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SENTENÇA

1. RELATÓRIO

Trata-se de Ação Civil Pública por Atos de Improbidade Administrativa, com

pedido  liminar  de  indisponibilidade  de  bens  ajuizada  pelo  MINISTÉRIO  PÚBLICO

ESTADUAL  em face de  JOSÉ BALDOÍNO DA SILVA NERY  (Prefeito do Município de

Bacuri/MA); CÉLIA VITÓRIA NERY DA SILVA  (Ex-Secretária  Municipal  de Educação);

GERSEN JAMES CORREIA CHAGAS (Presidente da Comissão Permanente de Licitação e

Integrante da Equipe de Apoio); FLÁVIA REGINA ASSUNÇÃO DE AZEVEDO (Secretária

da  Comissão  Permanente  de  Licitação);  MARIA  JOSÉ  DOS  SANTOS  NASCIMENTO

(Membro  da  Comissão  Permanente  de  Licitação);  WAGNO  SETÚBAL  DE  OLIVEIRA

(Pregoeiro);  RAIMUNDO NONATO AMORIM (Integrante  da  Equipe  de  Apoio);  ARCY

FONSECA GOMES  (Assessor  Jurídico  do  Município); ANDREW FABRÍCIO  FERREIRA

SANTOS  (Sócio da Conservis Construções Comércio e Serviço LTDA-ME); e CONSERVIS

CONSTRUÇÕES COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA-ME,  por conta de irregularidades no

procedimento licitatório  Pregão Presencial nº 008/2013, cujo objeto seria a realização

serviços de locação de veículos, motocicletas e máquinas pesadas, para o transporte escolar

do Município de Bacuri/MA, no valor de R$ 1.092.700,00 (um milhão, noventa e dois

mil e setecentos reais), caracterizadas como atos de improbidade administrativa.

Sustenta  o  autor  em sua  exordial  de  fls.  02/50,  que  após  o  acidente

ocorrido  no  dia  29.04.2014  no  Povoado  Madragoa,  Município  de  Bacuri/MA,  envolvendo

estudantes da rede pública estadual que eram transportados em uma caminhonete do tipo

“pau de arara” culminando na morte de 08 (oito) adolescentes e em lesões corporais em

outros 08 (oito) adolescentes, foi instaurado Procedimento Preparatório n° 001/2014, com a

finalidade  de  fazer  o  levantamento  das  condições  do  transporte  escolar  de  crianças  e

adolescentes da rede pública municipal de ensino. 
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Continua a narrar que durante o trâmite do referido procedimento, foram

encontradas  diversas  irregularidades  no  Pregão  Presencial  n°  008/2013,  dentre  as

quais: 1) ausência de documento, em desacordo com o Decreto n° 3.555/2000, no caso, o

termo de referência; 2) a não publicação de resumo do edital e resultado da licitação; 3) a

não realização de consulta de preços correntes no mercado e inexistência de concorrência

licitatória; 4) a subcontratação integral de serviços de transporte escolar; e 5) contratação

de empresa para prestação de serviço de transporte escolar  sem processo licitatório  ou

devido processo de dispensa de licitação.

Diante das referidas irregularidades, o Parquet ajuizou a presente ação de

improbidade administrativa, pugnando, ao final, pela condenação dos réus nas penalidades

do art. 12, incisos II e III, da Lei n° 8.429/1992.

A inicial veio acompanhada do Procedimento Preparatório n° 001/2014 de

fls. 52/252 (volume I) e de fls. 253/581 (volume II).

Às  fls.  582/596  consta  decisão  na  qual  se  deferiu  o  pedido  liminar,

determinando-se a  indisponibilidade e  bloqueio  dos bens dos réus  até  a  quantia  de  R$

1.092.700,00 (um milhão, noventa e dois mil  e setecentos reais),  referente ao valor  do

contrato, decorrente do pregão de número 008/2013.

Quanto ao pedido liminar de afastamento do cargo dos agentes públicos

requerido pelo autor, concedeu-se o prazo de 10 (dez) dias para os réus se manifestarem,

para, só após apreciá-lo. Determinou-se, ainda, a notificação dos réus para, no prazo de 15

(dias),  apresentarem manifestação  por  escrito,  nos termos  do art.  17,  §  7º,  da  Lei  de

Improbidade Administrativa.

Às fls. 645/657 consta manifestação por escrito/pedido de reconsideração

do  réu  ARCY  FONSECA  GOMES  (Assessor  Jurídico  do  Município),  apresentada

tempestivamente, a qual juntou os documentos de fls. 658/671, dentre eles o requerimento

de exoneração do cargo de Procurador do Município de Bacuri/MA.

Manifestação dos réus JOSÉ BALDOÍNO DA SILVA NERY; FLÁVIA REGINA

ASSUNÇÃO DE AZEVEDO; GERSEN JAMES CORREIA CHAGAS; MARIA JOSÉ DOS SANTOS

NASCIMENTO; WAGNO SETÚBAL DE OLIVEIRA; e RAIMUNDO NONATO AMORIM,  quanto

ao pedido de de afastamento do cargo (fls. 674/7061), apresentada tempestivamente,

em peça única, via email (fls. 672).

Parecer Ministerial às fls. 689/693.

1  Via original às fls. 694/706.
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Manifestação escrita dos réus  JOSÉ  BALDOÍNO DA SILVA NERY; FLÁVIA

REGINA ASSUNÇÃO DE AZEVEDO; GERSEN JAMES CORREIA CHAGAS; MARIA JOSÉ DOS

SANTOS NASCIMENTO; WAGNO SETÚBAL DE OLIVEIRA; e RAIMUNDO NONATO AMORIM,

quanto ao conteúdo da inicial (fls. 707/727).

Decisão deferindo o pedido de afastamento, pelo prazo de 180 (cento e

oitenta dias), dos réus  JOSÉ  BALDOÍNO DA SILVA NERY; FLÁVIA REGINA ASSUNÇÃO DE

AZEVEDO; GERSEN JAMES CORREIA CHAGAS; MARIA JOSÉ DOS SANTOS NASCIMENTO;

WAGNO SETÚBAL DE OLIVEIRA; e RAIMUNDO NONATO AMORIM, dos cargos públicos por

eles ocupados, determinando a intimação do Presidente da Câmara Municipal de Bacuri/MA

(fls. 728/735).

Às fls. 744/747 foi juntada cópia da decisão proferida nos autos do pedido

de Suspensão Liminar n° 0595292014, suspendendo-se os efeitos da decisão proferida no

bojo da Ação Civil  Pública n° 1034-50.2014.8.10.0071, no que se refere especificamente

quanto  ao  afastamento  liminar  dos  cargos  públicos  ocupados,  conforme  certidão  de

recebimento de fl. 742.

Decisão emanada por este Juízo, determinando o cumprimento da decisão

do Tribunal de Justiça do Estado do Maranhão que determinou a suspensão da decisão deste

Juízo que afastou os agentes públicos de seus respectivos cargos (fls. 748/749).

Decisão  recebida  via  email,  negando  o  pleito  liminar  em  agravo  de

instrumento interposto por JOSÉ BALDOÍNO DA SILVA NERY, contra decisão interlocutória

que determinou, de forma liminar, a indisponibilidade e bloqueio de seus bens e dos demais

ocupantes do polo passivo da demanda (fls. 829/833).

Decisão recebida via email, na qual se entendeu por prejudicado o pedido

liminar em agravo de instrumento interposto por JOSÉ BALDOÍNO DA SILVA NERY, contra

decisão interlocutória que, deferindo medida liminar, determinou seu afastamento do cargo

de  Prefeito  Municipal  de  Bacuri/MA,  juntamente  com os  demais  réus  do  processo,  dos

respectivos cargos públicos por eles ocupados, pelo prazo de 180 (cento e oitenta dias),

considerando que o decisum proferido na Suspensão de Tutela Antecipada n° 059529/2014,

atingiu e satisfez a pretensão pleiteada (fls. 826/838). 

Às fls. 855/8632 consta decisão proferida nos autos do Agravo Regimental

n° 3965/2015, com pedido de Reconsideração, interposto pelo Ministério Público Estadual,

em face de decisão proferida nos autos da Suspensão de Liminar n° 59529/2014, requerida

por  JOSÉ  BALDOÍNO  DA  SILVA  NERY,  na  qual  não  se  vislumbrou  estarem  presentes,

2  Cópia às fls. 869/878
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cumulativamente,  os  requisitos  que  autorizam  a  medida  excepcional  da  suspensão  da

liminar, reconsiderando a decisão de fls. 764/767, tornando-a sem efeito e restabelecendo a

eficácia e exequibilidade da decisão liminar proferida por este Juízo, nos autos da Ação Civil

Pública n° 1034-50.2014.8.10.0071, quanto ao afastamento dos réus dos respectivos cargos

públicos.

 Na referida Decisão, indeferiu-se, ainda, a admissão do Vice-Prefeito de

Bacuri/MA, Richard Nixon Monteiro dos Santos, como assistente simples.

Às  fls.  879/880  consta  despacho  determinando  o  cumprimento  de

providências pela Secretaria Judicial em decorrência da decisão de fls. 855/863. 

À fl. 886 consta manifestação Ministerial pelo prosseguimento do feito, com

a  requisição  ao  Prefeito  em exercício  Richard  Nixon  Monteiro  dos  Santos,  de  cópia  do

procedimento licitatório de transporte escolar de 2014, considerando o não fornecimento do

referido documento pelo réu JOSÉ BALDOÍNO DA SILVA NERY.

Decisão  recebendo  a  inicial e  determinando  a  citação  dos  réus,  nos

termos do art. 17, § 9º da Lei n° 8.429/92, com exceção de ANDREW FABRÍCIO FERREIRA

SANTOS e CONSERVIS CONSTRUÇÕES COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA, para, no prazo de 15

(quinze) dias, apresentarem contestação (fls. 887/892).

Às  fls.  895/907 a  defesa  dos  réus  ANDREW  FABRÍCIO  FERREIRA

SANTOS e CONSERVIS CONSTRUÇÕES COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA juntou contestação,

espontaneamente, pugnando pelo benefício da gratuidade da justiça, bem como que sejam

julgados  improcedentes  os  pedidos  constantes  da  inicial  tendo  em  vista  que  não

contribuíram para  fraudar  o  processo  licitatório,  mediante  ajuste  ou  combinação  com o

intuito de obter, para si ou para outrem, vantagem decorrente de adjudicação do objeto

licitado.

Alegou  a  suposta  violação  do  devido  processo  legal  no  Procedimento

Preparatório  01/2014,  que  culminou  no  Processo  Administrativo  n°  11.979  AD  da

Procuradoria Geral de Justiça do Estado do Maranhão, na medida em que os réus não teriam

sido intimados, nem tomado conhecimento da existência do aludido procedimento e que

estes não contribuíram de nenhuma maneira para suposta ocorrência de crime.   

Pugnou, ao final, pela improcedência da ação ante a inexistência de dolo,

consistente na vontade livre e consciente de causar dano ao erário, ou enriquecimento ilícito

de quem quer que seja, e nem tampouco aos princípios que regem a Administração Pública,

motivo pelo qual não estaria comprovado ato de improbidade administrativa, e, por esse

motivo,  que  fossem os  réus  retirados  do  polo  passivo  da  ação,  não  fosse  realizada  a
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suspensão do bloqueio  dos bens,  salários e saldos bancários,  diante  da insuficiência  de

provas e materialidade delitiva, tendo em vista que o contrato para transporte escolar findou

em 31.12.2013 e o acidente veio a ocorrer em 29.04.2014, ficando exclusivamente sob a

responsabilidade da Prefeitura Municipal de Bacuri o transporte escolar a partir daquela data,

já que não houve aditivo ou nova licitação.

À fl. 910 foi juntada resposta do então Prefeito em exercício, Richard Nixon

Monteiro  dos  Santos  informando  que  não  foi  encontrado  o  Procedimento  Licitatório  do

Transporte Escolar do ano de 2014.

Certidões  indicando  o  cumprimento  do  mandado  de  citação  dos  réus

GERSEN JAMES CORREIA CHAGAS (fl. 912-v), FLÁVIA REGINA ASSUNÇÃO DE AZEVEDO (fl.

914-v), RAIMUNDO NONATO AMORIM (fl. 916-v); MARIA JOSÉ DOS SANTOS NASCIMENTO

(fl. 918-v), para apresentarem contestação.

Às fls. 948/9723, a defesa dos réus JOSÉ  BALDOÍNO DA SILVA NERY;

GERSEN JAMES CORREIA CHAGAS; FLÁVIA REGINA ASSUNÇÃO DE AZEVEDO; MARIA JOSÉ

DOS  SANTOS  NASCIMENTO;  WAGNO  SETÚBAL  DE  OLIVEIRA;  RAIMUNDO  NONATO

AMORIM; e  CÉLIA VITÓRIA NERY DA SILVA, apresentou  contestação,  em peça única,

requerendo que seja julgado improcedente o pedido constante na inicial ante a inexistência

de ato de improbidade administrativa praticado pelos réus, consoante o § 8º, do art. 17, da

Lei n° 8.429/92, condenado-se o autor ao pagamento das custas processuais e honorários

advocatícios.

No  bojo  da  contestação,  pugnou-se,  pela  revogação  da  liminar  de

afastamento preventivo, ante a inexistência da necessidade de aplicação da medida extrema,

considerando a juntada da cópia integral do processo licitatório do transporte escolar do

exercício  financeiro  de  2014,  cuja  suposta  negativa  em  um  primeiro  momento,  teria

ensejado a  decretação da medida liminar,  fato  negado pelos  réus,  que alegam não ter

recebido qualquer solicitação nesse sentido.

Desse modo, requereu ao final que fosse julgado improcedente o pedido

ante a inexistência de ato de improbidade administrativa praticada pelos réus, consoante o §

8º,  do  art.  17,  da  Lei  n°  8.429/92,  condenado-se  o  autor  ao  pagamento  das  custas

processuais e honorários advocatícios, protestando provar o alegado por todos os meios de

prova em direito admitidos,  sem exceção, sobretudo os meios documentais,  depoimento

pessoal das partes, oitiva das testemunhas arroladas, além de perícia técnica na assinatura

dos documentos impugnados pelo réu ARCY FONSECA GOMES.

3  Procurações fls. 973/978
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Acompanham à contestação os documentos de fls. 979/1179.

Às  fls.  1180/1191 foi  juntada  contestação pelo  réu ARCY FONSECA

GOMES, na qual pugnou pela improcedência do pedido vinculado na inicial, pois, não teria

assinado a minuta do edital do Procedimento Licitatório n° 08/2013, datada de 25.01.2013,

vez que nessa época ainda não era Procurador do Município de Bacuri/MA, bem como não

teria  anuido  ou  concorrido  em  qualquer  irregularidade,  havendo  no  caso,  falsificação

grosseira de sua assinatura.

Alegou não estarem comprovados nos autos que tenha agido com dolo ou

culpa grave, elementos necessários para a configuração de atos de improbidade descritos no

art. 10, incisos VIII, XII, e art 11, incisos I, II e IV, da Lei de Improbidade Administrativa,

pois  sequer  sabia  da  existência  de  irregularidades  e  que  o  parecerista  não  pode  ser

responsabilizado nos mesmos moldes do agente político.

Requereu, ainda, que fosse reconsiderada a decisão que bloqueou seus

bens, ante a ausência de fumus boni iuris.

Ao final requereu pela produção de todas as provas admitidas em direito,

em especial o depoimento pessoal dos membros da CPL do Município de Bacuri, produção da

prova  documental,  oitiva  de  testemunhas  e  prova  pericial  para  atestar  a  falsidade  das

assinaturas constantes no parecer que instruiu o procedimento licitatório.

Juntou à contestação os documentos de fls. 1192/1194.

Despacho determinando a intimação do Ministério Público Estadual  para

apresentação de réplica, no prazo de 10 (dez) dias.

Às  fls. 1198/1215-v,  o Ministério Público apresentou  réplica,  dividida

em 03 (três) partes,  refutando, incialmente,  as alegações dos réus  ANDREW FABRÍCIO

FERREIRA SANTOS e CONSERVIS CONSTRUÇÕES SERVIÇOS LTDA, em seguida as alegações

dos réus JOSÉ BALDOÍNO DA SILVA NERY; CÉLIA VITÓRIA NERY DA SILVA; GERSEN JAMES

CORREIA CHAGAS; FLÁVIA REGINA ASSUNÇÃO DE AZEVEDO; MARIA JOSÉ DOS SANTOS

NASCIMENTO; WAGNO SETÚBAL DE OLIVEIRA; e RAIMUNDO NONATO AMORIM  e, por

derradeiro, as alegações do réu ARCY FONSECA GOMES, pugnando-se que fossem acolhidas

as pretensões expostas na inicial, bem como que fossem os requeridos condenados pela

prática dos atos de improbidade administrativa por ofensas ao art. 10, inciso VIII, e 11,

incisos I, II e IV, da Lei n° 8.429/92 e CÉLIA VITÓRIA NERY DA SILVA, por ofensa aos art

10, inciso XII, e art. 11, inciso I, da referida Lei, sancionando todos os réus nas penas dos

arts. 12, incisos II e III, da Lei de Improbidade Administrativa.
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Pugnou  ,  ainda,  o parquet  pela  realização  de  perícia  nos  documentos

assinados  e  impugnados  pelo  réu  ARCY  FONSECA  GOMES,  pela  oitiva  de  Elys  Regelia

Pimenta Dias, que seja declarada por fraude a nulidade do Pregão Presencial n° 008/2013 e

do  contrato  008/2013  dele  decorrente,  bem  assim  como  suas  renovações  e  aditivos

contratuais  firmados  entre  o  Município  de  Bacuri  e  a  pessoa  jurídica  CONSERVIS

CONSTRUÇÕES COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA-ME.

Juntou à réplica os documentos de fls. 1216/1272. 

Às  fls.  1278/1279  consta  pedido  de  retorno  imediato  do  réu  JOSÉ

BALDOÍNO  DA  SILVA  NERY,  alegando-se  que  passados  mais  de  03  (três)  meses  do

afastamento  liminar,  já  estando  o  processo  em fase  avançada,  não  há  necessidade  de

prolongamento da decisão que o afastou do cargo, solicitando que todas as  intimações

fossem feitas em nome do advogado subscritor da petição, sob pena de nulidade.

Às fls. 1281/1297 consta decisão interlocutória, na qual, exercendo-se o

juízo de reconsideração, e, ainda, baseando-se no princípio do livre convencimento,  (CPC,

art.  131),  revogou-se o  afastamento cautelar  do réu  JOSÉ BALDOÍNO DA SILVA NERY,

determinando-se,  em consequência  lógica,  que  retorne  imediatamente  as  atividades  do

cargo de Prefeito Municipal de Bacuri, para o qual fora eleito democraticamente.

Determinou-se  também  o  imediato  desbloqueio  dos  bens  dos  réus,

procedendo-se à  expedição de ofícios  aos Cartórios  de Registro  de Imóveis,  bem como

providenciando o desfazimento  de bloqueios bancários que eventualmente já tenham se

operado.  

Por derradeiro,  prosseguindo-se a instrução processual,  determinou-se a

intimação das partes para epecificação de provas. Determinou-se ainda a intimação dos réus

intimados para manifestação acerca dos documentos juntados pelo Ministério  Público na

réplica.

Às fls. 1237/1345 consta requerimento do Ministério Público Estadual  pela

juntada de cópia da petição de agravo de instrumento, do comprovante de sua interposição

e da relação dos documentos que que instruíram o recurso interposto contra a decisão de

fls. 1281/1297.

