maia Vassalo e
Fábio Magid Bazhuni Maia. 

ACORDAM os eminentes Desembargadores integrantes da Colenda Quarta
Câmara  Especializada  Cível  do  Tribunal  de  Justiça  da  Paraíba,  à  unanimidade,
acompanhando  o  voto  do  Relator,  em  dar  provimento  parcial  à  Remessa
Necessária,  conhecida  de  ofício,  e  à  primeira  Apelação  apresentada  pelo
Ministério Público. 

VOTO.

O Ministério  Público  Estadual  interpôs  Apelação contra  a  Sentença
prolatada  pelo  Juízo  da  5ª  Vara  da  Fazenda  Pública  da  Comarca  desta  Capital,
f.  2.857/2.871,  nos  autos  da  Ação  Civil  Pública  por  Ato  de  Improbidade
Administrativa ajuizada em desfavor de  Francisco de Sales Gaudêncio e outros,



que rejeitou liminarmente a Inicial por manifesta improcedência do pedido, com
base no art. 17, §8°, da Lei Federal n.° 8.429/92, entendendo não haver indícios da
prática dos supostos atos de improbidade descritos na exordial, consubstanciados na
compra  superfaturada,  em tese,  de  móveis  escolares  mediante  adesão  a  atas  de
registro  de  preços  do  Estado  do  Piauí  e  na  inexecução  parcial  dos  respectivos
contratos.

Em  suas  razões  recursais,  f.  2.875/2.902,  alegou  que  há  indícios  de
materialidade e  autoria  nos  relatórios técnicos  da Controladoria-Geral  da União,
Controladoria-Geral do Estado e Tribunal de Contas do Estado, que apontaram o
sobrepreço dos produtos adquiridos, defendendo que se aplica ao caso o brocardo in
dubio pro societate.

Afirmou  que  a  adesão  a  qualquer  ata  de  registro  de  preços  pressupõe
pesquisa  prévia  de  mercado  para  certificação  da  economicidade  da  medida,
consoante impõe a parte final do caput do art. 8° do Decreto Federal n.° 3.931/2001,
vigente à época dos fatos, e que a inobservância de tal formalidade evidencia o agir
doloso dos Réus.

Sustentou  que  a  rejeição  da  acusação  importou  em supressão  do  devido
processo legal, porquanto restou impossibilitada a requerida análise dos registros
fiscais  e  bancários  dos  Réus,  cujo  sigilo  foi  quebrado  por  interlocutória
anteriormente prolatada. 

Alegou  que  o  Juízo,  ao  afirmar  a  normalidade  dos  preços  contratados,
utilizou como parâmetros produtos diversos dos adquiridos, mais onerosos, e que os
documentos carreados à Exordial demonstraram superfaturamentos que, somados,
alcançaram  o  importe  de  R$  720.000,00,  além  de  um  pagamento  de
R$ 1.313.190,18 sem a correspondente contraprestação. 

Defendeu que houve inexecução parcial  dos  contratos,  caracterizada pelo
fornecimento de produtos com ferrugem e pela ausência de prova da entrega de todo
o  quantitativo  negociado,  estimando  que  ao  menos  3.798  assentos  não  foram
disponibilizados pelas empresas fornecedoras.

Asseverou  a  existência  de  notas  fiscais  sem  o  regular  atestado  de
recebimento  e  sem  os  registros  dos  postos  fiscais  do  Estado  pelos  quais  a
mercadoria deveria ter  transitado antes de chegar  às escolas destinatárias,  o que
reforça, segundo sua tese, a inexecução parcial do contrato.

Pugnou pela anulação da Sentença e consequente recebimento da Inicial.

Contrarrazoando,  f.  2.953/3.007,  Desk  Móveis  Escolares  e  Produtos
Plásticos Ltda., Delta Produtos e Serviços Ltda., Fabíola Bazhuni Maia Vassalo e
Fábio  Magid  Bazhuni  Maia  arguiram,  como  preliminares,  a  impossibilidade  de
conhecimento  da  segunda  Apelação  apresentada  pelo  Ministério  Público,
f.  2.915/2.942,  a  respeito  da  qual  se  operou  preclusão  consumativa;  a
intempestividade do primeiro Apelo, defendendo que as razões recursais não foram



apresentadas  no  Setor  de  Protocolo  do  Fórum  Cível,  fato  que  impossibilita  a
aferição do requisito temporal; e falta de impugnação dialética da Sentença.

No mérito, alegaram que os documentos de natureza pública encartados nos
autos provaram a inexistência de qualquer improbidade; que as contratações foram
norteadas pelo princípio da economicidade; que a responsabilidade pela pesquisa
prévia de preços é exclusivamente do órgão gerenciador da ata e não do aderente,
nos  termos do art.  3°,  §2°,  IV, do Decreto n.°  3.931/2001;  que as  formalidades
procedimentais são exigíveis apenas dos agentes públicos envolvidos, não podendo
ser  responsabilizados  por  eventual  inobservância  de  rigores  técnicos;  e  que  a
Administração cumpriu todos os requisitos legais.

Sustentaram, ainda, que a acusação utilizou como parâmetros de afirmação
do alegado sobrepreço contratos celebrados com outra pessoa jurídica, denominada
CEQUIPEL,  e  produtos  distintos  dos  adquiridos  pelo  Estado  da  Paraíba;  que  a
majoração subsequente dos preços aconteceu após o transcurso de um ano e seis
meses  do  registro  inicial,  como  forma  de  ajustar,  validamente,  o  equilíbrio
econômico do contrato em patamar inferior (15%) à inflação acumulada do período
(17,05%).

Afirmaram  que  outros  registros  de  preços  colacionados  aos  autos
demonstraram que o valor pactuado correspondeu ao que era praticado no mercado;
que a negociada redução subsequente do valor unitário dos produtos para R$ 174,00
se  deveu  a  uma  conjuntura  pontual  e  foi  justificada  pela  grande  quantidade  de
móveis adquiridos à época, o que resultou numa redução dos custos de produção e
garantiu a minoração do preço final, de tal sorte que o fato não pode ser utilizado
como evidência de precedente superfaturamento.

Alegaram que o desembolso de R$ 1.313.190,18, relativo ao Contrato n.°
003/2011,  consubstanciou-se  na  terceira  das  seis  parcelas  do  montante  global
contratado de R$ 8.700.000,00 e não em um pagamento suplementar ilegal, como se
afirmou na Inicial e no Apelo.

Defenderam que a entrega das cadeiras foi acompanhada pela Controladoria
Geral  do  Estado,  que  atestou  sua plena  regularidade;  que todas  as  notas  fiscais
receberam atestado de recebimento por funcionários da CGE; que as 174 cadeiras
defeituosas foram prontamente substituídas, cumprindo-se a garantia contratual de
cinco  anos;  e  que  o  percentual  de  produtos  defeituosos  é  ínfimo em relação  à
quantidade total fornecida.

Alegaram, por fim, que a ausência de dolo, de locupletamento pessoal e de
dano  ao  erário  descaracterizam  o  ato  de  improbidade  de  que  foram  acusados,
pugnando pelo não conhecimento e, subsidiariamente, pelo desprovimento recursal.

Nas suas  Contrarrazões,  f.  3.008/3.016,  Afonso Celso Caldeira  Scocuglia
afirmou que as adesões às atas de registro de preços impugnadas se lastrearam no
art. 15 da Lei n.° 8.666/93; que o Decreto n.° 3.931/2001 foi fielmente observado;
que a operada redução do preço unitário de R$ 206,92 para R$ 174,00 acarretou



economia aos cofres públicos,  não havendo,  portanto,  lesão ao erário,  tampouco
violação dos princípios administrativos; e que não houve comprovação de dolo ou
culpa, pugnando, ao final, pelo desprovimento do Apelo. 

 
Em suas  Contrarrazões,  Francisco  de  Sales  Gaudêncio,  f.  3.017/3.049,  e

Emília  Augusta  Lins  Freire,  f.  3.059/3.088,  arguiram,  em  preliminares,  a
impossibilidade  de  conhecimento  da  segunda  Apelação  e  a  intempestividade  do
primeiro Recurso.

