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S ENTENÇ A
EMENTA: PROC ESSUAL C IVIL E ADMINISTRATIVO. MEDIDA C AUTELAR DE PROTESTO. INTERRUPÇ ÃO
DE PRESC RIÇ ÃO. POSSIBILIDADE. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. PRELIMINARES. REJEIÇ ÃO. EXPREFEITO MUNIC IPAL. C ONVÊNIO. REFORMA DE POSTOS DE SAÚDE. PRESTAÇ ÃO DE C ONTAS
TARDIA. ATO ÍMPROBO NÃO C ONFIGURADO. FRAUDE EM LIC ITAÇ ÃO. APLIC AÇ ÃO IRREGULAR DE
VERBAS PÚBLIC AS. DANOS AO ERÁRIO. C ONDUTAS TIPIFIC ADAS NO ART. 10, INC ISOS VIII E XI, DA
LIA. SANÇ ÕES. C RITÉRIOS. DOSIMETRIA. PROC EDÊNC IA DO PEDIDO.
1. É lícito a todo aquele que desejar a ressalva de seus direitos fazer por escrito o seu protesto, em
petição dirigida ao juiz, e requerer que do mesmo se intime a quem de direito, inclusive para
interromper, em uma única oportunidade, a prescrição.
2. C ompete à Justiça Federal processar e julgar prefeito municipal por desvio de verba sujeita a
prestação de contas perante órgão federal. Aplicação da Súmula nº 208 do STJ.
3. A respeito de a extemporânea prestação de contas de convênio configurar, ou não, o ato de
improbidade administrativa descrito no art. 11, VI, da Lei nº 8.429/92, tem-se na jurisprudência
nacional duas correntes: a) aquela que propugna pela descaracterização do ato ímprobo e configuração
de mera irregularidade, por tornar possível o exercício, pela Administração Pública, do controle da
utilização dos recursos públicos; e b) aquela que propaga a necessidade de, casuisticamente,
investigar-se se o retardo no cumprimento desse dever demonstra uma agressividade ao próprio bem
jurídico que se quis tutelar com o estabelecimento da obrigação prestacional.
4. Perfilhando esse segundo entendimento e analisando a hipótese dos autos, observo que não
estamos diante de ato de improbidade administrativa, a despeito da extemporaneidade da prestação
de contas, pois as circunstâncias do caso indicam o interesse do requerido em regularizar a situação
financeira do município, posto que, logo após ter sido notificado administrativamente pelo órgão
concedente, apresentou as contas referidas, permitindo a fiscalização da Administração Pública e da
sociedade.
5. C onstitui ato de improbidade administrativa que causa lesão ao erário liberar verba pública sem a
estrita observância das normas pertinentes ou influir de qualquer forma para a sua aplicação irregular
(art. 10, inciso XI, da LIA). Ato ímprobo dessa espécie praticado pelo réu em relação ao convênio em
estudo, restando comprovada nos autos a ocorrência de dano ao erário federal.
6. Da mesma forma, deve o réu ser responsabilizado pela prática de conduta tipificada no art. 10,
inciso VIII, da LIA, tendo em vista que os elementos constantes nos autos indicam a ocorrência de
fraude na licitação empreendida para contratar a empresa que executou as obras objeto do C onvênio
no 1673/2001.
7. Razoável a condenação do requerido às penalidades de ressarcimento do dano, multa civil no
montante correspondente ao prejuízo causado ao erário, bem como suspensão dos direitos políticos
pelo prazo de 5 (cinco) 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 5 (cinco) anos..
8. Procedência do pedido. Arquivamento da ação cautelar.
I - RELATÓRIO
Trata-se de Ação C ivil Pública de Improbidade Administrativa e de medida cautelar de protesto,
promovidas pelo MINISTÉRIO PÚBLIC O FEDERAL, devidamente representado por advogado habilitado,
em face de LENIVALDO BRASIL FERNANDES, pleiteando a condenação deste nas sanções previstas no
art. 12 da Lei n.º 8.429, de 2 de junho de 1992 (Lei de Improbidade Administrativa - LIA), assim como
a determinação pessoal do requerido para tomar ciência formal dos termos da medida cautelar,
especificamente sobre a interrupção do prazo prescricional e a indicação da responsabilidade do
demandado nos atos apurados na ação principal.
A respeito da ação cautelar, o requerente alega a necessidade de intimação do autor para a
interrupção do prazo prescricional da Ação C ivil Pública, nos termos do C ódigo C ivil, tendo em vista
que, até aquele momento, o MPF não dispunha de todos os elementos necessários para interpor a ação
principal, uma vez que, nos autos do Inquérito Administrativo nº 1.28.000.000614/2006-59, faltava
elementos de prova a serem juntados pelo Fundo Nacional de Saúde. Em seguida, discorre acerca do
cabimento da ação cautelar, bem como da possibilidade de seu manejo para interromper o prazo
prescricional da ação principal, nos termos do art. 202, II, do C ódigo C ivil.