Às fls. 1347/1351 foi juntada decisão da Terceira Câmara Cível do TJMA,

recebida  via  email,  referente  a  Agravo  de  Instrumento  n°  003472/2015  (0000413-

38.2015.8.10.0000), interposto pelo réu JOSÉ BALDOÍNO DA SILVA NERY, contra decisão

que determinou seu afastamento do cargo de Prefeito Municipal, pelo prazo de 180 (cento e

Thadeu de Melo Alves
                                                                                                                                     Juiz de Direito

7
HLMR



ESTADO DO MARANHÃO
PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE BACURI

oitenta dias),  julgando prejudicado o referido recurso,  ante a superveniência de decisão

revogadora da então agravada, ensejando a perda do objeto recursal.

Às fls. 1352/1359 consta requerimento do Ministério Público Estadual pela

produção de provas.

Às  fls.  1355/1356  consta  decisão  da  Terceira  Câmara  Cível  do  TJMA,

referente  a  Agravo  de  Instrumento  n°  30247/2015,  interposto  pelo  Ministério  Público

Estadual  contra  decisão de  fls.  1281/1297,  que  reconsiderou o  afastamento  do Prefeito

Municial de Bacuri, o réu JOSÉ BALDOÍNO DA SILVA NERY e outros, assim como revogou a

decisão  de  indisponibilidade  e  bloqueio  dos  bens  dos  réus,  na  qual  se  deferiu  o  pelito

suspensivo  ao  agravo,  para  suspender  os  feitos  da  decisão  que  reconsiderou  a  liminar

concedida nos autos da ação civil pública, mantendo o afastamento e o bloqueio de bens dos

réus.

Às  fls.  1337/1338  consta  despacho  determinando  o  cumprimento  de

providências, pela Secretaria Judicial, em decorrência da decisão de fls. 1355/1356.

Às fls. 1346/1350 o Município de Bacuri/MA requereu habilitação no feito,

na qualidade de litisconsorte facultativo, pugnando pelo trâmite do processo em segredo de

justiça até a execução dos mandados de busca e apreensão dos documentos originais do

Pregão Presencial n° 008/2013 e do Pregão Presencial 007/2014, que estariam em posse

dos réus.

Pugnou,  ainda, que fosse oficiado ao Tribunal  de Contas  do Estado do

Maranhão (TCE-MA), para que forneça cópia fiel e integral dos documentos utilizados nas

prestações de contas, referentes ao Pregão Presencial n° 008/2013 e do Pregão Presencial

007/2014, do Município de Bacuri/MA.

Às  fls.  1359/1366  consta  Decisão  determinando  que  o  feito,  seja

processado estritamente em segredo de Justiça, eis que, há pedido de busca e apreensão de

documentos que irão instruir a presente ação.

Na decisão em referência designou-se Audiência de Instrução e Julgamento

para o dia 15.09.2015 às 16 h,  neste Fórum, com a finalidade de proceder a oitiva da

testemunha Elys Regelia Pimenta Dias, requerida pelo Ministério Público Estadual, ao tempo

que  se  determinou  a  realização  de  perícia  grafotécnica  nos  documentos  assinados  e

impugnados  pelo  réu  ARCY  FONSECA  GOMES  e  se  deferiu  o  pedido  de  habilitação  do

Município de Bacuri/MA como litisconsorte facultativo.

Por derradeiro, deferiu-se inaldita altera pars a medida liminar de busca e

apreensão  dos  documentos  originais  dos  processos  licitatórios,  Pregão  Presencial  n°
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008/2013  e  Pregão  Presencial  007/2014,  nos  endereços  apontados  na  petição  de  fls.

1346/1350.

Às fls. 1372/1384 consta decisão proferida pelo Supremo Tribunal Federal,

nos autos de suspensão de liminar 894-MA, requerida pelo réu JOSÉ BALDOÍNO DA SILVA

NERY,  contra  decisão  monocrática  proferida  no  Agravo  de  Instrumento  0005267-

75.2015.8.10.0000,  em  trâmite  no  Tribunal  de  Justiça  do  Estado  do  Maranhão,  que

determinou seu afastamento do cargo de Prefeito Municipal por suposta prática de atos de

improbidade administrativa, na qual deferiu-se o pedido de suspensão para possibilitar o

retorno do requerente ao cargo de Prefeito Municipal de Bacuri/MA. 

Às fls. 1394/1395 consta auto circustanciado de busca e apreensão nos

domicílios dos reús JOSÉ BALDOÍNO SILVA NERY, FLÁVIA REGINA ASSUNÇÃO DE AZEVEDO

e GERNSEN CORRÊA CHAGAS, deixando-se de proceder a busca e apreensão no endereço

do réu WAGNO SETÚBAL DE OLIVEIRA por situar-se na cidade de São Luís/MA.

À  fl.  1407  consta  requerimento  do  Ministério  Público  pela  juntada  de

documentos (fls. 1408/1411), bem como pelo prosseguimento do feito. 

À fl. 1415 consta despacho proferido nos autos do Agravo de Instrumento

n° 30247/2015, determinado que fosse oficiado este Juízo, para q0000ue no prazo de 10

(dez) dias prestasse as informações que entendesse necessárias, considerando a decisão do

Exmo. Ministro Ricardo Lewandowsky nos autos da suspensão liminar n° 849-MA.

Carta Precatória com a finalidade de Busca e Apreensão dos documentos

originais  dos  processos  licitatórios,  Pregão  Presencial  n°  008/2013  e  Pregão  Presencial

007/2014, no endereço do réu WAGNO SETÚBAL DE OLIVEIRA (fl. 1418)

Prestação de informações à fl. 1420.

Certidão informando a designação de Audiência de Instrução e Julgamento

para o dia 19.11.2015, às 08:30 horas, neste Fórum (fl. 1426).

Laudo de Exame Grafotécnico  n°  4046/2015 – DOC/ICRIM, referente  a

assinatura do réu ARCY FONSECA GOMES (fls. 1437/1447).

À  fl.  1457  consta  pedido  de  adiamento  de  audiência  formulado  pelo

advogado da ré CÉLIA VITÓRIA NERY DA SILVA, juntando atestado médico de fl. 1455, o

qual foi indeferido por este Juízo.

Portaria  n  º  8648/2015-GPGJ,  designando  a  Promotora  de  Justiça

Alessandra  Darub  Alves  para  auxiliar  o  Promotor  Rodrigo  Alves  Cantanhede,  titular  da

Promotoria de Justiça de Bacuri, na audiência de instrução e julgamento designada.
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Audiência de Instrução e Julgamento (fls. 1455/1467 – mídia fl. 1468), na

qual se fixaram os pontos controvertidos (fl. 1457), e se colheu o depoimento pessoal dos

réus FLÁVIA REGINA ASSUNÇÃO DE AZEVEDO, MARIA JOSÉ DOS SANTOS NASCIMENTO,

RAIMUNDO NONATO AMORIM e ARCY FONSECA GOMES, e, após, deferiu-se o adiamento da

Audiência, designando-se sua continuação para o dia 01.12.2015, para que fosse realizada a

oitiva da ré CÉLIA VITÓRIA NERY DA SILVA,  deferindo-se,  também, o requerimento  da

defesa, para que os demais réus fossem ouvidos na mesma data, não havendo oposição do

Parquet.

Pedido  de  adiamento  de  audiência  formulado  pelo  advogado  dos  réus

CÉLIA  VITÓRIA  NERY  DA  SILVA,  GERSEN  JAMES  CORREIA  CHAGAS,  FLÁVIA  REGINA

ASSUNÇÃO DE AZEVEDO, MARIA JOSÉ DOS SANTOS NASCIMENTO, WAGNO SETÚBAL DE

OLIVEIRA e RAIMUNDO NONATO AMORIM COSTA, em razão da necessidade de realização

de uma bateria de exames para o mesmo dia da audiência, afirmando, ainda, que a ré CÉLIA

VITÓRIA NERY DA SILVA, também não poderia comparecer ao ato processual, em razão de

compromisso  de trabalho,  previamente  agendado,  e  que,  por  conta  dessa ré  residir  na

Comarca de São Luís/MA, que seu depoimento fosse tomado na Comarca de seu domicílio,

por Carta Precatória (fls. 1472/1474).

Renúncia de mandato do advogado José Hemetério Silva Araújo, advogado

do réu ANDREW FABRÍCIO FERREIRA DOS SANTOS (fl. 1479).

Requerimento  de habilitação do advogado Jurandy Silva,  para  atuar  no

feito como advogado do réu ANDREW FABRÍCIO FERREIRA DOS SANTOS (fl. 1480/1481).

Despacho determinando a notificação do Ministério Público (fl. 1483).

Manifestação Ministerial pela desistência da produção de prova consistente

no depoimento pessoal da ré CÉLIA VITÓRIA NERY DA SILVA (fl. 1485).

Petição da defesa do réu JOSÉ BALDOÍNO DA SILVA NERY, pugnando pela

decretação  de  nulidade  do  processo  a  partir  da  audiência  do  dia  01.12.2015,  com  a

designação de nova data para realização do ato procesual, com a intimação das partes e

seus respectivos advogados, em respeito ao devido processo legal, visto que o causídico não

teria sido regularmente intimado da referida designação (fls. 1486/1489).

Despacho determinando a concessão de vista a parte autora, bem como a

interrupção do prazo para apresentação de alegações finais, até a deliberação acerca do

pleito (fl. 1490).
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Às fls. 1493/1494 consta manifestação Ministerial pelo reconhecimento da

nulidade  da  audiência  realizada  em  01.12.2015,  bem  como  todos  os  atos  processuais

posteriores.

Decisão reconhecendo a nulidade da audiência realizada em 01.12.2015,

bem como dos atos posteriores, tornando-a sem efeito, determinando o desentranhamento

do  referido  ato  anulado  dos  autos,  designando-se  nova  audiência  de  Instrução  e

Julgamento, para a mesma finalidade da que foi anulada, para o dia 08.03.2016, às 08:30 h,

neste Fórum.

Termo de Audiência  de Instrução e Julgamento em que se procedeu o

interrogatório dos réus (fls. 1513/1523 – mídia fl. 1524).

Após,  deu-se  por  encerrada  a  instrução  por  entender-se  haver  prova

documental suficiente, tendo sido colhido o depoimento da única testemunha arrolada pelo

autor e de todas as testemunhas arroladas pela defesa, bem como todos os depoimentos

pessoais requeridos, além dos interrogatórios dos presentes em audiência, determinando-se

a abertura do prazo de 10 (dez) dias para a apresentação de alegações finais, em forma de

memoriais, primeiro para o Ministério Público, e, em seguida, o prazo comum de 30 (trinta)

dias para a defesa, em virtude da existência de liisconsórcio com advogados distintos.

Alegações Finais do Ministério Público acostadas às fls. 1527/1582, na qual

pugnou pela procedência da ação para declarar por fraude a nulidade do Pregão Presencial

nº  008/2013  e  do  contrato  dela  decorrente,  firmados  entre  o  Município  de  Bacuri  e  a

CONSERVIS  CONSTRUÇÕES  COMÉRCIO  E  SERVIÇOS  LTDA  –  ME,  bem  como  que  seja

julgado procedente a ação para condenar os réus JOSÉ BALDOÍNO DA SILVA NERY; CÉLIA

VITÓRIA NERY DA SILVA; GERSEN JAMES CORREIA CHAGAS; FLÁVIA REGINA ASSUNÇÃO

DE AZEVEDO; MARIA JOSÉ DOS SANTOS NASCIMENTO; WAGNO SETÚBAL DE OLIVEIRA;

RAIMUNDO  NONATO  AMORIM;  ARCY  FONSECA  GOMES;  ANDREW FABRÍCIO  FERREIRA

SANTOS; e CONSERVIS CONSTRUÇÕES COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA-ME, nos termos do

art. 12, da Lei n° 8.429/92.

Pugnou também o Ministério Público pela aplicação de multa a todos os

réus, bem como a perda do cargo, suspensão dos direitos políticos e proibição de contratar

com o poder público,  bem como seja  imputado o ressarcimento ao erário  aos gestores

públicos JOSÉ BALDOÍNO DA SILVA NERY, na proporção de 60% do valor do contrato (R$

590.058,00);  CÉLIA  VITÓRIA  NERY,  na  proporção  de  30%  do  valor  do  contrato  (R$

393.372,00); e a empresa CONSERVIS CONSTRUÇÕES COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA-ME,

na proporção de 10% do valor do contrato (R$ 109.270,00), valor condizente com o lucro
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declarado pela empresa, e que fosse desconsiderada a personalidade jurídica da empresa,

para que o ressarcimento recaia sobre o patrimônio dos sócios ou do sócio-administrador,

em caso de inexistência de patrimônio em nome da empresa.

Por derradeiro requereu o Ministério Público pela absolvição do réu ARCYR

FONSECA GOMES, em razão da falta de provas de que tenha contribuído para a prática dos

atos fraudulentos e que sejam os réus condenados ao pagamento das custas processuais.

Alegações  Finais  da  defesa  dos  réus  ANDREW  FABRÍCIO  FERREIRA

SANTOS e CONSERVIS CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA acostada às fls. 1586/1595, na

qual  pugnou-se  pelo  reconhecimento  da  total  ausência  de  dolo  e  de  danos  ao  erário,

devendo ser reconhecida a absoluta legalidade na contratação, para o fim de que a inicial

seja julgada improcedente, arquivando-se por consequência, nos termos do art. 17, § 8º, da

Lei n° 8.429/92, realizando-se os desbloqueio dos bens dos reús.

Alegações Finais da defesa da ré CÉLIA VITÓRIA NERY DA SILVA acostada

às  fls.  1596/1605,  na  qual  pugnou-se  pelo  acatamento  de  questão  de  ordem  para

reconhecer  a  nulidade  e  reabrir-se  a  fase  instrutória,  expedindo-se  Carta  Precatória  à

Comarca de domicílio da ré para colheita de seu depoimento pessoal, e, no mérito, que se

julgue improcedente o pedido em relação à ré, cujos atos à frente da Secretaria Municipal de

Educação,  à  época,  não  configuram  qualquer  ato  de  improbidade  administrativa,  não

havendo  dolo  ou  má-fé,  consoante  dispõe  o  §  8º,  do  art.  17,  da  Lei  n°  8.429/92,

condenando-se o autor ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios.

Alegações  Finais  da  defesa  do  réu  WAGNO  SETUBAL  DE  OLIVEIRA

acostada às fls. 1606/1614, na qual pugnou-se pelo acatamento de questão de ordem para

reconhecer  a  nulidade  e  anular-se  parcialmente  o  processo,  a  partir  da  folha  1216,

prosseguindo-se regularmente o feito após a manifestação do réu sobre os documentos em

evidência, e, no mérito, que se julgue improcedente o pedido em relação ao réu, cujos atos

como pregoeiro, à época, não configuram qualquer ato de improbidade administrativa, não

havendo  dolo  ou  má-fé,  consoante  dispõe  o  §  8º,  do  art.  17,  da  Lei  n°  8.429/92,

condenando-se o autor ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios.

Alegações Finais  da defesa dos réus GERSEN JAMES CORREIA CHAGAS,

FLÁVIA  REGINA  ASSUNÇÃO  DE  AZEVEDO  e  MARIA  JOSÉ  DOS  SANTOS  NASCIMENTO,

acostada às  fls.  1615/1621,  pugnando-se pela  improcedência do pedido em relação aos

réus, ante a inexistência de dolo, má-fé e de ato de improbidade administrativa, consoante

dispõe o § 8º, do art. 17, da Lei n° 8.429/92, condenando-se o autor ao pagamento das

custas processuais e honorários advocatícios.
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Alegações  Finais  da  defesa  dos  réus  RAIMUNDO  NONATO  AMORIM  e

GERSEN  JAMES  CORREIA  CHAGAS,  acostada  às  fls.  1622/1629,  pugnando-se  pela

improcedência  do  pedido  em  relação  aos  réus,  eis  que  apenas  auxiliaram

administrativamente o pregoeiro, cujos atos, sem poder decisório, não configuram qualquer

ato de improbidade administrativa, consoante dispõe o § 8º, do art. 17, da Lei n° 8.429/92,

condenando-se o autor ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios.

Alegações  Finais  da  defesa  do  réu  JOSÉ  BALDOÍNO  DA  SILVA  NERY

acostada às fls. 1630/1630, pugnando-se pela improcedência do pedido ante a inexistência

de ato de improbidade administrativa praticado pelo réu, vez que teria inexistido dano ao

erário  e/ou violação aos princípios  da Administração Pública,  bem como o dolo  do réu,

consoante  dispõe  o  §  8º,  do  art.  17,  da  Lei  n°  8.429/92,  condenando-se  o  autor  ao

pagamento das custas processuais e honorários advocatícios.

Alegações Finais da defesa do réu ARCY FONSECA GOMES acostada às fls.

1641/1653,  pugnando-se  pela  improcedência  do  pedido,  em  relação  ao  peticionante,

considerando  a  falsificação  gosseira  em  sua  assinatura,  que  demonstrou  a  sua  não

participação nos fatos descritos na inicial, bem como a ausência de comprovação de dolo ou

culpa grave, além da responsabilidade do parecerista ser diferenciada, somado ao fato do

próprio autor ter pedido em sede de alegações finais sua absolvição por ausência de provas.

Após  apresentação  de  alegações  finais,  o  réu  ANDREW  FABRÍCIO

FERREIRA  SANTOS,  protocolou  pedido  de  desbloqueio  dos  bens  às  fls.  1657/1658,

reiterando-a às fls. 1664/1665, baseando-se na decisão proferida às fls. 1281/1297.

O Ministério Público também peticionou requerimento, fls. 1661/1666, após

suas alegações finais, com o objetivo de obter o compartilhamento de provas do presente

processo, pleiteando ainda a revogação do segredo de justiça.

Por fim, foi interposto pedido subscrito pela sra. SILVIA NUBIA GATINHO

COSTA às fls. 1671/1675 pleiteando Certidão de Inteiro Teor do presente processo, bem

como extração de cópias integrais.

Vieram os autos conclusos.

É o relatório.

Decido.

2 - DA FUNDAMENTAÇÃO:

2.1. DAS PRELIMINARES

Inicialmente, destaco que em sede de alegações finais, dois dos réus, quais
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sejam,  CÉLIA  VITÓRIA  NERY  DA  SILVA  e  WAGNO SETUBAL  DE  OLIVEIRA,  levantaram

preliminares  buscando  anular  parcialmente  o  processo,  se  fazendo  necessário  o  devido

enfrentamento, o qual se dará em tópicos distintos, para cada um desses réus.

2.1.1 DAS PRELIMINARES ALEGADAS PELA RÉ CÉLIA VITÓRIA NERY DA SILVA.

Em sede de  alegações  finais  a  defesa da  ré  CÉLIA  VITÓRIA NERY DA

SILVA, fazendo uma correlação ao processo penal, que em seu entendimento aplicar-se-ia

subsidiariamente a ação de improbidade, alegou cerceamento de defesa, vez que este Juízo,

em  que  pese  na  audiência  de  19.11.2015,  ter  se  manifestado  expressamente  pela

necessidade  de  oitiva  da  ré,  designando,  inclusive,  nova  data  para  colheita  de  seu

depoimento pessoal,  desconsiderou o requerimento  da defesa para que seu depoimento

fosse tomado na Comarca de domicílio da ré.

Alega que foi  realizada audiência no dia 08.03.2016,  (no entanto),  não

tendo  sido  levado  em  consideração  por  este  Juízo,  o  requerimento  da  defesa,  o  que

ensejaria nulidade absoluta, pois estariam violados os princípios do devido processo legal e

da ampla defesa, pois o interrogatório seria a fase da instrução processual que permite ao

suposto autor do ato tido por ímprobo esboçar sua versão dos fatos, exercendo se desejar,

seu direito a autodefesa, ter contato com o julgador, indicar provas, confessar a infração,

apresentar teses defensivas que entenda pertinentes, ou valer-se, se lhe for conveniente, do

direiro ao silêncio.

