PODER JUDICIÁRIO DO RIO GRANDE DO NORTE
1ª Vara Cível - Pau dos Ferros
COMISSÃO DE AÇÕES DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA – META 18 DO CNJ
PROCESSO N.º 0000026-89.2007.8.20.0108 Ação Civil de Improbidade Administrativa
REQUERENTE: Ministério Público do Estado do Rio Grande do Norte
REQUERIDO(s): Leonardo Nunes Rêgo, Erick Wanderley Gurgel - Me (Executiva
Propaganda), Antonio Jonas Gomes, Ana Claudia Pignatario Fernandes, Egrimaldo Alves de
Queiroz e Francisco Matheus Ricelly Pinto de Sena
PROCESSO Nº 0001893-88.2005.8.20.0108 Ação Popular
REQUERENTES: Ministério Público do Estado do Rio Grande do Norte
REQUERIDO(s): Município de Pau dos Ferros, Leonardo Nunes Rêgo, Erick Wanderley
Gurgel - Me (Executiva Propaganda), Antonio Jonas Gomes
SENTENÇA
Vistos etc...
Trata-se ação civil pública de improbidade administrativa, promovida pelo
Ministério Público contra Ana Claudia Pignatario Fernandes, Antonio Jonas Gomes,
Egrimaldo Alves de Queiroz, Erick Wanderley Gurgel - Me (executiva Propaganda), Francisco
Matheus Ricelly Pinto de Sena e Leonardo Nunes Rêgo - Prefeito Municipal de Pau dos
Ferros, imputando a estes a prática de atos de improbidade administrativa tipificados no art. 10,
inciso VIII e art. 11, caput da Lei de Improbidade, requerendo a condenação dos demandados
nas penas previstas no artigo 12, incisos II e III, do mesmo diploma, em razão dos fatos e
direito a seguir descritos.
A presente decisão tem afeitos também quanto à Ação Popular acima
epigrafada, por força da conexão reconhecida na decisão de fls. 285/286 nos autos desta - em
apenso a presente Ação Civil Pública - in verbis: "é imperioso reconhecer a conexão entre os
feitos, atendendo ao requerimento das partes para que ocorra o julgamento simultâneo.
Determino, portanto, apensamento desta ação popular com a ACP e determino a juntada de
cópia deste termo no feito 0000026-89.2007".
Consta da inicial da Ação Civil Pública que o Ministério Público recebeu
representação de vereadores do Município de Pau dos Ferros/RN acerca de possíveis
irregularidades no processo de licitação para contratação de serviços de publicidade na
prefeitura daquele ente público. Foi instaurado o Inquérito Civil nº 08/2005 para apurar os
fatos.
Na exordial o autor narra a sequência de atos no processo de licitação nº
02/2005, da prefeitura de Pau dos Ferros/RN, na modalidade convite, dizendo da realização de
pesquisa mercadológica, com apresentação de duas propostas de orçamento (fls. 36/38); diz
que em 18 de abril foi publicado no DOM o aviso de licitação cuja audiência pública
realizar-se-ia no dia 22 de abril de 2005 (fls. 41/43) e que consta do processo administrativo
repetição do convite alterando a data para 31 de maio de 2005 (fls. 73), o que não foi publicado
na imprensa oficial.
Continua o autor dizendo que três empresas - distintas das que participaram da
pesquisa mercadológica - receberam o edital de convite: (i) Erick Wanderley Gurgel ME, (ii)
Dornemberge Nunes Forte, (iii) Rosangela de Araújo Sousa; que o edital previa o objeto, a

forma de prestação do serviço, os documentos exigidos e a forma de apresentação das
propostas (fls. 74/81) e que seriam apresentados um envelope A para a documentação e um
envelope B para a proposta comercial, conforme item 4.4 do edital.
Aduz que na abertura dos envelopes em 31 de maio de 2005, foi consignado em
ata pela CPL que os participantes atenderam integralmente o instrumento convocatório (fls.
127). Narra que teve êxito na licitação a empresa Erick Wanderley Gurgel ME, por haver
apresentado o menor preço global – indicando a oferta apresentada por cada uma das
participantes. Aponta entretanto que a vencedora na licitação apresentou certidão emitida em
07/06/2005, enquanto que a reunião pública para entrega e abertura dos envelopes contendo a
documentação ocorreu em 31/05/2005.
O Ministério Público diz que o Inquérito Civil indica que a licitação tenha sido
"montada", tendo havido favorecimento da empresa Erick Wanderley Gurgel ME. Aduz que a
documentação apresentada por esta empresa foi trocada pelos membros da CPL na sede da
prefeitura.
Transcreve depoimentos colhidos na fase de investigação e fundamenta a ação
no art. 10, inciso VIII e art. 11, caput da Lei de Improbidade.
O autor aduz sua legitimidade para causa e a adequação da ação civil pública.
Ao final pleitea requerimentos processuais de praxe, declaração de nulidade da licitação,
reparação do dano ao erário equivalente à restituição dos valores pagos pela administração
pública e condenação dos requeridos nas sanções do art. 12, II e III da Lei de Improbidade.
Juntou documentos às fls. 25 a 180.
Os demandados foram devidamente notificados.
Os reús Leonardo Nunes Rêgo, Antônio Jonas Gomes, Egrimaldo Alves de
Queiroz, Ana Cláudia Pignatario Fernades e Francisco Matheus Ricelly Pinto de Sena
apresentaram defesa prévia às fls. 186/192 aduzindo a inocorrência de ato de improbidade.