Uma vez procedida a intimação do requerido, este permaneceu silente.
Quanto à Ação C ivil Pública, o MPF aduz que o demandado, à época em que exercia o cargo de prefeito
do município de Pedro Velho/RN (2001-2004), firmou o C onvênio n.º 1.673/2001 com o Ministério da
Saúde, cujo objeto era a reforma de unidade de saúde encravada naquela localidade, tendo havido o
repasse de verbas públicas federais no montante de R$ 32.000,00 (trinta e dois mil reais).
C ontudo, alega que: a) a prestação de contas ocorreu mais de quatro meses após findo o prazo
máximo permitido por prorrogações; b) após verificação in loco realizada em janeiro de 2007, o
Ministério da Saúde concluiu que foi constatada a execução de 88% (oitenta e oito por cento) do seu
objeto, o que resultou na aprovação parcial das contas, devendo ser devolvido o valor histórico de R$
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4.226,45 (quatro mil, duzentos e vinte e seis reais e quarenta e cinco centavos).
Além disso, afirma a constatação de fraude na licitação da empresa que operou a reforma da unidade
de saúde, tendo em vista que: a) o preço ofertado é quase idêntico ao repassado pela União para a
obra; b) o endereço dado pela empresa não foi localizado; c) as planilhas das três empresas que
teriam participado do certame foram elaboradas pela mesma pessoa; d) duas das três empresas não
apresentaram documentos relativos à regularidade fiscal, o que ensejaria a convocação de novo
certame.
Sustenta, enfim, que as condutas praticadas pelo demandado configuram atos de improbidade
administrativa descritos nos arts. 10, caput e incisos I, VIII, XI e XII e 11, caput e incisos I e VI, da
LIA, devendo o ex-prefeito incorrer nas penalidades previstas no art. 12 do referido diploma legal.
Juntou os documentos, os quais estão juntados aos autos na forma de apensos (Procedimento
Ministerial n.º 1.28.000.000240/2007-52).
O demandado manifestou-se às fls. 21/51, onde, preliminarmente, entende ser ilegítimo para figurar no
polo passivo, pois como prefeito municipal, estaria sob a égide do Decreto-Lei nº 201/67. No mérito,
diz haver ausência de justa causa para o recebimento desta ação, por inexistir ilícitos imputáveis ao
réu.
Intimada, a União manifestou desinteresse em compor a lide (fl. 80).
O Ministério Público Federal, ouvido, falou sobre a petição do demandado às fls. 83/97.
C onforme decisão de fls. 99/102, este juízo deliberou o seguinte: a) a preliminar suscitada pelo réu foi
indeferida; b) entendeu-se que, no tocante aos atos suscitados e que se supostamente estariam
enquadrados no art. 10 da LIA, não haveria prescrição; e c) a petição inicial recebida.
C itado, o demandado, em petição de fls. 105/143, suscitou preliminarmente a prescrição desta ação,
bem como a suposta incompetência absoluta deste Juízo, além de repetir os termos da defesa
anteriormente apresentada.
O autor manifestou-se às fls. 147/150.
Em despacho de fl. 151, intimou-se o demandado para juntar aos autos cópia do procedimento
licitatório relativo à C arta-C onvite nº 11/2003, o que foi feito às fls. 159/209.
Em novo despacho (fl. 211), foi determinada a realização de audiência de instrução, a qual aconteceu
nos termos do termo de fls. 231/232. Na referida audiência ficou consignado, entre outras coisas, a
tramitação em conjunto dos autos da ação cautelar nº 11390-93.2009.4.05.8400.
Houve nova determinação deste juízo acerca da realização de audiência de instrução para ser ouvida
testemunha arrolada pelo réu, cujo termo se encontra às fls. 261/262. No ato em questão, foi
indeferido o pedido de produção de prova pericial, o que foi objeto de agravo retido
As partes autora (fls. 273/283) e ré (fls. 290/318) apresentaram suas razões finais.
Os autos vieram conclusos para sentença.
É o que importa relatar. Passo à fundamentação e posterior decisão.
II - FUNDAMENTAÇ ÃO
Inicialmente, aponto que a preliminar de ilegitimidade passiva do réu já fora rejeitada na decisão de
fls. 99/102, passo ao exame das preliminares de prescrição da ação e de incompetência deste Juízo, as
quais merecem ser rejeitadas, pelas razões proferidas a seguir.