Entendendo ser este um direito subjetivo da ré, pugna pela sua oitiva na

Comarca  em  que  reside,  reabrindo-se  a  fase  instrutória  para  que  seja  expedida  Carta

Precatória para a colheita de seu depoimento pessoal.

Sem razão a parte ré.

Em princípio  cabe diferenciar  depoimento pessoal  de interrogatório,  em

matéria  processual  civil,  sendo  o  primeiro,  típico  meio  de  prova,  de  iniciativa  da  parte

(depende de requerimento), destinado a provocar a confissão da parte contrária, bem como

esclarecer  fatos  contidos  na  causa,  enquanto  o  segundo,  é  instrumento  destinado  ao

exercício dos poderes instrutórios do magistrado, inerente a sua função jurisdicional, para

afastar pontos obscuros do processo, considerados essenciais para prolação da sentença.

Feita  essa  breve  conceituação,  passo  análise,  propriamente  dita,  da

preliminar suscitada. 

In casu, quando a defesa da ré alega que este Juízo, apesar de ter se

manifestado expressamente pela necessidade de oitiva da ré, teria encerrado a instrução
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sem ouví-la, não atenta ao fato de que esta “oitiva”, no caso, depoimento pessoal havia

sido requerido pelo Ministério Público Estadual, autor da ação, que à fl. 1485  desistiu da

produção da referida prova.

Nesse passo, não há que se falar em nulidade absoluta por cerceamento de

defesa,  pela  ausência  de  apreciação  do  requerimento  da  defesa,  no  sentido  de  que  o

depoimento pessoal da ré fosse tomado na Comarca em que reside, pois, quem era legítimo

e fez o requerimento, no caso o Ministério Público, desistiu de sua produção.

Desse modo, juridicamente impossível a parte pedir o próprio depoimento

pessoal,  considerando  que  este  serve  para  provocar  a  confissão,  e/ou  esclarecer  fatos

contidos na causa, e não para a parte expor sua versão dos fatos e suas razões, conforme

lhe convier.

 Ressalte-se  que a  defesa da  ré  também fez  referência  a  ausência  de

interrogatório, como motivo a ensejar nulidade absoluta do processo, o que também não

merece prosperar, pois, diferentemente do alegado pela defesa, o interrogatório do réu em

processo penal, não guarda qualquer correlação ao interrogatório em processo civil. 

Este, como já explanado, é instrumento destinado ao exercício dos poderes

instrutórios do magistrado, inerente a sua função jurisdicional, tendo no caso  se entendido

desnecessária a sua realização, ante a produção probatória até então realizada, sobretudo a

documental e os interrogatórios dos demais réus, suficientes para firmar o convecimento

desse magistrado.

Pontue-se ainda que a não realização de interrogatório, não retira o direito

a ampla defesa da ré, visto que dispôs da presença de seu advogado na audiênciadas, bem

como lhe foi concedido prazo para apresentação de alegações finais para expôr todas as

suas teses defensivas, não havendo, portanto, qualquer prejuízo a defesa.

Desse modo, aplica-se ao caso em comento, o princípio do pas de nulitté

sans grief, pelo qual não se declara nulo o ato processual, quando este não causar prejuízo,

nem houver influenciado na decisão da causa ou apuração da verdade real.

2.1.2 DAS PRELIMINARES ALEGADAS PELO RÉU   WAGNO SETÚBAL DE OLIVEIRA  .

Em  sede  de  alegações  finais,  a  defesa  do  réu  WAGNO  SETÚBAL  DE

OLIVEIRA, levantou a preliminar de cerceamento do direito a ampla defesa e contraditório,
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alegando,  no  caso,  que  a  juntada  dos  documentos  de  fls.  1216/12724 e  1407/14115,

respectivamente,  pelo  Ministério  Público,  sem  que  as  partes  adversas  tivessem  sido

intimadas, violaria o disposto no art. 398, do CPC, vigente à época, e por conseguinte, o art.

5º, inciso LV, da CF, acarretando a nulidade do processo a partir da fl. 1216, prosseguindo-

se regularmente o feito, após manifestação do réu sobre os documentos em evidência.

Antecipou-se o réu, aduzindo que a exigência de se abrir vistas à parte

contrária para se pronunciar sobre os documentos juntados, está diretamente vinculada à

relevância do documento para o deslinde da causa, isto é, se o documento pode contribuir

de certa forma para fundamentar a decisão, por certo pode representar surpresa para a

parte e sua impugnação se evidencia importante.

Sem razão a parte ré.

In casu, não merece prosperar a preliminar levantada pela defesa pois, em

que pese a juntada de documentos pelo Ministério Público, não houve cerceamento a ampla

defesa e contraditório, tendo em vista que os documentos foram juntados em fase anterior a

última audiência, na qual se realizou o interrogatório de alguns dos réus, bem como antes da

apresentação de alegações finais pela defesa, tendo sempre se oportunizado a parte, nestes

atos e a todo o tempo, o livre acesso aos referidos documentos.

Situação  distinta  seria  se  os  documentos  fossem  juntados  após  a

apresentação de alegações finais, proferindo-se sentença fundamentada em conteúdo dos

referidos  documentos,  sem  que  se  houvesse  concedido  vista  a  parte,  o  que

definitivamente não ocorreu no caso dos autos,  o que torna a preliminar levantada

pela defesa do réu medida meramente protelatória.

Ademais,  verifica-se  que  em  relação  aos  documentos  questionados  às

1216/1272, apenas os acostados às fls. 1256/1265 tem conteúdo pertinente com o objeto da

presente ação, tratando-se simplesmente de um parecer emitido pela assessoria técnica da

Procuradoria Geral de Justiça do Maranhão e que poderia ter sido refutado tanto em suas

alegações derradeiras, quanto na audiência de instrução.

Quanto aos documentos de fls. 1407/1411 nota-se que em nada estes se

confundem com o mérito, trazendo apenas denúncias e documentos que revelam ameaças

proferidas anonimamente contra parentes da vítima, não havendo motivação idônea para se

4 Ofício enviando os documentos referentes ao Pregão Presencial n° 07/2014 Prefeitura Municipal de
Bacuri/MA, datado de  e parecer da assessoria técnica da Procuradoria Geral de Justiça do Maranhão,
acostado a réplica do Ministério Público, na data de 10.06.2015.

5  Juntada pelo Ministério Público de documentos contendo ameaças a alguns dos representantes
dos menores, na data de 02.09.2015.
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entender que tais documentos tenham a mínima possibilidade de anulação da ação.

Desse modo, não há que se falar em nulidade do processo, na medida em

que a juntada dos documentos ocorreu em momento anterior  à audiência de instrução,

tendo  disposto  o  réu  de  vários  momentos  para  contrapô-los,  não  incidindo  ao  caso  o

disposto no art. 398 do antigo CPC. 

Portanto,  por  não  haver  qualquer  prejuízo  a  defesa  do  réu,  aplica-se

também ao caso o princípio do pas de nulitté sans grief, devendo o pleito ter o seu mérito

analisado.

2.2. DOS ATOS DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA 

2.2.1 CONSIDERAÇÕES GERAIS

O conceito de “improbidade” é bem mais amplo do que o de “ato lesivo ou

ilegal” em si. É o contrário de probidade, que significa qualidade de probo, integridade de

caráter, honradez. Logo, improbidade é o mesmo que desonestidade, falta de probidade.

A Constituição Federal em seu parágrafo 4º do art. 37 dispõe que:

 
“Art. 37. A administração pública direta e indireta de qualquer dos
Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios
obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade,
publicidade e eficiência e, também, ao seguinte:
(...)
§ 4º - Os atos de improbidade administrativa importarão à suspensão
dos direitos políticos, a perda da função pública, a indisponibilidade
dos bens e o ressarcimento ao erário, na forma e gradação previstas
em lei, sem prejuízo da ação penal cabível.” (grifei)

Percebe-se claramente que o  aludido artigo  trata  de norma de eficácia

contida, uma vez que a regulamentação da prática de atos de improbidade administrativa e

suas penalidades ficaram a cargo de lei infraconstitucional, no caso a Lei nº. 8.429/92, que

em seus artigos 9º a 11, além de conceituar, elenca rol de atos praticados por agentes

públicos, servidor ou não, que caracterizam a improbidade administrativa.

Com efeito, a Lei  Federal nº.  8.429/92 é o diploma legal  que regula a

matéria em questão, estabelecendo como ato de improbidade administrativa todo aquele,

praticado por agente público, que importe: (I) enriquecimento ilícito, (II) prejuízo ao erário

e/ou (III) violação aos princípios da administração pública (artigos 9º, 10 e 11 da Lei nº.

8.429/92).

É  de  bom  tom,  aliás,  que  se  diga  que,  e  sem  que  se  apegue  às

divergências doutrinárias quanto ao conceito dado ao instituto, o referido diploma abrange
Thadeu de Melo Alves

                                                                                                                                     Juiz de Direito
17

HLMR



ESTADO DO MARANHÃO
PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE BACURI

todas as pessoas tidas como agentes públicos, quer integrantes da administração direta,

indireta  e  fundacional,  ainda que no exercício  da função em caráter  transitório  ou sem

remuneração.

Importa mencionar, ainda, que a Administração Pública é regida por vários

princípios  de  natureza  constitucional,  dentre  os  quais  se  destaca  o  da  legalidade

administrativa, nos termos do qual, diversamente do que se ordena ao cidadão “comum”, ao

qual tudo que não é proibido é, em regra, permitido (liberdade negativa), ao agente público,

toda ação deve estar prevista em lei.

Como se vê, destaca-se a importância do princípio constitucional previsto

no  art.  37  da  Carta  Magna  na  determinação  do  que  seja  imoralidade  administrativa,

lembrando que não basta apenas a ilegalidade para que reste configurada.

Feito esse breve esboço conceitual, passemos análise dos fatos imputados

aos réus. 

Inicialmente,  cumpre  mencionar  que  durante  audiência  de  instrução  e

julgamento de fls. 1455/1458, foram fixados os seguintes pontos controvertidos a servirem

de  supedâneo  a  produção  da  sentença:  1)  Irregularidades  na  licitação  para

contratação de transporte escolar no ano de 2013, em que se sagrou vencedora a

empresa   CONSERVIS  –  PREGÃO  008/2013;  2)    Ausência  de  licitação  para  a

prestação de transporte escolar no primeiro semestre de 2014; 3) Irregularidades

na licitação para contratação de transporte escolar no ano de 2014, em que se

sagrou vencedora a empresa E M Serviços - Pregão n° 07/2014; e 4) Execução

Irregular  e  ausência  de  fiscalização  dos  serviços  de  transporte  escolar  no

Município.

No  entanto,  compulsando  os  autos,  verifico  que  a  petição  inicial  fez

referência  apenas  às  irregularidades  constantes  no  Pregão  Presencial  008/2013,  e  suas

consequências,  tendo o  Órgão Ministerial  manifestado,  em que pese ter  juntado provas

relativas  ao  Pregão  Presencial  007/2014,  expressamente,  à  fl.  1205,  que  eventuais

irregularidades referentes a esse pregão seriam objeto de ação específica, pelo qual deixo de

apreciar  nesta  sentença  eventuais  referências  ao  Pregão  Presencial  007/2014,

restringindo-me, somente, as provas trazidas e produzidas nos autos que fazem

referência direta ao Pregão Presencial n. 008/2013, visto que há ação específica

ajuizada para tratar do outro pregão mencionado.

Passo,  então,  à  análise  das  irregularidades  no  Pregão  Presencial  n°

008/2013, objeto da presente sentença.
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2.2.2 DO PREGÃO PRESENCIAL n° 008/2013 E DAS IRREGULARIDADES

O  Ministério  Público  Estadual,  no  uso  de  suas  atribuições  legais,  na

qualidade  de  fiscal  da  lei,  instaurou  o  Procedimento  Preparatório  001/2014-PJB,  com o

intuito de apurar as condições do transporte escolar no Município de Bacuri/MA, no ano de

2013.

Durante  a  tramitação  do  referido  procedimento,  o  Órgão  Ministerial

requisitou  ao  Prefeito  Municipal,  cópia  de  todos  os  pregões  presenciais  realizados  pelo

Município no ano de 2013, para fins de verificação do cumprimento das exigências legais,

quando da realização dos referidos processos licitatórios.

Em cumprimento à requisição, foi  remetida pelo Município,  cópia de 10

(dez) pregões presenciais, dentre eles o Pregão Presencial n° 008/2013 (fls. 430/566), cujo

objeto  seria  a  realização  de  serviços  de  locação  de  veículos,  motocicletas  e  máquinas

pesadas para a Municipalidade.

A  vencedora  do  certame  foi  à  empresa  CONSERVIS  CONSTRUÇÕES

COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA-ME, que firmou contrato com o Município de Bacuri,  pelo

valor global de R$ 1.092.700,00 (um milhão, noventa e dois mil e setecentos reais), dividido

em 03 (três) lotes, sendo o primeiro lote para a manutenção e funcionamento da Secretaria

Municipal de Saúde e Saneamento, no valor de R$ 157.500,00 (cento e cinquenta e sete mil

reais); o segundo lote para manutenção do transporte escolar no valor de R$ 600.000,00

(seiscentos mil reais); e o terceiro lote para manutenção de atividade da Secretaria Municipal

de Planejamento Orçamento e Gestão, no valor de R$ 335.200,00 (trezentos e vinte e cinco

mil  e  duzentos  reais),  com vigência  de  10  (dez)  meses,  a  qual  se  encerraria  na  data

31.12.2013.

De posse da documentação do Pregão Presencial n° 008/2013, o Ministério

Público Estadual a encaminhou para a Assessoria Técnica da Procuradoria Geral de Justiça

do Estado do Maranhão – PGJ/MA, para análise e emissão de parecer.

Após análise detida da documentação enviada, a Assessoria  Técnica da

PGJ/MA manifestou-se, por meio de parecer técnico (fls. 378/379), pela irregularidade do

processo  licitatório  Pregão  Presencial  n°  008/2013, uma  vez  que  teria  constatado  a

ocorrência de inúmeras impropriedades em sua elaboração.

Dentre as impropriedades elencadas no parecer técnico, estão:
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a) a ausência de documentos6;

b) o conflito entre o contrato e a lei 8.666/937;

c) a não realização de consultas de preços correntes no mercado;

d) a ausência de publicação do edital do pregão na internet e em

jornal de grande circulação;

e) a ausência de comprovante de empenho;

Além do parecer técnico de fls. 378/379, o Ministério Público Estadual teve

acesso a outros documentos que também indicariam a ocorrência de irregularidades no

Pregão Presencial  n° 008/2013,  no caso, documentos requisitados à Junta Comercial  do

Estado do Maranhão – JUCEMA, ao DETRAN/MA, e à Prefeitura Municipal de Bacuri.

Em sua petição inicial, o Ministério Público contextualizou as irregularidades

constatadas nas referidas provas documentais, com as condições reais do transporte escolar

no Município de Bacuri, chegando à conclusão de que o processo licitatório Pregão Presencial

n°  008/2013, teria  sido  fraudado,  pugnando,  desse  modo,  por  sua  anulação,  e,  por

conseguinte,  pela  condenação  dos  réus,  nos  termos  da  Lei  n°  8.492/92,  vez  que  suas

condutas configurariam atos de improbidade administrativa.

Após todo o trâmite processual verifica-se que a tese Ministerial funda-se

em  03  (três)  pilares:  a) Da  irregularidade  na  documentação  do  Pregão  Presencial  n°

008/2013; b) Da subcontratação integral de serviços de transporte escolar; e c) Das reais

condições  do  transporte  escolar  no  Município  de  Bacuri/MA,  no  ano  de  2013,  os  quais

somados a prova oral produzida, denotariam a ocorrência de fraude no Pregão Presencial n°

008/2013.

Portanto, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, passo a analisar

as  teses  do  Ministério  Público,  com  base  nas  provas  produzidas  nos  autos,  de  forma

fracionada, em tópicos, a fim de possibilitar melhor compreensão dos fatos.

2.2.2.1 DAS IRREGULARIDADES NA DOCUMENTAÇÃO DO PREGÃO PRESENCIAL

N° 008/2013   ELENCADAS NO   PARECER TÉCNICO PGJ/MA 

O primeiro ponto elencado pelo Ministério Público, em sua petição inicial

consiste nas 05 (cinco) irregularidades encontradas quando da análise da documentação do

6 No  caso,  o  termo  de  referência,  a  comprovação  do  aviso  contendo  o  edital  na  internet  e  a
comprovação da divulgação do resultado da licitação.

7 No caso, por conta da supressão de claúsulas imprescindíveis em contratos da espécie
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Pregão Presencial n° 008/2013, nos termos do parecer técnico da Assessoria Técnica da

PGJ/MA.

A primeira irregularidade documental apontada pelo Ministério Público

Estadual em sua petição inicial consiste na ausência do termo de referência, que seria o

documento pelo qual a Administração Pública baliza o procedimento licitatório.

O  termo  de  referência  é  o  documento  que  possibilita  a  Administração

Pública condições de auferir e proporcionar aos licitantes, aspectos padronizados, capazes de

propiciar a avaliação criteriosa dos custos a serem arcados por ela.

Ademais, é ele que possibilita a existência um orçamento detalhado por

atividade a ser realizada, e, ainda, comparar se os preços praticados estão de acordo com o

mercado, sendo a sua inobservância, violação as disposições do art. 40, §2º, inciso II,

da Lei 8.666/93, art. 8º, incisos I, II e III, “a” c/c art. 21, inciso II, do anexo I, do

Decreto n° 3.555/2000, e art. 3º da Lei 10.520/2002. 

A   segunda irregularidade documental apontada pelo Ministério Público

Estadual em sua petição inicial consiste na ausência de comprovação da publicação do

edital do pregão na internet ou em jornal de grande circulação.

No caso, a publicação do edital teria sido realizada em jornal de pequena

circulação, no caso jornal “ATOS E FATOS”, de ínfima tiragem diária, não havendo, ainda, a

publicação do edital  em meios  eletrônicos,  o  que seria  necessário  considerando o valor

licitado.

Desse modo, sustentou que a ausência de publicação do edital em jornal

de  grande  circulação  e  na  internet,  violam  o  disposto  no  art.  37,    caput,   da

Constituição Federal, art  .    3º,    caput,    e art. 38, inciso II, da Lei 8.666/1993; art.

11, inciso I e art. 21, inciso XII, do Anexo I, do Decreto 3.555/2000 e art. 4º, da

Lei 10.520/2002.

A terceira irregularidade documental elencada pelo Ministério Público

na  petição  inicial  refere-se  ao  conflito  do  contrato  celebrado entre  o  Município  de

Bacuri/MA e a empresa CONSERVIS CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA, com as disposições

da Lei 8.666/93, devido à supressão de cláusulas imprescindíveis.

No  caso,  da  análise  do  referido  contrato  pela  Assessoria  Técnica  da

PGJ/MA, não se vislumbrou a existência de cláusulas que estabeleçam os direitos, deveres e

responsabilidade das partes;  cláusulas  que estabeleçam os casos de rescisão contratual;

cláusulas que estabeleçam o reconhecimento dos direitos da Administração Pública, em caso

de  rescisão  administrativa;  e  cláusulas  que  estabeleçam  a  obrigação  do  contratado  de
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manter, durante toda execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações por ele

assumidas,  todas as  condições de habilitação e qualificação exigidas  na licitação,  o  que

violaria o disposto nos arts. 55, VII, VIII, IX e XIII, Lei 8.666/93, respectivamente.

