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APELAÇÃO  CÍVEL  E  REMESSA  OFICIAL.
AÇÃO  CIVIL  PÚBLICA  DE  IMPROBIDADE
ADMINISTRATIVA.  EX-PREFEITO
MUNICIPAL.  LICITAÇÃO NA MODALIDADE
CONVITE.  PROVAS  COLACIONADAS  AOS
AUTOS  QUE  ATESTAM  A  EXISTÊNCIA  DE
FRAUDE.  PROCEDIMENTO  LICITATÓRIO
MONTADO.  EMPRESAS  CONVIDADAS  E
CONCORRENTES POSSUIDORAS DE SÓCIOS
EM  COMUM.  DOCUMENTOS  IMPRESSOS
PELOS CONCORRENTES EM MESMA DATA,
HORÁRIO  E  MEDIANTE  MESMA
IMPRESSORA.  QUEBRA  DOS  PRINCÍPIOS
LICITATÓRIOS DO SIGILO DAS PROPOSTAS,
DA CONCORRÊNCIA, DA IMPESSOALIDADE,
DA LEGALIDADE,  DA MORALIDADE  E  DA
PROBIDADE.  DESVIO  DE  FINALIDADE.
MANIFESTA  MÁ-FÉ  DO  EX-GESTOR  QUE
DETERMINOU  A  ABERTURA  DO
PROCEDIMENTO  LICITATÓRIO  NA
MODALIDADE  CONVITE,  OBJETIVANDO
BURLAR  REFERIDO  PROCEDIMENTO,
CONVIDANDO  TRÊS  EMPRESAS  DE
CONSTRUÇÃO  NÃO  CADASTRADAS  E
PERTENCENTES  AO  MESMO  GRUPO  DE
PESSOAS. CONDUTA QUE SE ENQUADRA NO
ART. 10, VII, E 11, CAPUT, I DA LEI Nº 8.429/92.
NÃO  QUANTIFICAÇÃO  DA EXTENSÃO  DO
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DANO.  IMPOSSIBILIDADE  DE  CONDENAR
NO RESSARCIMENTO AO ERÁRIO E NO ART.
10, VII DA LEI DE IMPROBIDADE. SANÇÃO
APLICADA  NOS  TERMOS  DO  ART.  12,  III
DESTA  LEI.  IMPOSIÇÃO  COM  BASE  NOS
PRINCÍPIOS  DA  RAZOABILIDADE  E
PROPORCIONALIDADE.  SUSPENSÃO  DOS
DIREITOS  POLÍTICOS.  MULTAS  CIVIS.
PROIBIÇÃO DE CONTRATAR COM O PODER
PÚBLICO  OU  DE  RECEBER  BENEFÍCIOS
FISCAIS  OU  CREDITÍCIOS.   REFORMA DA
SENTENÇA. PROVIMENTO DO APELO E DO
REEXAME NECESSÁRIO.

-  A modalidade da  licitação examinada no presente
processo  é  a  “Convite”,  que  comporta  menor
formalismo,  destinando-se  à  contratações  de  menor
vulto. Não há edital, apenas cartas convite remetidas
diretamente  aos  interessados,  cadastrados  ou  não.
Assim,  não  obstante  a  espécie  licitatória  em  tela
imprima uma maior celeridade à seleção, face as suas
características  procedimentais,  é  ela  alvo  de
constantes  burlas,  merecendo,  de  fato,   uma  maior
fiscalização.

- Aponta o Município e reforça o Ministério Público
de  primeiro  e  segundo  grau,  a  confluência  de
particularidades  que indicam a  existência  de fraude
no  procedimento.  Primeiramente  observa-se  que  o
comprovante de inscrição no CNPJ, o Certificado de
Regularidade  de  FGTS  e  a  Certidão  Negativa  de
Débitos de Tributos e Contribuições Federais foram
impressos no mesmo dia  e com diferença de minutos,
em  papel  idêntico,  mesma  configuração  e  tinta,
revelando que a impressão se deu no mesmo lugar e
horário, mediante o mesmo aparelho de impressão.

