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PROC ESSO Nº: 0007787-12.2009.4.05.8400 - C LASSE II - AÇ ÃO C IVIL PÚBLIC A - IMPROBIDADE
ADMINISTRATIVA
REQUERENTE: MINISTÉRIO PÚBLIC O FEDERAL (Procuradora: Dra. C ibele Benevides Guedes da
Fonseca)
REQUERIDOS: LUIZ ANTONIO LOURENÇ O DE FARIAS, JOSÉ OLIVEIRA FERREIRA e JUAC EMA
C ONSTRUÇ ÕES LTDA.
S ENTENÇ A
EMENTA: ADMINISTRATIVO. AÇ ÃO C IVIL PÚBLIC A. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. C ONTRATO DE
REPASSE N.º 146.804-93/2002/SEDU/C AIXA. C ONSTRUÇ ÃO DE UM C ANAL NO BAIRRO 3X1.
MUNIC ÍPIO DE SANTA C RUZ/RN. DISPENSA INDEVIDA DE LIC ITAÇ ÃO. C ONTRATAÇ ÃO DE EMPRESA
DE FAC HADA. EXEC UÇ ÃO DA OBRA PELA PRÓPRIA PREFEITURA DE SANTA C RUZ. DANO AO ERÁRIO.
C OMPROVAÇ ÃO. PROC EDÊNC IA DO PEDIDO.
- C onstitui ato de improbidade administrativa causar lesão ao Erário por ação ou omissão que enseje
perda patrimonial, desvio, apropriação, malbaratamento ou dilapidação de bens ou haveres públicos;
da mesma forma, a dispensa indevida de licitação, ante a ausência de correlação entre o quadro de
calamidade apontado na zona rural e a construção de um canal na zona urbana do município, bem
como a contratação de uma empresa de "fachada" e a execução da obra pela própria Prefeitura de
Santa C ruz/RN, inclusive com maquinário da edilidade.
- Os agentes públicos de qualquer nível ou hierarquia são obrigados a velar estritamente pelos
princípios da legalidade, impessoalidade, moralidade e publicidade no trato da coisa pública, tendo
restado demonstrado nos autos o dolo dos réus na prática de atos ímprobos que causam lesão ao
erário.
- C ondenação dos demandados nas sanções legais previstas, observada a pertinência e a dosimetria.
- Procedência da pretensão.
Vistos etc.
I - RELATÓRIO
Trata-se de Ação C ivil Pública por Ato de Improbidade Administrativa ajuizada pelo MINISTÉRIO
PÚBLIC O FEDERAL em face de LUIZ ANTÔNIO LOURENÇ O DE FARIAS, JOSÉ OLIVEIRA FERREIRA e
JUAC EMA C ONSTRUÇ ÕES LTDA., em virtude de suposta prática de atos ímprobos previstos no art. 10,
caput, incisos II e VIII, ou no art. 11, caput, da Lei n.º 8.429/92 (Lei de Improbidade Administrativa LIA).
Alega o Parquet federal que, na época em que o primeiro dos demandados assumiu o Executivo
Municipal de Santa C ruz/RN, foi celebrado com a União o C ontrato de Repasse nº. 146.80493/2002/SEDU/C AIXA, em 14.11.2002, cujo objeto cingia-se à
construção de um canal no Bairro 3X1 no referido município.
Para a satisfação dessa avença, aduz que o citado município dispensou procedimento licitatório
(Dispensa de Licitação n.º 003/2003), com base em estado de calamidade pública, declarado pelo
Decreto Municipal n.º 1.409/2002, tendo firmado contrato com a empresa JUAC EMA C ONSTRUÇ ÕES
LTDA.
Pontifica que, não obstante constar no Decreto n.º 1.409/2002 que a referida situação calamitosa foi
gerada em função de prejuízos ocorridos na zona rural, a obra convencionada foi edificada na área
urbana do município, o que demonstraria a prescindibilidade da dispensa licitatória, já que foi realizada
fora do âmbito de abrangência dessa conjuntura excepcional (estado de calamidade anunciado em
razão de perdas no campo).