O demandado Erick Wanderley Gurgel apresentou defesa prévia às fls. 200 a
218, aduzindo preliminarmente a inconstitucionalidade da Lei nº 8.429/92 na esfera da
administração municipal e a imprestabilidade do inquérito civil para fins de prova e do art. 17,
§ 6º, da LIA e no mérito a inocorrência de ato de improbidade. Juntou documentos às fls. 219 a
235.
Proferida decisão de recebimento às fls. 237 a 239.
Os réus foram devidamente citados.
Leonardo Nunes Rêgo, Antônio Jonas Gomes, Egrimaldo Alves de Queiroz,
Ana Cláudia Pignatario Fernades e Francisco Matheus Ricelly Pinto de Sena apresentaram
contestação às fls. 245 a 257, aduzindo inocorrência de ato de improbidade e ratificando a
manifestação preliminar.
O demandado Erick Wanderley Gurgel apresentou contestação às fls. 282 a 300,
aduzindo preliminarmente a inconstitucionalidade da Lei nº 8.429/92 na esfera da
administração municipal e a imprestabilidade do inquérito civil para fins de prova e do art. 17,
§ 6º, da LIA e no mérito a inocorrência de ato de improbidade, ratificando a manifestação
preliminar. Juntou documentos às fls. 301 a 356.
O Ministério Público se manifestou às fls. 358/405 pleiteando a rejeição das
preliminares arguidas pela defesa e reiterando os pedidos da exordial.
Foi realizada audiência preliminar, dando prazo para juntada de documentação.
Foi juntado aos autos comprovantes de pagamento pelo Município de Pau dos Ferros, às fls.
426/434.
Na audiência foi dado prazo para as partes se manifestarem nos autos a respeito
dos novos documentos juntados, autor e réus quedaram inertes (fl. 437).
Juntada aos autos a inicial da Ação Popular nº 0001893-88.2005.8.20.0108, às
fls. 443/447, no que o Ministério Público se manifestou pela reunião das ações propostas, em
razão da continência, entendendo que o objeto desta ACP é mais amplo que da Ação Popular.
Conforme acima já relatado, o termo de audiência da Ação Popular acima
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epigrafada foi juntado aos presentes autos, em atenção à decisão proferida naquele processo
(fls. 449/450).
Os procuradores dos réus Leonardo Nunes Rêgo, Antônio Jonas Gomes,
Egrimaldo Alves de Queiroz, Ana Cláudia Pignatario Fernades e Francisco Matheus Ricelly
Pinto de Sena vieram aos autos comunicar a renúncia ao mandato.
Quanto à Ação Popular, consta da exordial que não houve obediência ao
princípio da publicidade na realização da licitação pelo Município de Pau dos Ferros/RN, vez
que foi publicado um primeiro aviso de licitação no Diário Oficial do Município, porém que
foi feito novo edital marcando nova data para o certame, sem que este tenha sido publicado em
diário oficial e que as três empresas que participaram apresentaram o mesmo tipo de proposta,
com os mesmos erros gramaticais, referentes à pontuação do texto – argumentos também
ventilados na Ação Civil Pública. O autor narra acerca da data posterior constante na certidão
entregue pela empresa vencedora, aduzindo que o sócio desta é amigo do então prefeito.
Pleiteou liminar para a suspensão do contrato firmado e dos repasses pelo ente público para a
empresa, requerimentos de praxe e o reconhecimento da nulidade da licitação e condenação
dos responsáveis ao ressarcimento ao erário.
Foi deferida a liminar pleiteada às fls. 128/134.
Os réus contestaram a ação às fls. 175/179, 185/191 e 196/200.
Erick Wanderley Gurgel – ME e o Município de Pau dos Ferros interpuseram
agravos de instrumento contra a decisão interlocutória de concessão da liminar.
Foi julgado o agravo interposto pelo Município de Pau do Ferros, tendo sido
deferido o pedido de efeitos suspensivos ao recurso (fls. 222/226).
Realizada audiência preliminar acima relatada (fls. 285/286), na qual o autor
pediu a desistência da ação e o Ministério Público requereu ingresso no polo ativo, deferido
pelo Juízo.
O agravo de instrumento nº 2005.004920-3, interposto por Erick Wanderley
Gurgel – ME, pleiteando a concessão de efeitos suspensivos do recurso para garantir a
execução do contrato celebrado através do Convite n° 002/2005, foi convertido em agravo
retido, conforme fls. 295/299.
Esta é a história relevante do processo.
DECIDO.
Do julgamento antecipado da lide
Analisando os autos, observa-se que o julgamento independe da produção de
quaisquer outras provas, sendo suficientes os documentos já produzidos, havendo de ser
consideradas desnecessárias quaisquer outras provas nos termos do art. 130 do Código de
Processo Civil. Em conseqüência, impõe-se reconhecer que se trata de hipótese de julgamento
antecipado prevista no art. 330, I, do CPC.
Da preliminar de inconstitucionalidade da Lei nº 8.429/92 na esfera da administração
municipal
Não merece guarida a preliminar aduzida pelo réu de impossibilidade jurídica da
aplicação da Lei de Improbidade a situações envolvendo a Administração Municipal, por
inconstitucionalidade da Lei nº 8.429/92. Isso pois a jurisprudência da Corte Constitucional
pátria é firme no sentido de aplicação da referida lei em âmbito municipal, nesse sentido:
EMENTA:
AGRAVO
REGIMENTAL
NO
RECURSO
EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL. COMPETÊNCIA
DO JUÍZO DE PRIMEIRO GRAU PARA JULGAMENTO DE
AÇÃO CIVIL PÚBLICA CONTRA PREFEITO MUNICIPAL
POR ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA.
DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE DA LEI N.
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10.628/2002. ACÓRDÃO RECORRIDO EM HARMONIA COM
A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL.
AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.
(RE 444042 AgR, Relator(a): Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda
Turma, julgado em 25/09/2012, ACÓRDÃO ELETRÔNICO
DJe-201 DIVULG 11-10-2012 PUBLIC 15-10-2012)
Da preliminar de imprestabilidade do inquérito civil para fins de prova e do art. 17, § 6º,
da LIA
Não merece guarida também a preliminar aduzida pelo réu de imprestabilidade
do inquérito civil para fins de prova e do art. 17, § 6º, da LIA. O demandado alega que não lhe
foi assegurado o direito ao contraditório e à ampla defesa quando da confecção do Inquérito
Civil, aduzindo que as provas apresentadas pelo autor não foram jurisdicionalizadas.
O inquérito civil é peça informativa, no qual a ausência da parte investigada
não é capaz de inquinar de nulidade a ação civil pública, observadas as garantias do devido
processo legal, da ampla defesa e do contraditório nesta. Nesse sentido está a jurisprudência do
STJ:
ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO
REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO
CIVIL PÚBLICA. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA.
SUBMISSÃO DOS AGENTES POLÍTICOS À LEI N. 8.429/1992.
SÚMULA N. 83 DO STJ. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DO
DISPOSITIVO DE LEI TIDO POR VIOLADO.
SÚMULA N. 284 DO STF.
1. O recurso especial que se quer admitido foi interposto contra
acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de São
Paulo, que entendeu correto o recebimento da petição inicial de
ação civil pública por ato de improbidade administrativa movida
contra ex-prefeito. Alega-se violação da Lei n. 8.429/1992 e do
Decreto-Lei n. 201/1967, por se entender que a lei de
improbidade não pode ser aplicada aos agentes políticos.
Suscita-se, ainda, que a aceitação da prova colhida em inquérito
civil viola o art. 332 do CPC.
2. A indicação do dispositivo de lei federal que se considera
violado ou cuja interpretação é objeto de divergência entre os
Tribunais pátrios é condição de admissibilidade do recurso
especial, cuja ausência atrai a aplicação do entendimento
contido na Súmula n.
284 do STF. Assim, o recurso especial não merece conhecimento
quanto à alegação de violação da Lei n. 8.429/1992 e do
Decreto-Lei n.
201/1967.
3. Não se verifica violação do art. 332 do Código de Processo
Civil - CPC, em razão de a ação civil pública estar apoiada em
prova colhida em inquérito civil, porquanto, à luz da
jurisprudência pacífica do STJ, "o inquérito civil, como peça
informativa, tem por fim embasar a propositura da ação, que
independe da prévia instauração do procedimento
administrativo. Eventual irregularidade praticada na fase
pré-processual não é capaz de inquinar de nulidade a ação civil
pública, assim como ocorre na esfera penal, se observadas as
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garantias do devido processo legal, da ampla defesa e do
contraditório" (REsp 1.119.568/PR, Rel. Ministro Arnaldo
Esteves Lima, Primeira Turma, DJe 23/09/2010); e porque
"inexiste ilegalidade na propositura da Ação de Improbidade
com base nas apurações feitas em Inquérito Civil público,
mormente quando as provas colimadas são constituídas por
documentos emitidos pelo Poder Público e os depoimentos das
testemunhas foram novamente colhidos na esfera judicial"
(REsp 401.472/RO, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda
Turma, DJe 27/04/2011).
4. Agravo regimental não provido.
(AgRg no AREsp 113.436/SP, Rel. Ministro BENEDITO
GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, julgado em 10/04/2012, DJe
18/05/2012)
Verifica-se dos autos que foram atendidos à ampla defesa e o contraditório, em
perfeita conformidade ao rito previsto na Lei de Improbidade. Não há que se falar em qualquer
afronta ao contraditório, com a devida oportunidade de manifestação e influencia na formação
do convencimento do julgador.
Deste modo, denego as preliminares suscitadas nos termos acima.
Do agravo de instrumento nº 2005.004920-3 convertido em agravo retido nos autos da
Ação Popular acima epigrafada (fls. 295/299)
O recurso interposto por Erick Wanderley Gurgel – ME pleiteava a garantia da
execução do contrato celebrado entre esta empresa e o Município de Pau dos Ferros, através do
Convite n° 002/2005, guerreando a decisão interlocutória de fls. 128/134 (proc.
0001893-88.2005.8.20.0108).
O pedido no recurso perdeu o objeto vez que o referido contrato tinha vigência
prevista até a data de 31 de dezembro de 2005, conforme contrato firmado entre as partes (fls.
136/138, autos da ACP).
Assim, deixo de conhecer do recurso interposto diante da falta de interesse
processual superveniente.
Do mérito.