-  Por  conseguinte,  a  somar,  tem-se  o  fato  da
composição societária de duas das empresas contarem
com um mesmo sócio, e as três possuírem as mesmas
testemunhas  em  seus  contratos  societários.
Entrementes,  não  obstante  a  gravidade  de  tais
constatações, o Magistrado primevo não fez qualquer
referência  às  mesmas,  limitando-se  aos  indícios
concernentes  às  impressões   das  certidões,  tendo a
decisão  recorrida  sido  proferida  aviltando-se
importante prova contida no caderno processual.

– Ora,  a  análise  isolada  das  impressões  das
certidões  realmente  não  se  faz  suficiente  para
caracterizar  a  fraude  e  condenar  o  ex-gestor  em
improbidade. Todavia, em uma análise sistemática de
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todas  as  demais  circunstâncias,  saltam  aos  olhos  a
ocorrência de conchavos, arranjos e por que não dizer,
conluio, no processo licitatório em giza. Prova mais
robusta que as já citadas, só se houvesse o filme da
reunião ocorrida entre os falsos concorrentes na data
de 07 de junho de 2004, por volta das dezenove horas
em  que,  juntos,  organizaram  e  imprimiram  a
documentação necessária à participação da licitação. 

-  Neste  ínterim,  indaga-se:  há  como  existir  sigilo
efetivamente  nas  propostas  lançadas  por  sociedades
das quais fazem parte os mesmos sócios? Este é, pois,
o primeiro princípio licitatório que restou violado.

-  Ademais,  outro  questionamento  de  fundamental
relevância para a  modalidade licitatória  em questão
diz  respeito  à  substancial  observância  da
concorrência, de no mínimo, 3 (três) pessoas diversas.
Ora,  a  existência de confusão entre os membros de
duas das três sociedades, aparentemente concorrentes,
macula de forma manifesta o princípio concorrencial
mínimo  estipulado  para  a  espécie  licitatória
denominada convite. Logo se conclui também que a
desobediência à concorrência mínima estipulada em
lei, acaba por atentar contra o princípio da legalidade.

-  Inquire-se  ainda:  a  finalidade  do  instituto  da
licitação, qual seja a de angariar a melhor proposta,
foi atingida ou, ao menos, buscada? Em verdade, no
caso  sob  estudo,  houve  desvio  de  finalidade
concernente  no  favorecimento  de  particulares  em
desvantagem  do  bem  comum,  que  sofreu  evidente
prejuízo  ao  deixar  de  usufruir  da  melhor  proposta
advinda de uma licitação proba.

-  Portanto,  diante  do  que  restou  até  aqui  exposto,
verifica-se  plenamente  configurado  o  ato  de
improbidade em relação ao réu o qual,  em manifesta
má-fé (dolo) determinou a abertura do procedimento
licitatório na modalidade convite, objetivando burlar
referido procedimento, convidando três empresas de
construção não cadastradas e pertencentes ao mesmo
grupo de pessoas, objurgando qualquer concorrência
entre  elas,  e,  por  consequência,  a  melhor  proposta
para a Administração e para o bem comum, restando
sua conduta inserida no art. 10, VIII e art. 11, caput, I
da Lei nº 8.429/92.

-  Deixo, contudo, de condenar o réu no art.  10 e a
qualquer  ressarcimento ao erário,  uma vez que,  em
razão das falhas na instrução processual, deixou se ser
averiguado  a  extensão  do  dano  causado  aos  cofres
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públicos.

-  Atento  à  razoabilidade  e  à  proporcionalidade  que
devem  nortear  a  dosagem  da  pena,  comino  ao  réu
multa civil de 05 (cinco) vezes o valor da sua última
remuneração, a suspensão de seus direitos políticos,
pelo prazo de 4 (quatro) anos e proibição de contratar
com  o  Poder  Público  ou  receber  benefícios  ou
incentivos  fiscais  ou  creditícios,  direta  ou
indiretamente,  ainda  que  por  intermédio  de  pessoa
jurídica da qual seja sócio majoritário, pelo prazo de 3
(três) anos.

