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PRELIMINAR  —  OFENSA  AO  PRINCÍPIO  DA
DIALETICIDADE — INOCORRÊNCIA — REJEIÇÃO.

— Não há que se falar em ofensa ao princípio da dialeticidade quando
a apelação não é desprovida de fundamentação, constando os motivos
que  justifiquem  o  pedido  de  reexame  e  argumentos  contrários  à
sentença proferida de forma coerente e razoável.

APELAÇÃO  CÍVEL  —  AÇÃO  CIVIL  PÚBLICA  POR
ATO  DE  IMPROBIDADE  ADMINISTRATIVA  —
IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO — TERMO DE CESSÃO
FIRMADO  EM  CONTRATO  ADMINISTRATIVO  —
PREVISÃO NO EDITAL E CONTRATO — ART. 78, VI,
DA LEI 8.666/93 — ANUÊNCIA DA ADMINISTRAÇÃO
— POSSIBILIDADE — MANUTENÇÃO DA SENTENÇA
— DESPROVIMENTO.

—  “a  cessão  foi  parcial,  tendo  à  cessionária  assumido  a
responsabilidade  em  termos  idênticos  aos  estabelecidos
no contrato originário.  O  inciso  VI  do art.  78 da  Lei  nº  8.666/93
admite a rescisão do contrato quando ocorrer cessão sem a respectiva
autorização  do  contratante,  o  que  não  se  verifica  na espécie,  onde
a cessão,  além  de  parcial,  estava  prevista  tanto  no edital,  quanto
no contrato,  com  autorização  feita  pela  contratante.”
(Apelação/Reexame  Necessário  nº  0827308-14.2013.8.12.0001,  5ª
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Câmara  Cível  do  TJMS,  Rel.  Luiz  Tadeu  Barbosa  Silva.  j.
10.02.2015). 

VISTOS, RELATADOS E DISCUTIDOS os presentes autos
acima identificados.

A C O R D A a Egrégia Terceira  Câmara Cível do Colendo
Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba, à unanimidade, em rejeitar a preliminar e
negar provimento ao recurso.

RELATÓRIO

Trata-se de  apelação cível interposta pelo  Ministério Público
Estadual contra a sentença de fls. 3.040/3.050 – vol. XVI,  nos autos  da Ação Civil
Pública  por  Ato de  Improbidade Administrativa movida  em face  de  Alexandre
Costa  de  Almeida,  Eraldo  Pereira  de  Vasconcelos e  Mauro  Bezerra  da  Silva,
julgando improcedente o pedido inicial.

O apelante, em suas razões recursais de fls. 3.056/3.060 – vol.
XVI, afirma ser possível a cessão parcial do contrato público, desde que obedecidos
requisitos previstos em lei, o que inocorreu na espécie. Destaca, ainda, que a empresa
vencedora não era tecnicamente qualificada para realizar todas as atividades previstas
no edital, nesses termos pugna pela condenação dos apelados nas penas previstas no art.
12 da Lei nº 8.429/92.

Contrarrazões  às  fls.  3.066/3.085;  3.097/3.111;  3.112/3.119
(vol. XVI).

Instada a se manifestar, a Douta Procuradoria de Justiça emitiu o
parecer  de  fls.  3.129/3.134  -  vol.  XVI,  opinando  pela  rejeição  da  preliminar  e
provimento do recurso, condenando-se os promovidos às sanções de perda de função
pública,  suspensão dos direitos políticos por cinco anos, pagamento de multa civil  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, em conformidade ao que estabelece
o art. 12, III, da lei nº 8.429/92.

É o Relatório.

VOTO

DA PRELIMINAR

O terceiro apelado, em suas contrarrazões, levantou a preliminar
de  ofensa ao  princípio  da  dialeticidade,  afirmando  que  o  apelante  não  impugnou
especificadamente a sentença.
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O referido princípio consiste no dever, imposto ao recorrente, de
apresentar  o  recurso  com os  fundamentos  de  fato  e  de  direito  que  motivaram  seu
inconformismo diante da sentença prolatada pelo Juiz a quo.

No caso em tela, a partir de uma análise dos autos, verifica-se
que  a  apelação  não  é  desprovida  de  fundamentação,  constando  os  motivos  que
justifiquem  o  pedido  de  reexame,  pois  apresenta  argumentos  contrários  à  sentença
proferida pelo juízo a quo de forma coerente e razoável.

