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PODER JUDICIÁRIO DO RIO GRANDE DO NORTE
1ª Vara da Fazenda Pública - Natal

PROCESSO N.º 0243171-47.2007.8.20.0001
Ação Civil de Improbidade Administrativa
REQUERENTES: Ministério Público do Estado do Rio Grande do Norte e
outro, Estado do Rio Grande do Norte
REQUERIDO(s): AMARO SALES DE ARAÚJO, Associação dos Industriais de
Panificação e Confeitaria do Rio Grande do Norte - AIPAN, Coop. dos Produt.
de Pães, Demais Prod. Fab. na Pad., Prod. de Conf. e Similares do RNCooperpan e Joanete dos Santos
SENTENÇA
Vistos etc...
Trata-se ação civil pública de improbidade administrativa,
promovida pelo Ministério Público contra AMARO SALES DE ARAÚJO,
Associação dos Industriais de Panificação e Confeitaria do Rio Grande do Norte
- AIPAN, Coop. dos Produt. de Pães, Demais Prod. Fab. na Pad., Prod. de Conf.
e Similares do RN-Cooperpan e Joanete dos Santos, imputando a estes a prática
de ato de improbidade administrativa tipificado no artigo 10º, caput e incisos I e
VIII da Lei de Improbidade e requerendo suas condenações nas penas previstas
no artigo 12 do mesmo diploma, em razão dos fatos e direito a seguir descritos.
Consta da inicial que no mês de junho de 2002, a demandada
Joanete dos Santos, agindo na qualidade de Secretária Estadual da Ação Social,
teria firmado, de forma direta, um convênio (o qual possuiria a real natureza de
contrato administrativo) com a ASSOCIAÇÃO DOS INDUSTRIAIS DE
PANIFICAÇÃO E CONFEITARIA DO RIO GRANDE - AIPAN/RN, esta
presidida pelo demandado AMARO SALES ARAÚJO, visando ao
fornecimento de pães enriquecidos com ferro para o programa governamental
"Pão Vitaminado".
Especifica a exordial que pelos termos do convênio, o qual tinha o
valor de R$ 3.640.612,80, a AIPAN-RN revenderia ao governo, inicialmente
pelo preço de R$ 0,12 e posteriormente pelo preço de R$ 0,14, os pães
adquiridos por ela junto à diversas panificadoras do Estado – estas legalmente
formalizadas sobre a forma de cooperativa (COOPERPAN-RN), a qual também
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era presidida pelo demandado AMARO SALES DE ARAÚJO – retendo o valor
R$ de 0,02 por pão comercializado e repassando o restante do valor arrecadado
às panificadoras.

Finalmente, requereu a condenação dos demandados nas sanções
da Lei de Improbidade Administrativa, bem como o sequestro e a
indisponibilidade de bens dos mesmos até que fosse alcançados valor de R$
211.089,82.
Devidamente notificado, o ente público se habilitou nos autos,
assumindo a posição de litisconsorte da ação, conforme fls.23/24.
Em decisão de fls.25/27, houve decisão deste juízo indeferindo o
pedido de indisponibilidade bens dos demandados formulado pelo Ministério
Público.
Houve notificação para apresentação de resposta escrita preliminar
(art. 17, § 7° da Lei 8.429/92), seguindo-se as respostas escritas respectivas
(Joanete dos Santos - fls.32/81, AIPAN/RN E COOPERPAN/RN – fls.106/105,
Amraro Sales de Araújo – fls.354/373).
Foi prolatada decisão de recebimento fundamentada (fls.395/401).
Citados, os requeridos contestaram a ação, com preliminares de
ilegitimidade passiva "ad causam" (Joanete dos Santos), inépcia da inicial,
inadequação da via eleita e, contra o mérito, impugnando de forma especificada
a pretensão ministerial, defendendo, em síntese apertada, que não praticaram ato
de improbidade e que a prova dos autos não autoriza juízo de procedência da
demanda contra os mesmos.
Em face da decisão que recebeu a presente ação, houve a
interposição de recurso de agravo de instrumento pelos réus Amaro Sales de
Araújo (fls.443/467), AIPAN/RN e COOPERPAN/RN (fls.493/501), tendo sido
o recebimento da presente ação, contudo, mantido pelo acórdão do Tribunal de
Justiça de fls.689/697.
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Aduz também a parte autora que no mês de setembro de 2002, a
demandada Joanete dos Santos determinou o pagamento à COOPERPAN/RN,
por intermédio da AINPAN/RN, da quantia de R$ 249.865,00, referentes ao
reajuste de dois centavos no preço dos 12.493.250 pães supostamente
fornecidos em agosto de 2002, quando na realidade somente haviam sido
entregues 1.938.759 pães, gerando assim um prejuízo aos cofres estaduais da
ordem de R$ 211.089,82.Juntou documentos.
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Seguiu-se com a realização de audiência de instrução (fls.744/752,
761/773, 825/831, 788/791 e 874/875), bem como foi juntada cópia de mídia
digital contendo os depoimentos colhidos no processo criminal nº
0243171-47.2007.8.20.0001 (fls.868/869), o qual apurou os fatos glosados nesta
ação.
Através de precatória atendida pelo Poder Judiciário da comarca de
São Paulo/SP, foi ouvida a testemunha Temóclito Gomes Fernandes às
fls.986/988.
Também foram juntadas aos autos cópias da sentença criminal da
ação penal nº 001.04.021045-7 (fls.998/1026), da decisão da Câmara Criminal
do Tribunal de Justiça que apreciou o recurso de apelação criminal nº
2010.0087.27 (fls.1027/1070), da decisão que apreciou o embargos de
declaração interpostos em face da aludida decisão (fls.1071/1079), bem como
da decisão que julgou os embargos infringentes nº 2011.010128-9.
Houve pedido de realização de perícia contábil pelo demandado
Amaro Sales de Araújo às fls.1090/1094, o qual foi indeferido por este juízo por
meio da decisão de fls.1.132/1.133, por reputá-la medida desnecessária à fase de
conhecimento do presente feito, uma vez que não havendo sido formulado
pedido de ressarcimento em valor certo, poderia este juízo proferir sentença
ilíquida, abrindo-se assim a possibilidade da realização da aludida prova pericial
na fase de liquidação de sentença.
Por fim, as partes apresentaram memoriais com suas razões finais.
Esta é a história relevante do processo.
DECIDO.
Das questões prévias.
Inicialmente, em relação à preliminar de inépcia da petição
inicial, temos que a simples leitura da exordial deixa patente a presença de
todos os requisitos necessários do art. 282 do CPC e da Lei de Improbidade, não
havendo a inépcia apontada.
Por outro lado, também não merece prosperar a alegação de
ilegitimidade passiva ad causam suscitada pela demandada Joanete dos Santos,
uma vez que os fatos narrados na inicial podem, em tese, caracterizar-se como
de improbidade administrativa e, consequentemente, acarretar-lhe aplicação das
sanções da Lei nº 8.429/92, sendo indiscutivelmente sua a titularidade do direito
ora discutido em juízo.
Finalmente, em relação à preliminar de inadequação da via
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eleita, esta também não merece melhor sorte, uma vez que, no contexto do
ordenamento jurídico pátrio, é a ação de improbidade administrativa o meio
processual hábil para postular a aplicação das sanções previstas na Lei nº
8.429/92 em virtude da prática de atos de improbidade administrativa.

