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  DECISÃO

 

Trata-se de   ação civil pública de ressarcimento do erário, proposta pelo   MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

em desfavor de Consórcio   EMSA/RIVOLI/CONSTRUSAN e OUTROS, objetivando a condenação dos requeridos

no ressarcimento integral do dano ao Erário Estadual, discriminado na inicial, o qual atribui às condutas ilícitas

praticadas por funcionários públicos e por terceiros.

 

Narra a exordial que a pretensão se escora em Inquérito Civil (Portaria nº06/2010) instaurado pelo Parquet, com o fito

de investigar irregularidades referentes ao Contrato nº 403/1998 (firmado em 07 de dezembro de 1998, entre a

Secretaria de Transportes e Obras - SETO e o Consórcio Construsan - Construtora e Incorporadora Ltda., EMSA -

Empresa Sul Americana de Montagem S/A e Rivoli Spa) e seus respectivos aditivos, apostilamentos e obras,

praticadas pelos requeridos.

 

Pontua o autor que o referido contrato tinha por objeto a execução de obras de terraplanagem, pavimentação

asfáltica e pontes no Estado do Tocantins.

Assevera que sucedeu a Concorrência Pública nº 001/98, com valores especificados pelo DERTINS, em seus

anexos, com preços harmônicos aos do DNIT - Departamento Nacional de Infraestrutura e Transporte e em

consonância com os praticados pelo mercado.

Disserta que foram constatadas várias irregularidades no procedimento licitatório, dentre as quais discrimina as

seguintes: "excessivo número de obras em uma única concorrência pública (o que limita claramente a concorrência),

informações imprecisas quanto à fonte pagadora do contrato, exigência de documentos em desconformidade com a

Lei 8.666/93, dificultando a concorrência de empresas nacionais e estrangeiras, a inclusão de obras que já eram

objeto de outros contratos realizados anteriormente com o Estado", sendo, por fim, habilitadas apenas três empresas,

das quais por sua vez, a que se sagrou vencedora apresentou valor 57,09% superior ao estimado pelo DERTINS,

pelo que conclui ter havido superfaturamento.

Aduz que, conforme Relatório de Inspeção do Tribunal de Contas do Estado (inspeção 001/2010), tanto a licitação,

quanto o contrato foram realizados à margem da legislação, bem como que as obras se iniciaram somente em 03 de
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julho de 2000. Discorre sobre as ilegalidades correlatas do contrato e do processo licitatório e frisa a necessidade do

desdobramento do Inquérito Civil (referente ao contrato 403/1998, autos nº 5001956-85.2013.827.0000) e o

ajuizamento de ações distintas, individualizando obra ou conjunto de obras.

Neste contexto fático, passa a considerar como objeto da presente ação   "AS ILEGALIDADES NA PONTE SOBRE

O MANOEL ALVES GRANDE".

Delimitado o objeto, narra o autor que houve na execução superfaturamento e diversas irregularidades que

afrontaram além da Constituição da República e os Princípios da Administração Pública, as Leis 8.666/93, 8.880/94,

Decreto-Lei 857/69.

Discorre, de forma específica, sobre as irregularidades e o superfaturamento na execução da obra sobre o rio Manoel

Alves Grande, constatadas pelo laudo pericial elaborado pelo instituto de criminalística.

   Pugna pela concessão da medida liminar para o efeito de se decretar a indisponibilidade dos bens dos

requeridos até o valor limite para ressarcir a lesão causada ao Erário Estadual (R$ 10.680.792,59), bem como a

determinação ao Estado do Tocantins que informe o eventual valor que deve pagar às empresas ora rés por outras

obras e serviços e deposite judicialmente o valor apurado e, alternativamente, pelo bloqueio, via BACENJUD, e

anotação de indisponibilidade nas matrículas dos bens imóveis dos requeridos.

  É o breve relato. Decido.

A priori, considerando tratar-se de ação que visa a reparação de dano ao erário, não há que se falar em prescrição,

haja vista o que preconiza o art. 37, § 5º, da Constituição Federal, in verbis:

§ 5º A lei estabelecerá os prazos de prescrição para ilícitos praticados por qualquer agente, servidor ou não, que

causem prejuízos ao erário, ressalvadas as respectivas ações de ressarcimento.