O autor busca com a presente lide a condenação dos requeridos nas penas
previstas no artigo 12, incisos II e III, da Lei de Improbidade, sob a alegação de que os mesmos
praticaram atos de improbidade administrativa tipificados nos artigos 10, caput e inciso VIII e
11, caput, consistentes in verbis:
Art. 10. Constitui ato de improbidade administrativa que causa
lesão ao erário qualquer ação ou omissão, dolosa ou culposa,
que enseje perda patrimonial, desvio, apropriação,
malbaratamento ou dilapidação dos bens ou haveres das
entidades referidas no art. 1º desta lei, e notadamente:
(...)
VIII - frustrar a licitude de processo licitatório ou dispensá-lo
indevidamente;
Art. 11. Constitui ato de improbidade administrativa que atenta
contra os princípios da administração pública qualquer ação ou
omissão que viole os deveres de honestidade, imparcialidade,
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legalidade, e lealdade às instituições, e notadamente:
Antes de adentrar ao exame da prova, cumpre pontuar os temas a seguir
analisados.
A Carta da República traz expressamente a previsão de sanção aos "atos de
improbidade administrativa", sem, porém, conceituar tais atos, o que tampouco foi feito pela
legislação ordinária. Daí que para a apreciação dos fatos se faz necessária a delimitação do
conceito excludente do que seja a probidade na administração pública:
"Associado ao juridicamente autônomo princípio
da moralidade positiva - mais especificação do que qualificação
subsidiária daquele -, o princípio da probidade administrativa
consiste na proibição de atos desonestos ou desleais para com
a Administração Pública, praticados por agentes seus ou
terceiros, com os mecanismos sancionatórios inscritos na Lei nº
8.429/92, que exigem aplicação cercada das devidas cautelas para
não transpor os limites finalísticos traçados pelo ordenamento".
(FREITAS, Juarez. O Controle dos Atos Administrativos e os
Princípios Fundamentais).
Outrossim, antes de adentrar ao exame da prova, cumpre já fixar que o dolo
necessário para a configuração da conduta ímproba discutida é a vontade livre e consciente de
realizar a conduta - ou seja, a consciência e deliberação de praticar o ato em contrariedade ao
ordenamento. Somente no caso do disposto no art. 10 da LIA há possibilidade de se configur
ato ímprobo por culpa grave, sendo necessário neste caso a comprovação de dano ao erário.
Neste sentido, o STJ tem se pronunciado:
PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. AÇÃO CIVIL
PÚBLICA. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. ART. 10,
CAPUT,
DA
LEI
8.429/92.
CONTRATAÇÃO.
ESPECIALIZAÇÃO NOTÓRIA. AUSÊNCIA DE DANO AO
ERÁRIO E DE ENRIQUECIMENTO ILÍCITO DOS
DEMANDADOS.
MÁ-FÉ.
ELEMENTO
SUBJETIVO.
ESSENCIAL À CARACTERIZAÇÃO DA IMPROBIDADE
ADMINISTRATIVA.
1. O caráter sancionador da Lei 8.429/92 é aplicável aos agentes
públicos que, por ação ou omissão, violem os deveres de
honestidade, imparcialidade, legalidade, lealdade às instituições e
notadamente: (a) importem em enriquecimento ilícito (art. 9º); (b)
causem prejuízo ao erário público (art. 10); (c) atentem contra os
princípios da Administração Pública (art. 11) compreendida nesse
tópico a lesão à moralidade administrativa.
2. A má-fé, consoante cediço, é premissa do ato ilegal e
ímprobo e a ilegalidade só adquire o status de improbidade
quando a conduta antijurídica fere os princípios
constitucionais da Administração Pública coadjuvados pela
má-intenção do administrador.
3. A improbidade administrativa está associada à noção de
desonestidade, de má-fé do agente público, do que decorre a
conclusão de que somente em hipóteses excepcionais, por
força de inequívoca disposição legal, é que se admite a sua
configuração por ato culposo (artigo 10, da Lei 8.429/92).
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4. O elemento subjetivo é essencial à caracterização da
improbidade administrativa, sendo certo, ainda, que a
tipificação da lesão ao patrimônio público (art. 10, caput, da
Lei 8429/92) exige a prova de sua ocorrência, mercê da
impossibilidade de condenação ao ressarcimento ao erário de
dano hipotético ou presumido. Precedentes do STJ: REsp
805.080/SP, PRIMEIRA TURMA, DJe 06/08/2009; REsp
939142/RJ, PRIMEIRA TURMA, DJe 10/04/2008; REsp
678.115/RS, PRIMEIRA TURMA, DJ 29/11/2007; REsp
285.305/DF, PRIMEIRA TURMA; DJ 13/12/2007; e REsp
714.935/PR, SEGUNDA TURMA, DJ 08/05/2006.
(...)
9. As sanções da improbidade administrativa reclamam a exegese
das regras insertas no art. 11 da Lei 8.429/92, considerada a
gravidade das sanções e restrições impostas ao agente público, e
sua aplicação deve se realizada com ponderação, máxime porque
uma interpretação ampliativa poderá acoimar de ímprobas
condutas meramente irregulares.
10. Recurso Especial provido.
(REsp 1038777/SP, Rel. Ministro LUIZ FUX, PRIMEIRA
TURMA, julgado em 03/02/2011, DJe 16/03/2011).
Noutro ponto, a conduta disciplinada no art. 11, da Lei 8.429/92 prescinde da
existência de dano ao erário, exigindo a consciência da ilicitude através do dolo genérico.
Nesse sentido também consolidou-se a posição do STJ:
ADMINISTRATIVO. IMPROBIDADE. LEI 8.429/92, ART. 11.