Argumenta que o então prefeito, ora demandado LUIZ ANTÔNIO LOURENÇ O DE FARIAS, como
justificativa para essa construção, teria revelado que a obra absorveria mão de obra da faixa agrícola
atingida pela seca. No entanto, a C ontroladoria-Geral da União - C GU, através de fiscalização,
constatou que o número de pessoas da zona rural contratadas para a execução de edificações na base
territorial de Santa C ruz/RN, nos anos de 2001, 2002, 2003 e 2004, mostrou-se insignificante, girando
em torno de 0,2% (zero vírgula dois por cento) da população residente no ambiente campestre. Ainda,
no contrato sob análise, constatou que apenas 07 (sete) pessoas da Zona Rural de Santa C ruz/RN
foram contratadas para trabalhar na construção do canal do Bairro 3X1, conforme tabela constante no
Relatório de Fiscalização n. 087/C GU.
Pontua que, nos termos da lei, só se poderia dispensar licitação, com base em estado de calamidade
pública, quando a contratação fosse meio adequado e suficiente para eliminar-se o risco de dano
decorrente desse quadro, o que não teria ocorrido no caso sob análise, visto que a construção de canal
em bairro situado na zona urbana do município não guarda pertinência com as perdas suportadas pelos
rurícolas em virtude da estiagem.
Além da irregularidade na dispensa de licitação, afirma que o citado Relatório de Fiscalização n.
087/C GU constatou que a máquina motoniveladora da Prefeitura de Santa C ruz/RN foi utilizada na
execução da obra do canal no Bairro 3X1.
Assevera, ainda, que, de acordo com investigações da C GU, a empresa JUAC EMA C ONSTRUÇ ÕES
LTDA. utiliza os nomes dos sócios Juacema Mendonça C outinho e João Batista C onstantino de Souza
como "laranjas", sendo a empresa gerenciada de fato por JOSÉ OLIVEIRA FERREIRA, que figura como
procurador da pessoa jurídica, possuindo elevado grau de amizade com o demandado ANTÔNIO
LOURENÇ O DE FARIAS.
Alfim, por entender que os réus agiram imbuídos de má-fé, causando danos e vilipendiando os
princípios que pairam sobre a Administração Pública, o autor reivindica a prolação de édito jurisdicional
que faça com que as condutas dos demandados sejam enquadradas como merecedoras das
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reprimendas desenhadas no art. 12, incisos II e III, da LIA.
Acompanharam a inicial os autos do Procedimento Administrativo n.º 1.28.000.000292/2003-03, que
foram autuados em volumes apensos.
A União manifestou seu interesse em ingressar no feito (fl. 63).
Notificados para os fins do art. 17, § 7º, apenas o demandado LUIZ ANTÔNIO apresentou manifestação
prévia, defendendo, em síntese, o cumprimento do objeto do contrato de repasse e pugnando pelo não
recebimento da ação (fls. 91/119).
Intimados, o Ministério Público Federal e a União requereram o recebimento da ação (fls. 346/369 e
371/375).
Por meio da decisão de fls. 398/404, foi a inicial recebida.
O demandado LUIZ ANTÔNIO LOURENÇ O DE FARIAS apresentou contestação às fls. 412/439, tendo os
demais réus, apesar de citados, quedado inertes (fl. 444).
O Ministério Público Federal e a União pugnaram pela realização de audiência de instrução (fls. 446 e
448).
Foi realizada audiência, conforme termo de fls. 498/499, oportunidade na qual foram ouvidos os réus e
as testemunhas arroladas pelas partes.
O Ministério Público Federal ofertou alegações finais às fls. 513/532, que foram ratificadas pela União
(fl. 539). Alegações finais dos réus às fls. 544/557.
Vieram os autos conclusos para sentença.
Sendo o que havia para relatar, passo a decidir.
II - FUNDAMENTOS
Presentes as condições da ação e os pressupostos de existência e validade da relação jurídica
processual, constando dos autos os elementos probatórios suficientes para o convencimento desta
magistrada, passo ao exame do mérito.
Na hipótese dos autos, entendeu o demandante que os réus praticaram ilícitos descritos no art. 10,
caput e incisos II e VIII, e art. 11, caput, da Lei de improbidade Administrativa, in verbis:
"Art. 10. C onstitui 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:
[...]