No tocante à interrupção do lapso prescricional, revejo o posicionamento anteriormente fixado na
decisão de fls. 99/102 para entender inaplicável ao caso, em face do zelo do Ministério Público Federal
em interpor a ação cautelar de nº 11390-93.2009.4.05.8400, ora apensada aos autos da presente lide,
para o fim de julgamento concomitante. De fato, o art. 202, caput e incisos I e II, do C ódigo C ivil de
2002 assim disciplina:
"Art. 202. A interrupção da prescrição, que somente poderá ocorrer uma vez, dar-se-á:
"I - por despacho do juiz, mesmo incompetente, que ordenar a citação, se o interessado a promover
no prazo e na forma da lei processual;
"II - por protesto, nas condições do inciso antecedente;".
Quanto ao uso da ação cautelar de protesto, tranquilo é o entendimento jurisprudencial, tal como no
caso concreto decidido pelo STJ, nos termos a seguir:
"SFH. C OBERTURA PELO FC VS. AÇ ÃO C AUTELAR DE PROTESTO. ART. 867 DO C PC . INTERRUPÇ ÃO DO
DIREITO DE AÇ ÃO. VALOR DA C AUSA. C ORREÇ ÃO DE OFÍC IO. POSSIBILIDADE. SÚMULA Nº 83/STJ.
ART. 259 DO C PC . INAPLIC ABILIDADE. VALOR INESTIMÁVEL NÃO RELAC IONADO C OM O DIREITO
MATERIAL A SER AINDA DISC UTIDO NA AÇ ÃO PRINC IPAL.
"I - Trata-se de ação cautelar de protesto ajuizada pela recorrente com o fito de interromper lapso
prescricional de ação de cobrança referente a mútuo habitacional firmado no âmbito do SFH, com
cláusula de cobertura pelo FC VS.
"II - É possível a correção de ofício do valor dado à ação cautelar se houver relevante discrepância
entre aquele atribuído e o conteúdo econômico da demanda. Precedentes: REsp nº 572.536/PR, Rel.
Min. JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, DJ de 27/06/2005; AgRg no REsp nº 286.161/SP, Rel. Min. MILTON
LUIZ PEREIRA, DJ de 18/11/2002. Incidência, no ponto, do enunciado sumular nº 83 deste STJ.
"III - A Ação C autelar de Protesto, segundo dispõe o art. 867 do C PC , visa apenas promover a
conservação e ressalva de direitos, no caso específico, objetiva o autor interromper a prescrição de
direito de ação. Destaque-se que nela não há lugar para se discutir o direito material em si, matéria
esta pertinente à ação principal, a ser posteriormente aforada.
"IV - Assim, a questão de existência ou não de direito a crédito relativo a contrato não será discutida
na presente cautelar de protesto, mas somente na ação principal, pelo que não há como se aplicar, in
casu, o ditame do art. 259 do C PC que expressamente correlaciona o valor da causa ao valor do
contrato firmado.
"V - O provimento da cautelar de protesto não tem o condão de reconhecer o direito ao suposto crédito
referente a contrato firmado com o mutuário. Apenas e tão-somente surtirá o efeito de interromper a
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prescrição do direito de ação do autor para que, posteriormente, na sede apropriada, possa ele discutir
a existência, validade, cumprimento, modificação ou rescisão daquele negócio jurídico.
"VI - Precedentes citados: REsp nº 627.222/SC , Rel. Min. DENISE ARRUDA, DJ de 20.11.2006; REsp nº
1.065.027/MT, Rel. Min. FRANC ISC O FALC ÃO, DJe de 06.10.2008.
"VII - Recurso especial parcialmente conhecido e, nessa parte, provido". 1
No caso concreto, o autor promoveu a ação cautelar acima referida em 18 de dezembro de 2009,
alguns dias antes, decerto, do prazo final para a propositura da presente ação, o que ocorreria em 31
de dezembro de 2009, ou seja, cinco anos após o último dia do mandato do réu como Prefeito de Pedro
Velho/RN. Por outro lado, a intimação prevista no art. 867 do C PC tem força de verdadeira citação
para fins processuais, suprindo dessa maneira o requisito posto no C ódigo C ivil.
Tenho, assim, que a incidência da prescrição foi afastada pela interposição a tempo da cautelar de
protesto juntada aos presentes autos.
A respeito da preliminar de incompetência, não obstante os termos da Súmula nº 209 do STJ, a decisão
a ser tomada no caso dos autos é pelo indeferimento de tal questão, de acordo com a Súmula nº 208
daquele mesmo tribunal, in verbis: "C ompete à Justiça Federal processar e julgar prefeito municipal
por desvio de verba sujeita a prestação de contas perante órgão federal". A verba objeto do convênio
adveio do Ministério da Saúde, estando sujeita sua aplicação à fiscalização pelo TC U, sendo
inquestionável nossa competência para processar e julgar a causa.