A  quarta irregularidade documental apontada pelo Ministério Público

na petição inicial  refere-se a  não realização de pesquisas de preços correntes no

mercado pela Administração Pública, quando da realização do processo licitatório Pregão

Presencial n° 008/2013.

Da análise da documentação do Pregão Presencial nº 008/2013, pela

Assessoria Técnica da PGJ/MA, não se vislumbrou a existência de planilha orçamentária ou

orçamento de preço que pudessem comprovar que uma ampla pesquisa de mercado de fato

ocorreu.

Ressalte-se  que  para  a  satisfação  dessa  exigência,  deveriam  ter  sido

juntados pelo menos 03 (três) orçamentos de fornecedores distintos, o que não ocorreu no

caso  dos  autos,  pois,  somente  02  (duas)  empresas  teriam  participado  da  cotação,  a

CONSERVIS CONSTRUÇÕES COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA-ME, a qual se sagrou vencedora,

e a empresa OLIVEIRA E SILVA LTDA-ME.

Desse modo, a não realização de pesquisa de preços correntes no mercado

durante o processo licitatório em análise, teria maculado o princípio concorrencial, vez que

teria inviabilizado o oferecimento de propostas mais vantajosas a Administração Pública, por

outros prestadores de serviço, restando violado o disposto no art. 43, inciso IV, da Lei

8.666/93.

A quinta e última irregularidade documental apontada pelo Ministério

Público  na  petição  inicial  refere-se  a  ausência  do  comprovante  de  empenho para

atender as despesas do contrato n° 08/2013, o que iria de encontro a exigência do TCE/MA,

nos termos do art. 3º, inciso XVI da IN/TCE-MA 06/2003

Oportunizadas  as  defesas  a  se  manifestarem  quanto  a  esse  ponto

específico,  qual  seja,  as cinco irregularidades documentais,  estas alegaram que algumas

irregularidades apontadas no parecer técnico da PGJ/MA, simplesmente não teriam existido,

a  exemplo  da  ausência  de  publicação  do  aviso  do  resumo do  edital  e  da  ausência  do

comprovante de empenho, pois,  diferentemente do alegado pelo Ministério Público, teria

havido a publicação do resumo do edital em órgão oficial de imprensa e em jornal de grande

circulação, tendo os valores pagos sido efetivamente empenhados. 

Ademais,  sustentaram  genericamente  que  as  supostas  irregularidades

verificadas  no  pregão,  caso  existentes,  possuiriam  cunho  eminentemente  formal  e  de
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natureza sanável, não devendo se considerar o parecer técnico como prova inconteste, vez

que este seria prova unilateral produzida por setores administrativos do próprio Ministério

Público.

No entanto, no que se refere as irregularidades apontadas, verifico que no

decorrer  do processo,  estas  restaram incólumes,  não tendo a  defesa,  logrado êxito  em

refutá-las.

In casu, as defesas fizeram referência a suposta inexistência de apenas

duas das cinco irregularidades apontadas, no caso, a ausência de publicação do aviso do

resumo do edital e da ausência do comprovante de empenho, juntando, respectivamente,

publicação no Diário Oficial do Estado (fl. 500), publicação no Jornal “ATOS E FATOS” (fl.

499), e notas de empenho e de liquidação de fls. 982/1002.

Entretanto,  os  referidos  documentos  não  foram  capazes  de  sanar  as

irregularidades apontadas, pois é fato público e notório que o jornal ATOS E FATOS, em que

teria sido publicado o aviso de licitação, não se enquadra na definição de “jornal de grande

circulação, dada sua tiragem diária de apenas “4.000” exemplares, não sendo amplamente

distribuído em todas as regiões de nosso estado.

A  fim  de  ilustrar  essa  circulação  restrita,  convém  trazer  levantamento

comparativo sobre a tiragem de diversos jornais do Maranhão, entre eles o Jornal  ATOS E

FATOS,  publicado  em  artigo  de  Mariana  de  Abreu  Salgado  Silva,  apresentado  no  XIII

Congresso de Ciências da Comunicação na Região Nordeste, realizado de 15 a 17 de junho de 2011

(texto disponível em http://intercom.org.br/papers/regionais/nordeste2011/resumos/R28-1171-1.pdf, p. 7-12):

Jornal

Tiragem  média  de

segunda a sábado

(nº de exemplares/dia)

Tiragem  média  aos

domingos

(nº  de

exemplares/dia)
Aqui-MA 41.000 Não sai
O Estado do Maranhão 13.000 16.000 a 17.000
O Imparcial 10.000 12.000
Jornal Pequeno 8.000 a 10.000 8.000 a 10.000
Atos e Fatos 4.000 6.000
O Debate 3.000 3.000
O Quarto Poder 2.000 a 2.500 2.000 a 2.500
Jornal Extra 1.500 2.000

Dos jornais pesquisados, o Jornal  ATOS E FATOS, destacado em negrito,

aparece  apenas  em  quinto  lugar  em  tiragem  diária,  muito  abaixo  dos  maiores  jornais

editados em São Luís, constituindo sua tiragem menos de 10% (dez por cento) do primeiro

Thadeu de Melo Alves
                                                                                                                                     Juiz de Direito

23
HLMR



ESTADO DO MARANHÃO
PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE BACURI

colocado e menos da metade do quarto colocado, classificando assim em um jornal de média

ou pequena circulação.

No que tange às notas de empenho e liquidação juntadas, verifico que

estas não se mostraram idôneas, vez que sequer apresentam assinaturas de seus emissores.

 Quanto às demais irregularidades, nenhuma das defesas dos réus sequer

levantaram argumentos específicos a refutá-las.

Por  fim,  no  que  se  refere  à  alegação  de  que  as  cinco  irregularidades

apontadas no parecer técnico e na petição inicial possuiriam caráter eminentemente formal e

de natureza sanável, verifico que este não merece prosperar.

Tal  conclusão  se  mostra  óbvia  quando  se  verifica  que  em  nenhum

momento, no decorrer da marcha processual, as referidas irregularidades foram sanadas

pelos réus, e ainda por que as irregularidades documentais apontadas no parecer técnico da

PGJ/MA não constituem fatos isolados, mas sim o elemento inicial a indicar a ocorrência de

fraude  no  Pregão  Presencial  n°  008/2013,  de  modo  que  não  podem  ser  analisadas

isoladamente, como vislumbra a defesa, mas sim dentro de um mesmo contexto fático-

probatório.

Portanto, configuradas as irregularidades documentais apontadas

na inicial, razão por que passo à análise do segundo ponto a comprovar a fraude

no processo licitatório Pregão Presencial n° 008/2013.

2.2.2.2  DA  SUBCONTRATAÇÃO  INTEGRAL  DE  SERVIÇOS  DE  TRANSPORTE

ESCOLAR, SEM A RESPECTIVA PREVISÃO CONTRATUAL

O segundo ponto apontado pelo Ministério Público na petição inicial,

a comprovar que de fato houve fraude na licitação Pregão Presencial nº 008/2013, refere-se

à  subcontratação  integral  de  serviços  de  transportes  escolar  pela  empresa

CONSERVIS  CONSTRUÇÕES  COMÉRCIO  E  SERVIÇOS  LTDA-ME,  a  qual,  embora

vencedora do certame, não possuiria capacidade técnica, material, econômico-financeira e

humana, para a execução dos serviços, além do fato desta pertencer a um sobrinho do vice-

prefeito Municipal, à época, aliado dos réus.

Essa  constatação  se  deu  após  análise  e  confrontação  de  alguns

documentos recebidos pelo Órgão Ministerial que investigou as irregularidades no Transporte

Escolar do Município de Bacuri, no ano de 2013.

Dentre os documentos recebidos, consta o ofício de fl. 382, remetido pela

JUCEMA; o ofício de fl. 424, remetido pelo DETRAN, a documentação relacionada aos carros
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e motoristas que prestavam serviço de transporte escolar no Município no ano de 2013,

remetida pela Prefeitura Municipal, após requisição à empresa CONSERVIS CONSTRUÇÕES

COMÉRCIO E  SERVIÇOS LTDA-ME (fls.  86/118),  e  a  lista  de  veículos  apresentada  pela

empresa  CONSERVIS  CONSTRUÇÕES  COMÉRCIO  E  SERVIÇOS  LTDA-ME  quando  da

assinatura do contrato do Pregão Presencial n° 008/2013 (fl. 547), e o contrato n. 008/2013

que, dentre suas cláusulas, não previa a hipótese de subcontratação integral (fls. 558/561).

Segundo o Órgão Ministerial,  o primeiro elemento a comprovar que de

fato haveria subcontratação integral dos serviços de transporte escolar, se extrai da análise

dos  atos  constitutivos  da  empresa  CONSERVIS  CONSTRUÇÕES  E  SERVIÇOS  LTDA-ME,

acostado às fls. 383/388,  o qual não traz como atividade da empresa, serviços de

locação de veículos para transporte escolar.

O documento até menciona como objeto da empresa a locação de meios

de transporte, sem condutor, no entanto, sem especificar ou fazer qualquer referência ao

transporte escolar, que se faz necessário, vez que este tipo de transporte se submete a

regras específicas.  

A comprovação da prática de subcontratação integral se reforçaria a partir

da análise da documentação de fls. 425/428, remetida pelo DETRAN/MA, a qual comprova

que a referida empresa não dispunha de veículos para a prestação dos serviços de

transporte  escolar,  possuindo,  apenas,  um  veículo  em  seu  nome,  qual  seja  um

FIAT/STRADA  WORKING,  2014,  cor  vermelha,  placa  OXS  3191/MA,  chassi

9BD578341E7807968, o que claramente diverge da relação apresentada às fls. 547.

O terceiro elemento a comprovar a subcontratação, apontado pelo

Ministério Público em sua petição inicial,  após a análise dos documentos de fls. 87/169,

remetidos  pela  empresa  à  Prefeitura  Municipal,  consiste  no  fato  de  que  os  veículos

utilizados no transporte escolar do Município pertenciam aos próprios motoristas,

não havendo  qualquer  vínculo  com a CONSERVIS CONSTRUÇÕES E  SERVIÇOS

LTDA.

A corroborar tais informações, destaca-se a falta de congruência entre a

lista de veículos apresentada pela empresa quando da assinatura do contrato, que ficariam a

disposição da Secretaria de Educação (fl. 547), com a lista apresentada pelo Município (fl.

87),  quando solicitadas durante o  Procedimento  Preparatório  n°  001/2014 -  PJB,  o  que

indicaria que os veículos que faziam o transporte escolar não eram os veículos que haviam

sido licitados para a prestação de serviços de transporte escolar.
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Por  derradeiro,  ressaltou  que  o  sócio-administrador  da  empresa

CONSERVIS CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA-ME, sobrinho do vice-prefeito, a época aliado

dos réus,  ao  ser  ouvido em sede de  interrogatório,  confessou que  era  a  Secretaria  de

Educação do Município quem terceirizaria os veículos, contratando, inclusive, os respectivos

motoristas, sendo que a função da empresa CONSERVIS CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA-

ME, seria de receber os valores do Município, e efetuar o repasse aos prestadores do serviço,

na margem de 90%, ficando com apenas 10 % desse valor, servindo, portanto, como mera

intermediária  entre os prestadores do serviço e o Município,  no ato,  representados pelo

Prefeito Municipal e pela Secretária Municipal de Educação, à época.

Ademais, mencionou que não se recordava de qual atividade era exercida

pela pessoa que lhe teria dado o atestado de capacidade técnica para participar do certame. 

As defesas dos réus,  quanto a esse ponto específico,  alegaram que no

exercício de 2013,  o valor efetivamente gasto pela Municipalidade foi  de R$ 891.410,00

(oitocentos e noventa e um mil quatrocentos e dez reais), valor muito aquém do consignado

na inicial, argumentando que a empresa CONSERVIS CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA-ME

participou  legalmente  do  certame,  e  se  sagrou  vencedora  por  ter  cumprido  todas  as

exigências do edital e por ter apresentado a melhor proposta para a Administração Pública,

tendo fornecido os veículos objetos do certame.

Alegam também que  não  seria  verdadeira  a  posição  de  que  o  Pregão

Presencial  n°  008/2013  foi  realizado  com  o  intuito  de  direcionar  e  favorecer  empresa

CONSERVIS CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA-ME, e seu sócio administrador.

Contudo,  em  que  pese  o  esforço  da  defesa,  quanto  ao  ponto

específico da subcontratação integral dos serviços de transporte escolar, verifico

que no decorrer do processo, estas também não lograram êxito em refutá-la.

No caso dos autos, a mera alegação da defesa dos réus de que o objeto do

contrato havia sido prestado de forma regular pela empresa CONSERVIS CONSTRUÇÕES E

SERVIÇOS LTDA-ME, não tem o condão de afastar a tese de que houve a subcontratação

integral do serviço de transporte escolar, prática vedada, nos termos do art. 72 da Lei nº

8.666/1993, como se verifica, in verbis:

 “O  contratado,  na  execução  do  contrato,  sem  prejuízo  das

responsabilidades  contratuais  e  legais,  poderá  subcontratar

partes da obra, serviço ou fornecimento, até o limite admitido, em

cada caso, pela Administração.”
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Da análise do referido dispositivo, verifica-se que a Lei de Licitações até

permite subcontratar parte do serviço, mas não em sua integralidade, como se procedeu no

caso dos autos, conforme se depreende do depoimento pessoal do sócio-administrador da

empresa, somado ao teor dos documentos acima mencionados.

O depoimento do interrogado  ANDREW FABRÍCIO FERREIRA SANTOS é

esclarecedor nesse ponto, não deixando dúvidas de que a subcontratação integral existiu e

que foi  previamente planejada,  de modo que empresa contratada confirisse  mero ar  de

legalidade ao contrato, quando, a bem da verdade, a contratação do serviço de transporte

escolar  era  inteiramente  prestada  de  forma  direta  pela  Prefeitura  Municipal  de  Bacuri,

escolhendo-se pessoalmente os motoristas  a serem contratados,  burlando-se a regra da

licitação e o princípio da impessoalidade.

Portanto, devidamente configurada a subcontratação integral dos

serviços de transporte escolar, sendo esse, o segundo elemento a comprovar que

o processo licitatório Pregão Presencial nº 008/2013 foi fraudado, passo a análise

do terceiro ponto apontado como fraudulento em relação ao referido certame.

2.2.2.3 DAS REAIS CONDIÇÕES DO TRANSPORTE ESCOLAR NO MUNICÍPIO DE

BACURI/MA, NO ANO DE 2013.

O terceiro  ponto  a comprovar  que  houve  fraude no processo licitatório

Pregão Presencial  nº 008/2013,  apontado pelo Ministério  Público  em sua petição inicial,

consiste na observância da qualidade do serviço de transporte escolar efetivamente prestado

no Município de Bacuri no ano de 2013.

Conforme explanado, no ano de 2013 foi realizado o processo licitatório

Pregão  Presencial  n°  008/2013,  do  qual  se  sagrou  vencedora  a  empresa  CONSERVIS

CONSTRUÇÕES COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA-ME, que firmou contrato com o Município de

Bacuri, pelo prazo de 10 (dez) meses, pelo valor global de R$  1.092.700,00 (um milhão,

noventa e dois mil e setecentos reais), sendo que desse total, R$ 600.000,00 (seiscentos mil

reais)  seriam  destinados  para  manutenção  do  transporte  escolar  no  Município  de

Bacuri/MA ,dentro dos padrões exigidos pela lei.

Entretanto, conforme consta na inicial, no ano em referência, a prestação

do serviço de transporte escolar no Município de Bacuri, se deu de forma precária, vez que

era realizado em veículos inapropriados, muita das vezes conduzidos por motoristas sem

habilitação.
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Da documentação acostada à inicial (fls. 86/107), verifica-se que de um

total de 33 (trinta e três) veículos listados pela Prefeitura Municipal como meio de transporte

escolar, havia 07 (sete) D20’s (“pau de arara”) e 12 (doze) motocicletas, ou seja, mais da

metade da frota constituída por veículos inapropriados para o serviço a que se destinavam.

No caso,  as  07  (sete)  D20’s  utilizadas,  não  poderiam ser  consideradas

veículos de transporte escolar, haja vista tratarem-se de veículos de carga, além de antigos

e  improvisados  com  bancos  de  madeira,  sem  cinto  de  segurança  e  sem  a  inscrição

“ESCOLAR” na lateral, assim como as motocicletas, que sequer preenchem um mínimo de

segurança necessária  para  a  atividade,  sendo tais  inobservâncias  violações ao  art.  136,

incisos I a VII, e art. 137, do CTB.

Ressalte-se que dos 33 (trinta e três) condutores listados, apenas 10 (dez)

possuíam  carteira  nacional  de  habilitação,  das  quais  04  (quatro)  estavam  vencidas  e

somente 05 (cinco) pertenciam à categoria “D”, isto é, menos de 20% (vinte por cento) dos

condutores apresentavam-se em situação regular quanto à CNH.

Ademais,  não há qualquer  notícia  nos autos  que os  motoristas  tenham

realizado o curso de especialização exigido para a condução de veículos para transporte

escolar,  o  que  demonstra  que  a  grande  maioria  dos  motoristas  eram  inaptos  para  a

atividade, assim como os veículos por eles utilizados, indicando o não cumprimento do que o

contrato estipulava, no caso prestação de serviços de transporte escolar de qualidade.

Diante de tais constatações verifica-se que as crianças e adolescentes da

rede de ensino de Bacuri, estavam constantemente expostas a situações de risco, embora o

elevado dispêndio dos cofre públicos, no caso, R$ 1.092.700,00 (um milhão, noventa e dois

mil e setecentos reais, dos quais, R$ 600.000,00 (seiscentos mil reais) seriam destinados

para execução do serviço do transporte escolar no Município.

Oportunizado às defesas a possibilidade de manifestação quanto a esse

ponto específico,  alegaram, em linhas sucintas,  que os  serviços  contratados teriam sido

efetivamente prestados a preço justo, de acordo com o preço praticado no mercado, não

havendo qualquer prejuízo ao erário.

Desse modo, diante das superficiais alegações das defesas, verifico, mais

uma vez, que quanto ao ponto específico das reais condições do transporte escolar, estas

também não lograram êxito em rechaçá-las, vez que não juntaram quaisquer elementos a

desconstituir o alegado e provado pelo Ministério Público, no caso, a existência de veículos

inapropriados para o transporte escolar, como 07 (sete) D20’s (“pau de arara”) e 12 (doze)

motocicletas.
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O réu JOSÉ BALDOÍNO DA SILVA NERY em seu interrogatório, ainda busca

se eximir da responsabilidade, alegando um suposto aval do então Secretário Estadual de

Educação, que teria o fornecido uma portaria, do mês de outubro de 2010, na qual constava

que em caráter excepcional poderia ser utilizado transporte “pau de arara” (f1000, d’20),

para o transporte escolar, fato alegado, mas não provado.

Destarte, ainda que tal recomendação existisse, esta seria absurda, pois

pautada em flagrante violação as disposições do Código de Trânsito Brasileiro e mesmo na

remota hipótese de ser verdadeiro o documento, de qualquer modo, o transporte deveria ser

prestado de forma excepcional e transitória e não ser prestado como regra.

 Ademais,  restou  devidamente  comprovado  que  dos  33  (trinta  e  três)

condutores  desses  veículos,  apenas  10  (dez)  eram  habilitados,  sendo  que  somente  05

(cinco), possuíam habilitação na categoria “D”, o que demonstra a situação de risco que as

crianças e adolescentes do Município de Bacuri,  usuários do transporte escolar, estavam

sujeitas, demonstrando, ainda, a inexecução do contrato, consubstanciada na contratação de

veículos em desacordo com as especificações licitadas. 