DESNECESSIDADE DE OCORRÊNCIA DE PREJUÍZO AO
ERÁRIO. EXIGÊNCIA DE CONDUTA DOLOSA.
1. A classificação dos atos de improbidade administrativa em
atos que importam enriquecimento ilícito (art. 9º), atos que
causam prejuízo ao erário (art. 10) e atos que atentam contra
os princípios da Administração Pública (art. 11) evidencia
não ser o dano aos cofres públicos elemento essencial das
condutas ímprobas descritas nos incisos dos arts. 9º e 11 da
Lei 8.429/92. Reforçam a assertiva as normas constantes dos
arts. 7º, caput, 12, I e III, e 21, I, da citada Lei.
2. Tanto a doutrina quanto a jurisprudência do STJ associam a
improbidade administrativa à noção de desonestidade, de má-fé
do agente público. Somente em hipóteses excepcionais, por força
de inequívoca disposição legal, é que se admite a configuração de
improbidade por ato culposo (Lei 8.429/92, art. 10). O
enquadramento nas previsões dos arts. 9º e 11 da Lei de
Improbidade,
portanto,
não
pode
prescindir
do
reconhecimento de conduta dolosa.
3. Recurso especial provido.
(REsp 604151/RS, Rel. Ministro JOSÉ DELGADO, Rel. p/
Acórdão Ministro TEORI ALBINO ZAVASCKI, PRIMEIRA
TURMA, julgado em 25/04/2006, DJ 08/06/2006, p. 121).
Fixadas tais premissas passa-se ao exame dos fatos e provas.
O Autor aduz na inicial que o principal fato que macula o processo da licitação
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nº 002/2005 da Prefeitura Municipal de Pau dos Ferros foi a juntada de documentação
referente a regularidade fiscal da empresa vencedora (Erick Wanderley Gurgel – ME), após o
dia em que foram supostamente abertos os envelopes, tendo a referida juntada sido realizada
por membros da Comissão Permanente de Licitação.
O Ministério Público juntou aos autos o Inquérito Civil nº 08/2005 no qual
consta o processo de licitação obejto desta demanda. Vê-se dos autos o documento intitulado
"Aviso de Licitação – Repetição do Convite" (fl. 73), onde se lê "A Prefeitura Municipal de
Pau dos Ferros, por intermédio da Comissão de Licitação, devido não haver empresas
suficientes para atender ao certame, torna público novamente que às 15:00 horas do dia 31 de
maio de 2005, fará realizar repetição da licitação na modalidade convite, tipo menor preço,
para Contratação de Agência de Publicidade (...). O Edital e seus anexos encontram-se a
disposição dos interessados na sala da Comissão de Licitação (...) a partir da publicação deste
Aviso, no horário de expediente."
Há em seguida no referido inquérito civil o edital de licitação (fls. 74/81),
minuta de contrato (fls. 82/84), protocolos de recebimento do edital Convite nº 002/2005, pelas
empresas (i) Dornemberge Nunes Forte, (ii) Erick Wanderley Gurgel ME e (iii) Rosangela de
Araújo Sousa (fls. 85/87), em seguida documentos diversos referentes a habilitação das
empresas licitantes (fls. 89/106) e a "Ata da Primeira Reunião da Comissão Permanente de
Licitação, concernente a Licitação nº 002/2005 – Convite" lavrada no dia 31 de maio de 2005
(fl. 127).
Dentre os documentos referentes a habilitação das empresas consta "Certificado
de Regularidade do FGTS – CRF" da empresa Erick Wanderley Gurgel – ME, "informação
obtida em 07/06/2005" (fl. 101).
Neste último documento consta a declaração que "abertos os envelopes contendo
a documentação de habilitação e propostas de preços das empresas acima mencionadas, foram
rubricadas pela comissão e após análise das documentações, a CPL verificou que os
participantes atendem integralmente ao instrumento convocatório".
A defesa dos réus Leonardo Nunes Rêgo, Antônio Jonas Gomes, Egrimaldo
Alves de Queiroz, Ana Cláudia Pignatario Fernades e Francisco Matheus Ricelly Pinto de Sena
aduz motivação política do denunciante junto ao Ministério Público; que o mesmo motivo deu
ensejo à Ação Popular nº 108.05.001893-7 na qual foi deferida liminar suspendendo a
execução do contrato, reformada por agravo de instrumento que deu continuidade à prestação
de serviço; que, porém, a prefeitura somente realizou o pagamento do que já havia sido
prestado à época. Alega ainda inexistência de dano ao erário e que o documento indicado pelo
Ministério Público com data posterior à abertura dos envelopes teve validade de 30/05/2005 a
28/06/2005, por fim, aduz a inexistência do dolo dos réus.
A defesa do réu Erick Wanderley Gurgel – ME, no mérito aduz a inexistência de
atos de improbidade, ausência de provas, alegando também que a denúncia realizada junto ao
Ministério Público teve motivação política. Narra que a documentação trazida pelo autor
confirma a assertiva da inicial quanto à substituição de certidão acerca da regularidade da
empresa ré junto ao FGTS, justificando que tal fato se deu em razão do documento ter sido
apresentado com a validade vencida. Aduz que o vencimento da certidão passou despercebida
pela empresa bem como pela comissão de licitação, pretendendo a aplicação do art. 43, § 3º, da
Lei n° 8.666/93. Disse da ausência de prejuízo ao erário e da impossibilidade da restituição
requerida pelo autor. Alega ainda que os serviços contratados foram prestados, juntado aos
autos documentos ilustrativos das campanhas publicitárias.