No mérito, defenderam que o Autor não demonstrou indícios de improbidade
e portanto não houve justa  causa para o ajuizamento da ação;  que a  pretendida
dilação  probatória  seria  inútil  em  virtude  da  relevância  dos  documentos  já
encartados, reputando incensurável o julgamento imediato da causa; que a adesão às
atas de registro de preços seguiram os necessários trâmites legais; que a pesquisa
prévia de preços é obrigação do órgão gerenciador da ata e não do aderente; que não
houve  conduta  culposa  ou  dolosa;  que  o  Ministério  Público  pretendeu  uma
responsabilização objetiva; que a readequação dos preços se deu no âmbito do órgão
gerenciador e observou as formalidades legais; que o TCE/PB atestou a regularidade
das compras; que os preços corresponderam aos valores de mercado de cada época;
que as aquisições se pautaram na economicidade, na padronização e na qualidade
técnica  dos  móveis;  que  a  CGE/PB atestou  a  regular  substituição  dos  produtos
defeituosos (0,04% do total); e que o Autor não atentou para a garantia estendida de
cinco anos, que já autorizaria, por si só, um acréscimo moderado em relação ao que
comumente se pratica em condições normais de negociação, pugnando, ao final,
pelo não conhecimento e, subsidiariamente, pelo desprovimento recursal.

É o Relatório.

Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço, de ofício, da Remessa
Necessária.

O Ministério Público interpôs duas Apelações: a primeira entranhada pelo
próprio  Parquet e entregue por ocasião da devolução dos autos ao cartório da 5ª
Vara da Fazenda Pública, que lhe havia feito carga, e a segunda apresentada perante
o Setor de Protocolo do Fórum Cível da Capital.

Os Apelados arguiram intempestividade do primeiro  Recurso,  decorrente,
em tese, da ausência de aposição da chancela mecânica do Setor de Protocolo, bem
como preclusão consumativa quanto ao segundo Apelo.

Muito embora seja preferível que o Ministério Público, atuando como parte,
submeta-se,  em todos  os  aspectos,  ao  princípio  da  paridade  de  armas,  a  praxe
forense tem admitido a apresentação de recursos mediante entranhamento direto,
sem  registro  no  Setor  de  Protocolo,  desde  que,  por  outros  elementos,  haja
possibilidade de aferição de sua tempestividade.

No caso concreto, há certidão, obviamente dotada de fé pública, que atesta a
data de recebimento dos autos em setor administrativo do Ministério Público em 25



de março de 2014, f. 2.873, sendo este o termo a quo do prazo recursal1, na esteira
da jurisprudência do STJ e do STF. 

Considerando  a  dobra  de  que  trata  o  art.  188 do CPC,  o  prazo  recursal
findou-se em 24 de abril de 2014.

Às f. 2.909, há certidão exarada por servidor do cartório judicial que atesta
conclusão dos autos ao Juízo, imediatamente após a apresentação do Apelo, em 15
de abril de 2014, o que evidencia que a peça processual foi interposta dentro do
prazo legal.

Como o requisito temporal, na espécie, pode ser aferido com segurança, o
conhecimento do recurso não pode ser obstado com base num apego excessivo a
formalismo, no caso concreto, dispensável. 

Portanto, rejeito a preliminar de intempestividade do primeiro Recurso.

A Apelação impugnou os fundamentos da Sentença de forma especificada,
confrontando,  individualizadamente,  as  conclusões  do  Juízo,  pelo  que  rejeito  a
preliminar de falta de dialeticidade. 

A segunda  Apelação  é  cópia  exata  da  primeira,  não  havendo,  portanto,
maiores  implicações  práticas  decorrentes  do  reconhecimento  da  preclusão
consumativa.

Por apego à boa técnica processual, contudo, acolho essa preliminar e não
conheço do Apelo de f. 2.915/2.942.

Antes  de adentrar  na análise  do mérito,  exponho ao  Colegiado,  para um
preciso juízo de valor, a indispensável retrospectiva processual que se segue.

A acusação  se  refere  à  celebração,  pelo  Estado  da  Paraíba  (Secretaria
Estadual  de  Educação),  de  quatro  contratos  de  compra  e  venda  de  mobiliário
escolar,  sendo três  com a  empresa  Desk Móveis  Escolares  e  Produtos  Plásticos
Ltda. e um com a empresa Delta Produtos e Serviços Ltda., ambas de propriedade
dos sócios Fabíola Bazhuni Maia Vassalo e Fábio Magid Bazhuni Maia.

O teor da Inicial pode ser esquematicamente resumido da seguinte forma:

1 AGRAVOS REGIMENTAIS EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL.  AGRAVO  CONTRA  DESPACHO  DENEGATÓRIO  DO  APELO  NOBRE.  TERMO
INICIAL  PARA  O  MINISTÉRIO  PÚBLICO  INTERPOR  AGRAVO  NOS  PRÓPRIOS  AUTOS.
ENTRADA DOS AUTOS NO SETOR ADMINISTRATIVO DO PARQUET. PRECEDENTES DO STJ
E DO STF.  AGRAVOS REGIMENTAIS  NÃO PROVIDOS.  1.  O  prazo  para  o  Ministério  Público
recorrer tem como termo inicial a data de entrada dos autos no seu protocolo administrativo, providência
essa  que  atende  à  prerrogativa  de  intimação  pessoal.  Precedentes  do  STJ  e  do  STF.  2.  Agravos
regimentais  não  providos  (STJ,  AgRg  nos  EDcl  no  AREsp  59.799/SP,  Rel.  Ministro  Luis  Felipe
Salomão, Quarta Turma, julgado em 21/03/2013, DJe 02/04/2013).



1) os Contratos  de n.os 030/2009,  048/2009 e 069/2009 foram celebrados
com  a  Desk  Móveis  mediante  adesão  à  Ata  de  Registro  de  Preços  XV/2008,
referente ao Pregão n.° 06/08, realizado pelo Estado do Piauí;

2) o Contrato n.° 003/2011 foi celebrado com a Delta Produtos e Serviços
Ltda., mediante adesão à Ata de Registro de Preços LXXI/2010, referente ao Pregão
n.° 080/2010, também realizado pelo Estado do Piauí;

3)  com  relação  aos  três  contratos  avençados  com  a  Desk  Móveis  (n.os

030/2009, 048/2009 e 069/2009), houve, em tese, sobrepreço globalmente estimado
em R$ 720.000,00 e ausência de pesquisa prévia de mercado para averiguação da
economicidade da adesão às atas do Estado do Piauí, que continham registros de
valores incompatíveis com a realidade mercadológica; 

4) a cadeira universitária em resina de alto impacto inicialmente negociada
pelo valor de R$ 189,40 foi reajustada, após um ano e meio do primeiro registro,
para R$ 217,81;

4) com relação ao contrato celebrado com a Delta Produtos e Serviços Ltda.
(n.°  003/2011),  houve,  em  tese,  um  pagamento  sem  contraprestação  de
R$ 1.333.188,00.

5)  Francisco  de  Sales  Gaudêncio  e  Emília  Augusta  Lins  Freire  foram
apontados  como réus  por  ocuparem,  respectivamente,  os  cargos  de  Secretário  e
Secretário Executivo da Educação à época da celebração dos contratos com a Desk
Móveis Escolares e Produtos Plásticos Ltda.;

6)  Afonso  Celso  Caldeira  Scocuglia  e  Paulo  Martinho  de  Carvalho
Vasconcelos foram indicados como réus por ocuparem, respectivamente, os cargos
de  Secretário  da  Educação  e  Gerente  Administrativo  da  Secretaria  à  época  da
celebração dos contratos com a Delta Produtos e Serviços Ltda.;

7)  ambas  as  pessoas  jurídicas  de  direito  privado  e  seus  sócios  (Fabíola
Bazhuni Maia Vassalo e Fábio Magid Bazhuni Maia) foram indicados como réus
por terem concorrido, em tese, com os atos apontados;

8)  a  estimativa  de  superfaturamento  dos  três  primeiros  contratos  utilizou
como parâmetro o importe de R$ 174,00, valor alcançado após uma renegociação
recomendada pela CGE/PB na gestão de Afonso Celso Scocuglia, que se seguiu à de
Francisco  Sales  Gaudêncio,  sendo  esta  a  menor  quantia  unitária  de  todos  os
contratos;

9)  o  valor  de  mercado  aferido  em João  Pessoa  oscilava,  à  época,  entre
R$ 165,00 e 175,00.