VISTOS, relatados e discutidos os presentes autos.  ACORDA
a  Segunda  Câmara  Cível  do  Tribunal  de  Justiça  da  Paraíba,  rejeitar a
preliminar arguida e, no mérito, negar provimento ao Recurso Apelatório, nos
termos do voto do relator, unânime.

Trata-se  de  Apelação  Cível  interposta  pelo  Município  de
Patos contra  a  sentença  (fls.  202/207)  proferida  pelo  juízo  da  4ª  Vara  da
Comarca de Patos que, nos autos da  “Ação Civil Pública de Improbidade
Administrativa” ajuizada pelo ora apelante  em face de Dinaldo Medeiros
Wanderley, julgou improcedentes os pedidos iniciais.

Na peça de ingresso (fls. 02/15), o Município de Patos relata
que o ex-prefeito, acima identificado, cometeu graves fraudes em licitação, a
exemplo  da  carta  convite  de  nº  038/2004,  de  28  de  junho  de  2004,  que
beneficiou a empresa HARPAN Ltda, descumprindo as normas insculpidas na
Lei nº 8.666/93.

Aduz que um dos indícios da fraude é a emissão,  pelas três
empresas concorrentes  entre  si,  dos documentos necessários,  a  exemplo da
Certidão da  Dívida  Ativa  da  União,  FGTS e CNPJ, no mesmo dia e  com
diferença  de  segundos  entre  elas,  utilizando-se  do  mesmo  computador  e
impressora.

Aduz, ainda, que o ex-prefeito, ordenador primário da despesa e
responsável  por  toda  a  administração  municipal,  montou  a  licitação  na
modalidade carta convite, visando favorecer a determinado grupo societário,
existindo identidade de sócios nos quadros da empresa. 

Requer, ao fim, a procedência da ação, condenando o ex-gestor
por  improbidade  administrativa,  e,  por  conseguinte,  ao  ressarcimento  ao
erário, suspensão dos direitos políticos e demais sanções cabíveis.

Em sua defesa (fls.104/109), argue o réu, preliminarmente ao
mérito,  a  inépcia  da  inicial.  Por  conseguinte,  alega  que  não  existia
interferência  sua  nas  licitações  municipais,  limitando  sua  atuação  à
autorização do certame e homologação dos processos. 

Sustenta a inexistência de fraude, tratando-se as alegações do
autor de meras presunções,  não havendo qualquer anormalidade no fato de
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terem as empresas recebido a carta convite na mesma data. Por conseguinte,
ressalta que o Sr. Rivanildo, à época da licitação, não tinha vínculo com a
empresa Bahamas e o Sr. José Pereira Carvalho, detendo desta, 99% (noventa
e nove por cento) do capital enquanto que na empresa Harpan, apenas 2%
(dois por cento). 

Ademais,  não descreveu o autor  qualquer  conduta dolosa do
réu, revelando a inviabilidade da ação de improbidade em tela.

Petição inicial recebida às fls. 112, tendo o promovido ofertado
contestação às fls.115/124.

Impugnação à contestação às fls. 121/130.

Em  vistas  ao  Ministério  Público,  protestou  o  Parquet fosse
oficiado o Tribunal  de Contas  do Estado para a realização de auditoria no
respectivo processo licitatório (fls. 132/136).

Parecer  e  Acórdão  encaminhado  pela  Corte  de  Contas  (fls.
156/173).

O  Ministério  Público  de  primeiro  grau  manifestou-se  pela
procedência do pedido, condenando o réu nas penas da Lei de Improbidade,
por cometer a conduta descrita no art. 10, VIII da Lei 8.429/92.