Portanto, resta cristalino que o conjunto de ações e/ou omissões por parte

dos  réus,  foi  determinante  para  a  ocorrência  de  fraude  do  processo  licitatório  Pregão

Presencial n° 008/2013, que além de gerar prejuízo ao erário municipal, violou princípios

constitucionais orientadores da Administração Pública.

2.2.3 DA INDIVIDUALIZAÇÃO DAS CONDUTAS.

Em que pese a Lei n° 10.520/02 apontar como responsáveis pela condução

do pregão, apenas a autoridade superior ou competente (Prefeito), o pregoeiro e a equipe

de  apoio,  verifica-se,  no  caso  dos  autos,  que  além  destes,  teriam  atuado  no  Pregão

Presencial n° 008/2013, a comissão permanente de licitação, composta por um presidente e

dois  membros;  o  assessor  jurídico  do  Município,  e  a  secretária  municipal  de  educação,

contando,  ainda,  com  participação  de  terceiros,  quais  sejam,  a  empresa  vencedora  do

certame, bem como seu sócio-administrador.

Conforme  se  depreende  dos  autos,  devido  a  vícios  insanáveis,  como

irregularidade  documental,  subcontratação  integral  de  serviços  sem previsão  legal  e  as

condições  precárias  da  prestação  de  serviços,  o  pregão  em  referência  foi  considerado

fraudulento.
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No caso, tal fraude, caracteriza-se como ato de improbidade administrativa,

fazendo-se, necessário, portanto, analisar a conduta praticada por cada um dos réus, a fim

de delimitar qual a contribuição e/ou responsabilidade destes, na fraude licitatória sobredita,

e, por conseguinte, que atos de improbidade administrativa, eventualmente praticaram. 

2.2.3.1   WAGNO SETÚBAL DE OLIVEIRA - PREGOEIRO

De acordo com a tese Ministerial, o réu WAGNO SETÚBAL DE OLIVEIRA

seria peça fundamental para a caracterização da fraude no Pregão Presencial n° 008/2013,

já que na qualidade de pregoeiro, teria desenvolvido todo o procedimento licitatório, sendo

auxiliado pela equipe de apoio e por membros da CPL.

Sustentou  que  no  caso,  o  réu  teria  assinado  documentos,  forjando  a

licitação. Além disso, o réu teria anuído ao conluio de contratar a empresa do sobrinho do

vice-prefeito, sem vínculos, na tentativa de legitimar a contratação direta de veículos, fora

dos padrões de segurança e sem condutores habilitados e treinados, tudo com o afã de

desviar o dinheiro da licitação referenciada. 

A confirmar sua tese, colacionou trechos do interrogatório do próprio réu,

no qual este afirma que seria o responsável pela análise dos documentos do pregão, além de

prestar auxílio à CPL na confecção de editais, tendo em vista a suposta falta de experiência

da referida comissão na realização de licitações, participando de todas as fases do pregão,

até sua homologação, em que pese este procedimento sequer tenha existido de fato.

Mencionou ainda que o réu, embora tenha afirmado em interrogatório que

a equipe de apoio se fazia presente durante a realização do pregão, tal fato foi negado pelo

réu RAIMUNDO NONATO AMORIM COSTA, então membro da equipe de apoio.

 Outro ponto destacado pelo Ministério Público é a negativa do réu ARCY

FONSECA  GOMES  de  que  tenha  assinado  o  parecer  jurídico  indicando  a  legalidade  do

pregão, tendo imputado a falsificação da assinatura ao pregoeiro.

Por tais motivos, de acordo com o Ministério Público, estaria demonstrado

o dolo do réu, uma vez que admitiu que subscreveu o processo licitatório Pregão Presencial

n° 008/2013, mesmo ciente de que este não ocorreu.

A defesa do réu sustentou que este, apenas cumpria os dispositivos legais

regulamentares para a realização do pregão, não agindo com má-fé em nenhuma hipótese. 

No caso teria elaborado o edital e conduzido o certame em evidência, onde

após a análise da proposta mais vantajosa passou a análise dos documentos de habilitação e

como estariam em completo acordo com o edital  e com a legislação vigente efetivou a
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adjudicação  em favor  da  empresa  licitante  vencedora,  tendo,  portanto  agido  no  estrito

cumprimento de suas atribuições e no limite de sua competência.

Sustenta, ainda, que irregularidades apontadas pelo Ministério Público em

sede de alegações finais, referem-se a atos posteriores à adjudicação, cabendo a instância

competente o exercício desse controle, cujas atribuições não se inserem dentre as atribuídas

ao pregoeiro, e que, no caso, as supostas irregularidades, acaso existentes, envolveriam tão

somente atos de gestão, e não os atos internos do procedimento licitatório, sobre os quais o

pregoeiro seria responsável.

Com isso, pela ausência de dolo e má-fé na conduta do réu, pugnou a

defesa pela improcedência do pedido. 

No entanto, com base no acervo probatório produzido nos autos,

verifico que o réu WAGNO SETÚBAL DE OLIVEIRA, de fato, incorreu em atos de

improbidade administrativa, vez que contribuiu de forma direta para a fraude no

Pregão Presencial nº 008/2013.

O réu, na qualidade de Pregoeiro, atuou como figura central na condução

da  fase  interna  e  externa  do  Pregão  Presencial  n°  008/2013,  as  quais,  como  bem

demonstrado nos autos, estavam eivadas de vícios que comprometeram a lisura do processo

licitatório Pregão Presencial n° 008/2013.

Não merecem prosperar as alegações de que o réu teria agido no estrito

cumprimento de suas atribuições e no limite de sua competência, sem dolo ou má-fé, pois,

de acordo com os depoimentos pessoais e interrogatórios prestados em Juízo pelos réus

integrantes  da  equipe  de  apoio  e  membros  da  CPL,  quem de  fato  conduziu  o  pregão

fraudulento  foi  o  réu,  tendo  estes  desempenhado  funções  meramente  acessórias,  sem

complexidade, sendo simples peças decorativas na organização do processo.

No  caso,  as  irregularidades  apontadas  no  parecer  técnico  da  PGJ/MA,

referentes a ausência de documentos8; o conflito entre o contrato e a lei 8.666/939; a não

realização de consultas de preços correntes no mercado; a ausência de publicação do edital

do pregão na internet e em jornal de grande circulação; e a ausência de comprovante de

empenho,  tiveram  o  réu  como  principal  responsável  pelas  suas  ocorrências  e  foram

determinantes para a caracterização da fraude no Pregão Presencial n° 008/2013.

8 No  caso,  o  termo  de  referência,  a  comprovação  do  aviso  contendo  o  edital  na  internet  e  a
comprovação da divulgação do resultado da licitação.

9 No caso, por conta da supressão de claúsulas imprescindíveis em contratos da espécie
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Ademais, também recai sobre o pregoeiro o fato de conduzir e adjudicar

um processo licitatório em que se sagrou vencedora uma empresa sem capacidade técnica,

material, econômico-financeira e humana, para a execução dos serviços licitados, além do

fato  desta  pertencer  a  um  sobrinho  do  vice-prefeito  Municipal,  restando  evidente  a

frustração da licitude do processo licitatório em referência que ocasionou o enriquecimento

ilícito de terceiros.  

    O dolo do réu se mostra evidente quando se verifica que as pessoas que

o assessoravam faziam apenas uma espécie de figuração, na tentativa de se fazer parecer

que o processo licitatório caminhava de acordo com as disposições da Lei nº 10.520/2002 e

da Lei n° 8.666/1993, já que no caso, assinavam documentos prontos, mediante solicitação

do pregoeiro, sem que tivessem participado de fato de suas confecções.

Esclarecedor  o  depoimento  do  réu  RAIMUNDO NONATO  AMORIM,  que

afirmou que não participou efetivamente da parte técnica do pregão; não esteve na ata de

abertura;  que não redigiu  a  ata;  que  trabalhava no gabinete  do Prefeito  e  não  estava

presente no local em que teria ocorrido a licitação e que o pregoeiro o ligava e pedia que

assinasse os documentos, evidenciando o elemento volitivo na conduta do réu. 

Ressalte-se que o próprio réu em seu interrogatório afirmou que a análise

de todos os documentos do pregão era de sua responsabilidade, que participou de todas as

etapas do processo auxiliando a CPL, inclusive em funções que não seriam suas, como a

elaboração do edital e elaboração do termo de referência, devido a falta de experiência da

referida comissão.

A  ignorância  alegada  pelo  réu,  em  seu  interrogatório,  de  que  fazia  o

levantamento de preços, mas achava que não era necessário juntar ao processo licitatório e

que não verificou se a empresa possuía capacidade técnica ou possuía veículos para realizar

o  serviço,  pois  achava  que  poderia  se  terceirizar,  não  teve  o  condão  de  eximi-lo  de

responsabilidade,  pois,  inerente  à  função  de  pregoeiro  a  qualificação  técnica  para  a

condução  do  processo  licitatório,  sendo  essas  atribuições  de  caráter  básico,  de  pleno

conhecimento a qualquer ocupante do referido cargo. 

O  mesmo  entendimento  se  aplica  quando  o  réu  se  esquiva  quando

questionado acerca da não inclusão nas minutas de cláusulas imprescindíveis, como deveres

e obrigações dos contratantes e cláusulas rescisórias.

A alegação de que o edital só teria sido publicado após o parecer técnico

favorável do assessor jurídico do Município, não se sustenta, considerando a dúvida razoável

quanto a idoneidade do parecer.
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In casu, ao ser ouvido tanto em sede de depoimento pessoal quanto de

interrogatório, o então Procurador do Município, o réu ARCY FONSECA GOMES, negou ter

dado o referido parecer, afirmando que não exercia o cargo à época da assinatura e ainda

que a assinatura a ele atribuída havia sido falsificada, atribuindo a tal prática exatamente à

pessoa do pregoeiro. 

Realizado  exame  grafotécnico,  não  houve  parecer  conclusivo  sobre  a

idoneidade da assinatura referenciada. 

Portanto,  evidenciado  que  o  réu  que  incorreu  em  atos  de

improbidade administrativa, previstos no art. 10, inciso VIII e art. 11, incisos I, II

e  IV,  da  Lei  n°  8.429/92,  uma  vez  que,  dolosamente  frustrou  a  licitude  de

processo licitatório, causando lesão ao erário municipal, na monta de R$ 1.092.700,00

(um  milhão  noventa  e  dois  mil  e  setecentos  reais),  além  de  ter  violado  princípios

constitucionais  orientadores da Administração Pública,  ao    praticar  ato visando

fim proibido em lei  ou regulamento  ou diverso daquele  previsto,  na  regra de

competência,  ao  deixar  de  praticar,  indevidamente,  ato  de  ofício,  bem  como

negar publicidade aos atos oficiais, quando da condução do processo licitatório Pregão

Presencial n° 008/2013, até a fase de adjudicação.

2.2.3.2   GERSEN JAMES CORREIA CHAGAS – PRESIDENTE DA CPL E INTEGRANTE

DA EQUIPE DE APOIO

Segundo o Ministério  Público,  o réu GERSEN JAMES CORREIA CHAGAS,

enquanto presidente da CPL, e integrante da equipe de apoio teve participação efetiva na

fraude do processo licitatório Pregão Presencial n° 008/2013, vez que dolosamente, anuiu

participar de um esquema, assinando documentos de um ato que não existiu, presidindo

uma comissão fictícia, a qual recebia os documentos prontos para serem assinados.

Aduziu que o réu, atuou no pregão, em que pese ser o presidente da CPL,

apresentando pleno conhecimento técnico para atuar nesse tipo de certame.

Por tais  atos,  pugnou o Órgão Ministerial  pela condenação do réu pela

prática dos atos de improbidade administrativa, previstos no art. 10, inciso VIII,  e art. 11,

incisos I, II e IV da Lei 11.343/06.

Para  a  defesa,  no  entanto,  o  réu  não teria  praticado  nenhum ato  que

causasse  prejuízo  ao  erário  e  muito  menos  qualquer  ato  que  violasse  os  princípios  da

administração pública, não tendo agido com dolo ou má-fé.
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Sustentou na  peça  defensiva  que  a  elaboração  do  Edital  (descrição  do

objeto, prazo e condições, requisitos de habilitação, critérios para julgamento e condições de

pagamento), teria ficado a cargo do pregoeiro, considerado mais apto a responder eventuais

impugnações e esclarecer dúvidas, não havendo qualquer responsabilidade do réu, na fraude

mencionada. 

In casu, ao atuar como membro da equipe de apoio jamais teria praticado

qualquer  ato  decisório  na  condução  Pregão  Presencial  n°  008/2013,  sendo  seus  atos

limitados ao auxílio administrativo do pregoeiro.

Por  derradeiro,  aduziu  que  o  réu  não  praticou  ato  de  improbidade

administrativa, muito menos teve a intenção de praticá-lo, sendo que o ato imputado, no

caso dos autos, sequer teria existido. Pelo qual, pugnou pela improcedência do pedido.

Da análise do acervo probatório produzido nos autos, verifico que o réu

GERSEN  JAMES  CORREIA  CHAGAS,  também  incorreu  na  prática  de  atos  de

improbidade administrativa.

No  Pregão  Presencial  n°  008/2013,  o  réu  ocupava  02  (dois)  cargos

concomitantemente, o de Presidente da CPL e integrante da equipe de apoio do pregoeiro.

Na qualidade de Presidente da CPL, o réu tinha como função realizar o

levantamento do termo de referência, bem como elaborar a minuta do edital, juntamente

com os demais membros da CPL. E como membro da equipe de apoio do pregoeiro, de

auxiliá-lo,  sem avaliar  o  mérito  do  certame  como  da  formalização  de  atos  processuais,

realização  de  diligências  diversas,  redação  de  atas,  relatórios  e  pareceres,  ou  seja,

atividades, sem caráter decisório.

Em sede de interrogatório, o réu alegou que possuía capacitação técnica

para o exercício  de suas funções,  contudo, no referido interrogatório,  aduziu ter  atuado

apenas como uma espécie de auxiliar administrativo do pregoeiro, em atividades acessórias,

sem qualquer complexidade, ou seja, ciente de suas funções, eximiu-se, conscientemente de

suas obrigações. 

Ademais, em que pese à capacitação alegada, portanto, o conhecimento do

que era certo e errado em matéria  de pregão presencial,  chancelou os documentos,  os

quais, eivados de vícios, foram determinantes para a fraude mencionada, demonstrando no

mínimo uma conduta omissiva dolosa.

Ressalte-se que o réu ainda tenta demonstrar que o processo licitatório se

deu de forma regular,  chegando a mencionar  que teria  realizado pesquisa  de mercado,

coletando preços em um site na  internet e em prestadores de serviço locais, embora não
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consiga identificar  nenhum desses  supostos  fornecedores,  o  que  leva a  considerar  essa

informação  como  inverídica,  ante  a  ausência  do  termo  de  referência,  como  bem

demonstrado no parecer técnico da PGJ/MA, o que denota sua má-fé.

Válido ressaltar a contradição nos depoimentos pessoais do réu GERSEN

JAMES CORREIA CHAGAS e do réu WAGNO SETÚBAL DE OLIVEIRA, pois ambos mencionam

que foram responsáveis pela entrega do procedimento ao assessor jurídico do Município para

a emissão de parecer, na ânsia de tentar demonstrar que o processo licitatório se deu de

forma regular, em que pese à negativa do referido assessor jurídico em ter recebido e/ou

assinado o referido procedimento.

Desse modo, o dolo do réu GERSEN JAMES CORREIA CHAGAS se evidencia

quando se verifica que este, mesmo capacitado tecnicamente, portanto apto a vislumbrar

possíveis  irregularidades  perpetradas  pelo  pregoeiro,  anuiu  com  a  fraude  no  Pregão

Presencial  n°  008/2013,  permitindo  a  marcha  de  um  procedimento  eivado  de  vícios

insanáveis, desde a sua gênese, gerando danos ao erário municipal e violando princípios

constitucionais orientadores da Administração Pública.

2.2.3.3 FLÁVIA REGINA ASSUNÇÃO DE AZEVEDO – SECRETÁRIA DA CPL

Para o Ministério Público, a ré FLÁVIA REGINA ASSUNÇÃO DE ASEVEDO,

enquanto secretária da CPL, também teria contribuído para a fraude do processo licitatório

Pregão Presencial n° 008/2013.

Sustentou que no caso, sua conduta restaria demonstrada pela certidão de

fl. 498, na qual se certifica que o aviso de licitação teria sido publicado, no local de costume

(átrio da Prefeitura), na data de 28 de janeiro de 2013, sendo que na realidade, o referido

pregão teria sido montado a posteriori.

Portanto, a certidão seria ideologicamente falsa, restando demonstrado seu

dolo na medida em que afirma ter participado de procedimento inexistente. 

Além  da  referida  imputação,  o  Ministério  Público  atribui  a  ré  a

responsabilidade pela ausência de publicação do edital do Pregão Presencial n° 008/2013 na

internet e o fato da publicação do referido pregão ter sido publicado em jornal de pequena

circulação,  o  que  demonstraria  o  claro  objetivo  de  direcionamento  da  licitação  para  a

empresa de propriedade do sobrinho do prefeito, e por não ter havido atendimento a essa

formalidade essencial, fundada no princípio da publicidade.
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Segundo  a  defesa,  porém,  a  ré  não  teria  praticado  nenhum  ato  que

causasse  prejuízo  ao  erário  e  muito  menos  qualquer  ato  que  violasse  os  princípios  da

administração pública, não tendo agido com dolo ou má-fé.

Sustentou a defesa que a elaboração do Edital (descrição do objeto, prazo

e condições, requisitos de habilitação, critérios para julgamento e condições de pagamento),

teria ficado a cargo do pregoeiro, considerado mais apto a responder eventuais impugnações

e esclarecer dúvidas, não havendo qualquer responsabilidade do réu, na fraude mencionada.

Por  derradeiro,  aduziu  que  a  ré  não  praticou  ato  de  improbidade

administrativa, muito menos teve a intenção de praticá-lo, sendo que o ato imputado, no

caso dos autos, sequer teria existido. Pelo qual, pugnou pela improcedência do pedido.

Da análise dos autos, verifica-se que seria função dos membros da CPL

realizar a autuação do processo, bem como realizar o levantamento do termo de referência

(pesquisa de preços), no entanto, verifica-se que inclusive tais atribuições ficaram a cargo do

pregoeiro.

A ré FLÁVIA REGINA ASSUNÇÃO DE ASEVEDO, na qualidade de Secretária

da CPL, teve como única atribuição à publicação do aviso de licitação no átrio da Prefeitura,

não  tendo  sido  demonstrado  de  forma  inequívoca  que  esta  tenha  contribuído

conscientemente para a fraude no Pregão Presencial n° 008/2013.

 Com base no depoimento pessoal e interrogatório da ré, conclui-se que

esta participou do pregão apenas como uma figura meramente decorativa, mostrando total

desconhecimento de quais seriam suas verdadeiras funções como secretária da CPL.

Vislumbra-se da análise do teor das referidas provas orais, que a ré não

recebeu capacitação técnica para atuar na CPL, tendo realizado um curso na área somente a

posteriori, no ano de 2014.

Nesse  passo,  embora  não  possuísse  a  referida  capacitação,  assinou  a

autuação do processo, a pedido do pregoeiro, mas não chegou a fazer qualquer leitura do

que assinava dada a confiança que possuía neste.