Dessa forma, rejeito a preliminar.

MÉRITO

Vislumbra-se  dos  autos  que  o  Ministério  Público  Estadual
ajuizou ação de improbidade administrativa em face dos promovidos, sob o argumento
de  ter  sido  instaurado  o  inquérito  civil  público  nº  08/2010,  com intuito  de  apurar
possíveis irregularidades no tocante à execução do contrato administrativo nº 443/2005,
firmado entre a Prefeitura Municipal de Campina Grande e a Empresa Líder Limpeza
Urbana Ltda, a partir da licitação da qual foi vitoriosa, na modalidade concorrência nº
02/2005, cujo valor global seria de R$ 21.736.652,40 (vinte e um milhões, setecentos e
trinta e seis mil, seiscentos e cinquenta e dois reais e quarenta centavos), para prestação
de serviços de conservação, manutenção e limpeza urbana.

Assegura ter sido firmado termo de cessão do contrato, com a
anuência da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos da Prefeitura, na qual a empresa
vencedora cedia 9,06% da execução do contrato à Construtora Montreal Ltda, referente
aos serviços de espalhamento mecânico de Resíduos Sólidos Urbanos (RSU) no lixão.
Destaca, no entanto, que a cessão foi considerada irregular pelo Tribunal de Contas do
Estado,  conforme  acórdão  AC2  TC 0216/10,  sendo  recomendado  ao  Secretário  de
Obras e Serviços Urbanos (primeiro apelado) a estrita observância à lei nº 8.666/93,
aplicando-lhe multa de R$ 2.805,10 (dois mil, oitocentos e cinco reais e dez centavos).

O magistrado a quo a seu turno, julgou improcedente o pedido
inicial.

Vislumbra-se que o pleito  da exordial  requer  a  aplicação das
penalidades previstas na Lei de Improbidade Administrativa aos apelados, em virtude
de irregularidade  no  termo de cessão da execução do contrato administrativo  nº
443/2005, firmado entre a Prefeitura Municipal de Campina Grande e a Empresa Líder
Limpeza Urbana Ltda (representada pelo terceiro apelado), na qual esta cedeu 9,06% da
execução do contrato à Construtora Montreal Ltda (representada pelo segundo apelado),
com  anuência  do  Secretário  de  Obras  e  Serviços  Urbanos  da  Prefeitura  (primeiro
apelado).
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Importante destacar, primeiramente, que a Lei de Licitações, em
seu  art.  78,  VI,  ampara  a  cessão  total  ou  parcial  do  objeto  contratado,  desde  que
previstos no edital e no respectivo contrato administrativo.

Nesse sentido:

Art. 78. Constituem motivo para rescisão do contrato:

(...)

VI - a subcontratação total ou parcial do seu objeto, a associação do
contratado com outrem,  a  cessão ou transferência,  total  ou parcial,
bem como a fusão, cisão ou incorporação, não admitidas no edital e
no contrato;

Sobre o tema, menciona a jurisprudência:

PROCESSO  CIVIL.  CIVIL.  APELAÇÃO  CÍVEL.
RESCISÃO. CONTRATO DE  LOCAÇÃO  DE  GERADOR.
CUMPRIMENTO  DE CONTRATO ADMINISTRATIVO.  ABIN.
SUBLOCAÇÃO.  PRAZO  DE  30  DIAS.  PRORROGAÇÃO.
INSCRIÇÃO  NO  CADASTRO  DE  DEVEDORES.
INOCORRÊNCIA  DE  DANOS  MORAIS.  HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS.  NOVO  CPC.  CABIMENTO.  SENTENÇA
PARCIALMENTE  REFORMADA.  1.  É  possível
a subcontratação do  objeto  de contrato administrativo  firmado
com a Administração Pública, desde que haja previsão em edital.
A falta de comprovação nos autos da referida previsão acarreta no
reconhecimento  de  responsabilidade  pelo  descumprimento
do contrato administrativo,  de  forma  exclusiva da parte  contratante,
eximindo o subcontratado. 2. Havendo contrato de locação de gerador
pelo prazo de 30 dias, prorrogáveis, não há que se falar em rescisão
contratual,  pois  expirado  o  prazo  e  realizado  o  pagamento,
o contrato perde  seu  objeto.  3.  Não  há  danos  morais  a  serem
indenizados no caso de regular inscrição no cadastro de devedores,
bem como para responsabilizar o subcontratado por prejuízos sofridos
pelo  descumprimento  do contrato administrativo,  sem  que  haja
comprovação da previsão de subcontratação no edital e no contrato 4.
Segundo  enunciados  administrativos  publicados  pelo  Superior
Tribunal de Justiça, são aplicáveis as normas relativas a honorários
advocatícios,  previstas  no  Código  de  Processo  Civil  atual,  às
sentenças publicadas a partir de 18 de março de 2016. 5. Apelação da
requerente conhecida e desprovida. Apelação do patrono do requerido
conhecida  e  provida.  Sentença  parcialmente  reformada. (APC  nº
20150710314578  (1042362),  5ª  Turma  Cível  do  TJDFT,  Rel.
Sebastião Coelho. j. 23.08.2017, DJe 05.09.2017). 