II - permitir ou concorrer para que pessoa física ou jurídica privada utilize bens, rendas ou valores
integrantes do acervo patrimonial das entidades mencionadas no art. 1.º desta lei, sem a observância
das formalidades legais ou regulamentares aplicáveis à espécie; VIII - frustrar a licitude de processo
licitatório ou dispensá-lo indevidamente"
"Art. 11. C onstitui 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"
C abe-nos, portanto, avaliar a subsunção dos fatos às normas invocadas, para conclusão ou não pela
procedência da pretensão.
Em 11.11.2002, o Município de Santa C ruz/RN recebeu verba federal, através de contrato de repasse
firmado com a C AIXA, para a construção de um canal no Bairro 3x1. Para a execução do plano de
trabalho, a Prefeitura, por intermédio do então gestor, ora demandado LUIZ ANTÔNIO, firmou contrato
com a empresa JUAC EMA C ONSTRUÇ ÕES LTDA. e, em razão da situação de calamidade pública em
que o município se encontrava, houve a formalização de processo de dispensa de licitação (n.º
003/2003) para a contratação, nos termos do que preconiza o art. 24, inciso IV, da Lei n.º 8.666/93.
C onsoante se observa do Relatório de Fiscalização n.º 087 da C ontroladoria-Geral da União (fls.
23/58), "O citado dispositivo autoriza esse tipo de procedimento, desde que observados os requisitos
nele expressos. A Prefeitura deixou de atender alguns requisitos do inciso em referência, segundo o
qual a licitação é dispensável nos casos de emergência ou de calamidade pública, quando se faz
necessário o atendimento, com urgência, de situações que possam ocasionar prejuízo ou comprometer
a segurança de pessoas, obras, serviços, equipamentos e outros bens. Mas, isso vale somente para os
bens necessários ao atendimento da situação emergencial calamitosa. No caso, as obras, calçamento
de ruas na sede do município e realização de canal para drenagem de lagoa urbana, não interferem no
fenômeno da estiagem (período de seca) ou na falta de água dele decorrente. A realização das
mesmas em nada contribui para combater a ocorrência do fato. Os motivos em que se embasaram as
decretações dos estados de calamidade pública (longo período de estiagem - seca) não respaldam o
tipo de obras realizadas, caracterizando irregularidade nas aludidas contratações, visto que as mesmas
não foram adequadas para afastar o risco, que é uma das exigências a ser observada, sob pena de
ilegalidade do ato. É inquestionável o argumento daquela Administração Municipal, de que as
contratações dos serviços visavam atender, com urgência, a população diretamente afetada pela
situação calamitosa (residente na zona rural), dando-lhes emprego, evitando assim, o êxodo rural e
minimizando a fome das famílias carentes, pois, em cada licitação dispensada, foram empregados
entre sete e dezoito pessoas afetadas diretamente pela situação calamitosa, conforme foi informado
pela própria Prefeitura. Levando-se em conta que na zona rural do município residem cerca de 5.700
(cinco mil e setecentas) pessoas (segundo o C enso de 2000), verifica-se que em cada certame
dispensado, empregou-se em torno de 0,2% (zero vírgula dois pontos percentuais) da população (ou
1% das famílias se as considerar compostas por seis pessoas). Essa mesma população, segundo a
Prefeitura, necessitava de atendimento com urgência, sob pena de ocorrerem situações que poderiam
ocasionar prejuízo ou comprometer a segurança das pessoas, obras, serviços, equipamentos e outros
bens, públicos ou particulares".
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Quando da audiência de instrução, ANTONIO ARTUR DO AMARAL, responsável por fiscalizar e
coordenar as obras de calçamento da Prefeitura de Santa C ruz/RN, afirmou que não era comum a
contratação de munícipes para a realização das obras públicas, as quais eram executadas por pessoas
de outras cidades do Estado.
Não obstante constar no Decreto n.º 1.409/2002 que a referida situação calamitosa foi gerada em
função de prejuízos ocorridos na zona rural, a obra convencionada foi edificada na área urbana do
município, o que demonstra a prescindibilidade da dispensa licitatória, já que foi realizada fora do
âmbito de abrangência dessa conjuntura excepcional (estado de calamidade anunciado em razão de
perdas no campo).