 Tal exegese harmoniza-se com a orientação firmada pelo Supremo Tribunal Federal, assim como com os

precedentes da Seção de Direito Público do Superior Tribunal de Justiça, acerca da imprescritibilidade das ações que

tem por objeto o ressarcimento de prejuízos causados ao erário. Vejamos:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO ADMINISTRATIVO. DANO AO ERÁRIO.

ARTIGO 37, §5º, DA CF. IMPRESCRITIBILIDADE. PRECEDENTES. PRETENSÃO DE REJULGAMENTO DA

CAUSA PELO PLENÁRIO E ALEGAÇÃO DE NECESSIDADE DE DEMONSTRAÇÃO DE DANO CONCRETO PARA

SE IMPOR A CONDENAÇÃO AO RESSARCIMENTO EM RAZÃO DO DANO CAUSADO À ADMINISTRAÇÃO

PÚBLICA. SUBMISSÃO DA MATÉRIA A REEXAME PELO PLENÁRIO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL.

AGRAVO REGIMENTAL PROVIDO, DETERMINANDO-SE O PROCESSAMENTO DO RECURSO OBSTADO NA

ORIGEM. 1.   O Supremo Tribunal Federal tem jurisprudência assente no sentido da imprescritibilidade das

ações de ressarcimentos de danos ao erário. Precedentes: MS n.º 26210/DF, Tribunal Pleno, Relator o Ministro

Ricardo Lewandowski, 10.10.2008; RE n.º 578.428/RS-AgR, Segunda Turma, Relator o Ministro Ayres Britto, DJe

14.11.2011; RE n.º 646.741/RS-AgR, Segunda Turma, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe 22.10.2012; AI n.º

712.435/SP-AgR, Primeira Turma, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe 12.4.2012. 2. Agravo regimental. Pleito

formalizado no sentido de submeter o tema a reexame do Plenário da Corte. Cabimento da pretensão, porquanto

entendo relevante a questão jurídica e aceno com a necessidade de reapreciação da matéria pelo Supremo Tribunal
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Federal. 3. Agravo regimental provido, determinando-se o processamento do recurso extraordinário obstado pelo

Tribunal de origem. (AI 819135 AgR, Relator(a):  Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, julgado em 28/05/2013, ACÓRDÃO

ELETRÔNICO DJe-161 DIVULG 16-08-2013 PUBLIC 19-08-2013)

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AÇAO DE IMPROBIDADE. PRESCRIÇAO. FUNDAMENTO

INATACADO. REVISAO PROBATÓRIA. 1. Alegações genéricas quanto às prefaciais de afronta ao artigo 535 do

Código de Processo Civil não bastam à abertura da via especial pela alínea a do permissivo constitucional, a teor da

Súmula 284 do Supremo Tribunal Federal. 2. A revisão das premissas de julgamento que aferiram a existência de

dano ao erário em despesas irregulares importa na aplicação da Súmula 7/STJ. 3.   É imprescritível a ação civil

pública em que se discute a ocorrência de dano ao erário. Precedentes de ambas as Turmas da Primeira

Seção e do Supremo Tribunal Federal. 4. Agravo regimental não provido. (STJ, AgRg no REsp 929.287/MG, Rel.

Ministro CASTRO MEIRA, SEGUNDA TURMA, julgado em 7/5/2009, DJe de 21/5/2009)

Nesse sentido, reforçando estas linhas iniciais, é imperioso ressaltar que a indisponibilidade de bens, ora perseguida

liminarmente, diante de eventuais danos causados ao erário, revela nítido caráter cautelar, com vista a assegurar o

cumprimento do julgado e evitar eventual desfazimento dos bens garantidores de possíveis danos. Portanto,

possuindo natureza eminentemente cautelar, visa, precipuamente, viabilizar a efetividade do julgado, em caso de

procedência da postulação ali formulada. Confira-se:

 

PROCESSO CIVIL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. RESSARCIMENTO DE DANO AO ERÁRIO. INDISPONIBILIDADE DE

BENS. ANTECIPAÇÃO DA TUTELA. POSSIBILIDADE. I - Em se tratando de ação civil pública em que se busca o

ressarcimento de dano ao erário, como no caso, a indisponibilidade de bens dos supostos responsáveis é medida

que se impõe, em face do seu caráter nitidamente cautelar, de forma a viabilizar a efetividade do julgamento a ser

proferido nos autos principais visando evitar eventual desfazimento dos bens garantidores de possíveis danos.