Feita esta síntese, passo ao juízo de valor sobre a situação delineada nos autos.
Constata-se que o réu não afasta as condutas que lhe foram imputadas, alegando,
como acima exposto, tão somente justificativas para a irregularidade aduzida pelo autor.
No caso dos autos ficou demonstrado, até por reconhecimento dos reús, que a
documentação apresentada pela empresa reconhecida como vencedora pelo ente público não se
prestava a habilitá-la para contratação à prestação de serviço junto ao ente público.
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No Convite, para que a contratação seja possível, são necessárias pelo menos
três propostas válidas, isto é, que atendam a todas as exigências do ato convocatório. Não é
suficiente a obtenção de três propostas. É preciso que as três sejam válidas. Caso isso não
ocorra, a Administração deve repetir o convite e convidar mais um interessado, no mínimo,
ressalvadas as hipóteses de limitação de mercado ou manifesto desinteresse dos convidados,
circunstâncias estas que devem ser justificadas no processo de licitação.
As duas defesas apresentadas nos autos são uníssonas no sentidos de que a
contratação da empresa se deu de maneira irregular. Isso pois, esta não cumpriu com a
regularidade na habilitação para o certame e, por sua vez, o ente público, representado pelo
prefeito à época e membros da comissão permanente de licitação agiram ao arrepio da
legislação, firmando o contrato mesmo após constatação da irregularidade, e, o que é pior,
realizando a troca do documento imprestável pelo que serviria à habilitação.
Diante dos elementos demonstrados, resta configurada a irregularidade no
processo de licitação, demonstrado ainda o dolo genérico na conduta de todos os réus,
constituído na consciência e vontade de agir ao arrepio da lei, falseando documento que
instruiu o procedimento administrativo.
Quanto às alegações autorais de que não houve obediência ao princípio da
publicidade na realização da licitação pelo Município de Pau dos Ferros/RN, vez que foi
publicado um primeiro aviso de licitação no DOM, porém que foi feito novo edital marcando
nova data para o certame, sem que este tenha sido publicado em diário oficial e que as três
empresas que participaram apresentaram o mesmo tipo de proposta, com os mesmos erros
gramaticais, referentes à pontuação do texto, não são suficientes para a constatação de
ilegalidade do ato público por tais aspectos.
Outrossim a publicidade do edital de licitação, conforme elementos colhidos nos
autos, foi cumprido nos termos do art. 22, § 3º, da Lei 8.666/93, in verbis:
Art. 22.
§ 3o Convite é a modalidade de licitação entre interessados do
ramo pertinente ao seu objeto, cadastrados ou não, escolhidos e
convidados em número mínimo de 3 (três) pela unidade
administrativa, a qual afixará, em local apropriado, cópia do
instrumento convocatório e o estenderá aos demais cadastrados
na correspondente especialidade que manifestarem seu interesse
com antecedência de até 24 (vinte e quatro) horas da
apresentação das propostas.
Pois bem, a discussão travada gira em torno do descumprimento dos artigos 10
caput e inciso VIII e 11 caput, consistentes in verbis:
Art. 10. Constitui ato de improbidade administrativa que causa
lesão ao erário qualquer ação ou omissão, dolosa ou culposa,
que enseje perda patrimonial, desvio, apropriação,
malbaratamento ou dilapidação dos bens ou haveres das
entidades referidas no art. 1º desta lei, e notadamente:
VIII - frustrar a licitude de processo licitatório ou dispensá-lo
indevidamente;
Art. 11. Constitui ato de improbidade administrativa que atenta
contra os princípios da administração pública qualquer ação ou
omissão que viole os deveres de honestidade, imparcialidade,
legalidade, e lealdade às instituições, e notadamente:
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Apesar de fartamente demonstrada a irregularidade no processo licitatório, foi
colacionado pela defesa às fls. 301/356 a comprovação da prestação do serviço pela empresa ré
junto ao ente público, o que afasta a condenação ao ressarcimento ao erário - pelo menos no
presente feito. O que não exclui a possibilidade de demonstração do dano ao erário e pleito de
ressarcimento pelo Ministério Público, ou outro legitimado, vez que o ressarcimento ao ente
público é imprescritível, nos termos do art. 37, § 5º da Constituição da República – no mesmo
sentido está a jurisprudência do STF.
A par dos elementos instrutórios coligidos nos autos, impõe se reconhecer que
restou suficientemente demonstrado que os requeridos praticaram ato de improbidade nos
termos dos 11 caput da Lei nº 8.429/92 e, em consequência, devem-se-lhes aplicar as sanções
suficientes e adequadas dentre as previstas no art. 12 inciso III, do mesmo diploma legal.
O entendimento acima encontra amplo respaldo na jurisprudência pátria, como
se pode ver pelo precedente do Superior Tribunal de Justiça seguir transcrito:
PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. AÇÃO CIVIL
PÚBLICA. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. LEI 8.429/92.
LESÃO A PRINCÍPIOS ADMINISTRATIVOS. AUSÊNCIA DE
DANO AO ERÁRIO. APLICAÇÃO DAS PENALIDADES.
PRINCÍPIO DA PROPORCIONALIDADE. VIOLAÇÃO DO
ART. 535, I e II, DO CPC. NÃO CONFIGURADA.
