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ESTADO DA PARAÍBA
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
Gabinete do Desembargador

Marcos Cavalcanti de Albuquerque

Acórdão 
Apelação Cível – nº. 0000444-49.2011.815.0941

Relator: Desembargador Marcos Cavalcanti de Albuquerque 

Apelante: Ministério Público do Estado da Paraíba

1ºs Apeladas: Construtora Harpan Ltda e Arco Íris Construtora Ltda –
Adv. Jorge Márcio Pereira (OAB-PB 16.051)

2º  Apelado:  Hercules  Sidney  Firmino  –  Adv.  José  Lacerda  Brasileiro
(OAB-PB 3.911)

3º  Apelados:  Edísio  Francisco  da  Silva,  Luciana  Herculano  Correia  e
Antônio Batista da Silva – Adv. Avani Medeiros da Silva (OAB-PB 5.918)

4º Apelada: JBN Construções Ltda

EMENTA:  AÇÃO  CIVIL  PÚBLICA  DE
IMPROBIDADE  ADMINISTRATIVA.
PROCEDIMENTO LICITATÓRIO NO ÂMBITO DA
ADMINISTRAÇÃO  MUNICIPAL.  SENTENÇA
PELA  IMPROCEDÊNCIA.  IRRESIGNAÇÃO.
APELO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. ALEGAÇÃO
DE SUPOSTAS IRREGULARIDADES. PREJUÍZO
AO  ERÁRIO.  HIPOTÉTICOS  VÍCIOS
CARACTERIZADORES  DE  ATOS  DE
IMPROBIDADE  ADMINISTRATIVA.  AUSÊNCIA
COMPROVAÇÃO  DE  FAVORECIMENTO  DE
AGENTES  PÚBLICOS  E  DE  PARTICULARES.
LOCUPLETAMENTO  NÃO  CARACTERIZADO.
DANOS  AOS  COFRES  PÚBLICOS  NÃO
DEMONSTRADOS.  AUSÊNCIA  DE  VIOLAÇÃO
DE  PRINCÍPIOS  NORTEADORES  DA
ADMINISTRAÇÃO.  IMPROBIDADE  NÃO
EVIDENCIADA. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA.
DESPROVIMENTO DO APELO.
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- Para que se caracterize ato de improbidade
administrativa, indispensável é a comprovação
de enriquecimento  ilícito,  dano  ao  erário  ou
violação  aos  princípios  norteadores  da
Administração Pública, sob pena de o pedido
de  condenação  pela  prática  do  mesmo  ser
julgado improcedente.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos acima
identificados.

Acordam os desembargadores da Terceira Câmara Cível
do Tribunal de Justiça, por unanimidade, em negar provimento ao apelo.

RELATÓRIO

O Ministério Público da Paraíba interpôs apelação contra
Construtora  Harpan  Ltda,  Arco  Íris  Construtora  Ltda,  Hercules
Sidney  Firmino,  Edísio  Francisco  da  Silva,  Luciana  Herculano
Correia e Antônio Batista da Silva hostilizando sentença proferida pelo
Juízo da Direito da Vara Única da Comarca de Água Branca-PB, nos autos
da Ação Civil Pública por Ato de Improbidade Administrativa ajuizada pelo
recorrente em face dos apelados e da JBN Construções Ltda, que julgou
improcedente o pedido.

Da inicial, constata-se que o Ministério Público do Estado da
Paraíba  ajuizou  a  ação  civil  público  objetivando  a  condenação  por
improbidade  administrativa  dos  Demandados  alegando  que  teriam
perpetrado  conduta  improba  no  processo  licitatório  Carta  Convite  n.º
07/2005,  conduzido  pela  Comissão  Permanente  de  Licitação  de  Água
Branca.

Alegou que o  Grupo de Atuação  Especial  contra  o  Crime
Organizado (GAECO) do Ministério Público, em parceria com Tribunal de
Contas do Estado, Receitas Estadual e Federal e Polícia Federal, passou a
investigar uma série de empresas de construção civil que demonstravam

                                                                                        



Processo nº 0000444-49.2011.815.0941

informações  contábeis/financeiras  inconsistentes  e  que participavam de
várias licitações em Municípios de pequeno porte, sendo que as empresas
investigadas  não  tinham  sedes  físicas  e  seus  quadros  societários
compostos por “laranjas”.