Por outro lado, verifico que a União, ao se dizer desinteressada em compor a lide com o MPF, assim o
fez apenas por entender que "... em estando a condução da causa sob a responsabilidade do Ministério
Público Federal, a formação de litisconsórcio ativo no presente caso configuraria desnecessário
dispêndio de energia e de tempo, tão caros ao MPF e à AGU". Em outras palavras, a União só não
ingressou como litisconsorte por enxergar que a sua atuação traria mais prejuízos do que benefícios
para o andamento da lide, bem como à apuração dos fatos aqui examinados, e não por efetiva falta de
interesse. Desse modo, afasta-se a incidência do que foi decidido pelo STJ nos Embargos de
Divergência no Recurso Especial nº 936.205.2 Ainda, trago jurisprudência do TRF da 5ª Região, a qual
corrobora o entendimento desta magistrada:
"APELAÇ ÃO C IVIL. AÇ ÃO C IVIL PÚBLIC A POR ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. C ONVÊNIO.
PRESTAÇ ÃO DE C ONTAS.
"- O Município de Trindade, no Estado de Pernambuco, moveu a ação de ressarcimento aos cofres
públicos contra o Sr. Emiliano Teixeira Leite, cumulando pedido de sua condenação nas penas do art.
12 da Lei n.º 8.429/92, pelo fato de ele, na posição de prefeito no mandato de 2001/2004, não ter
prestado contas regularmente da execução do C onvênio n.º 750409/2002. Este tinha por objeto a
aquisição de veículo automotor, tipo micro-ônibus, para o transporte coletivo diário de alunos do ensino
fundamental.
"- A sentença o absolvera, por falta de prova de dolo.
"- O mandato do ex-Prefeito encerrou-se em 2004 e a ação civil pública foi ajuizada em 2005, dentro
do prazo prescricional previsto no inciso I do art. 23 da Lei n.º 8.429/92. - De acordo com o art. 5.º,
inciso III, da Lei n.º 7.347/85, aplicável à Lei n.º 8.429/92 por força do art. 19 daquela norma, os
municípios têm legitimidade ativa para propor ação civil pública para ressarcimento de valores aos
cofres públicos e penalização dos responsáveis ímprobos.
"- A maior parte dos recursos objeto do C onvênio, R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), se originou do
Ministério da Educação, submetido à fiscalização do TC U. O interesse da União apresenta-se
objetivamente claro, reforçado pelo fato de na hipótese de inexecução do pactuado os valores
deveriam retornar a ela.
"- Ademais, o Ministério Público Federal manifestou o seu interesse na lide, no regular exercício de suas
atribuições constitucionais para a garantia de interesses comuns manifestos, a relembrar, combate ao
trabalho do menor e à prostituição infantil mediante convênio estatal.
"- C ompetência da Justiça Federal para dirimir a lide. Precedentes: STJ, agravo regimental em Recurso
Especial n.º 837440/TO, Relator o Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, unânime, julgado em 02.08.2007,
DJ de 08.10.2007; TRF da 5.ª Região, Agravo de Instrumento n.º 72.193-PB, Relator o Desembargador
Federal C onvocado Frederico Pinto Azevedo, Primeira Turma, unânime, julgado em 05.06.2008, DJ de
14.07.2008; TRIBUNAL - QUINTA REGIÃO, AG - 86840/PB, Segunda Turma, Relator o Desembargador
Federal Manoel Erhardt, unânime, Decisão: 28/10/2008, DJ - Data:05/11/2008. [...]".3
Passo agora ao exame do mérito.
Na inicial, o autor aduz que o réu, à época em que exercia o mandato de prefeito da cidade de Pedro
Velho/RN, teria praticado atos de improbidade administrativa tipificados nos artigos 10, caput e incisos
I, VIII, XI e XII e 11, caput e incisos I e VI, da LIA.
Vejamos, então, o que dispõe cada um dos mencionados dispositivos legais:
"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: (grifo
meu)
"I - facilitar ou concorrer por qualquer forma para a incorporação ao patrimônio particular, de pessoa
física ou jurídica, de bens, rendas, verbas ou valores integrantes do acervo patrimonial das entidades
mencionadas no art. 1º desta lei;
[...]
"VIII - frustrar a licitude de processo licitatório ou dispensá-lo indevidamente;
[...]
"XI - liberar verba pública sem a estrita observância das normas pertinentes ou influir de qualquer
forma para a sua aplicação irregular;
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"XII - permitir, facilitar ou concorrer para que terceiro se enriqueça ilicitamente;".
"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:
"I - praticar ato visando fim proibido em lei ou regulamento ou diverso daquele previsto, na regra de
competência;
[...]
"VI - deixar de prestar contas quando esteja obrigado a fazê-lo;".
No que se refere à alegação de ausência de prestação de contas em relação ao convênio em estudo,
os elementos probatórios trazidos aos autos apontam o contrário, dando conta, pois, de que houve a
referida prestação de contas pelo réu, ainda que intempestivamente, conforme documentação de fls.
420/436 do Apenso I (Volume II).