1. O caráter sancionador da Lei 8.429/92 é aplicável aos
agentes públicos que, por ação ou omissão, violem os deveres de
honestidade, imparcialidade, legalidade, lealdade às instituições
e notadamente: a) importem em enriquecimento ilícito (art. 9º);
b) causem prejuízo ao erário público (art. 10); c) atentem contra
os princípios da Administração Pública (art. 11) compreendida
nesse tópico a lesão à moralidade administrativa.
2. A exegese das regras insertas no art. 11 da Lei 8.429/92,
considerada a gravidade das sanções e restrições impostas ao
agente público, deve se realizada cum granu salis, máxime
porque uma interpretação ampliativa poderá acoimar de
ímprobas condutas meramente irregulares, suscetíveis de
correção administrativa, posto ausente a má-fé do administrador
público, preservada a moralidade administrativa e, a fortiori, ir
além de que o legislador pretendeu.
3. A má-fé, consoante cediço, é premissa do ato ilegal e ímprobo
e a ilegalidade só adquire o status de improbidade quando a
conduta antijurídica fere os princípios constitucionais da
Administração Pública coadjuvados pela má-intenção do
administrador.
4. À luz de abalizada doutrina: "A probidade administrativa é
uma forma de moralidade administrativa que mereceu
consideração especial da Constituição, que pune o ímprobo com
a suspensão de direitos políticos (art. 37, §4º). A probidade
administrativa consiste no dever de o "funcionário servir a
Administração com honestidade, procedendo no exercício das
suas funções, sem aproveitar os poderes ou facilidades delas
decorrentes em proveito pessoal ou de outrem a quem queira
favorecer". O desrespeito a esse dever é que caracteriza a
improbidade administrativa. Cuida-se de uma imoralidade
administrativa qualificada. A improbidade administrativa é uma
imoralidade qualificada pelo dano ao erário e correspondente
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vantagem ao ímprobo ou a outrem(...)." in José Afonso da Silva,
Curso de Direito Constitucional Positivo, 24ª ed., São Paulo,
Malheiros Editores, 2005, p-669.
5. Ação Civil Pública ajuizada por Ministério Público Estadual
em face de membros de Comissão de Licitação, realizada sob a
modalidade de convite para a aquisição de um trator agrícola,
um arado, uma grade hidráulica e uma roçadeira, e das
empresas habilitadas no mencionado certame, objetivando a
condenação dos réus nas sanções previstas no art. 12 da Lei
8429/92 pela prática de irregularidades em procedimento
licitatório, qual seja, habilitação de empresas à míngua de
apresentação de documentos exigidos pelo edital.
6. O Tribunal local, revisitando os fatos que nortearam o ato
acoimado de improbidade, deu parcial provimento ao recurso
interposto pelos membros da comissão de licitação, apenas, para
afastar o ressarcimento ao erário, mantendo incólume a
condenação no que pertine à perda da função pública, à
suspensão dos direitos políticos por três anos, ao pagamento de
multa civil, calculada sobre cinco vezes o valor da remuneração
percebidas pelos agentes públicos à data do fato, além da
proibição de contratar com o poder público ou receber
benefícios ou incentivos fiscais, creditícios, direta ou
indiretamente, ainda que por intermédio de pessoa jurídica da
qual seja sócio majoritário, pelo prazo de três anos, fixada pela
sentença exarada às fls. 136/142, bem como proveu o recurso
apresentado pelo Ministério Público do Estado de Minas Gerais
para condenar as empresas com supedâneo no art. 3º da Lei
8429/92, consoante se infere do voto-condutor do acórdão às fls.
235/245.
7. O elemento subjetivo é essencial à caracterização da
improbidade, afastado pelo Tribunal a quo na sua
fundamentação, por isso que incidiu em error in judicando ao
analisar o ilícito somente sob o ângulo objetivo, consoante se
infere do voto condutor às fls. fls.
235/245.
8. A lei de improbidade administrativa prescreve no capítulo das
penas que na sua fixação o “juiz levará em conta a extensão do
dano causado, assim como o proveito patrimonial obtido pelo
agente.” (Parágrafo único do artigo 12 da lei nº 8.429/92).
9. In casu, a ausência de dano ao patrimônio público e de
enriquecimento ilícito por parte dos membros da comissão de
licitação e das empresas contratadas, tendo em vista a efetiva
entrega dos equipamentos licitados, reconhecidos pelo Tribunal
local à luz do contexto fático delineado nos autos, revelam a
desproporcionalidade das sanções impostas às partes, ora
recorrentes.Precedentes do STJ:REsp 626.204/RS, DJ
06.09.2007; MS 10.826/DF, DJ 04.06.2007; REsp 717375/PR,
DJ 08.05.2006 e REsp 514820/SP, DJ 06.06.2005.
10. Inexiste ofensa ao art. 535, I e II, CPC, quando o Tribunal de
origem pronuncia-se de forma clara e suficiente sobre a questão
posta nos autos, cujo decisum revela-se devidamente
fundamentado. Ademais, o magistrado não está obrigado a
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rebater, um a um, os argumentos trazidos pela parte, desde que
os fundamentos utilizados tenham sido suficientes para embasar
a decisão, como de fato ocorreu no voto condutor do acórdão de
apelação às fls. 35/245, além de que a pretensão veiculada pelos
embargantes, consoante reconhecido pelo Tribunal local, revela
nítida pretensão de rejulgamento da causa (fls. 286/288 e
290/293).