No entanto, a análise mais aprofundada da ação, neste momento,
impõe um juízo de que a perícia, de fato, não se mostra necessária, posto que o
único elemento de prejuízo ao erário efetivamente apontado (imputação
objetiva) diz respeito a diferença a diferença ao pagamento da diferença de R$
0,02 (centavos) do fornecimento de pães no mês de agosto de 2002, a título de
reajuste do valor unitário de R$ 0,12 para R$ 0,14, em completo descompasso
entre o número de pães fornecidos naquele mês e o número de pães tomados
como base para calcular a diferença.
Tal situação que não reclama qualquer a necessidade de perícia,
uma vez que o simples cotejo da nota relativa ao fornecimento dos pães em
agosto de 2002 com a nota que pagou o reajuste do respectivo fornecimento
deixa evidente que pagaram o reajuste de R$ 0,02 (dois centavos) do mês de
agosto/02 como se tivesse havido o fornecimento de 12.493.250 pães, quando o
fornecimento no mês de agosto foi somente de 1.938.759 pães, gerando assim
um prejuízo aos cofres estaduais da ordem de R$ 211.089,82, correspondente a
multiplicação de R$ 0,02 x 10.554.491 (diferença entre os 12.493.250 pães
apontados como fornecidos no mês de agosto/02 para fins de pagamento do
reajuste de R$ 0,02 (dois centavos) e os 1.938.759 pães efetivamente fornecidos
- ou seja, não há necessidade de um contador para proceder uma única operação
de subtração (-), seguida de uma única operação de multiplicação (x).
Deste modo, retifico tão somente os fundamentos da decisão que
denegou a perícia, afirmando que não há necessidade de perícia para a
realização duas operações simples de aritmética, fundada em documento
objetivamente indicado, pelo que, forte no artigo 130 do CPC, impõe o
indeferimento da perícia.
Do mérito.
O autor busca com a presente lide a condenação dos requeridos nas
penas previstas no artigo 12, inciso II, da Lei de Improbidade, sob a alegação de
que os mesmos praticaram atos de improbidade administrativa tipificados nos
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Neste ponto, cumpre ainda apontar que a perícia foi indeferida
e postergada para a fase de liquidação de sentença pensando-se que o pedido
contemplava o ressarcimento dos valores de R$ 0,02 (dois centavos) apontados
como retidos ilegalmente pela Cooperativa.
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artigos 10, incisos I e VIII, a seguir transcritos:

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 dispensálo indevidamente;"
Antes de adentrar ao exame da prova, cumpre já fixar que o dolo
necessário para a configuração da conduta ímproba discutida é tão somente a
vontade livre e consciente de realizar a conduta - ou seja, a consciência e
deliberação de praticar o ato em contrariedade ao ordenamento. Ressalte-se que
não há necessidade de nenhum dolo específico. Neste sentido, o STJ tem se
pronunciado:
ADMINISTRATIVO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA –
IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA – VIOLAÇÃO A
PRINCÍPIOS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA – OFENSA
AO ART. 11 DA LEI 8.429/1992 – DESNECESSIDADE DE
DANO MATERIAL AO ERÁRIO.VIOLAÇÃO AOS
PRINCÍPIOS ADMINISTRATIVOS – ART. 11 DA LEI
8.429/1992 – ELEMENTO SUBJETIVO – DOLO
GENÉRICO.
1. A jurisprudência desta Corte firmou-se no sentido de
que o ato de improbidade por lesão aos princípios
administrativos (art. 11 da Lei 8.249/1992), independe de
dano ou lesão material ao erário.
2. Não caracterização do ato de improbidade tipificado no
art. 11 da Lei 8.429/1992, exige-se o dolo lato sensu ou
genérico.
3. A utilização de símbolos e slogans da campanha eleitoral
do recorrente, então prefeito, em substituição ao brasão
oficial do ente público municipal encerra grave ofensa aos
princípios da Administração Pública e, nessa medida,
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"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:
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No casos das condutas tipificadas no art. 10 da Lei de Improbidade,
consoante jurisprudência já assentada no STJ, a responsabilização dos agentes
públicos haverá de ser reconhecida, inclusive, a título de culpa, em qualquer de
suas modalidades: por negligência, imperícia ou imprudência.
Vejamos uma síntese da prova produzida nestes autos:
Nos Anexos I a VII desta ação consta a cópia do Inquérito Civil nº
151/2002, o qual investigou em sede pré-processual os ilícitos relativos ao
programa do "pão vitaminado" de que trata a presente ação.
Às fls.868/869 dos presentes autos, foi juntada cópia de mídia
digital contendo os depoimentos colhidos na ação penal nº
0243171-47.2007.8.20.0001, na qual apurou-se no âmbito criminal os fatos
tratados na presente ação de improbidade administrativa.
Laudo Pericial contábil acostado às fls.580/613 dos presentes
autos, o qual foi elaborado a partir da documentação colhida pelo Ministério
Público no âmbito da investigação criminal que desempenhou sobre o Convênio
nº 24/2002, a partir do qual criou-se o programa do pão vitaminado.
Depoimentos colhidos por este juízo das testemunhas Joanete dos
Santos (fls.747/748), Amaro Sales de Araújo (fls.749/752), Maria da Fátima
(fls.766/769), Maria das Graças Araújo (fls.770/771), Francisco Rogério Félix
(fls.772/773), Eva Barbosa de Torres (fls.788/789), Anna Kátia de Moura
Araújo (fls.790/791), José Américo Ferreira da Silva Neto (fls.828/831),
Evandro Felipe Galdino (fls.830/831) e João Bosco de Sales (fls.874/875).
Depoimento tomado através da Carta Precatória nº
583.21.2012.56936-2, pelo juízo da comarca de São Paulo, da testemunha
Temóclito Gomes Fernandes.
Feita esta pequena síntese, passo ao juízo de valor sobre a situação
delineada nos autos.
De plano, em que pese tenha havido sentença condenatória do
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configura ato de improbidade administrativa, nos moldes
preconizados pelo art. 11 da Lei 8.429/1992.4. Recurso
especial não provido.
(REsp 1182968/RJ, Rel. Ministra ELIANA CALMON,
SEGUNDA TURMA, julgado em 19/08/2010, DJe
30/08/2010)
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Note-se que, embora tenha o Ministério Público argumentado que
o instrumento firmado entre Estado e AIPAN trate-se de um contrato
administrativo, na realidade o mesmo consiste em um convênio, à medida que o
objetivo buscado pelas partes na avença transcendia a mera prática comercial da
compra e venda dos pães enriquecidos com ferro para o programa "pão
vitaminado".
Com efeito, ao firmar a aludida avença, o Estado e a AIPAN
objetivavam não apenas o mero fornecimento dos pães vitaminados à
Administração Pública, mas um objetivo maior consistente no combate à
anemia ferropriva nas camadas hipossuficientes da população e também no
incentivo ao setor econômico da panificação, o qual, tendo a sua principal
matéria-prima (trigo) comercializada com base no dólar, sofria com as crises
que assolavam a economia na época em que o ajuste foi firmado.
Destaque-se ainda que a leitura do instrumento do convênio não
pressupunha a busca do lucro econômico da AIPAN e nem assim poderia fazêlo, já que tal característica é incompatível com a natureza do convênio, sendo o
seu papel de mera intermediária da relação entre o Estado e o segmento da
panificação potiguar, o qual não constava formalmente como parte da avença
exatamente por ser o escopo da ação governamental consubstanciada pelo
convênio.
Afinal de contas, era o desenvolvimento do setor panificador do
Estado que representava um dos objetivos do programa do pão vitaminado, à
medida em que era este o verdadeiro beneficiário do lucro dos pães
vitaminados, o qual, por sua vez, teria verdadeira natureza de incentivo
governamental àquele setor da economia norte-riograndense.
Logo, observando por essa ótica o ajuste em questão, conclui-se
que realmente tratava-se de caso de inexigibilidade de licitação, uma vez que
sendo a AIPAN a entidade de classe representante da classe dos panificadores
no estado do Rio Grande do Norte, era ela que poderia viabilizar o intermédio
da relação entre o Estado e as diversas panificadoras potiguares, de modo que
era inviável a competição no momento da celebração do convênio,
consubstanciando-se aí uma situação de inexigibilidade de licitação.
7