Diante de condutas desse jaez, parte da jurisprudência pátria tem entendido que não há que se falar
em prática de improbidade administrativa, mas apenas de irregularidade, vez que efetivamente as
contas foram prestadas, ainda que a destempo, tornando possível o exercício, pela Administração
Pública, do controle da utilização dos recursos públicos. Nesse sentido: TRF5, AC 200281000082768, 2ª
Turma, Rel. Des. Federal FRANC ISC O C AVALC ANTI, DJ 12.01.2005, p. 942; TRF5, Pleno, AC PIA
200281000082770, Rel. Des. Federal FRANC ISC O WILDO, DJ 04.07.2005, p. 448; e TRF1, AG
200701000413890, 3ª Turma, Rel. Des. Federal C onvocado REYNALDO SOARES DA FONSEC A, e-DJF1
28.11.2008.
De outro lado, tem-se que, em alguns julgados, diante de comportamentos similares, a egrégia C orte
Federal da 5ª Região tem entendido que o enquadramento da conduta do gestor público no art. 11,
inciso VI, da LIA depende de análise casuística, haja vista que, em virtude das peculiaridades do caso,
a prestação de contas intempestiva pode sim configurar ato de improbidade administrativa, mormente
"quando a dimensão da extemporaneidade implica agressão, em igual medida, ao bem jurídico a
proteger com a previsão legal em tela, tendo o efeito prático da omissão na prestação" (TRF5, 1ª
Turma, AC 200682010041813, Rel. Des. Federal FRANC ISC O C AVALC ANTI, DJ 28.02.2008, p. 1241).
Perfilhando essa segunda corrente, tenho que, em cada caso, faz-se necessária sua apreciação
minuciosa para verificação se, de fato, a prestação de contas extemporânea se caracteriza ou não
como improbidade administrativa.
No caso concreto, não vislumbro no atraso provocado pelo réu agressividade suficiente a qualificá-lo
como improbidade administrativa, mesmo considerando o fato de que as contas apresentadas não
foram aprovadas integralmente pelo órgão concedente (fls. 644/646 do Apenso I - Volume III). É que,
nesse caso, além de não ter havido intempestividade excessiva, as contas apresentadas pelo ex-gestor
municipal permitiram complementar a fiscalização do objeto do convênio pelo Ministério da Saúde
através de vistoria in loco, na qual se constatou que apenas parte (88% - oitenta e oito por cento) da
obra fora concluída (fls. 616/624 do Apenso I - Volume III), inclusive pelo fato de ter havido denúncias
apuradas inicialmente pela C ontroladoria-Geral da União (fls. 453/457 do Apenso I - Volume II), com
fundamento no Relatório de C ontrole nº 00190.011297/2004-81 (fls. 458/470 do Apenso I - Volume II
e fls. 478/499 do Apenso I - Volume III)
C om efeito, a exigência retratada no art. 11, inciso VI, da LIA "significa, em termos abrangentes, uma
prestação de contas do agente público para com a sociedade para que se possa apurar se, durante o
exercício de suas atribuições, experimentou algum tipo de benefício ilícito"4. Nesse pórtico, ainda que
tenham sido apuradas irregularidades na execução da aludida avença, o fato é que o demandado, logo
após ter sido notificado administrativamente pelo órgão fiscalizador (fls. 414 e 428 do Apenso I Volume II), cumpriu o deu dever de prestar contas, não havendo que se falar, in casu, em conduta
omissiva daquele quanto a esta obrigação e, por conseguinte, em ato ímprobo descrito no art. 11,
inciso VI, da LIA.
Por outro lado, há nos autos prova de que o levantamento das verbas federais repassadas para a
execução do objeto do C onvênio n.º 825/2000 ocorreu durante a gestão municipal do demandado,
tendo havido a execução, frise-se, de 88% (oitenta e oito por cento) das obras, conforme os relatórios
acima citados, não obstante ter havido fiscalizações anteriores que davam a entender pelo atendimento
da totalidade das obras
Em razão disso, o órgão concedente aprovou parcialmente as contas apresentadas pelo réu, porquanto
não restou comprovada a aplicação da quantia, atualizada em 12 de abril de 2007, de R$ 6.022,40
(seis mil e vinte e dois reais e quarenta centavos) na execução do objeto do mencionado convênio (fls.
686/687 do Apenso I - Volume III), tendo sido instaurada, por conta disso, a Tomada de C ontas
Especial n.º 6511 (fls. 690 do Apenso I - Volume III).
Resta evidente o descaso com a coisa pública por parte do ex-gestor municipal, pois se constatou a
aplicação irregular desses recursos, haja vista o fato de que as obras não foram concluídas, eis que
foram utilizados materiais de qualidade inferior ou ainda material diferente do que foi originalmente
objeto da licitação. C aso flagrante são as fotografias das luminárias instaladas nos postos de saúde
objeto da lide, as quais atestam a existência de suportes para apenas uma lâmpada fluorescente, ao
invés de duas, tal como previsto no orçamento de fl. 164. Também por esse motivo não se faz
necessária a realização de prova pericial - cuja decisão foi objeto de agravo retido pelo réu, haja vista
a fácil constatação do descumprimento do objeto do convênio.