Ademais, a ré sequer soube informar qual teria sido à empresa vencedora

do certame e qual seria o serviço prestado por ela, demonstrando o total desconhecimento

acerca do referido pregão.

Vale ressaltar que embora o art. 51, § 3º, da Lei n° 8.666/93 estabeleça

que  “os membros das comissões de licitação respondem solidariamente por todos os atos

praticados  pela  comissão,  salvo  se  posição  individual  divergente  estiver  devidamente

Thadeu de Melo Alves
                                                                                                                                     Juiz de Direito

36
HLMR



ESTADO DO MARANHÃO
PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE BACURI

fundamentada e registrada em ata lavrada na reunião em que tiver sido tomada a decisão”,

tal disposição não parece a mais adequada para o caso em apreço.

De todo o  arcabouço probatório,  se  vislumbrou que a  ré,  embora sem

capacidade técnica, simplesmente cumpriu ordem superior não manifestamente ilegal, tendo

sido  posta  por  seus  superiores  no  cargo  de  Secretária  da  CPL,  apenas  para  se  dar  a

aparência de que os trabalhos estavam sendo realizados de forma correta e transparente,

não havendo, portanto, que se falar em atos de improbidade administrativa, praticados por

ela.

Desse modo,  outra não pode ser a conclusão, senão a de que a ré

não teve participação na fraude do Pregão Presencial n° 008/2013, uma vez que

não se evidenciou que esta contribuiu dolosa ou culposamente para o resultado. 

2.2.3.4   MARIA JOSÉ DOS SANTOS NASCIMENTO – MEMBRO DA CPL

Narrou  o Ministério  Público,  que  a  ré  MARIA  JOSÉ  DOS  SANTOS

NASCIMENTO, enquanto  membro  da  CPL,  também  teria  contribuído  para  a  fraude  do

processo licitatório Pregão Presencial n° 008/2013, vez que mesmo ciente do esquema, tinha

uma conduta absolutamente omissa, concordando em assinar os documentos que lhe foram

apresentados, conforme demonstrado no depoimento pessoal e interrogatório.

Sustentou que  Maria  José  seria  o  símbolo  da  fraude,  vez  que  anuiu  a

intenções alheias, sem entender a dimensão de tal fato para sua vida e para a vida dos

bacurienses. No entanto, a fidelidade ao grupo político a que pertence seria tão grande que

a  fez  assumir  o  risco  de  suas  escolhas,  assinando  documentos  referentes  a  um  ato

inexistente,  falseando  a  verdade,  incorrendo,  portanto,  em  atos  de  improbidade

administrativa.

Por outro lado, a defesa arguiu que a ré não teria praticado nenhum ato

que causasse prejuízo ao erário e muito menos qualquer ato que violasse os princípios da

administração pública, não tendo agido com dolo ou má-fé.

Sustentou a defesa que a elaboração do Edital (descrição do objeto, prazo

e condições, requisitos de habilitação, critérios para julgamento e condições de pagamento),

teria ficado a cargo do pregoeiro, considerado mais apto a responder eventuais impugnações

e esclarecer dúvidas, não havendo qualquer responsabilidade do réu, na fraude mencionada.
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Por  derradeiro,  aduziu  que  a  ré  não  praticou  ato  de  improbidade

administrativa, muito menos teve a intenção de praticá-lo, sendo que o ato imputado, no

caso dos autos, sequer teria existido. Pelo qual, pugnou pela improcedência do pedido.

Da  análise  dos  autos,  conclui-se  que  a  ré  MARIA  JOSÉ  DOS  SANTOS

NASCIMENTO,  na qualidade de Membro da CPL,  também foi  mera figura  decorativa  no

Pregão Presencial n° 008/2013, não tendo sido demonstrado de forma inequívoca que esta

tenha contribuído, de forma consciente, para a ocorrência de fraude.

Vislumbra-se da analise do depoimento pessoal e do interrogatório da ré,

que esta não possuía qualquer conhecimento de quais seriam suas funções como membro

da CPL, não possuindo capacitação técnica para o exercício da sua função.

De acordo com a prova oral produzida, a ré se mostrou completamente

alienada acerca do Pregão Presencial n° 008/2013, não conseguindo prestar informações

básicas como quais eram os documentos exigidos para as empresas para se habilitarem e

qual a empresa vencedora do certame. 

Informou que assinava documentos sem ler, por que confiava no pregoeiro

e no presidente da CPL, sendo que estes seriam os responsáveis pela condução do processo

licitatório.

O próprio Órgão Ministerial mencionado em suas derradeiras alegações que

esta “anuiu a intenções alheias, sem entender a dimensão de tal fato para sua vida e para a

vida dos bacurienses”, ou seja, não restou claro, no caso dos autos, o elemento volitivo de

sua conduta.

Vale ressaltar, também, que embora o art. 51, § 3º, da Lei n° 8.666/93

estabeleça que “os membros das comissões de licitação respondem solidariamente por todos

os atos praticados pela comissão, salvo se posição individual divergente estiver devidamente

fundamentada e registrada em ata lavrada na reunião em que tiver sido tomada a decisão”,

tal  disposição  não  parece  a  mais  adequada  para  o  caso  em  apreço,  pois  como

exaustivamente mencionado, a ré não possuía capacidade de entender o caráter de sua

conduta.

De todo o  arcabouço probatório,  se  vislumbrou que a  ré,  embora sem

capacidade técnica, simplesmente cumpriu ordem superior não manifestamente ilegal, tendo

sido  posta  por  seus  superiores  no  cargo  de  Secretária  da  CPL,  apenas  para  se  dar  a

aparência de que os trabalhos estavam sendo realizados de forma correta e transparente,

não havendo, portanto, que se falar em atos de improbidade administrativa, praticados por

ela.
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Desse modo,  outra não pode ser a conclusão, senão a de que a ré

não teve participação na fraude do Pregão Presencial n° 008/2013, uma vez que

não se evidenciou que esta contribuiu dolosa ou culposamente para o resultado. 

2.2.3.5 RAIMUNDO NONATO AMORIM COSTA –   MEMBRO DA EQUIPE DE APOIO

Segundo o Ministério Público, o réu RAIMUNDO NONATO AMORIM COSTA,

também teria participado da fraude no Pregão Presencial n° 008/2013, pois, como Chefe do

Gabinete  do Prefeito,  participaria  de  todas  as  discussões que envolvem a Prefeitura  de

Bacuri. 

Narrou o  Órgão Ministerial,  que o  réu,  à  época membro da equipe de

apoio,  teria  anuído ao ato fraudulento,  pois,  embora o processo licitatório  sequer tenha

acontecido, teria informado em sede de depoimento pessoal e interrogatório, que participou

do ato, tirando cópias de documentos.

De acordo com a defesa, contudo, o réu não teria praticado nenhum ato

que causasse prejuízo ao erário e muito menos qualquer ato que violasse os princípios da

Administração Pública, não tendo agido com dolo ou má-fé.

Sustentou a defesa que a elaboração do Edital (descrição do objeto, prazo

e condições, requisitos de habilitação, critérios para julgamento e condições de pagamento),

teria ficado a cargo do pregoeiro, considerado mais apto a responder eventuais impugnações

e esclarecer dúvidas, não havendo qualquer responsabilidade do réu, na fraude mencionada.

Aduziu,  ainda,  que o réu,  enquanto  como membro da equipe de apoio

jamais praticou qualquer ato decisório na condução Pregão Presencial n° 008/2013, sendo

seus  atos  limitados ao auxílio  administrativo  do pregoeiro,  portanto,  não teria  praticado

nenhum ato de improbidade, muito menos teve a intenção de praticá-lo, sendo que o ato

imputado, no caso dos autos, sequer teria existido. Pelo qual, pugnou pela improcedência do

pedido.

Especificados  os  posicionamentos  das  partes,  verifico,  quanto  ao  réu

RAIMUNDO NONATO AMORIM COSTA, então integrante da Equipe de Apoio do pregoeiro,

que no decorrer da instrução processual não se demonstrou de forma inequívoca que este

tenha contribuído, de forma consciente, para a ocorrência de fraude no Pregão Presencial n°

008/2013,  podendo  se  igualmente  considerado  mera  figura  decorativa  na  condução  do

certame.
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Em seu depoimento pessoal e interrogatório, o réu demonstrou que não

possuía qualquer conhecimento de quais seriam suas funções como integrante da Equipe de

Apoio do pregoeiro, não possuindo capacidade técnica para o exercício dessa função.

Vislumbra-se do teor das mencionadas provas orais que o réu, enquanto

chefe de gabinete do Prefeito sequer participou do pregão, uma vez que mencionou não

saber quais empresas participaram do certame; não lembrar se a empresa vencedora estava

presente e de não ter participado efetivamente da parte técnica.

A demonstrar que, de fato, o processo licitatório foi fraudado, esclareceu o

réu que não esteve presente no local onde teria ocorrido o pregão, ou seja, não lavrou a ata

de abertura, em que pese seu nome constar como quem a redigiu.

Destarte,  mencionou  que  só  assinou  documentos  após  a  realização  do

pregão, a pedido do pregoeiro, sendo que o contato não era feito pessoalmente, mas feito

mediante ligação telefônica.

Ressalte-se que a função do membro da equipe de apoio é realizar atos de

auxílio ao pregoeiro, sem caráter decisório, e sem avaliação de mérito no certame, como da

formalização  de  atos  processuais,  realização  de  diligências  diversas,  redação  de  atas,

relatórios e pareceres, o que não significa que seja isento de responsabilidade, porquanto

subsiste, em relação a cada membro da Equipe de Apoio, o dever de representar quando

vier  a  ter  conhecimento  de  irregularidades  praticadas,  respondendo  pela  omissão

eventualmente constatada. 

Contudo, pela peculiaridade do caso, verifica-se que tal entendimento não

se aplica ao réu,  considerando que este sequer participou diretamente da confecção do

processo licitatório, não tendo sido demonstrado dolo ou má-fé na sua conduta, mas apenas

o pronto atendimento a ordens de seus superiores.

Desse modo, outra não pode ser a conclusão, senão a de que a réu

não teve participação na fraude do Pregão Presencial n° 008/2013, uma vez que

não se evidenciou que este contribuiu dolosa ou culposamente para o resultado. 

2.2.3.6 ARCY FONSECA GOMES - ASSESSOR JURÍDICO 

Quanto ao réu ARCY FONSECA GOMES o Ministério Público manifestou-se

pela inviabilidade de sua condenação, em razão da inexistência de prova suficiente do dolo

na  sua  conduta,  além  de  haver  dúvidas  quanto  à  legitimidade  das  assinaturas  a  ele
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atribuídas,  constantes  no  Pregão  Presencial  n°  008/2013,  ante  a  impossibilidade  de

conclusão da perícia técnica.

A defesa do réu, por sua vez, seguiu o mesmo entendimento Ministerial,

mencionando que a falsificação de sua assinatura seria grosseira, demonstrando que não

teve participação nos fatos descritos na inicial, bem como não tendo sido demonstrado que

agiu com dolo ou culpa grave.

Ressaltou, ainda, que a responsabilidade do parecerista seria diferenciada,

concluindo, por tais fatos, a ação não merecer prosperar, devendo ser julgada improcedente,

sendo medida de justiça sua absolvição.  

Quanto  ao  réu  ARCY  FONSECA  GOMES,  como  bem  observado  pelo

Ministério Público e pela defesa, não há nos autos prova mínima de que tenha praticado o

ato imputado na inicial, havendo indícios que sua assinatura tenha sido falsificada, o que

sequer foi comprovado ante a impossibilidade de confecção de laudo de exame grafotécnico

conclusivo.

Desse modo, outra não pode ser a conclusão, senão a de que a réu

não teve participação na fraude do Pregão Presencial n° 008/2013, uma vez que

não se evidenciou que este contribuiu dolosa ou culposamente para o resultado. 

2.2.3.7 ANDREW FABRÍCIO FERREIRA DOS SANTOS

Narrou  o  Ministério  Público  que  o  réu  ANDREW  FABRÍCIO  FERREIRA

SANTOS,  sócio  administrador  da  empresa  vencedora  do  certame,  a  CONSERVIS,

CONSTRUÇÕES,  COMÉRCIO E  SERVIÇOS,  LTDA-ME,  na  medida  em que  aceitou  prestar

serviço fictício ao Município de Bacuri, sem a realização do procedimento licitatório devido,

locupletando-se indevidamente.

Sustentou que a empresa do réu atuou como mera intermediária entre a

Prefeitura  Municipal  e  aqueles  que  efetivamente  executaram  os  serviços,  sendo  de

conhecimento de todos os réus que os veículos contratados não dispunham de condições

operacionais para a execução do objeto do contrato.

Apontou elementos coletados no interrogatório do réu como o fato de não

conhecer a pessoa que teria lhe fornecido o atestado de capacidade técnica juntado ao

procedimento,  não  saber  qual  o  objeto  do  pregão,  além  de  outras  questões  básicas,

concluindo, desse modo, que este sequer esteve presente na fantasiosa sessão de abertura

das propostas.
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Aduziu,  ainda,  que  embora  a  empresa  não  tivesse  capacidade  técnica,

econômica e financeira, o réu anuiu com a participação no certame sabendo que não tinha

como cumprir o objeto. 

Por fim, mencionou o Ministério Público que a pessoa jurídica CONSERVIS,

CONSTRUÇÕES, COMÉRCIO E SERVIÇOS, LTDA-ME serviria apenas como uma espécie de

intermediária entre a Prefeitura e os reais prestadores do serviço, efetuando o seu sócio-

administrador pagamentos mensais nas contas bancárias dos motoristas, dos valores que

eram repassados pela Prefeitura, sendo que desse montante, ficaria, com 10%, ou seja, sem

nunca ter prestado qualquer serviço ao Município de Bacuri, recebeu valores estimados em

R$ 109.270,00 (cento e nove mil duzentos e setenta reais).

Na visão da defesa, no entanto,  em nada o réu teria contribuído para as

irregularidades do Pregão Presencial n° 008/2013, pois, não teve qualquer participação na

elaboração do Edital de convocação para o certame, ficando estes atos, exclusivamente, a

cargo da Administração Pública de Bacuri. 

Alega que não é verdadeira a imposição de que o pregão foi realizado com

o intuito  de direcionar  e  favorecer  a  empresa por  ele  gerida,  em detrimento  de outras

empresas interessadas e/ou cadastradas junto ao Município de Bacuri, não tendo contribuído

para fraudar o processo licitatório, mediante ajuste ou combinação com o intuito de obter

para si ou para outrem vantagem decorrente da adjudicação do objeto.

Sustentou que no caso, não haveria dolo ou má-fé por parte do réu, nem

danos ao erário, ou locupletamento ilegítimo, uma vez que os cofres do Município de Bacuri

não teriam sofrido prejuízo, pois, os serviços contratados teriam sido efetivamente prestados

a  justo  preço,  de  acordo  com  o  praticado  no  mercado,  conforme  notas  de  empenho,

juntadas às fls. 984/1013, o que desnaturaria o ato de improbidade administrativa imputado.

Desse  modo,  pugnou  a  defesa  pelo  reconhecimento  da  legalidade  da

contratação e pela improcedência da ação civil  pública,  arquivando-a, por  consequência,

bem como se efetuando o desbloqueio dos bens do réu.

Da análise do acervo probatório produzido nos autos, verifico que  o réu

ANDREW FABRÍCIO FERREIRA DOS SANTOS, também incorreu na prática de atos

de improbidade administrativa,  devendo a pessoa jurídica,  beneficiária  desses

atos, ser igualmente responsabilizada.

O  réu,  na  qualidade  de  sócio-administrador  da  empresa  CONSERVIS

CONSTRUÇÕES  E  COMÉRCIO  LTDA,  também foi  figura  determinante  para  a  fraude  no

Pregão Presencial n° 008/2013, pois permitiu que a empresa por ele gerida, embora sem
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capacidade técnica, material, econômico-financeira e humana, para a execução dos serviços,

participasse do certame.

Conforme já  explanado nos autos,  da  análise  dos atos  constitutivos  da

empresa CONSERVIS CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA-ME, acostado às fls. 383/388, se

verifica que não consta como atividade da empresa, serviços de locação de veículos para

transporte escolar.

No  caso,  as  atividades  da  empresa  estão  relacionadas  ao  ramo  da

construção civil, em todas as suas vertentes, aluguel de máquinas e equipamentos agrícolas,

sem operador, e locação de meios de transporte, sem condutor, portanto, sem qualquer

referência ao transporte escolar, que exige critérios e habilitações específicas para a sua

prestação. 

Ademais, verificou-se que, no caso, a empresa sequer dispunha de veículos

para a prestação dos serviços de transporte escolar, possuindo, apenas, um veículo em seu

nome, qual  seja um FIAT/STRADA WORKING, 2014,  cor  vermelha,  placa OXS 3191/MA,

chassi  9BD578341E7807968,  (fls.  425/428),  o  que  já  demonstra  sua  inaptidão  para

participar  do  Pregão  Presencial,  sendo  inadmissível  que  se  sagrasse  vencedora,  o  que

aconteceu. 

Ressalte-se que o sócio-administrador da empresa, ao ser ouvido em sede

de interrogatório, demonstrou, de forma cabal, que o processo licitatório em comento, de

fato, foi fraudado. Dentre os principais pontos de seu interrogatório, destacam-se:

“(...) QUE no Município de Bacuri, foi o vencedor do pregão para locação
de veículos para secretaria de educação para o transporte escolar; QUE
não lembra da especificação do objeto; QUE o valor do contrato era R$
600.000,00  (seiscentos  mil  reais);  QUE  não  se  recorda  de  quantas
empresas participaram, mas acredita que foram duas; QUE terceirizaria
o serviço; QUE na verdade a Secretaria de Educação que terceirizaria,
ficando por conta deles o pessoal a ser contratado; QUE a Secretária de
Educação entrou em contato, via telefone para informar que a Secretaria
de  Educação  contrataria  diretamente  o  serviço;  QUE  discordou,  mas
aceitou; QUE o dinheiro caia mensalmente na conta da empresa e era
sua função repassar aos contratados; QUE do total recebido, ficava com
10%,  repassando  90%  para  os  motoristas,  mediante  transferência
bancária, a partir de uma planilha remetida pela Prefeitura; QUE esteve
pessoalmente na ata de abertura do pregão mas não lembra em que
dependência física aconteceu, acreditando que tenha sido na Prefeitura;
QUE os réus WAGNO e GERSEN estavam presentes; QUE só houve lance
escrito; QUE comprovou sua capacidade financeira; QUE conhece Ariane
Ferreira Santos, que teria lhe dado o atestado de capacidade técnica,
mas  não  lembra  qual  atividade  era  exercida  por  ela;  QUE  todos  os
motoristas eram habilitados; QUE fez a supervisão se os motoristas eram
habilitados, se os veículos estavam de acordo com as normas do CTB, e
estava tudo correto;  QUE em todos os Municípios que trabalhou,  fez
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subcontratação  integral;  QUE  nos  outros  Municípios  era  ele  quem
escolhia os motoristas, sem interferência da Prefeitura; Que informou a
secretária  de  educação,  informalmente,  que  motoristas  não  tinham
habilitação; QUE a gerência dos atos negociais era feita por seu pai, que
é irmão do vice-prefeito; QUE seu pai era o gestor do contrato celebrado
entre  a  empresa  e  o  Município  de  Bacuri,  e  fazia,  inclusive,  as
transferências bancárias (...)”.