C onstata-se, assim, que o referido decreto não justifica a dispensa de licitação na contratação relativa
ao objeto do contrato de repasse analisado nos autos, já que o fundamento não se revelou adequado à
situação de fato, ou seja, a construção do canal no Bairro 3x1 em nada alterou a situação vivenciada
pela falta de chuvas na zona rural. Ainda, não empregou mão-de-obra rural, ou mesmo do próprio
município de Santa C ruz/RN, em número suficiente a justificar a tentativa de evitar o êxodo rural e
minimizar a fome das famílias carentes.
Aponta a inicial, ainda, que a própria Prefeitura de Santa C ruz/RM teria executado parte dos serviços
da construção do canal, já que foi observada a presença de máquina motoniveladora da edilidade em
pleno funcionamento no canteiro de obras.
A instrução processual demonstrou que toda a construção do canal no Bairro 3x1 foi executada
diretamente pela Prefeitura, sem a participação de qualquer empresa. De fato, como se observa do
Relatório n.º 087 da C GU, cujas informações foram corroboradas em audiência de instrução pelos
servidores que o elaboraram, na época da realização da obra, a empresa JUAC EMA C ONSTRUÇ ÕES
LTDA. não possuía registro de obras, empregados ou compra de materiais de construção, conforme
consultas realizadas junto ao INSS, Delegacia Regional do Trabalho e Secretaria Estadual de
Tributação. A mesma documentação demonstra que a máquina motoniveladora, com logotipo da
Prefeitura, foi utilizada na execução do canal.
Outra constatação de que as obras foram realizadas, de fato, pela própria Prefeitura, reside na
verificação da C GU de que os trabalhadores que atuavam na obra não tinham conhecimento da
empresa ou mesmo de quem seria o responsável pela construção, dirigindo-se diretamente ao
Secretário de Obras ou ao próprio Prefeito para dirimir qualquer questão.
Ademais, a empresa JUAC EMA C ONSTRUÇ ÕES LTDA., supostamente contratada para a execução do
objeto do convênio em comento, como já é de conhecimento daqueles que militam com ações de
improbidade neste foro, foi de fato constituída pelo demandado JOSÉ OLIVEIRA FERREIRA, que a
gerenciava, não obstante registrada em nome dos sócios Juacema Mendonça C outinho e João Batista
C onstantino de Souza, pessoas simples, que trabalhavam para o pai do referido demandado, sendo
utilizadas como "laranjas".
C om efeito, em mais de uma audiência neste Juízo, o demandado JOSÉ OLIVEIRA FERREIRA
reconheceu ter solicitado a utilização dos documentos das mencionadas pessoas para abrir a empresa,
diante da existência de restrições em seu próprio nome, ponderando que lhes explicou os motivos
desse proceder.
Extraiu-se da audiência, contudo, se tratar de pessoas humildes, semi-analfabetas, que não tinham
ciência de que seus nomes seriam utilizados para abrir empresa "de fachada", no intuito de perpetrar
irregularidades em processos licitatórios firmados com diversas Prefeituras no Estado do Rio Grande do
Norte, bem assim que não auferiram qualquer valor em vista das atividades supostamente
desenvolvidas pela pessoa jurídica.
Embora em julgamento anterior, proferido nos autos da Ação C ivil Pública de n.º 668989.2009.4.05.8400, em que se apurava fatos similares ao presente, tenha esta magistrada entendido
que a irregularidade na constituição da JUAC EMA C ONSTRUÇ ÕES não implicava, por si só, em ato de
improbidade, configurando apenas conduta antiética, imoral, diante das provas da presente ação,
forçosa é a retratação de tal entendimento. É que as alegações da inicial desta causa e a prova
constante dos autos apontam em sentido diverso.
C om efeito, considerando os vários contratos firmados entre a empresa JUAC EMA C ONSTRUÇ ÕES
LTDA. e o Município de Santa C ruz/RN durante a gestão do demandado LUIZ ANTÔNIO, o conhecimento
de longa data entre ambos e a circunstância da máquina motoniveladora da Prefeitura ter sido utilizada
na construção do canal do Bairro 3X1, tenho por inconteste que o ex-prefeito de Santa C ruz/RN tinha
pleno conhecimento da irregularidade na constituição da empresa e da sua inaptidão para a execução
de obras públicas, insistindo em contratá-la para diversas obras, conduta que causa espécie.