DIREITO  ADMINISTRATIVO.  APELAÇÃO  CÍVEL.
LICITAÇÕES.  PERMISSÃO  DE  SERVIÇOS  PÚBLICOS  DE
TRANSPORTES. CESSÃO OU  TRANSFERÊNCIA  TOTAL  DO
OBJETO  DA LICITAÇÃO.  IMPOSSIBILIDADE.  NECESSIDADE
DE  PRÉVIA ANUÊNCIA DO  PODER  PERMISSOR.
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POSSIBILIDADE  DE  REVOGAÇÃO  DO  CONTRATO  POR
INTERESSE  PÚBLICO.  PRECARIEDADE  DO  CONTRATO.
IMPOSSIBILIDADE  DE  IMPOSIÇÃO  DA  VONTADE  DO
PARTICULAR  TENDO  EM  VISTA  A  PECULIARIDADE  DO
CONTRATO  ADMINISTRATIVO.  DEVER  DE  INDENIZAR.
AUSÊNCIA. 1.  O contrato administrativo é um contrato intuitu
personae, de natureza pessoal. É celebrado, via de regra, depois
de licitação pública, cabendo ao contratado executar pessoalmente
o  objeto  pactuado,  sem  que  possa  transferir  a  terceiros  as
responsabilidades assumidas. Não pode, portanto, subcontratar, a
não  ser  mediante  autorização  da  entidade  administrativa
contratante, caso encontre permissão legal. 2. Contrato de adesão
firmado em decorrência de permissão de serviço público é precário e
pode ser extinto unilateralmente pela Administração Pública, seguindo
critérios de conveniência e oportunidade. 3. Apelação conhecida, mas
não provida. Unânime. (Processo nº 2009.01.1.080197-6 (765786), 2ª
Turma  Cível  do  TJDFT,  Rel.  Fátima  Rafael.  unânime,  DJe
06.03.2014). 

Cumpre  observar  a  diferença  nos  conceitos  de  cessão  e
subcontratação, uma vez que “a cessão ou transferência, parcial ou total, corresponde
à  substituição  do  contratante  por  outro.  O  cessionário  assume  a  situação  de
contratado,  investindo-se  no  status  contratual  ocupado  pelo  cedente”.  A
subcontratação, por sua vez, “não produz uma relação jurídica entre a Administração e
o  subcontratado”  (JUSTEN  FILHO,  Marçal,  Comentários  à  Lei  de  Licitações  e
Contratos Administrativo, 8ª ed., p. 570;584)

O contrato administrativo é pessoal, sem ser personalíssimo, e a
lei permite que, excepcionalmente, seja possível a transferência ou cessão da execução
do objeto a terceiros, de forma total ou parcial. 

A  obrigação intuitu  personae,  que  caracteriza  quase  todos
contratos administrativos, não se confunde com a obrigação personalíssima, própria de
certos tipos de contratos, como por exemplo, a execução de obra de arte por um pintor
renomado, devendo, nessa hipótese, não ser permitida a cessão. 

O  STJ  já  pronunciou  que  “a  parcial  cessão  do  objeto
contratado, pela vencedora da licitação, é ato jurídico previsto no art. 72 da Lei nº
8.666/93, não constituindo tal procedimento, por si só, desrespeito à natureza intuitu
personae dos contratos” (REsp. nº 468.189/SP, 1ª Turma, Rel. Min. José Delgado, j. em
18.03.03, DJ de 12.05.03).