Precedentes. II - Agravo desprovido.  (TRF-1 - AG: 69796 AM 0069796-30.2011.4.01.0000, Relator:

DESEMBARGADOR FEDERAL SOUZA PRUDENTE, Data de Julgamento: 13/08/2012, QUINTA TURMA, Data de

Publicação: e-DJF1 p.92 de 30/08/2012)

Dito isso, vislumbro que possível a decretação cautelar de indisponibilidade dos bens conforme perseguido,

bastando, nesta análise perfunctória, a conjunção dos requisitos para tanto, isto é, a presença do fumus boni iuris

, que reside na existência de fortes indícios de dano ao erário, bem como do periculum in mora , decorrente da

necessidade de se garantir a eficácia da sentença final.

Com efeito, a petição inicial descreve que os requeridos praticaram diversas irregularidades no que diz respeito à

gerência do dinheiro público realizando despesas com violação dos princípios constitucionais e à lei de licitações e de

improbidade, caracterizando, por conseguinte, dano ao erário.

Compulsando os autos, em especial os documentos trazidos na inicial, entendo que verossímeis as alegações do

autor, de forma que a demanda se encontra instruída com material probatório suficiente a demonstrar a plausibilidade

de suas alegações. Vejamos.

O cerne da demanda cinge-se no   Contrato nº 403/98 (fls. 30, "anexos pet ini2", evento nº 01) firmado pelo Estado

do Tocantins, por meio de sua Secretaria de Transportes, com as empresas requeridas,   visando a construção,
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execução e pagamentos da Ponte sobre o Rio Manoel Alves Grande (Município de Campos Lindos), que

integra a Tranche A da alusiva avença , após terem se consagrado vencedoras no procedimento licitatório na

modalidade concorrência, regida pelo Edital de nº 001/98.

Pois bem. A aparência do bom direito emerge dos indícios de ofensa aos postulados da lei licitatória e de

superfaturamento na execução do alusivo trecho, em desobediência aos princípios consagrados na Constituição da

República, tais como a moralidade, finalidade, economicidade e indisponibilidade do interesse público.

Observa-se, em uma averiguação preliminar, indicativos de ilícito praticado pelos agentes públicos José Edmar Brito

Miranda, Sérgio Leão, Ataíde de Oliveira, José Wilson Siqueira Campos e Marcelo Miranda, os quais anuíram com a

subcontratação irregular, pelo Consórcio contratado, da empresa Rivoli SPA, a qual, muito embora tenha participado

da elaboração do projeto executivo da ponte em questão, por integrar o alusivo consórcio, também executou a obra, o

que caracteriza a participação direta do autor do projeto básico na execução do objeto licitado, em violação ao

disposto no artigo 9º, inciso I, § 3º, da Lei 8.666/1993, ou seja, em desacordo com as previsões legais.

Por sua vez, afere-se dos documentos colacionados, prima facie, que José Edmar Brito Miranda, então Secretário de

Obras do Estado do Tocantins, autorizou o primeiro aditamento (fls. 41, "anexos pet ini2"), pelo qual se passou a

utilizar o dólar americano como índice de correção em medições de pagamentos de contrato, consoante se extrai da

leitura do item 2.4 do termo de aditamento (fls. 39):

"No Termo do Contrato de Financiamento obtido pelo Estado do Tocantins ficam mantidos todos os valores

constantes do Instrumento Contratual nº 403/98, inclusive cláusula 5.5 relativo a equivalência em dólares americanos,

convalidando-se, como valor e moeda da Primeira Ordem de Serviço do Contrato nº 403/98 e suas respectivas

unidades monetárias a quantia de US$ 120.428.890,75 (cento e vinte milhões, quatrocentos e vinte e oito mil,

oitocentos e noventa dólares americanos e setenta e cinco centavos)".

 

Segundo o Tribunal de Contas do Estado, nos termos do voto do Relator Conselheiro Manoel Pires (item 11.36, fls.

36, anexos pet ini3), supramencionada cláusula é ilegal, na medida em que a concorrência pública nº 403/98 e seu

edital de pré-qualificação nº 01/98, " não se enquadram nas exceções autorizadas por legislação federal, pelo

contrário, não poderiam sequer cotar ou mesmo se valer da variação cambial, pois estavam regulados pelo

preceituado no art. 6º da Lei 8880/1994 de 27/05/1994, no art. 5º, da Lei 9.069/1995, de 29/06/1995 e no art. 5º, da

Lei 8.666/1993, de 21/06/1993".