Sobreveio, então, sentença de improcedência, cujo dispositivo
restou redigido:

“Ante  o  exposto:  a)  rejeito  as  preliminares  de
nulidade  do  processo  e  de  inépcia  da  inicial,  nos
termos da fundamentação supra; b) no mérito, julgo
improcedentes os pedidos, com espeque no in dubio
pro reo.”

Inconformado,  o  Município  de  Patos  interpôs  Recurso
Apelatório (fls. 210/213), alegando que, conforme acentuado pelo Ministério
Público,  houve ajuste  e  combinação no certame,  com o único  objetivo  de
fraudá-lo. Pugna, pois, pela reforma da sentença para reconhecer a prática do
ato  de  improbidade  administrativa  pelo  réu,  aplicando-lhe  as  respectivas
penalidades.

O apelado, intimado, não apresentou contrarrazões (fls 223). 

O Ministério Público, por meio de sua Procuradoria de Justiça,
ofertou  parecer  (fls.  230/239),  manifestando-se  pelo  provimento  parcial  do
recurso.

É o relatório.

VOTO.
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Conheço  da impugnação  apelativa  e  do  reexame  necessário,
posto  que  obedecem  aos  pressupostos  processuais  intrínsecos  (cabimento,
legitimidade, interesse recursal e inexistência de fato impeditivo, modificativo
ou extintivo do poder de recorrer), bem ainda aos extrínsecos (tempestividade,
preparo e regularidade formal).

Considerando  o  entrelaçamento  da  insurgência  recursal
proceder-se-á, em conjunto, ao exame do Recurso Apelatório e da Remessa
Oficial.

Consoante relatado, o Município de Patos propôs Ação Civil
Pública  por  Improbidade  Administrativa  em  face  do  ex-prefeito  Dinaldo
Medeiros Wanderley, alegando fraude em processo licitatório – carta convite
nº 038/2004 – consubstanciado no prévio ajuste e combinação no certame.

Pois bem. Iniciemos o estudo do caso posto.

Como é  por  demais  sabido,  licitação  é  o  procedimento  que
antecede o contrato administrativo, mediante o qual a Administração Pública
seleciona  a  proposta  mais  vantajosa  para  si.  Assim,  seja  qual  for  sua
modalidade,  deve  a  licitação pautar-se  nos seguintes princípios:  legalidade,
impessoalidade,  igualdade,  formalidade,  publicidade,  sigilo  das  propostas,
vinculação ao edital ou convite, julgamento objetivo, adjudicação compulsória
do  vencedor  e,  ao  nosso  entender,  o  principal  deles,  o  da  probidade
administrativa.

A modalidade da licitação examinada no presente processo é a
“Convite”, descrita da seguinte forma pela Lei nº 8666/93:

“§3o  Convite  é  a  modalidade  de  licitação  entre
interessados  do  ramo  pertinente  ao  seu  objeto,
cadastrados  ou  não,  escolhidos  e  convidados  em
número  mínimo  de  3  (três)  pela  unidade
administrativa, a qual afixará, em local apropriado,
cópia do instrumento convocatório e o estenderá aos
demais cadastrados na correspondente especialidade
que manifestarem seu interesse com antecedência de
até 24 (vinte  e quatro)  horas da apresentação das
propostas.” 

 Trata-se, pois, de modalidade que comporta menor formalismo,
destinando-se  à  contratações  de  menor  vulto.  Não  há  edital,  apenas  cartas
convite remetidas diretamente aos interessados, cadastrados ou não.

Acautela José dos Santos Carvalho Filho que: 

“O  modus  procedendi  do  convite,  sem  a  menor
dúvida, rende maior ensejo a atos de improbidade de
alguns  maus  administradores.  Por  isso,  alguns
órgãos  têm  exercido  maior  controle  sobre  essa
modalidade, quando não a substituem pela tomada
de  preços,  na  qual  a  publicidade  é  mais  ampla  e
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menos dirigida.” 