Dessa forma,  a  cessão  a  terceiros  é  restrita,  de  maneira  que,
ainda que o edital e o contrato administrativo estabeleçam tal possibilidade, é necessária
a prévia anuência da Administração Pública. 

Sobre  o  tema,  citem-se  lições  dos doutrinadores  Robertônio
Pessoa e Diógenes Gasparini:
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“O contrato administrativo é um contrato intuitu personae, de natureza
pessoal.  É celebrado via de regra, após licitação pública, na qual a
Administração  examina,  de  forma  criteriosa,  a  capacidade  e
idoneidade do contratado, cabendo-lhe, assim, executar pessoalmente
o  objeto  pactuado,  sem  que  possa  transferir  a  terceiros  as
responsabilidades assumidas. Ou seja, não pode subcontratar, a não
ser  mediante  autorização  da  entidade  administrativa
contratante.”  (PESSOA,  Robertônio  in:  “Curso  de  Direito
Administrativo Moderno”. Editora Consulex. 2000, pág. 275)

“O  Estatuto  Federal  Licitatório  vai  mais  além  e  admite  a
subcontratação  total  (toda  a  execução  do  contrato  passa  para  um
terceiro sem que o subcontratante se desvincule do contrato) do objeto
e a  cessão (transferência total ou parcial dos direitos decorrentes do
contrato a terceiro, com o cedente desvinculando-se no todo ou em
parte do contrato cujos direitos foram cedidos), se essas operações
estiverem  previstas  e  reguladas  no  edital.  Observe-se  que  o
Estatuto  Federal  Licitatório  só  considera  motivo  de  rescisão
contratual  a  subcontratação,  total  ou  parcial,  e  a  cessão  e  a
transferência,  total  ou  parcial,  se  não  previstas  no  edital  e  no
contrato.  Consignadas  no  instrumento  convocatório,  essas
operações são válidas, desvinculando-se ou não, em parte ou por
completo,  o contratado do contratante.  Não cabe,  assim,  falar-se
em fraude  à  licitação,  ainda  que  alguém não selecionado por  esse
procedimento,  acabe  por  relacionar-se  contratualmente  com  a
Administração  Publica”  (GASPARINI  ,  Diógenes.  Direito
Administrativo, Saraiva, 4ª edição, 1995, pp. 396/7). 

Marçal Justen Filho, fazendo comentários sobre o art. 78, VI,
da Lei de Licitações menciona que para ocorrer a cessão, “a lei ressalva a hipótese de
prévia  autorização  pelo  edital  e  pelo  contrato”.   (JUSTEN  FILHO,  Marçal,
Comentários à Lei de Licitações e Contratos Administrativo, 8ª ed., p. 584)

No presente caso, cumpre observar que no edital, em seu item
28.1 (fls.  100 – vol.  I)  estava prevista  a  possibilidade  de cessão,  desde que com a
anuência da Administração:

28.1  Qualquer  cessão,  subcontratação  ou  transferência  feita sem
autorização da Contratante, será nula de pleno direito e sem qualquer
efeito, além de constituir infração passível das cominações legais e
contratuais cabíveis.

O contrato administrativo nº 443/2005, em sua cláusula décima,
(fls. 1.040/ 1.041 – vol. V) também admitiu a cessão, nos termos do art. 78 da Lei de
Licitação:

10 DA RESCISÃO DO CONTRATO

10.1 Constituem motivos que ensejam a rescisão do contrato:

(…)
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10.1.6  A  subcontratação  parcial  ou  total  do  seu  objeto  ou  a
associação  do  contrato  com  outrem,  a  cessão  ou  transferência
total  ou parcial,  bem como a fusão,  cisão ou incorporação, não
admitidas no edital e no contrato;

(…)

10.2.1 O contrato poderá ser rescindido pela CONTRATANTE,
de  pleno  direito,  nos  casos  previstos  pelo  artigo  78,  da  lei  nº
8.666/93.

A cessão contratual,  na situação em exame,  é escorreita,  pois
havia previsão no edital e no contrato, tendo sido autorizada pelo Secretário de Obras e
Serviços Urbanos de Campina Grande (fls. 2.377/2.406 – vol. XII).