Na sentença (fls. 507/514), o Magistrado, ao fundamento de
que  a  produção  de  provas  previamente  apresentada  pelo  Ministério
Público não demonstram as alegações, e ainda que se admita indícios de
fraudes constatados pelos órgãos de investigação; com a documentação
apresentada não seria possível concluir que o ex-prefeito, os membros da
CPL e as empresas que participaram do processo licitatório teriam agido
em coluio para favorecer a vencedora; também não restou comprovado
que os  integrantes  da  Comissão de Licitação obtiveram algum tipo  de
vantagem ou  benefício  pelo  fato  de  a  Construtora  Harpan  Ltda  ser  a
vencedora  na  licitação  assim como não  restou  demonstram fraude  na
contratação  da  Empresa;  os  comprovantes  de  inscrição  e  da  situação
cadastral  das empresas licitantes demonstram que a Empresa Arco-Íris
Construtora  foi  aberta  em  25/08/2004  e  baixada  em  03/04/2013  por
motivo de “inexistência de fato”, e a JBN Construções Civis Ltda foi criada
em  21/02/2001  e  baixada  em  23/07/2010,  também  por  inexistência,
enquanto que a Empresa vencedora foi criada em 11/08/2003, estando
em funcionamento; Embora se considere os indícios que as outras duas
empresas que participaram são “fantasmas”, e até apresentem números
inconsistentes  e  contraditórios,  não  restou  comprovado  que  tais  fatos
tenha influenciado no Resultado da Carta Convide n.º 07/2005, tanto por
inexistir vinculo subjetivo entre os administradores das pessoas jurídicas,
ou  mesmo  um  liame  entre  estes  e  o  ex-prefeito  e  os  membros  da
Comissão de Licitação, ou a vontade conjunta e deliberada dos agentes
públicos em fraudar a licitação, bem assim por não comprovar o prejuízo
aos cofres públicos, afastando arguição de culpa ou dolo para condenação
por improbidade administrativa prevista nos arts. 9º, 10 e 11 da Lei n.º
8.429/92, nos termos do art. 269, I, do CPC/1973, julgou improcedente o
pedido da Ação Civil Pública.

Nas  razões  recursais  (fls.  523/537),  o  Ministério  Público
aduziu  que  todo  gestor  público  tem  que  respeitar  os  princípios
constitucionais  da  legalidade,  impessoalidade,  publicidade,  eficiência  e
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moralidade, não podendo desviar dessa conduta, sob pena de anulação do
ato e a punição por improbidade administrativa e que nos autos restou
demonstrado que o procedimento licitatório foi forjado com intuito prévio
de beneficiar a empresa vencedora.

Arguiu  que  a  Lei  de  Improbidade  Administrativa  prevê  a
punição  por  ato  improbo  não  só  aqueles  elencados  no  art.  10,  VIII,
“Frustrar a licitude de processo licitatório ou dispensá-lo indevidamente”,
bem assim o  art.  11  dispõe  que também comete ato  de improbidade
atentar contra os princípios da Administração Pública elencados no art. 37,
caput, da Constituição Federal e art. 4º da Lei n.º 8.429/1992.

Aduziu  que,  para  a  configuração  de  ato  de  improbidade
administrativa, não necessita ocorrência de dano efetivo ao erário, visto
que o art. 21 da referida norma dispõe expressamente que para aplicação
das sanções previstas no art. 12 independe de ocorrência de dano, e como
isso o dano à moralidade administrativa estaria sempre presente quando a
Administração dispensa licitação exigida por lei.

Pugnou pelo provimento do recurso para julgar procedente o
pedido, condenando os demandados nas pensas do art. 12, I e II, da Lei
de Improbidade Administrativa.

Contrarrazões apresentadas pelas Construtoras Harpan Ltda
e Arco Íris Construtora Ltda (fls. 547/551), arguindo que nos autos não há
provas de prejuízo ao erário, ou locupletamento, malbarateamente, má-
gestão,  ou  mesmo  dolo  ou  culpa  para  configurar  ato  de  improbidade
administrativa.

Hercules  Sidney  Firmino  ofereceu  suas  contrarrazões  (fls.
552/564), pugnando pelo desprovimento do recurso.

Contrarrazões  dos  demandados  Edisio  Francisco  da  Silva,
Luciana  Herculano  Correia  e  Antônio  Batista  Silva  (fls.  567/580),
postulando o desprovimento da apelação.