11. Recursos especiais interpostos por Luchini Tratores e
Equipamentos Ltda (fls. 300/309), Valtra do Brasil S/A (fls.
320/348) e Paulo Roberto Moraes e outros (fls. 396/386)
providos para afastar as sanções impostas aos recorrentes.
(REsp 831.178/MG, Rel. Ministro LUIZ FUX, PRIMEIRA
TURMA, julgado em 25/03/2008, DJe 14/05/2008)
Em relação às sanções, temos que o art. 12 da Lei de Improbidade traz o
seguinte rol de sanções, conforme se trate de improbidade tipificada nos artigos 9º, 10º e 11º da
Lei de Improbidade, sancionados respectivamente nos incisos I, II ou III do art. 12 da Lei
8.429/92, 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, que podem ser aplicadas isolada ou
cumulativamente, de acordo com a gravidade do fato: (Redação
dada pela Lei nº 12.120, de 2009).
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.
Neste ponto, mostra-se adequado afirmar, como premissas do sancionamento: a)
que a sanção haverá de ser proporcional à gravidade da conduta e da participação de cada
agente; adequada como reprimenda em razão da natureza da conduta e gravidade do dano
causado com esta; b) que o juiz poderá aplicar, consoante os parâmetros descritos no item a),
uma, mais de uma ou mesmo todas as sanções previstas no respectivo inciso; c) que quando um
mesmo fato configurar simultaneamente improbidade tipificada em mais de um artigo, as
sanções deverão ser aplicadas com base no inciso mais grave, sendo, via de regra, mantida as
cominações do art. 12, III, da LI, (Ofensa aos Princípios da Administração) apenas como
"soldado de reserva" para os casos em que não restem configuradas as imputações previstas
nos artigos 9 e 10 da Lei 8.429/92.
Atento às premissas acima, considerando à gravidade da conduta provada,
levando em conta inocorrência de enriquecimento ilícito no caso concreto, a inocorrência
de dano ao Erário, asseverando ainda o grau de reprovabilidade da conduta; por tudo
isto, entendo suficiente e adequada a aplicação aos réus das sanções descritas adiante,
considerando ainda que: os réus Antônio Jonas Gomes, Egrimaldo Alves de Queiroz, Ana
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Cláudia Pignatario Fernades e Francisco Matheus Ricelly Pinto de Sena compunham a
Comissão Permanente de Licitação - Convite nº 002/2005, do Município de Pau dos Ferros,
objeto das presentes lides; o réu Leonardo Nunes Rêgo era o prefeito constitucional deste
município à época dos fatos – incidindo sobre todos a responsabilidade pelos atos praticados
em nome do ente público; e o réu Erick Wanderley Gurgel – ME foi a empresa contratada
mediante a ilicitude configurada nos autos.
DISPOSITIVO
Pelo acima exposto, nos termos do art. 11 e 12, III, da Lei 8.429/92, julgo
parcialmente procedente as ações para condenar Leonardo Nunes Rêgo, Ana Claudia
Pignatario Fernandes, Antonio Jonas Gomes, Egrimaldo Alves de Queiroz, Francisco
Matheus Ricelly Pinto de Sena e Erick Wanderley Gurgel - ME às seguintes sanções:
Para os réus Antônio Jonas Gomes, Egrimaldo Alves de Queiroz, Ana
Cláudia Pignatario Fernades e Francisco Matheus Ricelly Pinto de Sena: (i) pagamento
de multa civil de cinco vezes o valor da remuneração percebida por cada um dos agentes
públicos - dentro e bem abaixo do limite legal do art. 12, III, da LIA de até 100 vezes a
remuneração/subsídio do agente à época - a ser corrigida nos termos da redação vigente no art.
1º-F da Lei 9494/97, a partir da publicação da sentença (já que se trata de sanção arbitrada
neste momento);
Para o réu Leonardo Nunes Rêgo, prefeito constitucional do Município de
Pau dos Ferros/RN à época dos fatos: (i) suspensão dos direitos políticos pelo prazo de três
anos; (ii) pagamento de multa civil de cinco vezes o valor da remuneração percebida pelo réu
- dentro e bem abaixo do limite legal do art. 12, III, da LIA de até 100 vezes a
remuneração/subsídio do agente à época - a ser corrigida nos termos da redação vigente no art.
1º-F da Lei 9494/97, a partir da publicação da sentença (já que se trata de sanção arbitrada
neste momento);
Para o réu Erick Wanderley Gurgel – ME: (i) pagamento de multa civil no
valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais) - dentro e bem abaixo do limite legal do art. 12, III, da
LIA de até 100 vezes a remuneração/subsídio do agente à época - a ser corrigida nos termos da
redação vigente no art. 1º-F da Lei 9494/97, a partir da publicação da sentença (já que se trata
de sanção arbitrada neste momento); (ii) proibição de contratar com o Poder Público ou receber
benefícios ou incentivos fiscais ou creditícios, direta ou indiretamente, ainda que por
intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário, pelo prazo de cinco anos.
No mais, condeno os requeridos ao pagamento das custas processuais.
Sem condenação em honorários, posto que a parte vencedora foi o Ministério
Público, nos termos do artigo 18 da Lei de Ação Civil Pública.
Publique-se. Registre-se. Intimem-se.
Pau dos Ferros, 29 de agosto de 2013.
Cleanto Fortunato da Silva
JUIZ DE DIREITO
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