C hama a atenção também o fato de a empresa ter sido contratada para tantas obras no Município de
Santa C ruz e, mesmo assim, não possuir registros da atividade empresarial nos órgãos citados, quais
sejam, INSS, Delegacia Regional do Trabalho, Secretaria Estadual de Tributação e Receita Federal.
Veja-se que, nesse contexto, demonstrando-se que a obra contratada foi de fato executada pela
própria Prefeitura, com uso da sua máquina motoniveladora e gestão da execução dos serviços pelo
Secretário de Obras e/ou pelo próprio Prefeito, e que a empresa supostamente contratada funcionava
como "empresa de fachada", constituída por "laranjas" e sem qualquer registro oficial de sua atividade
empresarial, não há como interpretar os fatos como boa prática administrativa.
Ademais, encontra-se também demonstrado o dano ao erário decorrente de tais irregularidades, no
montante apontado pelo Ministério Público em sua inicial, qual seja, R$ 263.994,43 (duzentos e
sessenta e três mil novecentos e noventa e quatro reais e quarenta e três centavos), valor contratado
com a JUAC EMA C ONSTRUÇ ÕES LTDA. (fls. 18/21, conforme numeração do TC U, do Apenso 06). Isso
porque, se os valores repassados à Prefeitura não foram utilizados na finalidade do convênio, cujo
objeto foi de fato executado com maquinário da própria edilidade e com pessoal não subordinado à
empresa formalmente contratada, não se pode emprestar confiança à prestação de contas
apresentada, que apontou a execução do serviço pela empresa JUAC EMA C ONSTRUÇ ÕES LTDA. Não
sendo possível a identificação da real destinação dada ao dinheiro público, é dizer, sem comprovação
da efetiva aplicação dos recursos federais na destinação para a qual foram liberados, impõe-se a
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obrigação de que sejam os mesmos ressarcidos ao órgão concedente.
C omo sabido, para a configuração dos atos de improbidade administrativa previstos no art. 10 da Lei
nº 8.429/92, desnecessária a demonstração da conduta dolosa. Nesse sentido, vejamos o julgado ora
transcrito:
"ADMINISTRATIVO. AÇ ÃO DE IMPROBIDADE. LEI 8.429/92. ATRASO NO PAGAMENTO DE
PREC ATÓRIO. AUSÊNC IA DE ELEMENTO SUBJETIVO DA C ONDUTA. INEXISTÊNC IA DE IMPROBIDADE.
PREC EDENTE.
1. A improbidade é ilegalidade tipificada e qualificada pelo elemento subjetivo da conduta do agente.
Por isso mesmo, a jurisprudência dominante no STJ considera indispensável, para a caracterização de
improbidade, que a conduta do agente seja dolosa, para a tipificação descrita nos artigos 9º e 11 da Lei
8.429/92, ou pelo menos culposa, na do artigo 10 (v.g.: REsp 734.984/SP, 1 T., Min. Luiz Fux, DJe de
16.06.2008; AgRg no REsp 479.812/SP, 2ª T., Min. Humberto Martins, DJ de 14.08.2007; REsp
842.428/ES, 2ª T., Min. Eliana C almon, DJ de 21.05.2007; REsp 841.421/MA, 1ª T., Min. Luiz Fux, DJ de
04.10.2007; REsp 658.415/RS, 2ª T., Min. Eliana C almon, DJ de 03.08.2006; REsp 626.034/RS, 2ª T.,
Min.João Otávio de Noronha, DJ de 05.06.2006; REsp 604.151/RS, Min. Teori Albino Zavascki, DJ de
08.06.2006).
2. C om esse entendimento, está assentado, em precedente da 1ª Turma, que "o inadimplemento do
pagamento de precatórios, por si só, não enseja ação de improbidade administrativa, salvo se houver
desvirtuamento doloso do comando constitucional nesse sentido" (AgRg no AG 1.122.211, Min. Luiz Fux,
DJe de 15/10/09). 3. Recurso especial provido". (STJ, RESP 1107840, 1ª T., Relator Ministro Teori
Albino Zavascki, DJE: 13.04.2010). Grifos acrescidos.