Nesse pórtico, e considerando a regra do iura novit curia, perfeitamente aplicável a esta demanda, a
aplicação irregular, pelo réu, dos recursos federais repassados pelo Ministério da Saúde ao Município
de Pedro Velho/RN, que deveriam ter sido aplicados na reforma da estrutura de postos de saúde, mais
se afigura, a meu ver, como ato de improbidade administrativa, previsto no art. 10, inciso XI, da LIA,
in verbis: "liberar verba pública sem a estrita observância das normas pertinentes ou influir de
qualquer forma para a sua aplicação irregular".
De acordo com a boa doutrina, a configuração desse tipo de ato de improbidade administrativa ocorre
quando "afasta-se o agente da conduta legal, ou influi para o desvio, a liberação e aplicação de verbas
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públicas (recursos financeiros) irregularmente, e sem a devida ordem estabelecida para o
cumprimento".5
É cediço que a Administração Pública encontra-se adstrita ao princípio da legalidade, insculpido no art.
37, caput, da C onstituição Federal, só podendo agir secundum legem. Partindo de tal premissa, afirma
o notável administrativista C ELSO ANTÔNIO BANDEIRA DE MELLO6 que "a atividade de todos os seus
agentes, desde o que lhe ocupa a cúspide, isto é, o Presidente da República, até o mais modesto dos
servidores, só pode ser a de dóceis, reverentes, obsequiosos cumpridores das disposições gerais
fixadas pelo Poder Legislativo, pois esta é a posição que lhes compete no Direito Brasileiro."
Não cabia, pois, ao demandado deixar de fiscalizar corretamente o uso das verbas repassadas pelo
órgão concedente, uma vez que, enquanto administrador público, deveria ele observar fielmente as
condições e obrigações inerentes ao objeto do aludido convênio, de forma a não desviar-se do fim
estabelecido pelo Poder Público.
Na hipótese em exame, é inconteste que a aplicação irregular, pelo ex-gestor municipal, do recurso
repassado pela União por intermédio do Ministério da Saúde constitui causa direta da lesão aos cofres
públicos, o que caracteriza, in casu, a hipótese prevista no art. 10, inciso XI, da LIA.
É relevante dizer ter atuado o réu com dolo, pois ciente todo o tempo de que tais recursos repassados
se destinavam à reconstrução de postos de saúde no Município que administrava, mas, mesmo assim,
permitiu que fossem utilizados de forma irregular - já que não procedeu a qualquer fiscalização da
obra, pelos meio cabíveis -, causando, por conseguinte, dano ao erário público.
Resta, ainda, discorrer sobre as ilegalidades apontadas pelo autor, em face do procedimento licitatório
(C arta-C onvite nº 011/2003 (fls. 162/209 dos autos principais).
Ao analisar a cópia do procedimento trazida pelo réu aos autos, aquela somente corrobora as
alegações do MPF em sua exordial, pelos seguintes motivos:
a) as especificações contidas no orçamento de fls. 164/165 contém erros de ortografia (item 1.02) e de
digitação (itens 6.01 e 6.03), os quais se repetem nas planilhas das empresas C ONSNAT Ltda. (fls.
188/189), C onstruções Sollo Ltda. (fls.191/192) e JH C onstrução C ivil Ltda. (fls. 194/95);
b) o preço apresentado pela empresa vencedora, de forma estranha, excedeu o valor estipulado para
o convênio em apenas R$ 0,38 (trinta e oito centavos);
c) a ata de reunião de recebimento, abertura e julgamento das propostas (fl. 196) informa que "foi
declarada a regularidade da documentação de todas as licitantes"; no entanto, o que se constata é que
não há qualquer documento referente às empresas C ONSNAT Ltda. e JH C onstrução C ivil Ltda. que não
seja as propostas, sendo apenas as relativas à empresa C onstruções Sollo Ltda.;
d) na tentativa de se localizar a empresa vencedora da licitação, descobriu-se que, quando o menos, a
C onstruções Sollo Ltda. não mais funcionava no local indicado nos documentos de sua proposta e dos
documentos de habilitação técnica, sem haver outros meios de localizá-la.
Além disso, os depoimentos colhidos em audiência de instrução denotam outros fatos igualmente
preocupantes, a saber:
a) os integrantes da C omissão Permanente de Licitação, à época do certame, não tinham a capacidade
técnica para conduzir o processo licitatório em questão, especialmente no que diz respeito à análise da
capacidade técnica das empresas;
b) o convite feito às empresas participantes de licitações daquela prefeitura era realizado na forma de
entrega pessoal ou mesmo via correio, não havendo comunicação e envio do edital por meio
eletrônico, o que exclui a possibilidade de que os erros idênticos constatados tenham decorrido da
utilização de uma mesma base, considerando-se que também a planilha constante do projeto básico
que acompanhava o edital de licitação continha os mesmos erros, tudo a denotar que todos esses
documentos foram elaborados pela mesma pessoa.