O Juízo aplicou o §8° do art. 17 da Lei de Improbidade2 e rejeitou, de plano,
a acusação, com base nos seguintes fundamentos:

1)  a  legislação  de  regência  não  impõe  a  pesquisa  prévia  de  preços  ao
aderente, mas, tão somente, ao órgão gerenciador da ata de registro de preços, de
sorte que as adesões impugnadas se revelaram “atos jurídicos perfeitos”;

2) as formalidades preceituadas pelo Decreto n.° 3.931/2001 foram fielmente
observadas em todas as ocasiões;

3) os valores avençados se compatibilizaram com a média de mercado de
cada época e as adesões se mostraram economicamente vantajosas, tanto pelo preço
quanto pela garantia contratual de cinco anos;

4) a majoração operada após um ano e meio do registro do preço inicial
alcançou o percentual moderado de 15% e se compatibilizou com a necessidade de
manutenção do equilíbrio financeiro do contrato e com a inflação acumulada no
período, sendo formalmente processada pelo órgão gerenciador;

5) a qualidade dos produtos e a entrega completa do quantitativo comprado
restou provada pelos documentos carreados à Inicial;

6) após a quebra dos sigilos fiscal e bancário dos Réus, o Ministério Público
não apontou qualquer indício de enriquecimento ilícito;

7)  as  adesões  foram menos  onerosas  que  outros  pregões  noticiados  nos
autos, a exemplo daquele implementado pelo Ministério da Defesa para compra das
mesmas cadeiras, pelo qual se registrou o preço unitário de R$ 362,00;

8) o valor de R$ 174,00, afirmado pelo Autor como o mais consentâneo com
o mercado, somente pôde ser obtido por uma negociação específica que abarcou
grande quantidade de produtos, possibilitando a redução dos custos de produção, o
que  revela  a  impertinência  de  sua  utilização  como  parâmetro  de  afirmação  de
sobrepreço relativamente a todos os contratos;

9)  O  pagamento  de  R$  1.333.190,18,  relativamente  ao  Contrato
n.°  003/2011,  trata-se  da  terceira  parcela  negociada,  e  não  de  um  desembolso
suplementar sem a devida contraprestação das empresas fornecedoras;

10)  a  substituição  das  cadeiras  defeituosas  restou  comprovada  pela  Nota
Fiscal n.° 6519, f. 1.386;

11)  não  houve  demonstração  de  dolo,  dano  ao  erário,  tampouco  de
enriquecimento ilícito dos particulares acusados. 

2 Art. 17. Omissis.
[…]

§8°. Recebida a manifestação, o juiz, no prazo de trinta dias, em decisão fundamentada, rejeitará a
ação,  se  convencido  da  inexistência  do  ato  de  improbidade,  da  improcedência  da  ação  ou  da
inadequação da via eleita. 



Feita essa indispensável retrospectiva processual, passo a analisar o mérito.

Registro,  inicialmente,  que  muito  embora  05  (cinco)  das  16  (dezesseis)
referências  a  páginas  dos  autos  estejam  equivocadas,  as  remissões  são  todas
precedidas da indicação exata do título do documento a que se pretendeu referir,
estando todos encartados no caderno processual, apenas em páginas distintas das
assinaladas, não havendo, portanto,  deficit de coerência na fundamentação nem no
dispositivo, tratando-se de simples erros materiais.

As considerações que se seguem dizem respeito à controvérsia relativa aos
contratos de n.os 030/2009, 048/2009 e 069/2009. 

A celeuma a respeito da exigência de pesquisa de mercado anterior à adesão
a ata de registro de preços gerenciada por outro ente público exsurge da redação do
art. 8° do Decreto Federal n.° 3.931/2001, vigente à época dos fatos (hoje revogado
pelo Decreto n.° 7.892/2013), in verbis:

 Art. 8º. A Ata de Registro de Preços, durante sua vigência, poderá ser utilizada por
qualquer órgão ou entidade da Administração que não tenha participado do certame
licitatório, mediante prévia consulta ao órgão gerenciador,  desde que devidamente
comprovada a vantagem.

§1º.  Os  órgãos  e  entidades  que  não  participaram  do  registro  de  preços,  quando
desejarem fazer uso da Ata de Registro de Preços, deverão manifestar seu interesse
junto ao órgão gerenciador da Ata, para que este indique os possíveis fornecedores e
respectivos preços a serem praticados, obedecida a ordem de classificação.

§2º. Caberá ao fornecedor beneficiário da Ata de Registro de Preços, observadas as
condições  nela  estabelecidas,  optar  pela  aceitação  ou  não  do  fornecimento,
independentemente  dos  quantitativos  registrados  em  Ata,  desde  que  este
fornecimento não prejudique as obrigações anteriormente assumidas.

§3°. As aquisições ou contratações adicionais a que se refere este artigo não poderão
exceder, por órgão ou entidade, a cem por cento dos quantitativos registrados na Ata
de Registro de Preços.

Ao contrário do que concluiu o Juízo, a doutrina especializada é uníssona ao
afirmar a necessidade de comprovação, por meio de procedimento formal prévio, da
vantagem advinda da pretendida adesão.

Exige-se que seja assinalada,  justificadamente,  a maior economicidade na
utilização desta ferramenta como substituta de um procedimento licitatório próprio.

A doutrina  assevera  que  tal  conclusão  advém  da  própria  principiologia
constitucional,  a  qual  submete  todos  os  meios  de  compra  da  Administração  à
diretriz da economicidade.

A expressão normativa “desde que devidamente comprovada a vantagem”,
insculpida na parte final do caput do art. 8 do citado Decreto, dá concretude a essa



diretriz  no  plano  infraconstitucional  e  mesmo  que  não  houvesse  tal  ressalva,  a
pesquisa prévia seria indispensável por imposição direta da Constituição Federal.

A formalidade  inibe  direcionamentos  ilegais,  consoante  pontifica  Marçal
Justen Filho3:

“Ao  se  realizar  a  licitação,  as  indicações  dos  órgãos  participantes  podem
influenciar os potenciais participantes. Examinando o perfil das contratações antes
realizadas,  os  particulares  poderão  reputar  pouco  plausível  a  realização  de
contratações,  inclusive  em  virtude  de  dificuldades  orçamentárias.  Não  se  pode
conceber que  a autorização contida no art.  8°  seja um expediente de  redução da
participação, por meio do qual o órgão verdadeiramente interessado em participar do
certame mascara seu interesse para direcionar a disputa em favor de um determinado
fornecedor.

Voltem-se aos exemplos práticos. Admita-se, apenas como suposição, que uma
empresa  da  Administração  indireta  pretenda  beneficiar  certo  fornecedor  na
contratação de objeto em setor de grande competitividade do mercado. Para tanto,
convence uma obscura entidade administrativa, localizada em um rincão longínquo, a
promover licitação para registro de preços do objeto. Produz-se a licitação no interior
de um Estado de pequena dimensão econômica. Dela participa a empresa escolhida,
que se sai vencedora. Depois disso, o registro de preços é utilizado para contratação
do privilegiado, obtendo-se a frustração da competição que certamente teria ocorrido
se os procedimentos adequados tivessem sido seguidos.

[…]
Isso significa que o empréstimo da ata de registro de preços por entidades que não

participaram originalmente da sua implantação pressupõe o cumprimento a inúmeros
requisitos.