Verifica-se  que  houve  a  elaboração  de  parecer  jurídico  pela
Prefeitura Municipal favorável à cessão (fls. 2.397/ 2.399 – vol. XII), tendo a empresa
cessionária  apresentado  a  devida  documentação  para  demonstrar  a  capacidade  de
cumprimento da parte que lhe fora cedida referente à execução do contrato.

Como bem pontuou o magistrado a quo, “...o Acórdão AC2-TC-
0216/10, ao considerar irregular o Termo de Cessão Contratual em questão, o fez não
em  razão  da  violação  de  dispositivos  legais,  constitucionais  ou  a  princípios  da
Administração Pública, mas pelo fato de ter sido, anteriormente, julgado irregular o
próprio certame licitatório e o contrato dele decorrente, de modo que, sendo o termo
de  cessão  derivado  de  um  contrato  já  declarado  irregular,  também  será
extrinsecamente irregular” (fls. 3.049 – vol. XVI).

De  fato,  observa-se  nos  autos  que  o  Tribunal  de  Contas  do
Estado julgou irregular a licitação concorrência nº 02/2005 e o contrato nº 443/2005,
aplicando  ao  Prefeito  Municipal  multa  de  R$  2.000,00  (dois  mil  reais),  conforme
acórdão AC2 TC 2180/2009 (fls. 1.057/1.060 – vol. V).

O acórdão AC2 TC 216/2010, por sua vez, objeto da presente
demanda, considerou irregular o termo de cessão contratual firmado entre a empresa
Líder Limpeza Urbana Ltda e Construtora Montreal Ltda (fls. 2.330/2.331 – vol. XI),
pois derivado do contrato anteriormente julgado irregular. Nesse sentido, cite-se trecho
do referido acórdão (fls. 2.330 – vol. XI):

“Assim decidem,  tendo em vista que a Concorrência e o contrato
já foram julgados irregulares, através do Processo TC nº 5813/05,
conforme  Acórdão  AC2  TC  2180/09,  porém  houve  o  Termo  de
Cessão  da  empresa  Líder  Limpeza  Urbana  Ltda,  em benefício  da
empresa Construtora Montreal Ltda, através dos quais se transferiu à
mesma  parte  da  execução  do  objeto  do  contrato  firmado  com  a
Administração  e  também  a  responsabilidade  contratual  para  um
terceiro”
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Sendo assim, “..não foi exatamente a cessão do contrato que foi
irregular, mas o próprio contrato administrativo com a empresa Líder Limpeza Urbana
Ltda, pois se considerou irregular a licitação que o originou” (fls. 3.049 – vol. XVI).

Apesar de inexistir  quantitativo acerca do limite da cessão no
edital ou contrato, observa-se que o percentual cedido não ofende a moralidade, já que
correspondeu a apenas 9% (nove por cento) do valor total do contrato. Ademais, vale
lembrar que a cessão poderia, inclusive, ser total, como dispõe o próprio artigo 78, VI,
da lei de licitações e item 10.2.1 do contrato.

Ora, a cessão, se feita com anuência da Administração, prevista
no edital e no contrato, efetivamente nenhum prejuízo trará à execução do objeto. 

Em  situações  similares,  foi  julgada  improcedente  a  ação  de
improbidade,  pois verificada a previsão no edital  sobre a possibilidade de cessão da
execução do objeto do contrato, havendo, ainda, a anuência da Administração:

HAVENDO PREVISÃO EDITALÍCIA E CONTRATUAL ACERCA
DA  POSSIBILIDADE  DE CESSÃO PARCIAL
DO CONTRATO ORIGINÁRIO, A AUTORIZAÇÃO FEITA PELA
EMPRESA  VENCEDORA  À  PESSOA  JURÍDICA  ALHEIA  AO
PROCESSO  LICITATÓRIO  NÃO  MACULA  DIREITO  DA
PARTICIPANTE  CLASSIFICADA  EM  SEGUNDO  LUGAR. Isto
porque,  a  cessão  foi  parcial,  tendo  à  cessionária  assumido  a
responsabilidade  em  termos  idênticos  aos  estabelecidos
no contrato originário. O inciso VI do art. 78 da Lei nº 8.666/93
admite  a  rescisão  do  contrato quando  ocorrer  cessão sem  a
respectiva autorização do contratante,  o  que não se verifica na
espécie,  onde  a cessão,  além  de  parcial,  estava  prevista  tanto
no edital,  quanto  no contrato,  com  autorização  feita  pela
contratante. (Apelação/Reexame  Necessário  nº  0827308-
14.2013.8.12.0001,  5ª  Câmara  Cível  do  TJMS,  Rel.  Luiz  Tadeu
Barbosa Silva. j. 10.02.2015). 