Este documento foi assinado digitalmente por AIRTON PINHEIRO.
Se impresso, para conferência acesse o site http://esaj.tjrn.jus.br/esaj, informe o processo 0243171-47.2007.8.20.0001 e o código 010005AOC91DK.

juízo criminal fundada em entendimento jurídico em sentido contrário, impõese reconhecer que não houve a prática de ato de improbidade
administrativa na celebração do Convênio nº 24/2002, já que, pelo menos
sob a ótica das formalidades necessárias à assinatura do convênio, não houve
conduta ilícita da demandada Joanete dos Santos na celebração da avença.
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"A celebração de convênios, por sua natureza, independe
de licitação prévia como regra. É verdade que a Lei nº
8.666/93 estabelece, no art.116, que é ela aplicável a
convênios e outros acordos congêneres. Faz, entretanto, a
ressalva de que a aplicação ocorre no que couber. Como é
lógico, raramente será possível a competitividade que
marca o processo licitatório, porque os pactuantes já estão
previamente ajustados para o fim comum a que se
propõem. Por outro lado, no verdadeiro convênio inexiste
perseguição de lucro, e os recursos financeiros
empregados servem para a cobertura dos custos
necessários à operacionalização do acordo. Sendo assim,
inviável e incoerente realizar licitação." (CARVALHO
FILHO, José dos Santos. Manual de Direito Administrativo.
26 ª ed. São Paulo: Atlas, 2013. Pág.225)
Além do mais, outro elemento que se deve destacar como
indicativo da ausência de dolo ou culpa da demandada Joanete na assinatura do
convênio em tela é o fato de que o convênio em exame teve sua legalidade
aprovada pela Procuradoria-Geral do Estado e pela Assessoria Jurídica da
SEAS, o que aponta que celebração direta do aludido convênio encontrava-se
respaldada pelos órgãos competentes para prestar a Assessoria Técnica aos
órgãos da Administração Estadual.
Comprovando tais afirmações, tem-se o Parecer Jurídico nº
142/2002 da Assessoria Jurídica da SEAS à fl.167, bem como o parecer nº
204/02 – MAPS – AT/GAB, da Procuradoria-Geral do Estado, ambos atestando
a legalidade do referido convênio.
Desta maneira, tendo a conduta da demandada limitado-se a seguir
o que dispõe os pareceres dos órgãos responsáveis pela assessoramento técnico jurídico competentes, não se pode dizer que houve dolo ou culpa na
formalização do convênio, já que a então Secretária da SEAS, tendo a sua
convicção fundada em elementos técnicos, celebrou o convênio acreditando
estar agindo nos limites da legalidade.
Destaque-se que a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça
se posiciona pela impossibilidade condenar por improbidade administrativa o
gestor público que opta por agir em consonância com parecer da assessoria
8
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Essa conclusão é a que mais se coaduna com as lições do célebre
administrativista José dos Santos Carvalho Filho a respeito da matéria dos
convênios:
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AGRAVOS REGIMENTAIS EM RECURSO ESPECIAL.
DIREITO
ADMINISTRATIVO.IMPROBIDADE.
ELEMENTO SUBJETIVO NÃO DEVIDAMENTE
DEMONSTRADO.INEXISTÊNCIA DE DOLO APTO A
CARACTERIZAR
A
IMPROBIDADE
ADMINISTRATIVA.
1. O juízo acerca da ilegalidade do ato tido como ímprobo,
sem a devida demonstração do elemento subjetivo dos
agentes públicos, não é suficiente para a condenação por
improbidade administrativa (precedentes idênticos).
2. "É razoável presumir vício de conduta do agente
público que pratica um ato contrário ao que foi
recomendado pelos órgãos técnicos, por pareceres
jurídicos ou pelo Tribunal de Contas. Mas não é razoável
que se reconheça ou presuma esse vício justamente na
conduta oposta: de ter agido segundo aquelas
manifestações, ou de não ter promovido a revisão de atos
praticados como nelas recomendado, ainda mais se não
há dúvida quanto à lisura dos pareceres ou à idoneidade
de quem os prolatou. Nesses casos, não tendo havido
conduta movida por imprudência, imperícia ou
negligência, não há culpa e muito menos improbidade. A
ilegitimidade do ato, se houver, estará sujeita a sanção de
outra natureza, estranha ao âmbito da ação de
improbidade." (REsp nº 827.445/SP, Relator Ministro Luiz
Fux, Relator p/ acórdão Ministro Teori Albino Zavascki,
Primeira Turma, in DJe 8/3/2010).
3. "A jurisprudência desta Corte já se manifestou no sentido
de que se faz necessária a comprovação dos elementos
subjetivos para que se repute uma conduta como ímproba
(dolo, nos casos dos artigos 11 e 9º e, ao menos, culpa, nos
casos do artigo 10), afastando-se a possibilidade de
punição com base tão somente na atuação do mal
administrador ou em supostas contrariedades aos ditames
legais referentes à licitação, visto que nosso ordenamento
jurídico não admite a responsabilização objetiva dos
agentes públicos." (REsp nº 997.564/SP, Relator Ministro
Benedito Gonçalves, Primeira Turma, in DJe 25/3/2010).
4. Agravos regimentais providos.
(AgRg no REsp 1065588/SP, Rel. Ministro HAMILTON
CARVALHIDO, PRIMEIRA TURMA, julgado em
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jurídica competente:
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DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO ESPECIAL.
IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. TERMOS DE
ADITAMENTO AO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE
SERVIÇOS. SUPOSTA ILEGALIDADE. AUSÊNCIA DE
ELEMENTO
SUBJETIVO
NECESSÁRIO
À
CONFIGURAÇÃO DO ATO DE IMPROBIDADE.
TIPICIDADE DAS CONDUTAS ÍMPROBAS.
1. Ação civil pública intentada por Ministério Público
Estadual com o intuito de obter reparação de prejuízos
causados ao erário por supostos atos de improbidade
administrativa, que teriam decorrido da assinatura de
termos de aditamentos relacionados ao contrato
administrativo 10/LIMPURB/95, em possível desacordo
com as disposições da Lei 8.666/93.
2. Aponta-se as seguintes ilegalidades: (i) alteração de
valores contratuais estimativos, em desacordo com o limite
de 25% previsto no artigo 65, § 1º; (ii) modificação dos
prazos de pagamento previstos no edital (segundo termo de
aditamento); (iii) inclusão de serviços da mesma natureza
dos já contratados, mas não constantes do contrato
originário; (iv) pagamento por serviços supostamente não
prestados.
3. Acórdão recorrido que, com base exclusivamente na
constatação da ilegalidade dos termos de aditamento,
imputou aos réus a conduta culposa prevista no artigo 10
da Lei 8.429/92, bem como determinou a aplicação das
penas previstas no artigo 12 da mesma lei.
4. Para que se configure a conduta de improbidade
administrativa é necessária a perquirição do elemento
volitivo do agente público e de terceiros (dolo ou culpa),
não sendo suficiente, para tanto, a irregularidade ou a
ilegalidade do ato. Isso porque “não se pode confundir
ilegalidade com improbidade. A improbidade é ilegalidade
tipificada e qualificada pelo elemento subjetivo da conduta
do agente." (REsp n. 827.445-SP, relator para acórdão
Ministro Teori Zavascki, DJE 8/3/2010).
5. No caso concreto, o acórdão recorrido, ao concluir que
os desvios dos ditames da Lei 8.666/93, por si só, seriam
suficientes para a subsunção automática das condutas dos
demandados aos tipos previstos na Lei de Improbidade, não
se desincumbiu de aferir a culpa ou dolo dos agentes
10
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fls. 11