Em primeiro lugar,  incumbe ao órgão que pretende valer-se do sistema alheio
justificar  cumpridamente  os  motivos  pelos  quais  não  integrou  desde  o  início  a
implantação do sistema. Ademais disso,  cabe indicar os fundamentos pelos quais
não  adotou  providências  tempestivas  para  promover,  isoladamente  ou  em
conjunto com outros órgãos, a implantação de um sistema próprio de registro de
preços.  

[…]
Em terceiro lugar, a entidade que pretende emprestar ata de registro de preços

alheia tem o dever de comprovar que os termos da contratação são vantajosos
para o interesse público. Isso pressupõe, inclusive, dar ampla publicidade à sua
intenção,  para  permitir  que  quaisquer  outros  interessados  evidenciem  que
poderiam promover fornecimento em condições mais satisfatórias”(sem grifos no
original).

 
No mesmo sentido, Márcio dos Santos Barros4 assevera:

“A primeira questão que deve ser realçada diz respeito ao próprio Carona. Não
pode este abdicar de sua área de compras, de sua comissão de licitação para adquirir
apenas os bens e serviços por outros  licitados.  São conhecidos os vendedores  de
“atas” que oferecem, normalmente a Municípios, produtos já licitados, que, muitas

3 JUSTEN FILHO, Marçal.  Comentários à Lei de Licitações e contratos administrativos. 10.ed. São
Paulo: Dialética, 2004, pp. 161-162.

4 BARROS, Márcio dos Santos.  Comentários sobre licitações e contratos administrativos. 2.ed. São
Paulo: NDJ, 2011, p. 151.



vezes,  não  atendem  às  suas  reais  necessidades.  Deveria  haver  parcimônia  na
utilização  desse  procedimento;  deve  ser  demonstrada  a  economicidade,  a
vantajosidade da “carona” em relação a suas próprias aquisições” (sem grifos no
original).

Em adição, ministra Jorge Ulisses Jacoby Fernandes5:

“A citação expressa do princípio da economicidade ocorre como mero reforço,
pois licitar é buscar a proposta mais vantajosa. O princípio da licitação é na verdade
corolário daquele princípio, pois visa, na essência, à obtenção do menor preço ou
melhores condições para a Administração.

[…]
No  Sistema  de  Registro  de  Preços,  a  economicidade  justifica,  inclusive,  a

previsão do art. 15, §4°, da Lei n.° 8.666/93, o qual determina que “a existência de
preços registrados não obriga a Administração a firmar as contratações que deles
poderão  advir,  ficando-lhe  facultada  a  utilização  de  outros  meios,  respeitada  a
legislação relativa às licitações...”.

É possível asserir que a norma, em tela, constitui um registro de evidência ou
reforço ao princípio da economicidade.

Não é apenas isso, contudo. Aqui, trata o legislador de uma hipótese singular, mas
não rara, em que o preço registrado no SRP pode ser superado pela  utilização de
outros meios”. 

E continua o autor6:

“São pois, requisitos para extensão da Ata de Registro de Preços:

1. interesse de órgão não participante (carona) em usar a Ata de Registro de Preços;

2. avaliação em processo próprio, interno do órgão não participante (carona) de
que os preços e condições do SRP são vantajosos, fato que pode ser revelado em
simples pesquisa;

3. prévia consulta e anuência do órgão gerenciador;

4. indicação pelo órgão gerenciador do fornecedor,  com observância da ordem de
classificação;

5. aceitação, pelo fornecedor, da contratação pretendida, condicionada esta à ausência
de prejuízo aos compromissos assumidos na Ata de Registro de Preços;

6. embora a norma seja silente a respeito, deverão ser mantidas as mesmas condições
do registro, ressalvadas apenas as renegociações promovidas pelo órgão gerenciador,
que se fizerem necessárias;

7. limitação da quantidade a cem por cento dos quantitativos registrados na Ata”.

5 FERNANDES, Jorge Ulisses Jacoby.  Sistema de Registro de Preços e pregão presencial eletrônico.
3.ed. Belo Horizonte: Editora Fórum, 2008, pp. 64-65. 

6 Idem, ibidem, p. 373.



Dissertando a respeito do aderente ou “carona”, o doutrinador afirma que “é
seu dever comprovar no processo – como em qualquer licitação – que o preço de
aquisição é compatível com o de mercado” e arremata7:

“Uma  das  vigas  mestras  da  possibilidade  de  ser  carona  em  outro  processo
licitatório é o dever do órgão interessado em demonstrar a vantagem da adesão
sobre o sistema convencional. Logo, aderir como carona implica necessariamente
em uma vantagem ainda superior a um novo processo.

Essa  vantagem se  confirma  por  pesquisa  e  pode  até  mesmo ser  considerada,
quando em igualdade de condições entre o preço registrado e o de mercado, pelo
custo indireto da licitação.

A toda  evidência  o  sistema  de  controle  apresenta  inequívocos  parâmetros  de
aferição, pois à luz do art. 113 da Lei de Licitações e do próprio art. 8° transcrito em
preâmbulo ao presente,  compete ao    carona   evidenciar no processo a vantagem”
(sem grifos no original).

O Tribunal de Contas da União já decidiu no mesmo sentido:

REPRESENTAÇÃO  DA  SECEX/PI,  BASEADA  EM  INFORMAÇÃO  DA
OUVIDORIA  DO  TRIBUNAL.  PAGAMENTO  DE  NOTA FISCAL  A MAIOR.
AQUISIÇÃO DE VEÍCULO DE REPRESENTAÇÃO. FALHAS EM ADESÕES A
ATAS  DE  REGISTRO  DE  PREÇOS.  ADIANTAMENTO  DE  PAGAMENTO.
DETERMINAÇÕES. ARQUIVAMENTO.  A adesão a ata  de registro de preços  de
órgão diverso da Administração Pública não prescinde da caracterização do objeto a
ser adquirido, das justificativas contendo o diagnóstico da necessidade da aquisição e
da adequação do objeto aos interesses da Administração,  da pesquisa de preço com
vistas a verificar a compatibilidade dos valores dos referidos bens com os preços
de mercado e  do cumprimento ao limite imposto pelo art.  8º,  §3º,  do Decreto n.
3.931/2001, segundo o qual se proíbe a compra de quantidade superior à registrada na
ata (TCU, Repres 026.542/2006-1, Ac. 2764/2010, Tribunal Pleno, Rel. Min. Marcos
Bemquerer Costa, julgado em 13/10/2010, DOU 15/10/2010). 

A própria Controladoria Geral do Estado expediu ao então Secretário Afonso
Celso Caldeira Scocuglia recomendação nesse sentido (f. 237 do Anexo II)8.

A prévia consulta ao órgão gerenciador, portanto, não é suficiente para que
se afirme, aprioristicamente, a completa legalidade das adesões, ao contrário do que
decidiu o Juízo sentenciante, fundamento suficiente para afastar a rejeição liminar
da Inicial.

7 Idem, ibidem, p. 673-676.

8 Relatório de Inspeção GEA n.° 025/2011-I:

“5.1.2  Não há evidência de pesquisa de preços e de justificativa formal nos processos relacionados aos
contratos  supracitados que  contemple a  escolha  das  cadeiras  escolares  e  conjuntos  para  professores
através da adesão a Ata de Registro de Preços n.° XV/08 (Pregão 06/08) que resultou na contratação da
Empresa Desk Móveis Escolares e Produtos Plásticos LTDA.” (f. 199 do Anexo II).



Sem  embargo  dessa  suficiência,  passo  a  valorar  outros  fundamentos  da
Sentença.

Não se demonstrou, até o presente, a prova concreta da situação excepcional
e transitória dos custos produtivos que ensejaram, segundo tese dos Réus/Apelados,
a redução do valor unitário das cadeiras de R$ 206,92 para R$ 174,00 (f. 64 do
Anexo I e 429 do Anexo VI).

Na  Sentença,  o  Juízo  afirmou  que  o  desconto  se  deveu  a  uma  redução
pontual dos custos de produção decorrentes da grande quantidade contratada.