Nesses termos, tenho que não obstante a modalidade em tela
imprimir  uma  maior  celeridade  à  seleção,  face  as  suas  características
procedimentais,  é  ela  alvo  de  constantes  burlas,  merecendo,  de  fato,  uma
maior fiscalização.

Do acervo probatório existente nos autos, verifica-se a seguinte
situação:

O  ex-prefeito  Dinaldo  Medeiros  Wanderley,  objetivando  a
construção  de  8  (oito)  quiosques  comerciais  e  pavimentação  em
paralelepípedo  no  Rua  Manoel  Mota  Jatobá  –  Patos/PB,  utilizou-se  da
modalidade convite para eleger empresa que realizasse retrocitada obra.  

Enviou, pois, carta a três empresas: Construtora Harpan LTDA,
Construtora Bahamas LTDA e AGL Construções LTDA.

Aponta o Município e reforça o Ministério Público de primeiro
e segundo grau, a confluência de particularidades que indicam a existência de
fraude no procedimento. Vejamos:

Primeiramente observa-se que o comprovante de inscrição no
CNPJ,  o  Certificado  de  Regularidade  de  FGTS e  a  Certidão  Negativa  de
Débitos de Tributos e Contribuições Federais foram impressos no mesmo dia
e com diferença de minutos, em papel idêntico, mesma configuração e tinta,
revelando  que  a  impressão  se  deu no  mesmo lugar  e  horário,  mediante  o
mesmo aparelho de impressão – fls.43/47 e 72/76.

Por  conseguinte,  a  somar,  tem-se  o  fato  da  composição
societária das empresas Harpan e Bahamas contarem com o mesmo sócio, o
Sr. José Pereira de Carvalho e as três contarem com as mesmas testemunhas
em seus contratos societários.

Observou a Procuradoria de Justiça:

“Como pode ser observado pela simples leitura dos
contratos  societários  que  foram  juntados,  a
Construtora  Harpan  Ltda,  vencedora  no  certame,
constituída em 31/07/2003 (fls.52),  possuía em seu
quadro  os  seguintes  sócios:  Robson  Soares  de
Carvalho  e  José  Pereira  de  Carvalho  (fls.  51/52).
Ocorre que houve uma alteração contratual, em que
o  Sr.  Robson  foi  substituído  por  Carlos  Antônio
Amaral (fls. 53).

A  Construtora  Bahamas  Ltda,  constituída  em
28/02/2002  (fls.  81),  tinha  como  sócios  Rivanildo
Santos de Lira e José do Bonfim Araújo Júnior. Em
06/11/2002 o contrato social da empresa foi alterado
para incluir em seu quadro o sócio Robson Ferreira
de  Lima  (fls.  83).  Em  31/07/2003,  ocorreu  nova
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alteração, onde o sócio Rivanildo Santos de Lira foi
substitído pelo Sr. JOSÉ PEREIRA DE CARVALHO
(fls.  85/87),  também sócio da Construtora Harpan,
ficando como administrador da Bahamas, enquanto
procurador e sócio da suposta empresa concorrente.

Ou  seja,  no  dia  da  constituição  da  Construtora
Harpan  Ltda  (31/07/2003  –  fls.  52),  o  Sr.  JOSÉ
PEREIRA DE CARVALHO, então sócio da referida
empresa  situada  na  cidade  de  Patos,  torna-se
também  sócio  da  Construtora  Bahamas  Ltda  (fls.
85/87), localizada na cidade de Teixeira.

Outra  incrível  coincidência  é  que  as  testemunhas
apostas nos contratos societários das três empresas
são as mesmas: Sr. José Murilo da Nóbrega e Sra
Luzimar  Nunes  Leite  (fls.  52;54;67;81;84),  mesmo
sendo as empresas situadas em cidades diferentes, ao
menos  uma  delas,  a  empresa  Bahamas.”  -  fls.
232/233.