Nesse contexto, ficou constatado nos autos que há provas evidentes de que houve fraude na condução
da licitação que contratou a empresa executora das obras objeto do convênio, uma vez que houve
montagem do procedimento licitatório, já que a planilha base usada para confecção tanto do orçamento
como das supostas propostas é rigorosamente a mesma e deixou-se de realizar nova licitação em face
da inexistência de documentos de habilitação das duas outras empresas licitantes, apresentando-se
como membros de comissão de licitação pessoas incapazes para o exercício da função, o que
contribuiu para a fraude.
Desse modo, o demandado, na qualidade de prefeito, agiu ao menos com culpa ao assinar a os termos
de homologação e de adjudicação de fls. 200/201 sem tomar as devidas cautelas, e com isso propiciou
a frustração da licitude da C arta-C onvite nº 011/2003, o que, a par de representar afronta ao disposto
no art. 37, inciso XXI, da C onstituição Federal de 1988, configura, a meu ver, ato de improbidade
administrativa tipificado no artigo 10, inciso VIII, da Lei n. 8.429/92.
Destarte, caracterizada a prática, pelo réu, de atos de improbidade administrativa descritos no art. 10,
incisos VIII e XI, da Lei n.º 8.429/92, cabe-me, agora, estabelecer as sanções para o agente público
ímprobo. Estatui o art. 12 da Lei de Improbidade Administrativa, in verbis:
"Art. 12. Independentemente das sanções penais, civis e administrativas, previstas na legislação
específica, está o responsável pelo ato de improbidade sujeito às seguintes cominações:
"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 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,
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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."
C onforme entendimento assente no Superior Tribunal de Justiça (EERESP nº 200501239470, 1ª T., rel.
Min. LUIZ FUX, DJ de 06/05/2009; RESP nº 601935, 2ªT, rel. Min. JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, DJ de
08/02/2007), as sanções do art. 12, da Lei n.° 8.429/92 não são necessariamente cumulativas,
cabendo ao magistrado a sua dosimetria, considerando-se, além do disposto no parágrafo único de tal
dispositivo legal, critérios como reprovabilidade, exemplariedade, correlação da sanção e o elemento
volitivo de conduta e da consecução do interesse público, bases que compõem a razoabilidade da
punição.
No presente caso, havendo comprovação acerca de dano causado ao erário federal, atualizada em 12
de abril de 2007, de R$ 6.022,40 (seis mil e vinte e dois reais e quarenta centavos), conforme
demonstrativo de débito acostado às fls. 686/687 do Apenso I - Volume III, deve o agente ímprobo,
nos termos do art. 12, inciso II, ressarcir o aludido montante à UNIÃO.
No tocante à sanção de multa civil, entendo pertinente a sua aplicação, em razão da conduta ímproba
praticada pelo demandado, reflexo do seu desprezo para com o cumprimento das obrigações inerentes
ao citado convênio. Assim, razoável aplicar-lhe, nos termos do art. 12, inciso II, da LIA, a aludida
penalidade no valor correspondente ao do dano configurado (R$ 6.022,40), em favor da UNIÃO.
Saliento que o ressarcimento em nada impede a aplicação da penalidade de multa civil, pois ambos
possuem natureza jurídica diversa. C om efeito, enquanto aquele visa à recomposição do patrimônio
público afetado, que, advirta-se, é sempre um dever do agente ímprobo, esta última tem um caráter
punitivo (STJ, Segunda Turma, AgREsp 1122984, Rel. Min. HUMBERTO MARTINS, DJE 09/11/2010).
Quanto às demais penalidades previstas no aludido dispositivo legal, aplico-lhe as sanções de
suspensão dos direitos políticos pelo prazo de 5 (cinco) 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 5 (cinco) anos,
considerando o cometimento dos atos de improbidade administrativa acima mencionados (art. 10,
incisos VIII e XI, da Lei n.º 8.429/92), o prejuízo causado ao erário e o importante caráter social do
convênio cujo objeto não foi integralmente executado.