públicos e terceiros, que são elementos subjetivos
necessários à configuração da conduta de improbidade.
6. Ademais, observa-se que, na hipótese, a aplicação da
Lei de Improbidade encontra-se dissociada dos
necessários elementos de concreção, na medida em que
sobejam dos autos pareceres do Tribunal de Contas
Municipal, bem como diversos pronunciamentos técnicos
provenientes de vários órgãos especializados da
administração, todos convergentes quanto à possibilidade
de assinatura dos termos de aditamento e baseados em
interpretação razoável de dispositivos legais.
7. Imputar a conduta ímproba a agentes públicos e
terceiros que atuam respaldados por recomendações de
ordem técnica provenientes de órgãos especializados,
sobre as quais não houve alegação, tampouco
comprovação, de inidoneidade ou de que teriam sido
realizadas com intuito direcionado à lesão da
administração pública, não parece se coadunar com os
ditames da razoabilidade, de sorte que seria mais lógico,
razoável e proporcional considerar como atos de
improbidade aqueles que fossem eventualmente praticados
em contrariedade às recomendações advindas da própria
administração pública.
8. A jurisprudência desta Corte já se manifestou no sentido
de que se faz necessária a comprovação dos elementos
subjetivos para que se repute uma conduta como ímproba
(dolo, nos casos dos artigos 11 e 9º e, ao menos, culpa, nos
casos do artigo 10), afastando-se a possibilidade de
punição com base tão somente na atuação do mal
administrador ou em supostas contrariedades aos ditames
legais referentes à licitação, visto que nosso ordenamento
jurídico não admite a responsabilização objetiva dos
agentes públicos.
9. Recursos especiais parcialmente conhecidos e, nessa
extensão, providos, para julgar-se improcedentes os
pedidos iniciais, nos termos da fundamentação do voto,
considerando-se prejudicados os demais temas discutidos
nos autos.
(REsp 997.564/SP, Rel. Ministro BENEDITO
GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, julgado em
18/03/2010, DJe 25/03/2010)
Dessa maneira, percebe-se que, pelo menos naquilo que concerne
11
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Contudo, a análise dos demais fatos narrados nos autos, mais
especificamente no que toca à execução do referido acordo, revela um
conjunto de ilicitudes praticadas pelos demandados, inclusive geradoras de
prejuízo efetivo ao Erário estadual, levando este juízo ao entendimento de que
foi exatamente no cumprimento do ajuste em que ocorreu a conduta
ímproba dos requeridos, como se verá.
É que foi nesse ponto que a conduta culposa de Joanete Santos e
dolosa dos demandados AIPAN/RN, COOPERPAN/RN e Amaro Sales de
Araújo foram fundamentais para que a AIPAN/RN, à época presidida pela
demandado Amaro Sales Araújo, agiu em desacordo com o que previsto no
instrumento do convênio.
Com efeito, a análise acurada do conteúdo dos autos aponta no
sentido de que o demandado Amaro Sales, na condição de presidente da
AIPAN/RN e da COOPERPAN/RN agiu de forma imoral, tirando vantagem
para si próprio e para AIPAN/RN às custas do convênio celebrado com o
Governo, recebendo mais valia, às custas dos seus associados, da ordem de R$
0,02, por pão fornecido no programa "pão vitaminado" em total descompasso
com os termos do Convênio.
Nessa senda, os elementos coligidos nos autos deixaram claro que
Amaro Sales, agindo na qualidade de presidente da AIPAN/RN, sem nenhuma
previsão no convênio, cobrava dos panificadores associados e cooperados o
valor de R$ 0,02 por pão fornecido ao governo, sendo tal pagamento, além da
própria associação à AIPAN, uma verdadeira condição para que o associado
pudesse participar do programa.
Segundo a prova testemunhal colhida nos autos, o pagamento dos
R$ 0,02 à AIPAN não se dava sob a forma de retenção do dinheiro público
vinculado ao convênio, mas sim sob o título de uma "taxa" cobrada pela AIPAN
aos seus associados, os quais, após receberem o pagamento pelos pães
fornecidos ao Estado, efetuavam pagamento à aludida associação quantia de
R$ 0,02 (dois centavos) por pão fornecido e pago.
Comprovando o que se afirma aqui, tem-se a cópia do convênio nº
12
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ao aspecto formal da celebração da avença, deve-se constatar não houve
conduta ilícita, uma vez que o instrumento celebrado, de fato, tinha natureza de
convênio e que a situação que o ensejou realmente pressupunha a situação de
inviabilidade de competição inerente ao instituto da inexigibilidade de licitação,
estando tal entendimento, inclusive, respaldado pela assessoria jurídica
competente.
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024/2002 às fls.178/180, o qual não prevê em suas cláusulas o pagamento de
R$ 0,02 centavos por pão fornecido por parte da AIPAN/RN.