Da análise do interrogatório verifica-se que resta incontroversa a atuação

do réu na fraude do Pregão Presencial n° 008/2013, pois restou plenamente demonstrado

que  não  prestou  o  serviço  para  o  qual  foi  contratado,  servindo  a  empresa  por  ele

administrada como mera intermediária entre a Prefeitura e os reais prestadores do serviço,

populares  de  livre  escolha  da  Prefeitura  Municipal  e  da  Secretaria  Municipal  de  Bacuri,

mediante a retenção de 10% do valor repassado, qual seja R$ 109.270,00 (cento e nove mil

duzentos e setenta reais).

Em outras palavras, a empresa ré servia apenas para dar aparência de

legalidade às contratações diretas realizadas pela prefeitura de prestadores de serviço de

transporte, sem prestar nenhum serviço significativo, se locupletando, assim como seu sócio,

no percentual de 10% do total do contrato para isso.

O réu, pessoa física, portanto, era consciente da inaptidão, ausência de ca-

pacidade técnica, material, econômico-financeira e humana da empresa ré por ele gerida

para a execução dos serviços, tendo mesmo assim permitido que esta participasse do certa-

me, já com a certeza de que se sagraria vencedor e lucraria em detrimento do erário munici-

pal.

Ressalte-se que pelo teor do interrogatório em análise,  possivelmente a

sessão de abertura do pregão sequer existiu, pois, o réu não foi capaz de especificar o obje -

to; não se lembra do espaço físico onde ocorreu, mencionando que teria sido na Prefeitura,

quando, por outro lado, os demais réus indicam um escritório em outro endereço; que só fo-

ram feitos lances escritos, quando consta na ata que também ocorreram lances verbais, ou

seja, um rosário de contradições.

Consigne-se ainda como de significativo destaque a constatação do grau de

parentesco entre o réu e o vice-prefeito do Município, à época aliado dos réus, indicativo de

direcionamento e favorecimento na licitação, fato que se reforça quando réu menciona em

seu interrogatório que a gerência dos atos negociais da empresa era feita por seu pai, que é

irmão do vice-prefeito, sendo o seu genitor a pessoa designada para a gestão do contrato

celebrado entre a empresa e o Município de Bacuri, fazendo inclusive as transferências ban-

cárias.
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A tese defensiva de que não houve prejuízo aos cofres do Município de

Bacuri, pois, os serviços contratados teriam sido efetivamente prestados a justo preço, de

acordo  com  o  praticado  no  mercado,  conforme  notas  de  empenho,  juntadas  às  fls.

984/1013,  não  se  sustenta  diante  de  todo  o  acervo  probatório  produzido  em  sentido

contrário, não havendo idoneidade nas notas de empenho acostadas, como já demonstrado

nos autos.

Desse  modo,  cristalina  a  contribuição  do  réu  ANDREW FABRÍCIO

FERREIRA DOS SANTOS, na fraude do processo licitatório Pregão Presencial n°

008/2013, tendo agido dolosamente para a obtenção do resultado, qual seja lo-

cupletar-se de verbas pública indevidamente, tendo incorrido, portanto, em atos

de improbidade administrativa.

2.2.3.8 CONSERVIS CONSTRUÇÕES COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA-ME

De acordo com a tese Ministerial, a ré teria sido constituída para a prática

de atos de improbidade administrativa e criminosos, pois seria uma empresa de fachada que

possui objeto social  vasto, de construção civil  à locação de veículos,  fato corriqueiro em

fraudes licitatórias.

A corroborar que a empresa ré seria uma empresa de fachada, sustentou o

Ministério  Público  que  esta,  embora  tenha  sido  contratada  para  locar  veículos,  possuía

apenas uma Fiat/Strada registrada no DETRAN/MA. 

Ademais, o atestado de qualificação da empresa não teria qualquer relação

com o transporte escolar, não tendo sido sequer reconhecido pelo sócio-administrador da

empresa.

Segundo  o  Ministério  Público,  ainda  que  se  cogite  a  hipótese  de

subcontratação, os veículos do termo de referência e os listados pela Prefeitura Municipal,

não  se  compatibilizariam.  A empresa  seria  apenas  uma intermediária  entre  a  Prefeitura

Municipal e as pessoas que executaram os serviços, tendo obtido o lucro de 10% do valor do

contrato de R$ 1.092.700,00 (um milhão noventa e dois mil e setecentos reais), ou seja, R$

109.270,00 (cento e nove mil, duzentos e setenta reais).

Por tais motivos, o Órgão Ministerial sustentou que no caso, não sendo

possível o ressarcimento ao erário pela empresa, seria imperiosa a aplicação da teoria da

desconstituição  da  personalidade  jurídica,  a  fim  de  evitar  o  prejuízo  ao  erário  e  a
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impunidade, tão comum em desvios de verba pública, atingindo o patrimônio dos sócios da

empresa, pois, a responsabilidade desta seria evidente. 

De acordo com a defesa, em nada a ré teria contribuído nas irregularidades

do Pregão Presencial n° 008/2013, pois, não teve qualquer participação na elaboração do

Edital  de  convocação  para  o  certame,  ficando  estes  atos,  exclusivamente,  a  cargo  da

Administração Pública de Bacuri. 

Alega que não é verdadeira a imposição de que o pregão foi realizado com

o  intuito  de  direcionar  e  favorecer  a  empresa  ré,  em  detrimento  de  outras  empresas

interessadas e/ou cadastradas junto ao Município de Bacuri,  não tendo contribuído para

fraudar o processo licitatório, mediante ajuste ou combinação com o intuito de obter para si

ou para outrem vantagem decorrente da adjudicação do objeto.

Sustentou que no caso, não haveria danos ao erário ou locupletamento

ilegítimo, uma vez que os cofres do Município de Bacuri não teriam sofrido prejuízo, pois, os

serviços contratados teriam sido efetivamente prestados a justo preço, de acordo com o

praticado  no  mercado,  conforme  notas  de  empenho,  juntadas  às  fls.  984/1013,  o  que

desnaturaria o ato de improbidade administrativa imputado. 

Desse  modo,  pugnou  a  defesa  pelo  reconhecimento  da  legalidade  da

contratação e pela improcedência da ação civil pública, arquivando-a.

Como  a  defesa  da  empresa  CONSERVIS  CONSTRUÇÕES  COMERCIO  E

SERVIÇOS LTDA-ME foi apresentada de forma conjunta a defesa do réu ANDREW FABRÍCIO

FERREIRA  DOS  SANTOS,  utilizando-se,  inclusive,  dos  mesmos  argumentos,  considero

desnecessário fazer aprofundamentos.

In  casu,  restou  evidente  que  a  empresa CONSERVIS  CONSTRUÇÕES

COMERCIO E SERVIÇOS LTDA-ME funcionou com uma empresa de fachada na execução do

contrato oriundo do Pregão Presencial n° 008/2013, tendo se utilizado do seu nome, apenas

para conferir ao processo licitatório uma aparência de legitimidade.

Esta é a única conclusão quando se verifica que a referida empresa embora

sem capacidade técnica,  material,  econômico-financeira e humana,  para a execução dos

serviços, participou e venceu o certame licitatório.

Conforme  explanado,  quando  da  individualização  da  conduta  do  réu

ANDREW FABRÍCIO FERREIRA DOS SANTOS, sócio-administrador da empresa ré, esta não

possuía dentre seus atos constitutivos a atividade de locação de veículos para transporte

escolar. 
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Restou  demonstrado,  ao  contrário,  que  apenas  possuía  um  veículo

registrado  no  DETRAN/MA,  como  de  sua  propriedade,  o  que  por  si  só,  demonstra  sua

inaptidão  para  participar  do  Pregão  Presencial,  sendo  mais  inadmissível,  ainda,  que  se

sagrasse vencedora, o que de fato aconteceu.

O  interrogatório  do  réu  ANDREW  FABRÍCIO  FERREIRA  DOS  SANTOS

também deixa claro qual era a finalidade da empresa ré no pregão em referência, quando

menciona:

“(..) QUE na verdade a Secretaria de Educação que terceirizaria, ficando
por  conta  deles  o  pessoal  a  ser  contratado;  QUE  a  Secretária  de
Educação  entrou  em  contato,  via  telefone,  para  informar  que  a
Secretaria  de  Educação  contrataria  diretamente  o  serviço;  QUE
discordou, mas aceitou; QUE o dinheiro caia mensalmente na conta da
empresa  e  era  sua  função  repassar  aos  contratados;  QUE  do  total
recebido,  ficava  com  10%,  repassando  90%  para  os  motoristas,
mediante transferência bancária, a partir de uma planilha remetida pela
Prefeitura (...)”

Portanto,  plenamente demonstrado que a empresa ré serviu como

uma  empresa  de  fachada,  vez  que  não  prestou  o  serviço  para  o  qual  foi

contratada,  servindo  como  mera  intermediária  entre  a  Prefeitura  e  os  reais

prestadores do serviço, mediante a retenção de 10% do valor repassado, qual

seja R$ 109.270,00 (cento e nove mil duzentos e setenta reais), deve esta, por ter

sido  beneficiária  do  esquema  fraudulento,  sofrer  as  penalidades  da  Lei  de

Improbidade.

2.2.3.9  CÉLIA  VITÓRIA  NERY  DA  SILVA  –  EX-  SECRETÁRIA  MUNICIPAL  DE

EDUCAÇÃO

De acordo com o Ministério Público, a ré CÉLIA VITÓRIA NERY, enquanto

Secretaria Municipal de Educação, além de saber da fraude no processo licitatório Pregão

Presencial n° 008/2013 e permitir sua ocorrência, teria atuação direta na referida fraude.

Narra que segundo o interrogatório do réu ANDREW FABRÍCIO FERREIRA

DOS  SANTOS,  seria  ela  quem  teria  feito  a  ligação  para  informá-lo  que  a  escolha  dos

motoristas  que  prestariam o serviço  seria  da  Prefeitura,  indicando  ter  ciência  de que  a

contratação da empresa CONSERVIS seria apenas fantasiosa.

Ademais,  aduziu  que  a  ré  sabia  da  precariedade  do  transporte  escolar

prestado no Município, e, inclusive, da existência de “paus-de-arara”, pois ela própria teria

enviado  ao  Ministério  Público  a  lista  dos  veículos  que  prestavam serviço  de  transporte
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escolar, constando na lista, inclusive, anotações relativas às contas correntes dos motoristas,

em que os valores seriam depositados e aparentemente o período de contratação.

Por  fim,  sustentou  que  o  efetivo  controle  da  prestação  do  serviço  era

realizado  pela  Prefeitura,  em  especial  pela  ré,  restando  comprovado,  portanto,  um

comportamento ativo na prestação de serviço de transporte escolar e, de outro lado, omisso

em relação à segurança dos alunos.

Para a defesa da ré, no entanto, a fraude no pregão não lhe pode ser

imputada, pois, não participou de nenhuma fase do processo licitatório, pois sequer o ato

inicial da fase preparatória, que é a justificativa para a contratação, teria sido efetivado por

ela, tendo sido este atribuído à Secretária Municipal de Planejamento, Orçamento e Gestão,

Dalcinete Ribeiro Oliveira.

Alegou, ainda, que a ré não agiu com dolo ou má fé e que a inicial sequer

teria narrado o elemento volitivo na sua conduta. Nesse passo, aduziu que a ré não praticou

ato de improbidade administrativa, muito menos teve a intenção de praticá-lo, sendo que o

ato  imputado,  no  caso  dos  autos,  sequer  teria  existido,  razão  por  que,  pugnou  pela

improcedência do pedido.

Em que pese os argumentos da defesa, da análise do acervo probatório

produzido  nos  autos,  verifico  que  a  ré  CÉLIA  VITÓRIA  NERY  DA  SILVA,  também

incorreu na prática de atos de improbidade administrativa.

A ré, na qualidade de Secretária Municipal de Educação, embora não tenha

participado diretamente da confecção do processo licitatório fraudulento, teve participação

direta na execução do contrato, dele oriundo.

A principal prova produzida nesse sentido trata-se do interrogatório do réu

ANDREW FABRÍCIO FERREIRA DOS SANTOS, no qual menciona: 

“(..) QUE na verdade a Secretaria de Educação que terceirizaria,
ficando  por  conta  deles  o  pessoal  a  ser  contratado;  QUE  a
Secretária  de Educação  entrou em contato,  via  telefone para
informar que a Secretaria de Educação contrataria diretamente
o  serviço;  QUE  discordou,  mas  aceitou;  QUE  o  dinheiro  caia
mensalmente na conta da empresa e era sua função repassar
aos  contratados;  QUE  do  total  recebido,  ficava  com  10%,
repassando  90%  para  os  motoristas,  mediante  transferência
bancária, a partir de uma planilha remetida pela Prefeitura (...)
QUE em todos os Municípios que trabalhou, fez subcontratação integral;
QUE nos outros Municípios era ele quem escolhia os motoristas,  sem
interferência da Prefeitura; Que informou a secretária de educação,
informalmente, que motoristas não tinham habilitação;”
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Da análise do trecho do depoimento, verifica-se a atuação direta da ré

CÉLIA VITÓRIA NERY DA SILVA no esquema que fraudou o Pregão Presencial n° 008/2013,

pois, ao mencionar que contrataria diretamente os motoristas que prestariam serviço de

transporte  escolar,  revela  que  tinha  conhecimento  de  que  a  contratação  da  empresa

CONSERVIS seria meramente fantasiosa.

A corroborar esta constatação, destaca-se, ainda o trecho do interrogatório

do Prefeito Municipal, no qual menciona que a contratação foi feita parte pela Secretaria de

Educação, parte pela empresa.

O dolo na conduta da ré se evidencia quando se verifica as reais condições

do  serviço  de  transporte  escolar  prestado,  no  caso,  faziam  parte  da  frota,  veículos

inapropriados, como 07 (sete) D20’s (“pau de arara”), e 12 (doze) motocicletas, além do fato

de que dos 33 (trinta e três) condutores desses veículos, apenas 10 (dez) eram habilitados,

sendo  que  somente  05  (cinco),  possuíam  habilitação  na  categoria  “D”,  fatos  de  livre

conhecimento da ré.

Desta feita, em que pese o exacerbado dispêndio ao erário Municipal, não

houve a execução do contrato, nos moldes em que foi licitado, muito pela participação direta

da ré, que era uma das responsáveis pela escolha e contratação dos veículos e motoristas

que executariam o serviço, colocando as crianças e adolescentes da rede escolar municipal

em situação de risco. 

Desse  modo,  verifico  que a ré incorreu em atos  de improbidade

administrativa,  vez  que  dolosamente  permitiu  que  terceiro  enriquecesse

ilicitamente, causando lesão ao erário municipal no valor do contrato, além de ter

violado  princípios  constitucionais  orientadores  da  Administração  Pública,  ao

praticar  ato  visando  fim  proibido  em  lei  ou  regulamento  ou  diverso  daquele

previsto, na regra de competência.

2.2.3.10 JOSÉ BALDOÍNO DA SILVA NERY – PREFEITO MUNICIPAL

Segundo  o  Ministério  Público,  o  réu  JOSÉ  BALDOÍNO DA SILVA NERY,

enquanto Prefeito Municipal de Bacuri e gestor público teria o poder-dever de bem gerir a

coisa pública, efetuando a contratação de serviços e bem administrando as verbas públicas,

em especial, decorrentes de processos licitatórios que atendam aos procedimentos da Lei n°

8.666/93.
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No  entanto,  no  presente  caso,  mesmo  ciente  deste  dever,  realizou

despesas públicas mediante processo de licitação fraudulento.  

Aduziu  que  o  réu,  enquanto  Prefeito  e  ordenador  de  despesas  foi  o

responsável  pela  homologação  do  Pregão  Presencial  n°  008/2013,  mesmo  ciente  da

montagem do certame, chegando a tal conclusão pelo fato do réu, assim como a Secretária

Municipal  de  Educação indicar  quais  proprietários  de  veículos  prestariam os serviços  de

transporte escolar.

 Sustentou que os referidos veículos não preenchiam os requisitos legais de

segurança  e  adequação  para  o  transporte  escolar,  fato  público  e  notório,  portanto  de

conhecimento do réu, razão por que teria praticado improbidade administrativa por omissão.

Alegou, além disso, que o réu autorizou a contratação de empresa para a

locação de veículos, sem que essa empresa tivesse veículos, mesmo não havendo previsão

contratual de subcontratação, sendo de seu conhecimento que essa empresa pertencia ao

sobrinho do vice-prefeito, portanto, violando os princípios da isonomia e da impessoalidade

por tê-lo privilegiado. 

Destacou que a conduta atribuída ao réu de frustrar a licitude de processo

licitatório  ante  a  realização  de  despesas  e  gastos  públicos  mediante  processo  licitatório

fraudulento  demonstraria  mais  uma  vez  que  a  ativa  disposição  para  contribuir  com

privilégios e malfazejo em detrimento à igualdade de oportunidades daqueles que queriam

contratar ou prestar serviços para o Município.

Por  derradeiro,  argumentou  que  ainda  que  o  réu  alegue  total

desconhecimento da fraude, sua responsabilidade também se caracterizaria por sua omissão

à negativa de anulação da licitação, pois a ele competia recusar a homologação, sendo esta,

justamente a fase em que se verifica a licitude do certame. Desse modo, ao réu, caberia

rejeitar o Pregão Presencial n° 008/2013, vez que só poderia homologar ato válido.

Por tais  práticas,  pugnou o Órgão Ministerial  pela procedência da ação,

com a condenação do réu pela prática de atos de improbidade administrativa, previstos no

art. 10, VIII e art. 11, incisos I, II e IV, da Lei n° 8.429/92.

Na  ótica  da  defesa  do  réu,  contrariamente,  este  não  teria  praticado

nenhum ato que causasse prejuízo ao erário, e muito menos teria praticado qualquer ato

que violasse os princípios da Administração Pública.

Frisou  que  a  empresa  CONSERVIS  CONSTRUÇÕES,  COMÉRCIO  E

SERVIÇOS  LTDA-ME,  participou  legalmente  do  certame,  no  qual  logrou  êxito  e  saiu

vencedora  para  locar  veículos,  motocicletas  e  máquinas  pesadas,  por  ter  cumprido  as
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exigências do Edital e por ter apresentado a melhor proposta para a Administração Pública,

cujo valor do contrato foi R$ 1.092.700,00 (um milhão, noventa e dois mil e setecentos

reais), dos quais só teriam sido gastos, efetivamente R$ 891.410,00 (oitocentos e noventa e

um mil. quatrocentos e dez reais).

Sustentou que as irregularidades verificadas na licitação, acaso existentes,

teriam caráter  eminentemente formal  e de natureza sanável,  não tendo havido nenhum

prejuízo  ao  erário  municipal,  e  que  algumas  das  irregularidades  apontadas  no  relatório

técnico da PGJ/MA sequer existiram, a exemplo da ausência de publicação do aviso contendo

o resumo do edital e da ausência de empenho, vez que de fato teria havido a publicação no

Mural da Prefeitura, em órgão oficial de imprensa e em jornal de grande circulação, bem

como os valores pagos, teriam sido devidamente empenhados.

Aduziu que o réu, embora na qualidade de Prefeito Municipal, e como tal, o

único  autorizado por lei  para homologar o certame,  seria  leigo nas ciências contábeis  e

jurídicas,  tendo  se  valido  de  uma  assessoria  técnica  que  acreditava  estar  realizando  e

executando  todos  os  procedimentos  legais,  os  quais  acredita  terem  sido  efetivamente

obedecidos, não havendo nada nos autos que apontem para o elemento subjetivo de sua

conduta, consubstanciado no dolo ou má-fé.

Ao  contrário,  haveria  provas  irrefutáveis  de  os  recursos  públicos  foram

efetivamente aplicados nos serviços contratados. 

Criticou o uso da prova consistente no parecer técnico da PGJ/MA, pois

esta prova unilateral seria a única nos autos a apontar que o processo licitatório havia sido

fraudado.