Os elementos probatórios indicam, contudo, que a redução não foi operada
por  um  acréscimo  das  quantidades  negociadas,  mas  pela  ingerência  da
Controladoria-Geral  do  Estado  (f.  443  do  Anexo  VI),  que  percebeu  grande
discrepância de valores ao comparar os preços ofertados pela mesma empresa ao
Estado do Pará e empreendeu diligência própria para alertar o gestor, executando
seu papel institucional de zelar pelo erário.

Vejam-se  as  seguintes  considerações  da  Controladoria-Geral  do  Estado
exaradas em Relatório de Inspeção (f. 19 do Anexo I):

“No  processo  não  há  registros  que  evidenciem  os  motivos  da  redução  do  valor
unitário do produto de R$ 206,92 para R$ 174,00. A redução deveu-se ao Despacho
CGE n° 1821/2011 no qual a Auditora Celina Andrade Duarte Varela no item 2 faz a
seguinte  ressalva:  “Considerando  que  a  referida  ata  dispõe  no  item  4
(OBSERVAÇÕES) que “fica facultado aos órgãos ou entes aderentes renegociarem
com o fornecedor os quantitativos e preço registrado”, e que é responsabilidade do
gestor comprovar a vantajosidade da adesão, devolvemos o presente contrato para
verificar junto ao órgão gerenciador da ata a possível revisão do preço registrado ou
renegociar o preço com o fornecedor, haja vista que, em consulta à internet, detectou-
se a contratação de 70.000 cadeiras, originária do Pregão n° 80/2010, ao preço total
de R$ 12.180.000,00 pela Secretaria de Educação do Estado do Pará (Contrato 42)
com o mesmo fornecedor, conforme o seguinte endereço eletrônico (...)”.

Aquele Estado adquiriu 70.000 cadeiras ao preço total de R$ 12.180.000,00
(ou seja, a um preço unitário de R$ 174,00).

Não se pode concluir que o desconto adveio da aquisição conjunta dos dois
Estados, porquanto o relatório da CGE/PB, f. 19 do Anexo I, demonstrou inexistir
pactuação contemporânea.

A redução oferecida ao Estado da Paraíba aconteceu subsequentemente à
descoberta  da  discrepância  de  preços  pela  Controladoria  paraibana  e  se  deu
exclusivamente por provocação daquele órgão, o que se consubstancia em indício
suficiente de ausência de economicidade nos períodos anteriores, máxime por não
ter havido deflação no período analisado, o que torna mais provável a majoração e
não a minoração dos valores com o passar do tempo (o preço referente ao Contrato
n.° 003/2011, após a renegociação, passou de R$ 206,92 para R$ 174,00, enquanto
que  os  Contratos  n.os 030/2009  e  069/2009  estipularam o  preço  unitário  de  R$



189,40, havendo, às f. 248 do Anexo IV, notícia do preço unitário de R$ 115,90
ofertado pela mesma fabricante ao Distrito Federal). 

O Juízo utilizou como parâmetro para afirmação de economicidade um pregão
implementado  pelo  Ministério  da  Defesa  para  aquisição  de  mobiliário  (f.
1.211/1.213  dos  autos  principais  e  f.  161/164  do  Anexo  II),  cujo  termo  de
referência9 descreve produto com características diferentes dos móveis adquiridos
pelo Estado da Paraíba10, o que indica impropriedade de sua utilização para tal fim.

Além  dos  produtos  serem  diferentes,  os  quantitativos  são  gritantemente
díspares: o melhor lance do pregão do Ministério da Defesa foi de R$ 362,00 para
uma quantidade  de  apenas  300 cadeiras  (f.  163 do Anexo II),  enquanto  que  as
adesões objeto da presente ação dizem respeito a quantitativos de 30.000, 12.500 e
50.000 assentos (f. 66 do Anexo IV, f. 52 do Anexo IV e f. 36/37 do Anexo I).
 

Evidencia-se, portanto, a temeridade na adoção do pregão do Ministério da
Defesa como base para emissão de um juízo de valor peremptório a respeito dos
sobrepreços investigados. 

9 “Cadeira escolar com prancheta frontal e regulagem de profundidade. Injetada em termoplástico
de alta  resistência,  polipropileno e  ABS virgens,  pigmentado e  estrutura  metálica em tubo de  aço
industrial  retangular,  quadrada,  circular  e  oblonga,  com  pés  em  formato  esqui  e  ponteira
antiderrapante.  Prancheta  em  ABS  com  porta  lápis  e  porta  copo.  Assento  e  encosto  em
polipropileno com orifícios de ventilação distribuídos em toda sua superfície. A fixação à estrutura
feita por parafusos auto travantes. Porta livro em polipropileno, com bordas e laterais fechadas” (f. 163
do Anexo II).

10  Contrato 030/2009:

“Cadeiras escolares com pranchetas laterais, conforme descrição completa dos itens da proposta de
preços constante no Pregão Presencial n.° 06/2008 que estão anexos ao processo” (f. 363 do Anexo
IV).

Contrato n.° 069/2009:

“Cadeira escolar confeccionada em resina ABS; cadeira com assento e encosto em resina plástica de
alto impacto injetado. Porta livros confeccionado em resina plástica de alto impacto fechado nas partes
posterior e laterais, com orifícios para ventilação no mesmo design do encosto. Assento com superfície
plana com abas laterais com curvatura anatômica na parte anterior e posterior. Estrutura em tubo de aço
industrial em forma de I, seção retangular de 50X30mm e pés em tubo 50x25, chapa 1,5 com sapatas
em  polipropileno  fincadas  através  de  rebites  galvanizados  com  cobertura  para  proteção  da
pintura” (f. 350 do Anexo IV).

Contrato n.° 003/2011:
 
“Cadeira escolar com prancheta universitária para destro ou canhoto em resina termoplástica, acoplada
à cadeira e fixada através de 05 parafusos autoatarrachantes invisíveis, dotada de porta lápis na posição
vertical. (…) Cadeira com assento e encosto em resina plástica virgem, fabricados pelo processo de
injeção termoplástico, fixados por meio de parafusos autoatarrachantes invisíveis (…). Encosto com
curvatura anatômica (…) com 02 orifícios para ventilação, espessura mínima 5mm” (f. 36 do Anexo
II).



Ademais, procedimentos licitatórios de outros entes públicos não são balizas
seguras de aferição quando se trata de rejeição liminar da inicial, máxime quando a
mesma  empresa  ou  empresas  do  mesmo  grupo  figuram no  feito  de  referência,
porquanto o mesmo vício investigado pode ter ocorrido no procedimento utilizado
como  parâmetro,  o  que  gera  um  desvio  de  perspectiva  em  cadeia  e,
consequentemente,  uma  precipitada  afirmação  de  inexistência  de  improbidade,
sendo  desejável  que  o  juízo  meritório  final  se  lastreie  em  investigação
mercadológica  mais  completa,  que  tome  em  consideração,  também,  os  preços
ofertados  às  pessoas  físicas  e  jurídicas  de  direito  privado,  sopesando-se,
obviamente, os fatores próprios de cada negociação. 

 
Registre-se que há orçamentos nos autos que apontam preços unitários de R$

165,00,  R$ 171,00 e  R$ 175,00 (f.  264/266 do Anexo  IV)  ofertados  à  iniciativa
privada.

Os  raciocínios  declinados  anteriormente  se  aplicam,  também,  à  discussão
relativa ao reajustamento no percentual  alegado de 15% após um ano e meio do
registro, uma vez que, se há indícios de vício no preço inicial, sua majoração, por
decorrência lógica, padece da mesma mácula.

Comparar  o percentual  de majoração com a inflação do período de forma
isolada, portanto, consubstancia-se em análise incompleta da problemática posta em
discussão. 

Passo a analisar a discussão atinente ao Contrato n.° 003/200111.

Os Apelados sustentaram que o montante de R$ 1.333.188,00, desembolsado
pelo Estado da Paraíba para cumprimento do Contrato n.°  003/2011,  trata-se da
terceira parcela negociada.

A tese foi acatada pelo Juízo, que asseverou, in verbis, f. 2.864:

“E também não se comprova a existência de pagamento suplementar em relação
ao  contrato  n°.  003/2001/SEE  (sic),  no  valor  de  R$  1.333.190,18  (um  milhão
trezentos e trinta e três mil cento e noventa reais e dezoito centavos).