A  Procuradoria  de  Justiça,  com  visto  dos  autos  (fls.
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546/550), opinou pelo provimento do recurso para que os demandados
sejam condenados nas sanções do art. 12, I e II, da Lei n.º 8.429/92, por
entender que agiram com intuito de beneficiar particular em detrimento
do  público,  ao  conferirem  legalidade  a  um  processo  licitatório
notoriamente ilícito.

Aduziu  que nos  autos  restou demonstrado que as  outras
duas  participantes  do  processo  licitatório  tratavam-se  de  empresas
fantasmas que nunca declararam compra e venda e não possuíam sede
física e com tudo isso o presidente da Comissão, Edísio Francisco da Silva,
teria  afirmado  que  conferiu  toda  a  documentação  sem  ter  observado
qualquer  irregularidade,  bem  assim  pelo  fato  de  que  indicou  como
membros da Comissão de Licitação pessoa que não conheciam a Lei n.º
8.666/93  ou  forma  de  processamento  de  uma  licitação,  podendo  ser
verificado nos depoimentos que prestaram.

É o relatório.

V O T O

Segundo a inicial, o ex-Prefeito do Município de Água Branca
à  época  dos  fatos,  juntamente  aos  demais  promovidos,  tiveram  suas
condutas  enquadradas  no  art.  10,  inciso  VIII  da  Lei  n°  8429/92,  que
estabelece o seguinte: 

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  de  processo  seletivo  para
celebração  de  parcerias  com  entidades  sem  fins
lucrativos, ou dispensá-los indevidamente; 

A subsunção  à norma jurídica  se  refere  ao procedimento
licitatório de Carta Convite nº 07/2005 que teve como objetivo a seleção
de empresa para fazer a recuperação de pintura geral de 29 (vinte em
nove) escolas Municipais (fl. 36). 
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Conforme  demonstrado  nos  autos,  o  GAECO  (Grupo  de
Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado), a partir de uma série
de investigações (fls. 14/15), apurou que a empresa Arco Íris Construtora
é  uma  empresa  fantasma,  que  jamais  declarou  compra  e  venda,
possuindo sede apenas pro forma, a fim de participar de licitações com
intuito de perder a disputa para que outras empresas, já predeterminadas,
sejam vencedoras.

O procedimento licitatório em comento foi  conduzido pela
Comissão Permanente de Licitação do Município de Água Branca-PB (fl.
22),  composta pelos promovidos Edísio Francisco da Silva (Presidente),
Luciana  Herculano  Correia  e  Antônio  Batista  da  Silva,  que  foram  os
responsáveis pela condução de todo o procedimento licitatório e, ao final,
pela  indicação  da  empresa  Harpan  Construtora  como  vencedora  da
licitação,  mesmo  diante  da  participação  de  uma  empresa  fantasma
durante o processo. 

Com efeito, segundo o entendimento do Ministério Público, a
ausência  de  fiscalização  e  acompanhamento  devido  do  procedimento
licitatório pela Comissão de Licitação, permitiu a participação de empresa
fraudulenta e o direcionamento de valores em favor da licitante sem que
tenha havido verdadeiro embate de propostas com as melhores condições
para  o  Município  de  Água  Branca.  Inclusive,  nas  declarações  que
prestaram pera a Promotoria de Justiça de Princesa Isabel, fls. 151/152,
os membros da Comissão (Luciana Herculano Correia e Antônio Batista
Silva)  afirmaram  que  não  tinha  conhecimento  a  respeito  da  Lei  n.º
8.666/93 ou como se processa uma licitação.

Todavia,  ainda  que se considere  a  falta  de conhecimento
técnico da Comissão de Licitação, inexiste prova de má-fé ou dolo, assim
como  não  pode  ser  atribuído  ao  Prefeito,  porquanto  não  restou
comprovado nos autos que estava em conluio ao selecionar os membros
da comissão, que obteve alguma vantagem pessoal ou que tenha feito
ingerência  em  relação  à  escolha  dos  licitantes,  com  finalidade  de
beneficiar a empresa vencedora.