Além do mais, ficou bem claro através dos depoimentos tomados
das testemunhas Ana Kátia Moura de Araújo, Francisco Adeílton, Temóclito
Gomes Fernandes, Eva Barbosa Torres, João Aprígio Neto e Maria de Fátima
Lima Delgado de que tanto a associação a AIPAN, como também o repasse dos
R$ 0,02 por pão fornecido eram condições obrigatórias para que o
panificador participasse do programa do "pão vitaminado" (depoimentos
prestados perante o juízo criminal, todos degravados em mídia digital).
Merece destaque ainda o depoimento prestado pelos panificadores
Francisco Adeílton de Melo e Ana Kátia Moura de Araújo, os quais davam
conta do "modus operandi" da contribuição dos R$ 0,02 por pão fornecido,
tendo informado que o valor não era retido pela AINPAN, mas sim pago de
forma autônoma (pago "por fora", de acordo com o linguajar popular).
Dessa maneira, não se pode deixar de admitir que quando a AIPAN
agia desta forma, acabava por ir de encontro à função gratuita que se prestou a
desempenhar no convênio que assinou, o qual, de maneira alguma previa – e,
conforme já consignado acima, não poderia prever – a busca da vantagem
econômica pela associação conveniada, posto que incompatível com a natureza
jurídica do convênio.
Nesse sentido, tem-se os depoimentos prestados perante o juízo
criminal por José Américo da Silva, Amaro Sales de Araújo e de Francisco
Rogério Félix no sentido de que os dois centavos arrecadados por pão geraram
um superávit no caixa da AIPAN, podendo deles se depreender, inclusive, que a
melhoria do prédio da Associação se devia ao período em que ocorreu o
programa do "pão vitaminado".
Além disso, os autos deixaram bastante claro que nos mês de
setembro de 2002, a COOPERPAN, por intermédio da AIPAN, recebeu
indevidamente dos cofres do Estado o valor de R$ 211.089,82, referentes ao
reajuste de dois centavos por pão no mês de agosto, mediante a expedição de
uma nota fiscal com conteúdo falso, a qual atestava a entrega de um número
absurdamente maior de pães (12.493.250) do que aquele que efetivamente
13
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Somado a isso, tem-se os depoimentos das testemunhas Temóclito
Gomes Fernandes, Eva Barbosa Torres, Francisco Rogério Félix, Ana Kátia
Moura de Araújo e Francisco Adeílton de Mello, todos tomados perante o juízo
criminal (gravado em mídia digital), os quais confirmam a prática da AIPAN de
receber/cobrar o valor de R$ 0,02 a cada pão vendido pelos panificadores.
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entregou (1.938.759).

Comprovando a existência do dano indevido, às fls.1.319/1.320 do
Anexo V tem-se a cópia da nota fiscal nº 000004 emitida pela COOPERPAN,
bem como seu respectivo recibo (assinado por Amaro Sales), ambos datados de
setembro de 2002, os quais atestam o recebimento pela AIPAN/RN da
importância de R$ 249.865,00 relativas ao reajuste de R$ 0,02 no preço de
12.493.250 pães supostamente fornecidos pelo "programa pão vitaminado"
durante o mês de agosto de 2013.
Entretanto, o número de pães constante da nota acima citada
contrasta absurdamente com aquele descrito na nota fiscal nº 000003, emitida
pela COOPERPAN, bem como pelo seu recibo correspectivo emitido pela
AIPAN e assinado por seu presidente Amaro Sales de Araújo (ambos os
documentos constantes respectivamente às fls.1.176 e 1.177 do Anexo V dos
autos), os quais atestam que no mês de agosto de 2002 foram fornecidos
1.938.759 pães pelo programa " pão vitaminado".
Logo, considerando o valor dos pães efetivamente entregues
segundo a nota fiscal nº 000003, o valor realmente devido a título de reajuste
pelos pães entregues efetivamente no mês de agosto de agosto de 2002 seria o
de R$ 38.775,18, portanto, R$ 211.089,82 a menos do valor que o Estado
efetivamente dispendeu (R$ 244.976,16).
Desse modo, em que pese o argumento defensivo de que houve um
"erro formal" na elaboração da nota fiscal nº 000004, não há no processo
nenhum elemento probatório que afastasse a verdade de que o valor pago a
título de reajuste unitário do pão referente mês de agosto de 2002 não foi
correspondente à quantidade de pães efetivamente entregues naquele mesmo
mês, ao qual se referem única e expressamente as notas fiscais nº 000003 e
000004 (respectivamente relativas ao fornecimento de pão e de reajuste de
preço), bem como os seus correlatos recibos.
Qual foi o erro material? O fornecimento efetivo estava
documentado e o reajuste, também documentado, foi pago como se tivesse
havido um fornecimento de quase dez milhões a mais de pães! Erro material,
só se for sobre o destino (provável) dos valores recebidos a maior (do tipo das
14
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E é salutar que se frise que, em relação a esse fato deduzido na
petição inicial, não há nenhuma decisão transitada em julgado do juízo criminal
que tenha decidido pela sua inexistência ou da sua autoria, sendo perfeitamente
lícito a este juízo cível, em atenção ao princípio da independência das instâncias
cível e criminal, sancioná-lo na seara da improbidade administrativa.
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50 senhas de feijoada que Amaro Sales admitiu ter adquirido, pela AIPAN, por
R$ 50.000,00 - e não foi Alex Atala que veio cozinhar para eles!).