Consulta ao SAGRES/TCE/PB revelou empenho a empresa DELTA PRODUTOS
E SERVIÇOS LTDA no valor de R$ 8.700.000,00 (oito milhões e setecentos mil
reais), através de 02 (duas) notas de empenho; uma de número 04163 no valor de R$
3.200.000,00 (três milhões e duzentos mil reais) e; outra de número 04164, no valor
de R$ 5.500.000,00,  inexistindo qualquer empenho no valor de R$ 1.333.188,00
(hum milhão trezentos e trinta e três mil cento e oitenta e oito reais).

11 O Ministério Público e o Juízo incorrem em erros materiais ao se referirem ao valor do desembolso.
O  Parquet,  na  Inicial,  indica  as  quantias  de  R$  1.333.188,18  (f.  05),  R$  1.313.190,18  (f.  17),
R$ 1.333.188,00 (f. 18) e R$ 1.333.190,18 (f. 20, 22, 30 e 33). O Juízo ora indica R$ 1.333.190,18 (f.
2858  e  2864-v),  ora  R$  1.333.188,00  (f.  2.864-v).  Esclareço  que  o  desembolso  estadual  foi  de
R$ 1.333.188,00 (f.  253 do Anexo IV),  valor  constante na  Nota de Empenho n.°  09980/2011,  que
suplementou a Nota de Empenho n.° 4164 (f. 254 do Anexo IV). Após o desconto da parcela devida ao
Fundo Estadual de Apoio ao Empreendedorismo de que trata a Lei n.° 9.335/2011 por força do Item 2.5
do Contrato n.° 003/2011 (R$ 19.997,82),  o valor líquido recebido pela empresa fornecedora foi de
R$ 1.313.190,18, f. 255 do Anexo IV). 



Na verdade a empresa DELTA PRODUTOS E SERVIÇOS logrou comprovar que
o pagamento das notas de empenho acima referidas se efetivou de forma parcelada e
que a quantia de R$ 1.333.188,00 (hum milhão trezentos e trinta e três mil cento e
oitenta  e  oito  reais),  refere-se  ao  pagamento  da  terceira  parcela  do  contrato
correspondente  a  entrega  dos  produtos  efetivadas  entre  26/09/2011 e  28/10/2011,
consoante Relação de Títulos Recebidos, constante às fls. 1.279, ou seja, este valor
está incluído dentro do montante R$ 8.312.676,00 (oito milhões trezentos e doze mil,
seiscentos e setenta e seis reais)” - sem grifos no original.

Em primeiro lugar, a afirmação de que inexiste qualquer empenho no valor de
R$ 1.333.188,00 está equivocada.

A nota desse empenho, de n.° 09980/2011, está encartada às f. 253 do Anexo
IV, na qual consta exatamente o valor de R$ 1.333.188,00 e os dizeres “importância
empenhada em favor do credor acima para suplementação da NE – 4164”.

Houve,  portanto,  o  empenho  da  quantia  e  a  efetiva  transferência  para  a
empresa Delta Produtos e Serviços Ltda. (f. 255 do Anexo IV). 

Em segundo lugar, o Juízo incorreu em contradição ao afirmar que não houve
nota  de  empenho  e,  simultaneamente,  asseverar  que  o  desembolso  realmente
ocorreu, ou seja, segundo seu raciocínio, existiu pagamento sem a correspondente
nota de empenho, irregularidade que já seria suficiente, de  per si,  para afastar a
certeza a respeito da inexistência de improbidade.

Em terceiro lugar, afirmou o Juízo que os desembolsos para a execução do
Contrato n.° 003/2011 alcançaram a cifra R$ 8.700.000,00, dividida em apenas duas
notas  de  empenho  (nos  valores  de  R$  3.200.000,00  e  R$  5.500.000,00,
respectivamente, f. 1.269/1.271 dos autos principais e f. 265/266 do Anexo II) e, no
final,  apontou  um  valor  global  de  R$  8.312.676,00,  obviamente  distinto  do
montante global do contrato (R$ 8.700.000,00), sem esclarecer o que ocorreu com a
diferença.

É digno de registro que tal diferença não adveio do desconto negociado (preço
renegociado final de R$ 174,00 x 50.000 cadeiras = R$ 8.700.000,00).

Os Apelados, por sua vez, defenderam que houve um parcelamento em seis
vezes,  f.  2.990, afirmação que colide com a existência  de apenas duas notas  de
empenho.

Na espécie, não houve indicação de uma nota de empenho para cada uma das
alegadas seis parcelas, tampouco uma única nota de empenho referente a todo o
parcelamento, havendo, ao revés, discrepância numérica entre a quantidade de notas
e de parcelas e quanto aos respectivos valores.



Não  há,  ainda,  registro  documental  de  cada  uma  das  liquidações  prévias
necessárias  ao  pagamento  de  cada  parcela  alegada,  o  que  indica  pagamento
desordenado e se consubstancia em indício de materialidade12.

Em quarto lugar, a Nota de Empenho n.° 09980 indica expressamente que o
valor de R$ 1.333.188,00 é uma suplementação da Nota n.° 4164, que materializou
um empenho de R$ 5.5000,00.

É evidente que uma nota de suplementação, por motivos lógicos, não pode
representar uma fração (parcela) do valor suplementado.

Suplementação  é  aquilo  que  é  desembolsado  em  adição  ao  que  já  foi
despendido e portanto a quantia de R$  1.333.188,00 não pode ser concebida como
parcela dos R$ 5.500.000,00 já pagos anteriormente.

Esses R$ 5.500.000,00 (NE n.° 4164) foram empenhados em 17 de junho de
2011 (f. 262 do Anexo IV).

Os  R$ 3.200.000,00 (NE n.°  4163,  f.  225 do Anexo VI)  que  inteiram os
R$  8.700.000,00  também  foram  empenhados  em  17  de  junho  de  2011  e
efetivamente pagos em 15 de setembro de 2011 (folha 256 do Anexo IV).

A suplementação - R$ 1.333.188,00 (NE n.° 09980) - foi empenhada somente
em 23 de novembro daquele ano, mais de cinco meses depois dos dois primeiros
empenhos.

As  evidências  indicam,  portanto,  que  não  se  trata  de  parcela,  mas,  como
restou consignado na própria Nota, de pagamento extra. 

Some-se a  isso  o  fato  de  haver  dois  extratos  de transferência  bancária  da
quantia de R$ 1.333.188,00, um com data de 18 de novembro (f. 255 do Anexo IV)
e outro com data de 13 de dezembro de 2011 (f. 258 do Anexo IV), sendo essa mais
uma inconsistência contábil  que afasta a mínima segurança necessária à rejeição
liminar da acusação.

Os Apelados defendem que houve um parcelamento em seis prestações, nos
seguintes valores (f. 2.990): R$ 3.204.036,00, R$ 1.405.224,00, R$ 1.333.188,00,
R$ 1.600.974,00, R$ 769.254,00 e R$ 387.324,00, totalizando R$ 8.700.000,00.

Não há nos autos, contudo, notas de empenho nem extratos de transferência
bancária indicando os primeiro, segundo, quarto e sexto valores apontados.

Por  fim,  o extrato  do Sistema SAGRES mencionado pelo  Juízo (f.  1.269)
indica  que,  apesar  de  terem  sido  empenhados  R$  8.700.000,00,  apenas
R$ 8.312.676,00 foram efetivamente pagos, valor que não corresponde à soma das
parcelas apontadas pelos Recorridos como concretamente recebidas.

12 Lei Federal n.° 4.320/64:

Art. 62. O pagamento da despesa só será efetuado quando ordenado após sua regular liquidação. 



Não  bastasse,  os  montantes  indicados  no  documento  de  f.  1.277/1.281,
unilateralmente  produzido  pelos  Recorridos  Desk,  Delta,  Fabíola  e  Fábio,
denominado de  “Relação de  Títulos  Recebidos”,  também não correspondem,  na
íntegra, aos valores das parcelas por eles apontadas às f. 2.990.