De  fato,  não  se  faz  necessário  uma  leitura  profunda  dos
documentos colacionados aos autos para se verificar que a Construtora Harpan
Ltda (vencedora) e a Construtora Bahamas Ltda, possuem em comum o sócio
José Pereira  de Carvalho e que as testemunhas do contrato social  das três
empresas “concorrentes” são as mesmas pessoas.

Entrementes, não obstante a gravidade de tais constatações, o
Magistrado primevo não fez qualquer referência às mesmas, limitando a sua
visão  apenas  para indícios  concernentes  às  impressões  das  certidões,
consignando o seguinte:

“In casu, não existe prova nos autos de que referidas
certidões, apesar de serem emitidas com diferenças
de minutos, foram solicitadas no mesmo computador
e impressas na mesma impressora. Há, em verdade,
suposições, deduções ou ilações que conduzem a esse
entendimento,  louvando-se  da  racionalização  do
homem médio.  Contudo,  não  é  possível  lavrar  um
édito  condenatório  com  esteio  em  suposições,
deduções ou ilações advindas do plano aleatório, sob
pena de trevas tornaram-se luz.”
 

Tenho, pois, que a decisão recorrida foi proferida aviltando-se
importante prova contida no caderno processual.

Ora, a análise isolada das impressões das certidões realmente
não se faz suficiente  para caracterizar  a fraude e condenar o ex-gestor  em
improbidade.  Todavia,  em  uma  análise  sistemática  de  todas  as  demais
circunstâncias,  saltam aos  olhos a  ocorrência  de  circunstâncias  nefastas no
processo licitatório em giza.
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Neste ínterim,  indaga-se:  há como existir  sigilo  efetivamente
nas  propostas  lançadas  por  sociedades  das  quais  fazem  parte  os  mesmos
sócios? Este é, pois, o primeiro princípio licitatório que restou violado.

Ademais, outro questionamento de fundamental relevância para
a modalidade licitatória em questão diz respeito à substancial observância da
concorrência,  de no mínimo, 3 (três) pessoas diversas. Ora, a existência de
confusão  entre  os  membros  de  duas  das  três  sociedades,  aparentemente
concorrentes,   macula de forma  absoluta o princípio concorrencial  mínimo
estipulado  para  a  espécie  licitatória  denominada  convite.  Logo  se  conclui
também que a desobediência à concorrência mínima, estipulada em lei, acaba
por atentar contra o princípio da legalidade.

Ato  contínuo,  vejo  que  a  impessoalidade  também  foi
postergada. Leciona Helly Lopes Meireles:

“O  Princípio  da  Impessoalidade,  referido  na
Constituição de 1988 (art.  37,  caput)  nada mais é
que o clássico princípio da finalidade, o qual impõe
ao administrador público que só pratique o ato para
seu fim legal. E o fim legal é unicamente aquele que
a Norma de direito indica expressa ou virtualmente
como  objetivo  do  ato,  de  forma  impessoal.”
(MEIRELLES,  Hely  Lopes.  Direito  Administrativo
Brasileiro, 30 ed. São Paulo: Malheiros, 2005, p. 92)

Neste diapasão, inquire-se: a finalidade do instituto da licitação,
qual seja, a de angariar a melhor proposta, foi atingida ou, ao menos, buscada?
Em verdade, no caso sob estudo, houve desvio de finalidade concernente no
favorecimento de particulares em desvantagem do bem comum, que sofreu
evidente prejuízo ao deixar de usufruir da melhor proposta advinda de uma
licitação proba.