Assim, para a responsabilização dos demandados pela prática de ato ímprobo previsto no art. 10 da Lei
n.º 8.429/92, desnecessária a comprovação do dolo, que, contudo, restou cabalmente demonstrado
nos autos.
O demandado LUIZ ANTÔNIO LOURENÇ O DE FARIAS, na condição de então Prefeito do Município de
Santa C ruz/RN, de maneira livre, consciente e voluntária, dispensou procedimento licitatório com base
em fundamento que não se revelou adequado à situação de fato, eis que a construção de canal em
bairro da zona urbana em nada contribuiu para minimizar os efeitos da estiagem na zona rural, além
de ter gerado a execução direta das obras pela Prefeitura, mediante a utilização de seu maquinário, já
que foi contratada empresa que existia apenas formalmente, gerando dano ao erário público.
Por seu turno, o réu JOSÉ OLIVEIRA FERREIRA, como procurador da também demandada JUAC EMA
C ONSTRUÇ ÕES LTDA., constituiu empresa de fachada e aceitou o convite da Prefeitura para participar
de processo de dispensa de licitação, em conluio com o ex-gestor, também demandado, no intuito de
praticar as condutas ímprobas exaustivamente elencadas.
As provas constantes dos autos, portanto, são robustas quanto à existência de irregularidades na
execução dos serviços de construção do canal do Bairro 3x1, ante a dispensa indevida de licitação e a
contratação de empresa de fachada, com a execução das obras pela própria Prefeitura de Santa
C ruz/RN, causando manifesto prejuízo ao erário. Merecem os réus, assim, ser incursos nas penas
previstas no art. 12, inciso II, da Lei n.º 8.429/92, em virtude da prática de atos ímprobos descritos no
art. 10, incisos II, VIII e XI, do mesmo diploma legal.
Tipificadas as condutas ímprobas dos réus, ficam eles sujeitos às penalidades previstas no art. 12,
inciso II, da LIA, quais sejam, 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; pagamento de multa civil e proibição de contratar com o Poder Público, inclusive
mediante pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário. Essas sanções não são necessariamente
cumulativas, cabendo ao magistrado sua dosimetria, considerando, além do disposto no parágrafo
único do dispositivo citado, a observância dos critérios como reprovabilidade, exemplariedade,
correlação entre sanção e elemento volitivo e da consecução do interesse público, bases que compõem
a razoabilidade da punição.
No presente caso, condeno os demandados, solidariamente, ao ressarcimento do dano causado ao
erário, no valor total de R$ 263.994,43 (duzentos e sessenta e três mil novecentos e noventa e quatro
reais e quarenta e três centavos).
No tocante à multa civil, entendo pertinente a sua aplicação, em razão da conduta ímproba praticada
pelos demandados, reflexo do desprezo para com a aplicação escorreita de verbas públicas. Tendo em
vista a natureza e gravidade do fato praticado, o grau de lesividade, o cargo ocupado ou a respectiva
atividade, a repercussão social do fato e o elemento subjetivo da conduta, tudo à luz das condições dos
agentes, razoável aplicar a cada demandado multa civil no montante correspondente a 1/3 (um terço)
o valor do dano, a fim retribuir o mal perpetrado e reprimir condutas futuras.
Saliento que o ressarcimento em nada impede a aplicação da penalidade de multa civil, pois ambos
possuem natureza jurídica diversa, não havendo que se falar em bis in idem. C om efeito, enquanto
aquele visa à recomposição do patrimônio público afetado, que, advirta-se, é sempre um dever do
agente ímprobo, esta tem caráter punitivo - STJ, 2ª Turma, AgREsp 1122984, Rel. Min. Humberto
Martins, DJe 09.11.2010.
Quanto às demais penalidades, entendo proporcional aos atos praticados e danos causados ao erário
pelos réus pessoas físicas a aplicação das sanções de perda da função pública que eventualmente
exerçam, suspensão dos direitos políticos pelo prazo de 06 (seis) 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 05 (cinco) anos,
ressaltando que esta última penalidade deve ser igualmente aplicada à pessoa jurídica ré.