AÇÃO  CIVIL  PÚBLICA.  IMPROBIDADE  ADMINISTRATIVA.
Subcontratação de terceiros na prestação de serviços de limpeza e
conservação de vias e logradouros públicos.  Admissibilidade.  O
edital  admite  a  possibilidade  do  contratado,  com  a  prévia
aceitação do ente público contratante, de subcontratar serviços. A
parcial cessão do objeto contratado pela vencedora da licitação é
ato  jurídico  previsto  no artigo 72 da  Lei  nº  8.666/93,  não
constituindo  tal  procedimento  desrespeito  à  natureza  intuitu
personae  dos  contratos. Manutenção  da  sentença.  Recurso
desprovido. (Apelação nº 0202891-35.2008.8.26.0000, 1ª Câmara de
Direito Público do TJSP, Rel.  Castilho Barbosa. j.  14.05.2013, DJe
20.05.2013). 

AÇÃO CIVIL PUBLICA -  Anulação  de  instrumento  particular  de
contrato de cessão parcial de direitos e obrigações de obra pública -
Inadmissibilidade  -  O  Ministério  Público  tem  legitimidade
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extraordinária  em  face  do  interesse  público  -  O  edital  admite  a
possibilidade  do  contratado,  com  a  anuência  do  ente  público
contratante,  de  subcontratar  obras  e/ou  serviços  -  A
parcial     cessão     do objeto contratado, pela vencedora da     licitação  , é
ato jurídico previsto no art. 72, da Lei 8.666/93, não constituindo
tal  procedimento  desrespeito  à  natureza  intuitu     personae     dos
contratos. Recursos  providos,  prejudicadas  as  preliminares 
(Apelação  nº  9172965-84.2007.8.26.0000,  7ª  Câmara  de  Direito
Público do TJSP, Rel. Walter Swensson. DJe 21/01/2009). 

CONSTITUCIONAL  E  ADMINISTRATIVO.  AÇÃO  DE
RESSARCIMENTO  DE  DANOS  AO  ERÁRIO  PÚBLICO.
CONSTRUÇÃO  DA  PONTE  SOBRE  O  RIO  COCÓ/CEARÁ.
PRÉVIO  PROCEDIMENTO  LICITATÓRIO  COMPROVADO.
POSSIBILIDADE  DE  SUBCONTRATAÇÃO  PELA
VENCEDORA DO CERTAME. ART. 72,  DA LEI  Nº  8.666/93.
OBRA INICIADA APENAS COM RECURSOS DA PREFEITURA
DE FORTALEZA/CE.  CELEBRAÇÃO,  POSTERIOR AO INÍCIO
DA OBRA DE CONVÊNIO COM A UNIÃO FEDERAL. VERBAS
SUJEITAS À FISCALIZAÇÃO PELO TRIBUNAL  DE CONTAS
DA  UNIÃO  E  PELA  CONTROLADORIA-GERAL  DA  UNIÃO.
RELATÓRIOS  DE  IMPACTO  AMBIENTAL  E CESSÃO DO
TERRENO DE MARINHA PELA UNIÃO REALIZADOS APÓS A
CONSTRUÇÃO  DA  PONTE.  HOMOLOGAÇÃO  DAS
AUTORIDADES RESPONSÁVEIS.  ALTERAÇÃO DO PROJETO
COM  DUPLICAÇÃO  DA  PONTE.  CONCORDÂNCIA  DO
CONVENENTE  EM  FACE  DO  INTERESSE  PÚBLICO.
AUSÊNCIA  DE  PREJUÍZO  AO  ERÁRIO.  REMESSA
NECESSÁRIA  IMPROVIDA. (...)  Prova  da  existência  de  prévia
licitação para as obras da ponte, iniciada com recursos da Prefeitura
de Fortaleza e complementada com verbas da União Federal em face
de  Convênio.  Contratação  regular  da  empresa  privada.
Possibilidade de cessão da obra a outra empresa, de acordo com
o art. 72, da Lei nº 8.666/93, com a autorização da Administração,
no Convênio. (…) Não foram constatados pela Corte de Contas da
União, em seis Acórdãos diferentes emitidos no período de 02 (dois)
anos, e pela Controladoria-Geral da União, em seu Relatório Final,
referentes  ao  convênio  relativo  à  construção  da  ponte  sobre  o  rio
Cocó/CE,  indícios  de  má-fé,  locupletamento,  desvio  de  recursos  e
superfaturamento; mas sim a possibilidade de aproveitamento da parte
que já foi executada e a aplicação de mais recursos municipais que
federais,  restando  patente  não  haver  os  Réus  causado  prejuízo  ao
Erário  ou  auferido  vantagem pecuniária  indevida  em razão  destas
irregularidades.  9.  Remessa  Necessária  improvida.  (REOAC  nº
517270/CE  (0022032-31.2004.4.05.8100),  3ª  Turma  do  TRF  da  5ª
Região, Rel. Geraldo Apoliano. unânime, DJe 02.08.2013). 