Não se vislumbra, pois,  a existência de dolo ou culpa na
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intenção de causar prejuízo ao erário, ou comprometer o orçamento com
seus  interesses,  haja  vista  que  ao  constituir  a  Comissão  de Licitação,
conferiu  aos  membros  poderes  para  conduzir  todo  o  procedimento,
garantindo  a  sua  licitude.  Assim,  se  a  Comissão,  criada  com  essa
finalidade, atestou a regularidade do procedimento licitatório, no processo
não  foi  possível  identificar  qualquer  conduta  de  improbidade
administrativa.

Desta  feita,  repise-se,  ao  atestar  a  possibilidade  de
contratação da empresa, mesmo não habilitada em conhecimento técnico
de nível elevado, a Comissão de Licitação revestiu de legalidade aquela
contratação,  sendo  impossível  atestar,  a  partir  desses  elementos,  que
tenham agido com dolo, nem com culpa, notadamente em relação ao ex-
gestor, que delegou o acompanhamento da licitação e, uma vez garantida
a regularidade no processo, apenas homologou a contratação. 

Sobre a comprovação do elemento subjetivo nas ações de
improbidade, a jurisprudência pátria ensina: 

Assim, para  a correta fundamentação da  condenação
por improbidade administrativa, é imprescindível, além
da subsunção do fato à norma, caracterizar a presença
do elemento subjetivo. A razão para tanto é que a Lei
de Improbidade Administrativa não visa punir o inábil,
mas sim o desonesto, o corrupto, aquele desprovido de
lealdade e boa-fé. (STJ - AgInt no REsp 1590530/PB -
Rel. Min. HERMAN BENJAMIN - SEGUNDA TURMA - Dje
06/03/2017 

APELAÇÕES CÍVEIS.  IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA.
AÇÃO  CIVIL  PÚBLICA.  PAGAMENTO  DE  DIÁRIAS  A
VEREADORES.  DESVIO  DE  FINALIDADE  NÃO
DEMONSTRADO.  EQUÍVOCO  NO  CÁLCULO  DOS
VALORES  PAGOS.  MÁ-FÉ  NÃO  COMPROVADA.  1.
Pagamento  de  diárias  em  quantidade  considerada
excessiva a vereadores do município de bossoroca para
participação em eventos. Abuso ou desvio de finalidade
não  verificados,  já  que  a  maior  parte  dos  eventos
guardava  relação  com  as  atividades  exercidas  pelos
edis.  Quantidade  de  viagens  que  não  desborda  do
princípio  da  razoabilidade.  Precedentes.  2.  Ainda que
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tenha havido pagamento de valores calculados a maior
para dois vereadores, em desacordo com a disposição
legal  então  vigente,  o  fato  não  é  suficiente  para
configurar ato de improbidade previsto no art.  10 da
lia. Necessidade de comprovação do dolo ou da culpa
do  agente  político  que,  no  caso,  não  foi  suprida.
Manutenção apenas da determinação de ressarcimento
ao  erário,  com  o  afastamento  das  demais  sanções.
Apelos  parcialmente  providos.  (TJRS;  AC  0004392-
80.2017.8.21.7000;  São  Luiz  Gonzaga;  Segunda
Câmara Cível; Rel. Des. Ricardo Torres Hermann; Julg.
29/03/2017; DJERS 11/04/2017) 

Esta Egrégia Terceira Câmara Cível já enfrentou apelações
relativas a fatos semelhantes de investigações que resultaram em ações
civis públicas, sendo firme no entendimento de que a prova documental
colhida apenas na fase de investigação não é suficiente para condenação
por improbidade administrativa, sendo imprescindível a comprovação do
dolo ou culpa dos gestores públicos.

Nesse sentido:

AÇÃO  CIVIL  PÚBLICA.  IMPROBIDADE
ADMINISTRATIVA.  PROCEDÊNCIA.  IRRESIGNAÇÃO
PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA. REJEIÇÃO.
MÉRITO.  FORMAÇÃO  DE  COMISSÃO  DE  LICITAÇÃO.
INEXISTÊNCIA DE PROVA DE CONLUIO OU VANTAGEM
PESSOAL.  AUSÊNCIA  DE  DOLO  OU  CULPA.  ATO
ÍMPROBO NÃO COMPROVADO. REFORMA DA SENTENÇA
EM  RELAÇÃO  AO  PREFEITO.  MANUTENÇÃO  DAS
DEMAIS CONDENAÇÕES.  PROVIMENTO DO PRIMEIRO
APELO.  NÃO  CONHECIMENTO  DO  SEGUNDO  E
TERCEIRO APELOS POR INTEMPESTIVIDADE. - Para a
correta fundamentação da condenação por improbidade
administrativa, é imprescindível, além da subsunção do
fato  à  norma,  caracterizar  a  presença  do  elemento
subjetivo.  A  razão  para  tanto  é  que  a  Lei  de
Improbidade Administrativa não visa punir o inábil, mas
sim  o  desonesto,  o  corrupto,  aquele  desprovido  de
lealdade e boa-fé. (STJ - AgInt no REsp 1590530/PB -
Rel. Min. HERMAN BENJAMIN - SEGUNDA TURMA - Dje
06/03/2017  VISTOS,  RELATADOS  E  DISCUTIDOS  os
presentes  autos  acima  identificados.  (TJPB  -
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ACÓRDÃO/DECISÃO  do  Processo  Nº
00006047720118150261,  3ª  Câmara  Especializada
Cível,  Relator  DES.  SAULO  HENRIQUES  DE  SÁ
BENEVIDES, j. em 07-11-2017).

APELAÇÃO CIVIL.  AÇÃO CIVIL  PÚBLICA POR ATO DE
IMPROBIDADE  ADMINISTRATIVA.  PRELIMINAR.
CERCEAMENTO  DE  DEFESA.  CONDENAÇÃO  BASEADA
EM  PROVA  PRODUZIDA  EXCLUSIVAMENTE  EM
INQUÉRITO POLICIAL SEM CONJUGAÇÃO COM OUTROS
ELEMENTOS  PRODUZIDOS  EM  INSTRUÇÃO
PROCESSUAL.  IMPOSSIBILIDADE.  ANALOGIA AO ART.
155  DO  CPP.  NATUREZA  PENAL  DA  AÇÃO  DE
IMPROBIDADE  ADMINISTRATIVA.  ACOLHIMENTO.
ANULAÇÃO  DA  SENTENÇA.  RETORNO  DOS  AUTOS  À
ORIGEM PARA A REGULAR INSTRUÇÃO PROCESSUAL. -
A  condenação  por  ato  de  improbidade  administrativa
não pode se basear exclusivamente nas provas colhidas
durante o inquérito policial, exceto se conjugados tais
elementos com aqueles produzidos durante a instrução
processual.  (Analogia  ao  art.  155  do  Código  de
Processo  Penal).  (TJPB  -  ACÓRDÃO  do  Processo  Nº
00009076720138150311,  3ª  Câmara  Especializada
Cível, Relator Desembargadora Maria das Graças Morais
Guedes, j. em 17-04-2017).

Por fim, o valor da contratação efetivada não dá indicativo
de superfaturamento dos serviços contratados, haja vista que o objetivo
licitação  Carta  Convite  n.º  007/2005  foi  contrato  de  empresa  para
restauração e pintura geral em 29 (vinte e nove) escolas do Município,
relacionada no documento de fl. 36, enquanto que a Construtora Harpan
Ltda  teve  sua  proposta  como  vencedora,  com  valor  global  de  R$
34.200,00 (trinta e quatro mil e duzentos reais), conforme se infere do
resultado da Comissão Permanente de Licitação, fl. 122 do processo.

Em face de todo o acima exposto,  nego provimento ao
apelo, mantendo a sentença incólume em todos os seus termos.

É como voto.

Presidiu  a  sessão  o  Excelentíssimo  Senhor
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Desembargador  Marcos  Cavalcanti  de  Albuquerque. Participaram  do
julgamento  os  Excelentíssimos  Senhores  Desembargadores  Marcos
Cavalcanti de Albuquerque – Relator, Maria das Graças Morais Guedes e o
Excelentíssimo Senhor Doutor João Batista Barbosa (Juiz convocado para
substituir o Excelentíssimo Senhor Desembargador Saulo Henriques de Sá
e Benevides).

Presente  ao  julgamento  o  Excelentíssimo  Senhor
Doutor Rodrigo Marques da Nóbrega – Promotor de Justiça convocado.

Sala de Sessões da Terceira Câmara Cível do Tribunal
de Justiça do Estado da Paraíba, em João Pessoa, 27 de fevereiro de 2018.

Desembargador Marcos Cavalcanti de Albuquerque
R e l a t o r 

                                                                                        