Por  oportuno,  cumpre-nos  neste  instante  tecer  alguns
comentários sobre o princípio da probidade, consubstanciado na honestidade,
boa  fé  e  moralidade  dos  administradores.  Sobre  o  tema,  pontua  José  dos
Santos Carvalho Filho:

“Exige  o  princípio  que  o  administrador  atue  com
honestidade para com os licitantes, e sobretudo para
com  a  própria  Administração,  e,  evidentemente,
concorra  para  que  sua  atividade  esteja  de  fato
voltada para o interesse administrativo, que é o de
promover a seleção mais acertada possível.
Se, ao contrário, a improbidade frusta o objetivo da
licitação, o responsável pela distorção deve sofrer a
aplicação das sanções civis, penais e administrativas
cabíveis.”  (FILHO,  José  dos  Santos  Carvalho.
Manual  de  Direito  Administrativo.  18ª  Ed.  Rio  de
Janeiro: Editora Lumem Juris, p. 222)
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Portanto,  diante  do  que  restou  até  aqui  exposto,  verifica-se
plenamente configurado o ato de improbidade em relação ao réu, o qual, em
manifesta má-fé (dolo) determinou a abertura do procedimento licitatório na
modalidade  convite,  objetivando  burlar  referido  procedimento,  convidando
três  empresas  de  construção,  frise-se, não  cadastradas  e,  sublinhe-se,
pertencentes ao mesmo grupo de pessoas, objurgando qualquer concorrência
entre elas, e, por consequência, a melhor proposta para a Administração e para
o bem comum.

Enquadra-se, pois, a conduta do réu na hipótese prevista no art.
10, VIII, da Lei de Improbidade Administrativa, in verbis:

“Art.  10.  Constitui  ato  de  improbidade
administrativa que causa lesão ao erário qualquer
ação  ou  omissão,  dolosa  ou  culposa,  que  enseje
perda  patrimonial,  desvio,  apropriação,
malbaratamento ou dilapidação dos bens ou haveres
das  entidades  referidas  no  art.  1º  desta  lei,  e
notadamente: 

VIII  - frustrar a licitude de processo licitatório ou
dispensá-lo indevidamente;”

 Ademais,  tendo,  conforme  acima  explanado,  a  conduta  do
promovido contrariado os princípios da Administração, insere-se também no
art. 11, caput, I, da Lei retrocitada:

“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;”

Ato contínuo, prevê seu art. 12: 

“Art.  12.  Independentemente  das  sanções  penais,
civis  e  administrativas  previstas  na  legislação
específica,  está  o  responsável  pelo  ato  de
improbidade  sujeito  às  seguintes  cominações,  que
podem ser aplicadas isolada ou cumulativamente, de
acordo com a gravidade do fato: 
I - na hipótese do art. 9°, perda dos bens ou valores
acrescidos ilicitamente ao patrimônio, ressarcimento
integral  do dano,  quando houver,  perda da função
pública,  suspensão dos  direitos  políticos  de  oito  a
dez anos, pagamento de multa civil de até três vezes
o  valor  do  acréscimo  patrimonial  e  proibição  de
contratar com o Poder Público ou receber benefícios
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ou  incentivos  fiscais  ou  creditícios,  direta  ou
indiretamente,  ainda que por intermédio de pessoa
jurídica da qual seja sócio majoritário, pelo prazo de
dez anos;
II - na hipótese do art. 10, ressarcimento integral do
dano,  perda  dos  bens  ou  valores  acrescidos
ilicitamente  ao  patrimônio,  se  concorrer  esta
circunstância, perda da função pública, suspensão
dos  direitos  políticos  de  cinco  a  oito  anos,
pagamento de multa civil de até duas vezes o valor
do  dano  e  proibição  de  contratar  com  o  Poder
Público ou receber benefícios ou incentivos fiscais
ou creditícios,  direta  ou indiretamente,  ainda que
por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio
majoritário, pelo prazo de cinco anos;
III - na hipótese do art. 11, ressarcimento integral
do  dano,  se  houver,  perda  da  função  pública,
suspensão dos direitos políticos de três a cinco anos,
pagamento de multa civil de até cem vezes o valor da
remuneração percebida pelo agente e proibição de
contratar com o Poder Público ou receber benefícios
ou  incentivos  fiscais  ou  creditícios,  direta  ou
indiretamente, ainda que por intermédio de pessoa
jurídica da qual seja sócio majoritário, pelo prazo de
três anos.
Parágrafo  único.  Na  fixação  das  penas  previstas
nesta lei o juiz levará em conta a extensão do dano
causado, assim como o proveito patrimonial obtido
pelo agente.”