Pois bem, além de ter causado dano ao Erário, Amaro Sales agiu de
forma imoral e oportunista, aproveitando-se do convênio em tela para aumentar
o fluxo comercial de seus empreendimentos particulares à medida em que os
panificadores associados que desejavam adquirir a farinha vitaminada para
participar do programa, tinham como único distribuidor do produto o
estabelecimento "Estrelão", de sua propriedade, que era a única alternativa para
aqueles que não tinham condições de adquiri-la diretamente no fornecedor
Grande Moinho Potiguar.
Tal fato é comprovado pelos depoimentos prestados pelas
testemunhas Maria das Graças Araújo Galvão da Silva (fls.770/771), Francisco
Rogério Félix (fls.772/773), Eva Barbosa de Torres (fls.788/789), Ana Kátia de
Moura Araújo (fls.790/791) e Francisco Adeílton de Melo (mídia digital).
Destaque-se ainda que a confusão de interesses pessoais entre
Amaro Sales e da AIPAN era tamanha que era praxe que os panificadores
associados recebessem o pagamento da entrega do pão e efetuassem o
pagamento dos dois centavos em uma sala da empresa "Estrelão",
designada especialmente para tal fim.
Essa prática foi narrada pelos depoimentos pessoais prestados
perante ao juízo criminal pelo próprio réu Amaro Sales, bem como da
testemunhas Eva Barbosa Torres e Francisco Adeílton de Melo, todos estes
degravados em mídia digital.
Finalmente, não se pode deixar de registrar que o convênio
celebrado pela AIPAN junto ao Poder Executivo Estadual também foi
utilizado para a troca de favores eleitorais por Amaro Sales para o então
Governador do Estado Fernando Freire.
É que a prova contida nos autos deixa bastante claro que a
programa do "pão vitaminado" – foi utilizado com objetivo velado servir como
15
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De outra banda, não se pode deixar de consignar que tal pagamento
somente ocorreu em virtude da conduta negligente demandada Joanete dos
Santos, a qual, em razão do cargo que ocupava à época dos fatos em
julgamento, era a responsável por ordenar o pagamento dos pães
vitaminados, o que fazia após a conferência por outros servidores dos recibos e
notas fiscais relativos a entrega dos pães, conforme a própria ré admitiu em
depoimento prestado perante o juízo criminal.
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um de abastecimento de recursos financeiros à campanha de reeleição de
Fernando Freire.

A troca de favores entre Amaro Sales e Fernando Freire ganha
especial concretude pelo depoimento pessoal prestado pelo próprio
demandado Amaro Sales perante o juízo criminal, no qual o mesmo
expressamente admitiu (em tom de tranquilidade) ter comprado, em nome
da AIPAN, cinquenta senhas ao valor unitário de R$ 1.000,00 para uma
feijoada organizada por Fernando Freire, caracterizando assim uma
doação camuflada de R$ 50.000,00 para a sua campanha eleitoral.
Essa relação de simbiose entre Fernando Freire e Amaro Sales é o
que explica o súbito interesse do Governo do Estado, em época eleitoral, de
executar da forma mais célere possível do programa "pão vitaminado", o qual
fora postulado por pelo menos duas vezes junto ao Governo Garibaldi sem
nunca ter sido concretizado, e que no governo de Fernando Freire ganhou
status de prioridade, tendo o trâmite, aprovação e assinatura do processo
do convênio sido viabilizados na supersônica velocidade de seis dias –
19/06/02 a 25/06/02 (conclusão extraída do depoimento do próprio demandado
Amaro Sales durante a instrução criminal com a leitura dos documentos de
fls.07/180 do Anexo I dos autos).
Dessa maneira, diante de todo esse contexto fático, ficou patente a
prática da ato de improbidade administrativa contido no art.10, inciso I, da Lei
de Improbidade Administrativa, tendo restado sobejamente caracterizados todos
os elementos normativos necessários à sua caracterização: O ato ilícito
administrativo, o dano ao Erário e o elemento anímico culposo (de Joanete) ou
doloso (de Amaro, por sim e como representante da AIPAN e da Cooperpan - a
nortear a conduta do agente ímprobo.
O ato ilícito administrativo ficou sobejamente comprovado, a
começar pela imposição aos panificadores de repasse a AIPAN de R$ 0,02 por
pão - não prevista no instrumento do convênio - pela AIPAN de R$ 0,02 do
valor de cada pão fornecido pelas panificadoras do Estado que participavam do
programa do pão vitaminado.
16
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Deveras, era sob o pálio do falacioso discurso da retribuição a
Fernando Freire pelos serviços prestados ao setor da panificação potiguar, que a
AIPAN, às expensas de seus associados, fez generosas doações à sua campanha
de reeleição, as quais eram devidamente providenciadas por Amaro Sales,
muito provavelmente o panificador potiguar com mais motivos para nutrir o
sentimento de gratidão pelo então Governador do Estado.
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Da mesma maneira, ficou bastante comprovada a conduta imoral
de Amaro Sales na condição de particular conveniado com a Administração
Pública de ter utilizado o programa do "pão vitaminado" para o favorecimento
financeiro das instituições privadas que presidia, bem como instrumento para o
aumento do fluxo das atividades negociais da sua empresa.
Com efeito, o que os autos revelaram foi que os R$ 0,02 pagos por
pão fornecido à AIPAN pelo programa do "pão vitaminado" prestaram-se
também para o patrocínio travestido da campanha de reeleição do Governador
do Estado, caracterizando assim a ocorrência um lamentável epísódio de
proselitismo político procedido às custas de uma política pública estatal.
O dano ao Erário, por sua vez, também caracterizou-se no caso
concreto, à medida em que verificou que os cofres estaduais, mediante a ordem
de pagamento exarada sem as cautelas necessárias pela demandada Joanete dos
Santos, pagaram à COOPERPAN, por intermérdio da AIPAN (ambas as
instituições presididas por Amaro Sales), a quantia indevida de R$ 211.089,82.
Por outro lado, também ficou bastante sedimentada nos autos a
presença do elemento anímico culposo, no caso da demandada Joanete dos
Santos, e do elemento anímico doloso, este presente na conduta do
demandado Amaro Sales de Araújo e nas pessoas jurídicas por ele
presididas, ora rés neste feito, COOPERPAN/RN e AIPAN/RN.
A demandada Joanete da Silva agiu negligentemente, no exercício
de seu mister enquanto Secretária de Estado de Assistência Social ao ordenar o
pagamento de um valor a maior de R$ 211.089,82, referente ao reajuste de R$
0,02 do preço de 10.554.491 pães que nunca foram entregues ao Estado.
No caso em apreço, a conduta culposa de Joanete consistiu na
negligência grosseira de mandar pagar a diferença de R$ 0,02 centavos do
reajuste do valor do pão no mês de agosto de 2002 sem se dar ao mínimo
cuidado de verificar que, consoante a nota fiscal referente ao fornecimento dos
pães no mês de agosto/2002, o fornecimento ali apontado estava em completo
descompasso.
De fato, é de se classificar como no mínimo desidiosa a conduta da
17
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Também ficou bastante nítido que a demandada Joanete dos Santos
ordenou o pagamento indevido à COOPERPAN, por intermédio da AIPAN,
ambas presididas pelo demandado Amaro Sales de Araújo, do valor a maior de
R$ 211.089,82, correspondentes ao rejuste de R$ 0,02 de 10.554.491 pães que
nunca foram entregues.