Os números, como se costuma dizer na linguagem coloquial, “não batem”.

Percebe-se, portanto, que há relevante controvérsia quanto à regular execução
do  contrato,  quanto  a  forma  de  desembolso  e  quanto  aos  valores  efetivamente
despendidos, pelo que se afirma a impossibilidade de aplicação do §8° do art. 17,
que pressupõe um juízo de certeza quanto à inexistência do ato de improbidade
narrado na inicial, havendo, no mínimo, dúvida relevante que reclama análise mais
aprofundada na fase instrutória.

O Juízo asseverou, ainda, que a qualidade dos produtos e a entrega completa
do quantitativo comprado restou provada pelos documentos carreados à Inicial.

A afirmação colide com as conclusões da Controladoria Geral do Estado, que,
após inspeção in loco de oito escolas situadas em João Pessoa, Bayeux, Caaporã e
Alhandra, registrou a falta de seis cadeiras (f. 15/16 do Anexo I). 

A fiscalização se deu por amostragem, sem abarcar todo o Estado, de sorte
que,  muito  embora  o  número  de  faltas  constatadas  tenha  sido  pequeno,
consubstancia-se  em  indício  de  irregularidade,  sendo  inapropriada,  portanto,  a
afirmação  categórica  declinada  pelo  Juízo  de  ausência  de  improbidade,  não  se
podendo construir tal raciocínio, no estágio em que se encontra o processo, com
plenitude de segurança.

A  CGE  consignou,  no  Relatório  de  Inspeção  n.°  050/2011,  a  seguinte
discrepância numérica, que não foi suficientemente esclarecida pelos Apelados,  in
verbis (f. 17 do Anexo I):

Verificou-se, através de documentos entregues pela SEE à equipe de auditoria, que
até  o  dia  07/10/2011,  a  empresa  efetivou  a  entrega  de  29.892  assentos/cadeiras
escolares e foram distribuídas, pela SEE, às escolas/instituições um total de 25.492
assentos/cadeiras escolares;

Outras observações do órgão de controle interno, de natureza quantitativa e
qualitativa, merecem ser transcritas por sua relevância:

“Não  há  como  se  afirmar  com  precisão  se  o  fornecedor  descumpriu  total  ou
parcialmente quaisquer das cláusulas contratuais firmadas com a SEE e SEJEL diante
das  imperfeições  detectadas  nos  controles  internos  dos  órgãos  citados,  onde  se
verificou a ausência de registros  e/ou procedimentos que seriam necessários para
confirmação, ou não, do cumprimento de cláusulas contratuais pela empresa;” (f. 85
do Anexo I).



“Os testes realizados na amostra selecionada – conforme os quantitativos de cadeiras
distribuídas a cada escola – evidenciaram a incidência de ferrugem na parte inferior
(pés)  dessas  cadeiras.  Este  indicativo  tanto  pode  ser  motivado  pela  ausência  do
tratamento específico contra a ferrugem previsto nos contratos como pelo contato
permanente dos pés ou danos causados pelos alunos (…) Desse modo, não podemos
afirmar  que  a  ferrugem  identificada  seja  decorrente  da  inexistência  da  proteção
assegurada pelo fornecedor, sendo necessária para tanto análise de especialista/perito
para  confirmação  de  que  o  produto  foi  entregue  conforme  as  especificações  de
proteção propostas” (f. 90 do Anexo I).

“5.1.6 Os procedimentos adotados pela SEE para os registros da movimentação do
almoxarifado (entradas e saídas) não asseguram ao gestor confiança razoável quanto
ao número real de produtos recebidos e distribuídos (...)” (f. 90 do Anexo I).

“Não foi evidenciada a existência de inventário físico dos bens móveis da SEE. A
situação enfocada contraria a Resolução Normativa RN-TC-03/2010 que estabelece
normas para a Prestação de Contas Anuais dos Poderes e órgãos da Administração
Pública Direta e Indireta, estadual e municipal, especificamente no inciso VI do art.
11  que  prevê  a  apresentação  de  inventário  de  bens  móveis  e  imóveis,  com  a
identificação da data da incorporação” (f. 91 do Anexo I).

“Não foi evidenciada a existência de controles internos, bem como normatização do
processo  de  compras  da  SEE,  para  assegurar  ao  gestor  a  confiança  em  todo  o
processo de aquisição, especialmente, no que diz respeito ao monitoramento (garantia
do bem), recebimento, tombamento, guarda, distribuição e registros contábeis” (f. 91
do Anexo I).

“Realizamos  inspeção  in  loco  em doze  instituições  escolares.  De  acordo  com os
resultados  dos  testes  realizados  na  amostra  selecionada,  se  observou  o  que
registramos no subitem 5.1.6. O relatório também registrou a incidência de ferrugem
em cadeiras localizadas em outras instituições de ensino. Considerando que a equipe
de Auditores não foi composta de 'Perito em Materiais' e baseados no princípio da
prudência  e  nas  Normas  Internacionais  de Auditoria  Interna,  não podemos emitir
opinião de que tal situação é resultado da inexistência da proteção assegurada pelo
fornecedor, comprovação que requer para tanto a emissão de laudo de profissional
com expertise na área” (f. 98 do Anexo I).

Sem desprezar a apreciação do Juízo sentenciante das notas fiscais e carimbos
de  recebimento,  determinantes  de  sua  conclusão,  a  inspeção  in  loco da
Controladoria e sua minuciosa análise contábil devem prevalecer, ao menos nessa
incipiente  fase  processual,  norteada  pela  máxima  in  dubio  pro  societate,  por
transparecerem  grande  fidedignidade  na  descrição  do  mundo  fenomênico  e
inspirarem satisfatória segurança para o recebimento da Inicial.

Em outras palavras, a inspeção  in loco não experimenta a natural limitação
inerente  ao  plano  formal  dos  documentos,  que  nem sempre  correspondem com
exatidão ao que ocorreu no plano fático.

Sopesando-se ambos os elementos de prova, nessa fase processual, deve-se
dar primazia, pelas razões apontadas, à inspeção da Controladoria Geral, e ainda



que assim não se procedesse, o simples conflito entre as informações, bem evidente
nos autos, já descaracteriza a certeza necessária à rejeição liminar da Inicial. 

Ante o expendido, não se pode afirmar, como o fez o Juízo, a existência de
prova cabal da qualidade e do integral fornecimento dos produtos.

O Juízo afirmou, também, que a substituição das cadeiras que apresentaram
defeitos foi prontamente realizada e comprovada pela Nota Fiscal n.° 6519 (f. 1.386
dos autos principais, f. 180 do Anexo IV).

Tal  Nota  não  contém  o  carimbo  de  recebimento  das  178  cadeiras  que
menciona,  não  se  podendo concluir,  com plenitude  de  certeza,  que  os  produtos
foram efetivamente substituídos, incindo, também nesse ponto, o raciocínio anterior.

Em arremate, é relevante colacionar as conclusões da Auditoria do Tribunal de
Contas do Estado a respeito dos fatos narrados na Inicial, que enfraquecem a força
probante das notas fiscais no que diz respeito ao concreto recebimento dos produtos,
in verbis (f. 2.903/2.907):

“(...)  realizou-se  consulta  presencial  à  Gerência  Operacional  de  Fiscalização  de
Mercadorias em Trânsito, órgão interno da Secretaria da Receita, responsável pelo
controle da entrada de mercadorias no Estado, de onde se constatou que as alegações
do Denunciante procediam.