Há  de  se  reconhecer  a  validade  da  cessão,  pois  o  edital  e
contrato  administrativo  admitem  a  participação  de  terceiros  na  consecução  das
finalidades,  condicionada à autorização da Administração Pública,  o que ocorreu no
presente caso, pois houve autorização do órgão responsável (fls. 2.400 – vol. XII). 
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Por tais razões, rejeito a preliminar e NEGO PROVIMENTO
AO RECURSO, mantendo a sentença em todos os seus termos 

                                      É como voto.

Presidiu  a  sessão,  com  voto,  o  Exmo.  Des.  Marcos
Cavalcanti de Albuquerque (Presidente). Participaram do julgamento, ainda, a Exma.
Desª. Maria das Graças Morais Guedes e o Des. Saulo Henriques de Sá e Benevides
(Relator).

Presente  ao  julgamento  o  Exmo.  Dr.  Rodrigo  Marques  da
Nóbrega, Promotor de Justiça.

João Pessoa, 15 de maio de 2018.

Des. Saulo Henriques de Sá e Benevides
Relator
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ESTADO DA PARAÍBA
PODER JUDICIÁRIO

GABINETE DO DES. SAULO HENRIQUES DE SÁ E BENEVIDES

Apelação Cível n.º  0023376-71.2012.815.0011 — 1ª Vara da Fazenda Pública de
Campina Grande

RELATÓRIO

Trata-se de  apelação cível interposta pelo  Ministério Público
Estadual contra a sentença de fls. 3.040/3.050 – vol. XVI,  nos autos  da Ação Civil
Pública  por  Ato de  Improbidade Administrativa movida  em face  de  Alexandre
Costa  de  Almeida,  Eraldo  Pereira  de  Vasconcelos e  Mauro  Bezerra  da  Silva,
julgando improcedente o pedido inicial.

O apelante, em suas razões recursais de fls. 3.056/3.060 – vol.
XVI, afirma ser possível a cessão parcial do contrato público, desde que obedecidos
requisitos previstos em lei, o que inocorreu na espécie. Destaca, ainda, que a empresa
vencedora não era tecnicamente qualificada para realizar todas as atividades previstas
no edital, nesses termos pugna pela condenação dos apelados nas penas previstas no art.
12 da Lei nº 8.429/92.

Contrarrazões  às  fls.  3.066/3.085;  3.097/3.111;  3.112/3.119
(vol. XVI).

Instada a se manifestar, a Douta Procuradoria de Justiça emitiu o
parecer  de  fls.  3.129/3.134  -  vol.  XVI,  opinando  pela  rejeição  da  preliminar  e
provimento do recurso, condenando-se os promovidos às sanções de perda de função
pública,  suspensão dos direitos políticos por cinco anos, pagamento de multa civil  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, em conformidade ao que estabelece
o art. 12, III, da lei nº 8.429/92.

É o Relatório.
Peço dia para julgamento.

João Pessoa, 11 de abril de 2018.

Des. Saulo Henriques de Sá e Benevides
Relator
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