III - DISPOSITIVO
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Diante do exposto, JULGO PROC EDENTE a presente ação civil pública, para condenar os réus às penas
previstas no art. 12, inciso II, da Lei nº 8.429/92, ante a prática de atos ímprobos descritos no art. 10,
caput, incisos II, VIII e XI, do mesmo diploma legal, na forma a seguir individualizada:
I) LUIZ ANTÔNIO LOURENÇ O DE FARIAS - ressarcimento integral do dano, solidariamente com os
demais réus, no valor de R$ 263.994,43 (duzentos e sessenta e três mil novecentos e noventa e quatro
reais e quarenta e três centavos), acrescido de correção monetária, desde a data da apuração deste
quantum até o efetivo pagamento, e de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, a contar da
citação; perda da função pública que eventualmente exerça; suspensão dos direitos políticos por 06
(seis) anos, a contar do trânsito em julgado da demanda; pagamento de multa civil equivalente a um
1/3 (um terço) do valor do dano apurado; e proibição de contratar com o poder público ou receber
benefícios ou incentivos fiscais ou creditícios, direta ou indiretamente, ainda que por intermédio da
pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário, pelo prazo de 05 (cinco) anos.
II) JOSÉ OLIVEIRA FERREIRA - ressarcimento integral do dano, solidariamente com os demais réus, no
valor de R$ 263.994,43 (duzentos e sessenta e três mil novecentos e noventa e quatro reais e
quarenta e três centavos), acrescido de correção monetária, desde a data da apuração deste quantum
até o efetivo pagamento, e de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, a contar da citação; perda
da função pública que eventualmente exerça; suspensão dos direitos políticos por 06 (seis) anos, a
contar do trânsito em julgado da demanda; pagamento de multa civil equivalente a um 1/3 (um terço)
do valor do dano apurado; e proibição de contratar com o poder público ou receber benefícios ou
incentivos fiscais ou creditícios, direta ou indiretamente, ainda que por intermédio da pessoa jurídica da
qual seja sócio majoritário, pelo prazo de 05 (cinco) anos.
III) JUAC EMA C ONSTRUÇ ÕES LTDA. - ressarcimento integral do dano, solidariamente com os demais
réus, no valor de R$ 263.994,43 (duzentos e sessenta e três mil novecentos e noventa e quatro reais e
quarenta e três centavos), acrescido de correção monetária, desde a data da apuração deste quantum
até o efetivo pagamento, e de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, a contar da citação;
pagamento de multa civil equivalente a um 1/3 (um terço) do valor do dano apurado; e proibição de
contratar com o poder público ou receber benefícios ou incentivos fiscais ou creditícios, direta ou
indiretamente, ainda que por intermédio da pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário, pelo prazo
de 05 (cinco) anos.
C ustas na forma da lei.
Deixo de arbitrar honorários advocatícios em benefício do MPF, uma vez que, "dentro da absoluta
simetria de tratamento e à luz da interpretação sistemática do ordenamento, não pode o parquet
beneficiar-se de honorários quando for vencedor na ação civil pública"1.
C om o trânsito em julgado, oficie-se à Justiça Eleitoral, como também a outros órgãos que vierem a
ser solicitados pelos autores, remetendo-lhes cópia dessa decisão, para os fins de direito e,
especialmente, para as anotações, nos registros respectivos, dos prazos de suspensão dos direitos
políticos dos demandados, bem como de sua 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.
Publique-se. Registre-se. Intimem-se.
Natal (RN), 20 de setembro de 2013.
GISELE MARIA DA SILVA ARAÚJO LEITE
Juíza Federal Substituta da 4.ª Vara - SJRN
1 BRASIL. Superior Tribunal de Justiça. Agravo no Regimental no Recurso Especial 1320333. Partes não
informadas. Relator Ministro C astro Meira. 11 de dezembro de 2012. Diário da Justiça Eletrônico., 04
fev. 2013. Disponível em http://columbo2.cjf.jus.br/juris/unificada/Resposta. Acesso em 19 de março
de 2013.
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