Destacou que,  ainda que tais  atos tenham ocorrido,  o que se admitiria

apenas para ilustrar, eles poderiam se afigurar um ilícito cometido pela Municipalidade, cuja

administração  cabia  ao  réu,  mas  não  chegaria  a  adentrar  os  domínios  da  improbidade

administrativa.

Nesse quadro, a mera conduta ilegal atribuída ao Município poderia ser

resolvida  por  ação  civil  pública  movida  em face  do  ente  político,  mas  não  chegaria  a

configurar ato de improbidade administrativa por parte do alcaide.

Levantou que na espécie, haveria imputações genéricas, não cuidando o

Parquet, de comprovar a figura ímproba do réu, com o claro delineamento do ânimo de sua

conduta, soando inequívoco que este só agiu nos estritos termos da legalidade e nos limites

do poder que o cargo lhe conferia.
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Nesse  passo,  afirmou  categoricamente  que  o  réu  não  praticou  ato  de

improbidade administrativa, muito menos teve a intenção de praticá-lo, sendo que o ato

imputado, no caso dos autos, sequer teria nem existido. 

Por fim, alegou que o réu e demais agentes públicos sempre buscaram

resolver a deficiência no transporte escolar no Município de Bacuri, e pelos motivos acima

elencados, pugnou que fosse julgado improcedente o pedido, ante a inexistência de ato de

improbidade administrativa, por ele praticado.

Contudo, não obstante a argumentação defensiva, da análise do

acervo probatório produzido nos autos, verifico que o réu JOSÉ BALDOÍNO DA

SILVA NERY também incorreu na prática de atos de improbidade administrativa. 

Conforme explanado, o réu, na qualidade de Prefeito Municipal de Bacuri,

era a autoridade superior  ou competente do Pregão Presencial  n° 008/2013,  ou seja,  a

autoridade máxima dentro da estrutura do pregão.

Competia  ao  réu  atuar  durante  todo  o  certame,  utilizando-se  de  seus

poderes  decisórios  e  fiscalizatórios,  sendo  a  sua  principal  função,  verificar  a  licitude  do

pregão, para em seguida,  homologar o resultado da licitação e promover a celebração do

contrato ou rejeitá-lo.

A  partir  das  provas  existentes  nos  autos,  verifica-se  que  o  réu,  não

observou tais determinações, haja vista ter homologado o certame e celebrado o contrato

com empresa CONSERVIS CONSTRUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS LTDA-ME, em que pese o

processo licitatório Pregão Presencial n° 008/2013, estar carreado de vícios, os quais foram

determinantes para a ocorrência de fraude.

Os  vícios  em  referência,  conforme  explanado  nos  autos,  seriam

irregularidades de natureza documental, mas também a subcontratação integral do

serviço de transporte escolar por empresa sem capacidade técnica, material, econômico-

financeira  e  humana,  que  somados  as  condições  precárias  da  prestação  do  serviço  de

transporte escolar no município de Bacuri, demonstrariam que o pregão foi fraudado, além

da omissão no dever de fiscalização da execução do contrato.

A atuação direta do réu na fraude mencionada torna-se evidente, quando,

se verifica que este nomeou pessoas manipuláveis, sem qualquer capacitação técnica para

atuarem na condução do pregão, como os membros da CPL, no caso, as rés FLÁVIA REGINA

ASSUNÇÃO AZEVEDO e MARIA JOSÉ DOS SANTOS NASCIMENTO e o integrante da equipe

de apoio do pregoeiro RAIMUNDO NONATO AMORIM, utilizando-se de tal prerrogativa, para

tentar demonstrar que o pregão referenciado se realizava normalmente.  
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Em sede de interrogatório, o réu tentou se eximir de sua responsabilidade,

mas confirmou a existência de irregularidades, alegando:

QUE o pregão foi feito para realização do transporte escolar; Que não
tinha conhecimento de quem era o efetivo responsável  pelo processo
licitatório,  não  sabe explicar  como o  procedimento  era  feito;  Que  as
pessoas que foram nomeadas pela prefeitura seriam as que poderiam
detalhar como foi realizado o processo; QUE sua participação seria dar
ciência  a autorizar a CPL a contratar a empresa;  QUE não participou
diretamente do certame; QUE fez a adjudicação do processo ao final;
QUE não verificou os termos, pois não teria conhecimento técnico; QUE
essa função seria dos membros da CPL; QUE não tinha conhecimento do
porte,  da  capacidade  técnica  da  empresa;  QUE  só  conheceu  o
proprietário da empresa no decorrer da contratação; QUE a empresa se
comprometeu a prestar serviço de locação do transporte escolar; QUE
não  sabe  se  os  veículos  pertenciam  à  empresa,  mas  sabe  que  ela
prestou  o  serviço;  QUE  não  conhecia  a  estrutura  de  transporte  da
empresa;  QUE devido a carência de motoristas e de veículos de
qualidade  no  Município,  a  contratação  foi  feita  parte  pela
Secretaria de Educação, parte pela empresa CONSERVIS; QUE foi
fornecida pelo governo do Estado uma portaria de outubro de 2010,
dizendo que em caráter  excepcional  poderia ser utilizado  transporte
pau  de  arara  (f1000,  d’20),  e  com  a  deficiência  em  fornecer
transporte,  fizeram  a  contratação;  QUE  os  motoristas  eram  os
próprios  donos  dos  veículos;  QUE  seria  uma  exigência  da
própria  comunidade  a  qual  pedia  que  o  motorista  fosse  de
confiança;  QUE  os  preços  pagos  seriam  de  acordo  com  a
distância  percorrida  e  o  consumo  de  combustível;  QUE  a
Prefeitura  transferia  mensalmente  a  quantia  de  R$ 60.000 a
empresa  que  repassava  aos  motoristas;  QUE  tinha
conhecimento  de  que  os  veículos  que  prestavam  serviços
estavam em desacordo com as  normas  do    CTB  ,  mas  como o
Secretário Estadual  de Educação,  teria dado autorização para
que se conduzisse os alunos em pau de arara, achou uma certa
credencial, o que somado as dificuldades de locar veículos de
qualidade, desencadeou na utilização desses transportes (...)”

Da  análise  do  interrogatório  em  referência,  bem  como  as  alegações

derradeiras  da  defesa,  verifica-se  que  o  réu  tenta  transparecer  que  não  teria  qualquer

responsabilidade, vez que seria leigo nas ciências contábeis e jurídicas, tendo se valido de

uma  assessoria  técnica  que  acreditava  estar  realizando  e  executando  todos  os

procedimentos legais, tese essa que não se sustenta, dada a natureza do cargo que exercia,

de Prefeito Municipal, gestor-mor da coisa pública, incluindo o controle do erário, não se

permitindo alienação.

Quanto às demais teses defensivas, de que haveria provas irrefutáveis da

aplicação efetiva dos recursos nos serviços contratados, e que não deveria se considerar

prova  unilateral,  consistente  no  parecer  técnico  da  PGJ,  verifico  que  estas  já  foram
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devidamente  superadas  nesta  sentença,  tendo  sido  amplamente  oportunizado  o  seu

contraditório durante o trâmite processual.

Restou demonstrado que o serviço de transporte escolar no Município era

realizado  de  forma  precária,  sendo  que  no  caso,  faziam  parte  da  frota,  veículos

inapropriados, como 07 (sete) D20’s (“pau de arara”), e 12 (doze) motocicletas, além do fato

de que dos 33 (trinta e três) condutores desses veículos, apenas 10 (dez) eram habilitados,

sendo  que  somente  05  (cinco),  possuíam  habilitação  na  categoria  “D”,  fatos  de  total

conhecimento do réu, como o mesmo confessa.

O  próprio  réu  confessa  que  sabia  que  a  escolha  dos  motoristas  e

proprietários de veículos era feita de forma direta pela Prefeitura ao afirmar que estes eram

contratados  de  acordo  com  a  vontade  das  comunidades,  se  servindo  de  um  serviço

contratado para fazer política e agradar os cidadãos Bacurienses.

A referida prática é condenável, pois, na prática, a fraudulenta contratação

do serviço serviu  de fato como cabide de empregos para  amigos e  aliados do governo

municipal  ou  mesmo pessoas  que  são bem quistas  por  algumas  comunidades  com fins

eleitoreiros, infringindo o princípio da impessoalidade, sendo este o objetivo maior, ainda

que em detrimento da segurança dos usuários do serviço público, no caso, estudantes, em

sua maioria, crianças e adolescentes.

Ponto ainda mais grave é a declaração do réu de como eram realizados os

pagamentos dos motoristas contratados. Segundo narrou, estes eram pagos de acordo com

a  quilometragem  rodada  e  o  consumo  de  combustível,  o  que  demonstra  que  tinha,

juntamente com a secretária municipal de educação, o total controle e manuseio da verba

destinada ao cumprimento do contrato de forma direta e pessoal.

Desse modo, restou comprovado, ao se analisar conjuntamente os

depoimentos  do  réu  JOSE  BALDOÍNO  DA  SILVA  NERY  e  do  réu  ANDREW

FABRÍCIO FERREIRA SANTOS, que a Prefeitura Municipal, por meio da Secretaria

Municipal de Educação, geria diretamente 90% (noventa por cento do valor do

contrato), realizando livremente pagamentos a pessoas determinadas e segundo

seus próprios critérios, sem respeitar um tabelamento prévio de preços e sem que

houvesse  qualquer  fiscalização  ou  mesmo  prestação  de  contas  desse  vultoso

recurso.

Por fim, o argumento de que teria sido autorizado pelo Secretário Estadual

de Educação para que realizasse a condução alunos em veículos ”pau de arara”, beira o
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absurdo,  considerando  que  ainda  que,  em  remota  possibilidade,  tivesse  ocorrido,  a

mencionada autorização seria ilegal por violar disposições do Código de Trânsito Brasileiro.

Corroborando  o  entendimento  de  que  o  argumento,  por  si  só,  não  se

sustenta,  está  o  fato  de  no  processo  licitatório  forjado,  em  nenhum momento,  ter  se

especificado esse tipo de transporte como uma espécie a ser contratada, o que revela que o

réu tinha pleno conhecimento de que esse tipo de contratação era ilícita.

Desta  feita,  em  que  pese  o  exacerbado  comprometimento  do  erário

municipal, conclui-se que não houve a execução do contrato, nos moldes em que foi licitado,

muito pela participação direta do réu, que além de homologar o certame, seria um dos

responsáveis  pela  escolha  e  contratação  dos  veículos  e  motoristas  que  executariam  o

serviço, mesmo ciente das irregularidades ocorridas, pouco se importando com o risco a que

submeteria as crianças e adolescentes da rede escolar municipal. 

Desse modo,   verifico que o réu JOSÉ BALDOÍNO DA SILVA NERY

incorreu em atos de improbidade administrativa, vez que dolosamente participou

para a frustração da licitude  de processo licitatório,  causando lesão ao erário

municipal,  na  monta  de  R$  1.092.700,00  (um  milhão  noventa  e  dois  mil  e

setecentos reais), além de ter violado princípios constitucionais orientadores da

Administração Pública  .

 3- DISPOSITIVO

Diante  do  exposto,  e  por  tudo  mais  que  dos  autos  consta,  JULGO

PARCIALMENTE  PROCEDENTE  a  pretensão  condenatória  deduzida  na  inicial  e,  por

consequência,  ABSOLVO os réus FLÁVIA REGINA ASSUNÇÃO DE AZEVEDO; MARIA JOSÉ

DOS  SANTOS  NASCIMENTO;  RAIMUNDO  NONATO  AMORIM  COSTA;  e  ARCY  FONSECA

GOMES; e  CONDENO os requeridos,  WAGNO SETÚBAL DE OLIVEIRA, Pregoeiro do

Município de Bacuri, por violação às normas contidas nos artigos 10, VIII e 11, incisos I,

II  e  IV,  da  Lei  8.429/92;  GERSEN JAMES CORREIA  CHAGAS,  Presidente  da  CPL  e

Integrante da Equipe de Apoio, por violação às normas contidas nos artigos 10, VIII e 11,

incisos  I,  II  e  IV,  da  Lei  8.429/92,  ANDREW FABRÍCIO FERREIRA SANTOS,  sócio-

proprietário da empresa, CONSERVIS CONSTRUÇÕES COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA-ME, por

violação à norma contida no art. 10, inciso VIII, da Lei 8.429/92; CÉLIA VITÓRIA NERY

DA SILVA, ex-secretária municipal de saúde do município de Bacuri, por violação às normas

contidas nos artigos 10, VIII e XII, e 11, incisos I e II, da Lei 8.429/92;  JOSÉ BALDOÍNO

DA SILVA NERY, Prefeito Municipal de Bacuri, por violação às normas contidas nos artigos

10,  VIII  e  XII,  e  11,  incisos  I  e  II,  da  Lei  8.429/92,  além da  empresa  CONSERVIS
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CONSTRUÇÕES COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA-ME, por violação à norma contida no

art. 10, inciso VIII, da Lei 8.429/92.

Outrossim,  considerando a  extensão  do dano causado à coletividade,  a

gradação da improbidade praticada, sua repercussão no erário público, bem como as demais

diretrizes  normativas  insculpidas  no artigo  12,  incisos  II  e  III  e  parágrafo  único  da Lei

8.429/1992,  APLICO  AOS  REQUERIDOS  CONDENADOS  AS  SEGUINTES

PENALIDADES: 

I) No que se refere ao ressarcimento integral do dano, determino aos

condenados o ressarcimento integral do valor do contrato, qual seja, R$ 1.092.700,00 (um

milhão, noventa e dois mil e setecentos reais), no percentual de 90% (noventa por cento)

aos reús  CÉLIA VITÓRIA NERY DA SILVA  e JOSÉ BALDOÍNO DA SILVA NERY, de

modo solidário, e no percentual de 10% (dez por cento), também solidariamente,

aos réus ANDREW FABRÍCIO FERREIRA SANTOS e a CONSERVIS CONSTRUÇÕES

COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA-ME;

II) Condeno ainda os réus, pessoas físicas, à perda de suas respectivas

funções públicas, caso ainda a detenham; 

III)Considerando a gravidade das consequências geradas pelo ato ímpro-

bo, bem com sua extensão, determino a suspensão dos direitos políticos pelo período máxi-

mo, qual seja, de 08 (oito) anos para todos os réus, com exceção da pessoa jurídica, por ser

esta penalidade incompatível com sua natureza.

IV)  Multa civil, a ser paga solidariamente por todos os condenados, inclu-

indo a pessoa jurídica, no valor correspondente a 01 (uma) vez o valor do dano, qual seja,

R$ 1.092.700,00 (um milhão, noventa e dois mil e setecentos reais), devidamente corrigida

monetariamente, pelo INPC, e juros moratórios de 1,0% ao mês, contados da época dos fa-

tos (ABRIL/2014) até a data do efetivo pagamento. Em relação à ré, pessoa jurídica, CON-

SERVIS CONSTRUÇÕES COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA-ME, determino, para efeito de

pagamento da multa civil, bem como para ressarcimento integral do erário, a desconsidera-

ção da pessoa jurídica, devendo em caso de ausência de patrimônio a dívida recair sobre os

seus sócios-administradores, ainda que não tenham sido condenados por esta sentença.

V) Proibição a todos os condenados, incluindo a pessoa jurídica, de con-

tratar com o poder público ou receber benefícios ou incentivos fiscais ou creditícios, direta ou

indiretamente, ainda que seja por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio majoritá-

rio, pelo período de 03 (três) anos.

4- DISPOSIÇÕES FINAIS
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a) A multa  civil  deverá ser  revertida em favor dos cofres da Prefeitura

Municipal de Bacuri, nos termos do que preceitua o art. 18 da Lei nº. 8.429/92 10, tendo em

vista que os valores já estavam incorporados ao patrimônio do Ente Municipal.

b) Intime -se o Ministério Público Estadual.

c) Intime-se o Município de Bacuri (MA), a fim de que tome conhecimento

da presente sentença.

d) Custas processuais por conta dos condenados.

e)  Após o trânsito em julgado da sentença, oficie-se aos órgãos estatais,

remetendo-lhes  cópia  dessa  decisão,  para  os  fins  de  direito  e,  especialmente,  para  as

anotações,  nos registros  respectivos,  da proibição acima determinada,  como ao Tribunal

Regional Eleitoral – TRE/MA e ao Cartório da 107ª Zona Eleitoral, acerca da suspensão dos

direitos  políticos  pelo  prazo  epigrafado,  nos  termos  do  art.  15,  V,  e  art.  37,  §  4º,  da

Constituição Federal e art. 71, inciso II, do Código Eleitoral.

f)  Revogo  a  decisão  de  fls.  1359/1366,  no  que  tange  à

determinação do trâmite em segredo de justiça, por entender não mais subsistirem as

razões que a ensejaram, devendo ser realizado a devida alteração no status processual no

sistema THEMIS;

g) Determino o cumprimento do requerimento do Ministério Público às fls.

1661/1666;

f) Em relação ao pedido de fls. 1657/1658, mantenho incólume a decisão

de  manter  indisponíveis  os  bens  do  réu  ANDREW  FABRÍCIO  FERREIRA  SANTOS  e

CONSERVIS,  CONSTRUÇÕES,  COMÉRCIO  E  SERVIÇOS  LTDA.,  ante  o  teor  da  presente

sentença;

g) No que tange o requerimento das fls. 1671/1675, determino à

Secretaria Judicial o não cumprimento dos pleitos, ante a manifesta ilegitimidade

da parte requerente, bem como em razão de a partir desse momento o processo

se tornar público, conforme alínea “f” dessas disposições finais.

Com o trânsito em julgado, inclua-se a presente condenação no

10 PROCESSUAL  CIVIL.  AGRAVO  DE  INSTRUMENTO.  IMPROBIDADE  ADMINISTRATIVA.  PENA  DE  MULTA.
DESTINAÇÃO. ENTE PREJUDICADO. ARTIGOS 12 E 18 DA LEI 8.429/92. 1. A multa fixada na sentença condenatória por
ato de improbidade deve ser revertida ao ente prejudicado pelo ato ímprobo. Exegese dos artigos 12 e 18 da Lei 8.429/92. 2.
"O produto da multa civil deve ser destinado à pessoa jurídica que sofreu a lesão patrimonial. Não havendo adimplemento
espontâneo por parte do ímprobo,  deverá a pessoa interessada promover  a liquidação da sentença e o cumprimento do
julgado, na forma das novas regras processuais." (FILHO, José Dos Santos Carvalho. Manual de Direito Administrativo. Lúmen
Júris  Editora,  16ª  edição,  p.901).  3.  Deve ser  deferido  pedido  de  intimação  da  pessoa  jurídica  lesada  para  promover  a
execução da multa, já que dela é o beneficiário direto, como destinatário. 4. Agravo de instrumento provido. (TRF1 – Terceira
Turma. Agravo de Instrumento: AG 12063 AM 0012063-43.2010.4.01.0000. Relator: Dês. Federal Carlos Olavo. Julgamento:
26/10/2010.
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Cadastro do CNJ de condenados por atos de improbidade (Resolução nº 44 de 20

de novembro de 2007).

Oficie-se, ainda, ao Tribunal de Contas do Estado, comunicando sobre esta

sentença.

Publique-se a presente sentença no Diário de Justiça Eletrônico. 

Registre-se. Intimem-se as partes, via DJe.

Após  o  trânsito  em  julgado,  arquivem-se  os  autos,  com  baixa  na

distribuição.

Cumpra-se.

Bacuri/MA, 28 de julho de 2016.

Thadeu de Melo Alves
Juiz de Direito Titular da Comarca de Bacuri/MA
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