fls. 18

0243171-47.2007.8.20.0001

Destaque-se ainda que a diferença em apreço não foi mínima,
tratando-se, na realidade, de um contraste gritante da quantidade de pães
fornecidos e dos pães reajustados no mês de agosto de 2002 (diferença de
10.554.491), o que torna ainda maior o grau de negligência da conduta da
demandada.
Por outro lado, inegável o dolo de agir do demandado Amaro Sales
de Araújo, o qual, durante todo o tempo em que se desenvolveu o programa do
pão vitaminado, foi o grande artífice da gestão e execução do mesmo, em
especial, tendo domínio do fato e benefício no pagamento superfaturado do
reajuste de R$ 0,02.
Não se pode olvidar que partiu de Amaro a conduta proativa de
buscar junto ao Estado a consecução do programa do pão vitaminado, tendo
sido ele o panificador que misteriosamente conseguiu a proeza de conseguir
junto ao governo estadual do então recém-empossado Fernando Freire a
aprovação e a assinatura do convênio que possibilitou o aludido programa - tão
pleiteado pelo setor da panificação ao longo dos anos anteriores - na estonteante
velocidade de apenas seis dias.
Nessa esteira, a verdade emergente dos autos é que Amaro Sales
atuava de forma extremamente versátil, fosse buscando o aumento do próprio
fluxo comercial de sua empresa, fosse mediante o favorecimento econômico da
AIPAN e da COOPERPAN, ou ainda colaborando, mediante o expediente da
troca espúria de favores, para a consecução dos objetivos políticos pessoais do
Governador do Estado à época dos fatos.
Com efeito, era Amaro Sales que, na qualidade de presidente da
AIPAN/RN e da COOPERPAN/RN, instituiu a prática não prevista no
instrumento do convênio de exigir, além da associação à AIPAN, o pagamento
de R$ 0,02 por pão fornecido como condição indispensável para a participação
do programa do pão vitaminado.
Em troca das benesses que o programa trazia a AIPAN, e
principalmente a si próprio, Amaro Sales retribuía ao então governador do
Estado, com doações vultuosas em nome da própria associação (e, portanto,
18
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então Secretária Estadual de Assistência Social que autorizou o pagamento do
reajuste do preço do pão do mês de agosto/2002, sem que sequer conferisse - ou
supervisionasse aqueles encarregados de fazer tal conferência - se o número de
pães referente ao pagamento do reajuste pelos pães fornecidos em agosto de
2002 era condizente com o número de pães constante na nota fiscal de
fornecimento daquele mês.
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custeada pelo bolso dos seus associados), à sua campanha de reeleição.

A conduta da AIPAN, esta desencadeada pelo seu presidente, o ora
demandado Amaro Sales de Araújo, também ficou fartamente demonstrada no
feito, à medida em que a aludida associação foi o instrumento fundamental para
a consecução dos desmandos do programa do pão vitaminado, à medida em que
era responsável pelo intermédio entre o Estado e os panificadores.
Com efeito, foi a AIPAN que, de forma maliciosa e à revelia do
que estava disposto no instrumento do convênio, cobrou aos panificadores a
taxa de R$ 0,02 por pão fornecido ao programa como condição para que dele
participassem.
A mesma AIPAN também emitiu o recibo de fl.1.319, referente ao
reajuste unitário de R$ 0,02 do preço do pão no mês de agosto de 2002,
embolsando dos cofres estaduais o valor de R$ 211.089,82 que sabia serem
indevidos.
Finalmente, buscando atender ao sentimento pessoal de
colaboração que o seu presidente mantinha em relação ao governador Fernando
Freire, a AIPAN malferiu os princípios da moralidade e da impessoalidade
administrativas ao fazer uma doação de R$ 50.000,00 à sua campanha de
reeleição.
Já a atuação da COOPERPAN também ficou comprovada,
sobretudo pelo fabrico da nota fiscal nº 00004 superfaturada (de fl.1.320), a
qual serviu para legitimar o pagamento do valor indevido de R$ 211.089,82 do
valor referente ao reajuste de R$ 0,02 do preço do pão vitaminado do mês de
agosto/2002.
Deste modo, a par dos elementos instrutórios coligidos nos autos,
impõe se reconhecer que restou suficientemente demonstrado que os requeridos
praticaram ato de improbidade nos termos capitulados na exordial e, em
consequência, devem-se-lhes aplicar as sanções suficientes e adequadas dentre
as previstas no art. 12, inciso II da Lei de Improbidade Administrativa.
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Além do mais, conforme demonstra o recibo de fls.1319, foi
Amaro Sales, em atuação direta, agindo na condição de presidente da
AIPAN, que recebeu a quantia de R$ 249.865,00, relativo ao pagamento da
diferença do reajuste de R$ 0,02 relativa ao fornecimento de pães para o
programa pão vitaminado durante o mês de agosto de 2002, embolsando,
em nome associação, R$ 211.089,82 que sabia não serem devidos pelos
cofres públicos estaduais.
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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).
...
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, direta ou indiretamente, ainda que por
intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio
majoritário, pelo prazo de cinco 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.
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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:

fls. 21

Pois bem, atento às premissas acima, em relação ao requerido
Amaro Sales de Araújo, considerando à alta gravidade das condutas
provadas, em especial, em especial a de que o mesmo executou de forma
ilegal o convênio referente ao programa do pão vitaminado; atento a
participação do mesmo, já que restou demonstrado que ele exerceu o papel
de protagonista do ato de improbidade administrativa, sendo ele o
responsável por coordenar e executar as ações necessárias à sua
consecução; levando em conta a ocorrência de dano de grande monta;
asseverando ainda o grau de reprovabilidade da conduta, na medida em
que o mesmo, movido pelo sentimento de cupidez, agiu de forma egoísta,
sendo o artífice de um esquema para auferir vantagem sobre os seus
próprios companheiros da classe panificadora, bem como transferiu a estes
o ônus de financiar a campanha de reeleição do então governador do
Estado Fernando Freire; por tudo isto, entendo suficiente e adequada a
aplicação ao mesmo das sanções de ressarcimento ao Estado de R$
211.089,82 (em caráter solidário com os demais demandados), multa civil
de R$ 422.179,64 (o dobro do valor do dano) e que será atualizada na forma
do art. 1º-F da Lei 9494/97, a partir da publicação da sentença, por se tratar de
multa arbitrada nesta data; além 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 cinco anos.
Quanto a requerida Joanete dos Santos, considerando à
gravidade moderada das condutas provadas, em especial, o fato de que
Joanete agiu apenas negligentemente autorizando o pagamento do valor
indevido de R$ 211.089,82, sem prova de que agiu com dolo; não agiu com
a diligência esperada pelo titular de um cargo do primeiro escalão da
estrutura do governo; por tudo isto, entendo suficiente e adequada a
aplicação à mesma apenas da sanção de ressarcimento aos cofres estaduais
no valor de R$ 211.089,82 (solidariamente com os demais requeridos).
Quanto à requerida AIPAN, considerando à gravidade
moderada das condutas provadas, em especial, o fato de que atuou como
instrumento de Amaro Sales para que este tirasse proveito do programa do
pão vitaminado, atento a participação das mesmas, à medida em que a
AIPAN cobrava a taxa de R$ 0,02 por pão fornecido ao programa, recebeu
indevidamente o valor de R$ 211.089,82 dos cofres estaduais, bem como
financiou a campanha de reeleição do vice-governador do Estado
Fernando Freire, rompendo coma a principiologia da Administração
Pública; levando em conta a ocorrência de dano de elevada monta;
asseverando ainda o grau de reprovabilidade da conduta, à medida em que
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Quanto à requerida COOPERPAN, considerando à gravidade
moderada das condutas provadas, em especial, o fato de forjou uma nota
fiscal superfaturada no intuito de lesar os cofres estaduais no mês de 2002;
levando em conta a ocorrência de dano de média monta; asseverando ainda
o grau de reprovabilidade da conduta, à medida em que traiu a sua função
social enquanto pessoa jurídica, rompendo com o princípio da boa-fé
objetiva no trato da sua relação negocial com a COOPERPAN e com o
Estado; por tudo isto, entendo suficiente e adequada a aplicação à mesma
da sanção de ressarcimento aos cofres estaduais no valor de R$ 211.089,82
(solidariamente com os demais requeridos) e de multa civil no valor de R$
50.000,00 (valor inserido no limite do dobro do valor do dano e que será
atualizada na forma do art. 1º-F da Lei 9494/97, a partir da publicação da
sentença, por se tratar de multa arbitrada nesta data).
Da solidariedade dos réus em relação ao ressarcimento ao Erário.
Convém esclarecer que, no presente caso, está-se a condenar os
requeridos ao ressarcimento ao Erário no valor de R$ 211.089,82 mais as
atualizações legais, em decorrência da prática de ato de improbidade
administrativa.
Dessa feita, é imperioso esclarecer que a obrigação de ressarcir o
Erário deve se dar em caráter solidário, dado que todos os demandantes
concorreram para o que ato de improbidade fosse perpetrado.
Nesse sentido, dispõe o art.942 do Código Civil:
Art. 942. Os bens do responsável pela ofensa ou violação
do direito de outrem ficam sujeitos à reparação do dano
causado; e, se a ofensa tiver mais de um autor, todos
responderão solidariamente pela reparação.
Em assim sendo, impõe-se condenar os quatro demandados, em
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a mesma agiu em detrimento da própria classe que se presta a representar,
extorquindo dos panificadores valores ilegais como condição para que
pudessem participar do programa do "pão vitaminado"; por tudo isto,
entendo suficiente e adequada a aplicação à mesma da sanção de
ressarcimento aos cofres estaduais no valor de R$ 211.089,82
(solidariamente com os demais requeridos) e de pagamento de multa no
valor de R$ 50.000,00 (valor inserido dentro do limite do dobro do valor do
dano) e que será atualizada na forma do art. 1º-F da Lei 9494/97, a partir da
publicação da sentença, por se tratar de multa arbitrada nesta data.
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caráter solidário, ao ressarcimento do dano ao Erário no valor de R$
211.089,82.
DISPOSITIVO

A) AMARO SALES DE ARAÚJO às sanções de ressarcimento
ao Estado de R$ 211.089,82 (em caráter solidário com os demais
demandados), multa civil de R$ 422.179,64 (o dobro do valor do dano) e
que será atualizado na forma do art. 1º-F da Lei 9494/97, a partir da publicação
da sentença, por se tratar de multa arbitrada nesta data) 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 cinco anos;
B)Associação dos Industriais de Panificação e Confeitaria do
Rio Grande do Norte – AIPAN às sanções de ressarcimento ao Estado de
R$ 211.089,82 (em caráter solidário com os demais demandados) e de
pagamento de multa civil no valor de R$ 50.000,00 (valor inserido no limite
do dobro do valor do dano e que será atualizado na forma do art. 1º-F da Lei
9494/97, a partir da publicação da sentença, por se tratar de multa arbitrada
nesta data);
C)Coop. dos Produt. de Pães, Demais Prod. Fab. na Pad., Prod.
de Conf. e Similares do RN-Cooperpan às sanções de ressarcimento ao
Estado de R$ 211.089,82 (em caráter solidário com os demais demandados)
e de pagamento de multa civil no valor de R$ 50.000,00 (valor inserido no
limite do dobro do valor do dano e que será atualizado na forma do art. 1º-F
da Lei 9494/97, a partir da publicação da sentença, por se tratar de multa
arbitrada nesta data);
D) Joanete dos Santos à sanção de ressarcimento aos cofres
estaduais do valor de R$ 211.089,82 (em caráter solidário com os demais
demandados).
Esclareça-se que o valor referente ao ressarcimento será
atualizado com correção monetária desde o efetivo pagamento do reajuste
dos pães fornecidos no mês de agosto do ano de 2002, pelo índice do INPC,
acrescido de juros de mora legais a partir da notificação preliminar dos
réus (constituição dos requeridos em mora).
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Pelo acima exposto, nos termos do art. 10, inciso e 12, III, da Lei
8.429/92, julgo parcialmente procedente a ação para condenar:
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No mais, condeno os requeridos condenados ao pagamento das
custas processuais, pro rata.
Sem condenação em honorários a teor dos artigos 17 e 18 da
Lei de Ação Civil Pública.
Publique-se. Registre-se. Intimem-se.

AIRTON PINHEIRO
Juiz de Direito
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Natal, 23 de outubro de 2013.