Ocorre  que,  de  acordo  com  o  Anexo  Eletrônico  'Relatório  de  Notas  Fiscais  de
Entrada Registradas', que cita todas as notas fiscais da empresa DELTA, cuja entrada
no Estado da Paraíba fora devidamente registrada nos sistemas de informação da
SER, algumas das notas emitidas pelo fornecedor, dispostas nas primeiras páginas do
Anexo Eletrônico 'Notas Fiscais DELTA', não constam desse rol:
[…]
Ademais, no tocante às notas fiscais da empresa DESK, da amostra de notas fiscais
não carimbadas selecionadas pela Auditoria,  constatou-se que o documento de N°
15625 não teve seu registro de entrada identificado nos sistemas da Secretaria de
Estado  da  Receita,  em que pese  os  documentos  de  N° 12860 e  12465,  como se
observa  do  Anexo  Eletrônico  'Notas  Fiscais  DESK',  terem  sido  devidamente
encontrados no citado banco de dados.
[…]
Também  em  visita  realizada  à  Secretaria  de  Estado  da  Educação,  a  Auditoria
solicitou,  como  se  demonstra  no  Anexo  Eletrônico  'Ofícios  de  Apresentação  e
Solicitação  de  Documentos',  acesso  a  todos  os  relatórios,  arquivos,  planilhas  ou
sistemas de  controle e  tombamento dos bens  imóveis  adquiridos por  ocasião  dos
contratos  N°  030/2009,  048/2009  e  069/2009,  firmados  com  a  DESK  MÓVEIS
ESCOLARES E PRODUTOS PLÁSTICOS LTDA, além dos contratos N° 024/2010
e 003/2011, celebrados com à DELTA PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA, resultando
no  aporte  –  a  este  processo  –  dos  Anexos  Eletrônicos  'Contratos  e  Planilhas  de
Controle Patrimonial' e 'Controle Patrimonial Analítico'.

De posse dessa documentação, constatou-se que o contrato N° 048/2009, firmado
com a DESK MÓVEIS ESCOLARES E PRODUTOS PLÁSTICOS LTDA, além do
contrato N° 003/2011, celebrado com à DELTA PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA,
não  geraram  nenhum  tipo  de  controle  documental  sobre  os  bens  a  partir  deles
adquiridos.



De acordo com o Anexo Eletrônico 'Contratos e Planilhas de Controle Patrimonial',
conquanto os contratos N° 030/2009 e 069/2009, firmados com a DESK MÓVEIS
ESCOLARES  E  PRODUTOS  PLÁSTICOS  LTDA,  e  o  contrato  N°  024/2010,
celebrado  com  à  DELTA  PRODUTOS  E  SERVIÇOS  LTDA  apresentarem  a
correspondente planilha de controle de tombamento, os equipamentos recebidos por
ocasião dos contratos N° 048/2009 e 003/2011 não geraram nenhuma comprovação
documental relacionada à quantidade e localização dos bens adquiridos.
[…]
Diante  das  constatações  relacionadas  na  instrução  em tela,  a  Auditoria  considera
procedentes as alegações apontadas pelo Denunciante, no Documento N° 24210/13,
relacionadas às notas fiscais que serviram de base para a liquidação das despesas em
comento,  realizadas  junto  às  empresas  DESK  MÓVEIS  ESCOLARES  E
PRODUTOS PLÁSTICOS LTDA e DELTA PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA, por
terem sido emitidas sem o devido registro de entrada no Fisco Estadual, bem como
pela falta  de controle físico e documental  dos bens adquiridos pela Secretaria  de
Estado da Educação, sem o subsequente tombamento”. 

 

A rejeição liminar da inicial com base na manifesta improcedência do pedido
deve se amparar em elementos extremamente sólidos inspiradores de um juízo de
certeza, não em parâmetros passíveis de questionamentos por mais de uma ótica.

Sob  outro  prisma, na  esteira  da  jurisprudência  do  STJ,  o  recebimento  da
inicial de ação civil pública por ato de improbidade se condiciona à existência de
elementos documentais indiciários de materialidade e autoria, sem necessidade de
prova cabal da ocorrência de dano ao erário ou de enriquecimento ilícito, que serão
eventualmente apurados ao longo da instrução13.

Ante o expendido, a Sentença deve ser anulada e a Inicial deve ser recebida
em  relação  aos  sete  dos  oito  Réus  que  foram  validamente  notificados  para
apresentarem a defesa prévia de que trata o §7° do art. 17 da Lei n.° 8.429/9214.

13 ADMINISTRATIVO.  AÇÃO  CIVIL  PÚBLICA.  IMPROBIDADE  ADMINISTRATIVA.
RECEBIMENTO DA AÇÃO. CAUSA DE PEDIR COMPLEXA QUE DENOTA A EXISTÊNCIA DE
INDÍCIOS DE ATOS ÍMPROBOS. SOCIEDADE DE ADVOGADOS QUE, EM TESE, PODE TER-SE
BENEFICIADO  DE  ATO  DE  IMPROBIDADE.  ARTIGOS  5º  E  6º  DA  LEI  N.  8.429/1992.
OBSERVÂNCIA DO PRINCÍPIO IN DUBIO PRO SOCIETATE. RECURSO ESPECIAL PROVIDO.
1.  Recurso  especial  no  qual  se  discute  o  recebimento  de  ação  civil  pública  de  improbidade
administrativa,  quanto a escritório de advocacia que  fora  contratado  pelo Município de Santana  do
Aracajú/CE. 2. Nos termos do art. 17, § 8º, da Lei n. 8.429/1992, a ação de improbidade administrativa
só deve ser rejeitada de plano se o órgão julgador se convencer da inexistência do ato de improbidade,
da improcedência da ação ou da inadequação da via eleita, de tal sorte que a presença de indícios da
prática de atos ímprobos é suficiente ao recebimento e processamento da ação, uma vez que, nessa fase,
impera o princípio do in dubio pro societate. Nesse sentido: AgRg no REsp 1382920/RS, Rel. Ministro
Humberto Martins, Segunda Turma, DJe 16/12/2013; AgRg no AREsp 318.511/DF, Rel. Ministra Eliana
Calmon,  Segunda  Turma,  DJe  17/09/2013.[...]  (STJ,  REsp  1385745/CE,  Rel.  Ministro  Humberto
Martins, Segunda Turma, julgado em 12/08/2014, DJe 19/08/2014).

14 Art. 17. Omissis.
[...]
§7°. Estando a inicial em devida forma, o juiz mandará autuá-la e ordenará a notificação do requerido,
para oferecer manifestação por escrito, que poderá ser instruída com documentos e justificações, dentro
do prazo de quinze dias.



Em virtude do Réu Paulo Martinho de Carvalho Vasconcelos não ter sido
notificado, consoante as Certidões de f. 51-v e 2.851, e pelo fato do Juízo não ter
apreciado o requerimento  ministerial  de notificação por  edital,  f.  2.854/2.855,  o
recebimento  imediato  da  Inicial  especificamente  quanto  a  este  Réu  importa  em
cerceamento de defesa.

  Posto  isso,  conhecida,  de  ofício,  a  Remessa  Necessária,  rejeitadas  as
preliminares de intempestividade e de falta de dialeticidade do primeiro Recurso
e acolhida a preliminar de preclusão relativa ao segundo, dou provimento parcial
à primeira Apelação e à Remessa para anular a Sentença em relação a todos os
Réus, receber a Inicial, de imediato, em relação aos Promovidos  Francisco de
Sales Gaudêncio, Emília Augusta Lins Freire, Afonso Celso Caldeira Scocuglia,
Desk Móveis  Escolares  e  Produtos  Plásticos  Ltda.,  Delta  Produtos  e  Serviços
Ltda.,  Fabíola  Bazhuni  Maia  Vassalo  e  Fábio  Magid  Bazhuni  Maia,  e
determinar,  na  origem,  a  regular  notificação  para  defesa  prévia  de  Paulo
Martinho de Carvalho Vasconcelos e o processamento do feito em seus ulteriores
termos.

É o voto.

Presidiu o julgamento, realizado na sessão ordinária de 02 de dezembro de
2014, com voto, o Exm.° Des. João Alves da Silva, dele participando, além de mim,
Relator, o Exm.° Juiz Convocado João Batista Barbosa, substituindo o Exm.° Des.
Frederico Martinho da Nóbrega Coutinho. Presente à sessão a Exm.ª Procuradora de
Justiça Marilene de Lima Campos de Carvalho.

Gabinete no TJPB em João Pessoa,                                                 .

Des. Romero Marcelo da Fonseca Oliveira
Relator