III - DISPOSITIVO
DIANTE DO EXPOSTO, julgo procedentes as pretensões deduzidas na inicial, para reconhecer a prática,
pelo demandado, dos atos de improbidade administrativa tipificados no art. 10, incisos VIII e XI, da Lei
n.º 8.429/92, condenando-o, por conseguinte, nas seguintes sanções previstas no art. 12, inciso II, do
mesmo diploma legal:
a) Suspensão de seus direitos políticos por 5 (cinco) anos, a contar do trânsito em julgado da presente
decisão (art. 20 da lei supracitada);
b) Proibição de contratar com o Poder Público, como de receber benefícios ou incentivos fiscais ou
creditícios, direta ou indiretamente, ainda que por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócia
majoritária, pelo prazo de 5 (cinco) anos;
c) Ressarcimento integral do dano, em favor da UNIÃO, no valor de R$ 6.022,40 (seis mil e vinte e dois
reais e quarenta centavos), acrescido de correção monetária, na forma do Manual de C álculos da
Justiça Federal, e juros de 1% ao mês, a contar de 23/11/2009, data da última atualização (fl. 287 do
Anexo - carimbo MI/SE/DGE/C C ON); e
d) Pagamento de multa civil, também em prol da UNIÃO, no valor correspondente a R$ 6.022,40 (seis
mil e vinte e dois reais e quarenta centavos), incidindo nesse montante, a contar deste decisum, juros
de mora de 1% ao mês.
Sem condenação em honorários, por se tratar de ação civil pública em que figura o Ministério Público
como autor.
C om o trânsito em julgado da sentença, oficie-se à Justiça Eleitoral, como também a outros órgãos que
vierem a ser solicitados pelo autor ou pelo Ministério Público Federal, remetendo-lhes cópia desta
decisão, para os fins de direito e, especialmente, para as anotações, nos registros respectivos, dos
prazos de suspensão dos direitos políticos do réu, 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.
Outrossim, no tocante à Medida C autelar de Protesto, uma vez satisfeito o objeto daquela lide e
transitado em julgado para ambas as partes, determino o imediato arquivamento daqueles autos, com
a devida baixa na distribuição.
Publique-se. Registre-se. Intimem-se.
Natal/RN, 28 de fevereiro de 2012.
GISELE MARIA DA SILVA ARAÚJO LEITE
Juíza Federal Substituta da 4ª Vara/SJRN
1 BRASIL. Superior Tribunal de Justiça. Primeira Turma. Recurso Especial nº 1.077.272 [partes não
informadas]. 4 de novembro de 2008. Decisão unânime.. Relator Ministro Francisco Falcão. Diário da
200.217.210.153/consultatebas/resconsproc.asp

6/7

06/11/13

Tebas - Resultado da Consulta Processual

justiça Eletrônico do Superior Tribunal de Justiça [Brasília] [volume e número não informados], 24 nov.
2008. Disponível em: http://columbo2.cjf.jus.br/juris/unificada/Resposta. Acesso em: 6 de fevereiro de
2012.
2 BRASIL. Superior Tribunal de Justiça. Embargos de Divergência no Recurso Especial nº 936.205
[partes não informadas]. 4 de fevereiro de 2009. Decisão unânime. Relator Ministro C astro Meira.
Diário da justiça Eletrônico do Superior Tribunal de Justiça [Brasília] [volume e número não
informados], 12 mar. 2009. Disponível em: http://columbo2.cjf.jus.br/juris/unificada/Resposta. Acesso
em: 6 de fevereiro de 2012.
3 BRASIL. Tribunal Regional Federal da Quinta Região. Apelação/Reexame Necessário nº 1.358 [partes
não informadas]. 12 de fevereiro de 2009. Decisão unânime. Relator Desembargador Federal C ésar
C arvalho. Diário da justiça Eletrônico do Tribunal Regional Federal da Quinta Região [Recife] [volume e
número não informados], 9 abr. 2009, p. 114. Disponível em:
http://columbo2.cjf.jus.br/juris/unificada/Resposta. Acesso em: 6 de fevereiro de 2012.
4 SPITZC OVSKY, C elso. Improbidade Administrativa. Rio de Janeiro: Forense, 2009, p. 173.
5 RIZZARDO, Arnaldo. Ação civil pública e ação de improbidade administrativa. Rio de Janeiro: GZ
Editora, 2009, p. 481.
6 DE MELLO, C elso Antônio Bandeira. C urso de Direito Administrativo, 26ª ed. rev. e atual. até a
Emenda C onstitucional 57, de 18.12.2008, São Paulo: Malheiros, 2009, pág. 101.
??
??
??
??
PODER JUDIC IÁRIO
JUSTIÇ A FEDERAL DE PRIMEIRA INSTÂNC IA
SEÇ ÃO JUDIC IÁRIA DO RIO GRANDE DO NORTE
QUARTA VARA

7
Sentença Tipo A
Proc.: 1711-35.2010.4.05.8400
PODER JUDIC IÁRIO
JUSTIÇ A FEDERAL DE PRIMEIRA INSTÂNC IA
SEÇ ÃO JUDIC IÁRIA DO RIO GRANDE DO NORTE
QUARTA VARA

200.217.210.153/consultatebas/resconsproc.asp

7/7