Deixo,  contudo,  de  condenar  o  réu  no  art.  10  e  a  qualquer
ressarcimento  ao  erário,  uma  vez  que,  conforme  bem  observado  pelo
Ministério Público às fls. 237, “no que tange ao dano causado, em razão das
falhas na instrução processual, deixou se ser averiguado a extensão do dano
causado aos cofres públicos, não havendo como consignar valores concretos,
pois não restou apurado se os valores, por exemplo, foram superfaturados, ou
mesmo se a obra não foi executada como deveria”.

Consigno,  entrementes,  que  isso  não  impede  que  em  futura
ação,  se  delimite,  com precisão, a extensão do dano causado,  e  seja o réu
condenado nos termos do artigo  10  da  Lei  de  Improbidade,  a  ressarcir  ao
erário tais valores, em virtude dos mesmos fatos narrados na peça de ingresso
desta demanda.

 
Persistem,  entretanto,  nesta  ocasião,  as  penalidades  previstas

para as condutas inseridas no art. 11 da mesma lei. Assim, com base na norma
suso mencionada e atento à razoabilidade e à proporcionalidade que devem
nortear a dosagem da pena, comino ao réu multa civil de 05 (cinco) vezes o
valor da sua última remuneração, a suspensão de seus direitos políticos, pelo
prazo de 4 (quatro) anos e proibição de contratar com o Poder Público ou
receber benefícios ou incentivos fiscais ou creditícios, direta ou indiretamente,
ainda que por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário,
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pelo prazo de 3 (três) anos.

- C  onclusão  

Por  tudo  o  que  foi  exposto,  em  estrita  consonância  com  o
parecer  ministerial  de  primeiro  e  segundo  grau,  DOU PROVIMENTO À
REMESSA NECESSÁRIA E AO RECURSO APELATÓRIO, reformando
a  sentença  vergastada  para  condenar  o  promovido  pela  prática  de  atos  de
improbidade administrativa previstos no art. 11, I, da Lei nº 8.429/92 e, na
forma do  art.  12,  III,  do  mesmo diploma legal,  comino  ao  promovido  as
seguintes penalidades:  multa civil de 05 (cinco) vezes o valor da sua última
remuneração, corrigida monetariamente desde o recebimento e juros de mora
desde a citação, de acordo com o art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, a suspensão de
seus direitos políticos, pelo prazo de 4 (quatro) anos e proibição de contratar
com o Poder Público ou receber benefícios ou incentivos fiscais ou creditícios,
direta ou indiretamente, ainda que por intermédio de pessoa jurídica da qual
seja sócio majoritário, pelo prazo de 3 (três) anos.

  
É COMO VOTO.

Presidiu  a  sessão o Exmo.  Des.  Oswaldo Trigueiro  do  Valle
Filho.   Participaram do julgamento, o Exmo. Des. Oswaldo Trigueiro do Valle
Filho, o Exmo. Dr. João Batista Barbosa (juiz convocado, para substituir a
Exma Desa. Maria das Neves do Egito de Araújo Duda Ferreira) e o Exmo.
Dr.  Aluízio Bezerra Filho (Juiz convocado em substituição ao Exmo. Des.
Abraham Lincoln da Cunha Ramos).

Presente ao julgamento a Exma. Dra. Lúcia de Fátima Maia de
Farias, Procuradora de Justiça.

Sala  de  Sessões  da  Segunda Câmara  Especializada  Cível  do
Tribunal  de  Justiça  do  Estado  da  Paraíba,  João  Pessoa,   de  23  DE
SETEMBRO de 2014.

Oswaldo Trigueiro do Valle Filho
Desembargador Relator

Apelação Cível nº 0005139-55.2006.815.0251.        12


	APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA
	Processo nº 0005139-55.2006.815.0251.