Além do reconhecimento de sua ilegalidade pelo Tribunal de Contas, o Laudo Pericial de Análise Documental em

Obra Pública nº 2.534/2012 constatou que tal alteração culminou, ainda, no detrimento ao patrimônio público no

montante "equivalente a R$ 5.521.107,37 (cinco milhões, quinhentos e vinte e um mil, cento e sete reais e trinta e

sete centavos), atualizando monetariamente para o dia 31 de março de 2011." (fls. 48, "anexos pet ini38").

Portanto, além de ofender preceitos legais, a utilização de moeda estrangeira, cuja prática , a priori , foi convalidada

pelos ex-governadores, como também pelos ex-secretários, indica, ao menos numa análise superficial, a ocorrência

da prática de ato ilícito a ensejar lesão aos cofres públicos na ordem mencionada pelo perito oficial.

Pelo supracitado laudo pericial vislumbra-se, ainda, a existência de serviços indevidamente pagos e superfaturados,
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sendo cometidas irregularidades do tipo: "1) inclusão de itens de serviços não previstos em planilha; 2) prática de

sobrepreço; 3) medição de serviços em duplicidade; 4) documentação inconsistente, incompleta ou mesmo,

inexistente, contrariando o que preconiza a Lei nº 8.666/93 e ferindo os princípios da economicidade, publicidade,

livre concorrência, transparência e interesse público", as quais, juntamente com a utilização da dolarização, geraram

um dano ao erário no importe total de R$ 10.680.792,59 (dez milhões, seiscentos e oitenta mil, setecentos e noventa

e dois reais e cinquenta e nove centavos), atualizado para o dia 31 de maio de 2011. Daí porque se deduz que houve

prática de atos que causaram prejuízos aos cofres públicos.

O perito oficial observou, também, que houve superfaturamento por sobrepreço do consórcio vencedor da licitação,

cuja prática fora convalidada pelo gestor, ao autorizar a realização dos serviços com valores superfaturados (fls. 17,

"anexos pet ini38").

Tais sobrepreços e alteração nas medições, nos termos do laudo acostado, também são visualizados no decorrer da

execução das obras de engenharia de responsabilidade do Consórcio Emsa/Rivoli/Construsan, com a devida ciência

e autorização dos agentes públicos, conforme veremos a seguir.

As autorizações de pagamento dadas por José Edmar , de nº 2773/2002 e 2774/2002, 0439/2003, 0438/2003,

1846/2003, 1845/2003, 2128/2003, 2127/2003 ("anexos pet ini32", "anexos pet ini33", "anexos pet ini34", "anexos pet

ini35"), as quais foram devidamente ratificadas pelo então Governador Marcelo Miranda, induzem ao entendimento

inicial de que houve aquiescência do superfaturamento pelos agentes.

Da mesma forma, Ataíde de Oliveira , então Secretário da Infra-Estrutura, também autorizou o pagamento nº

1748/2002, 1749/2002, 1231/2002, 1232/2002, 1507/2002, 1508/2002, 1748/2002, 1749/2002, 2149/2002, 1749/2002

(fls. 27/28, "anexos pet ini22", "anexos pet ini28", "anexos pet ini29", "anexos pet ini30", "anexos pet ini31"), os quais

foram devidamente ratificados pelo ora Governador Siqueira Campos.

Outrossim, Adeuvaldo Pereira Jorge , então Diretor de Construção e Fiscalização da Secretaria de Infra-Estrutura,

assinou em 14 de maio de 2002 a ordem de serviço para a execução da ponte sobre o Rio Manoel Alves Grande, os

relatórios de medições de obra e resumos de medição-financeiro, aprovado pelo então Diretor Geral do Dertins, 

Manoel José Pedreira, como também pelo Secretário de Infra-Estrutura, Ataíde de Oliveira ("anexos pet ini37",

"anexos pet ini53").

Por sua vez, afere-se dos documentos colacionados na exordial que Sérgio Leão , engenheiro civil que ocupou o

cargo de Secretário Executivo, assinou como integrante da comissão de licitação, coordenando todo o procedimento

licitatório referente ao contrato em comento (fls. 17 e 29 do "anexos pet ini2") além de ter assinado relatórios de

aprovação das medições ("anexos pet ini23").

De outra banda, Claudio Manoel Barreto Vieira, então coordenador de Medição e Controle e membro da Comissão de

Recebimento de Obras, firmou os relatórios de medições, cujos cálculos foram confirmados, ainda, por Marco Tulio

Aires (então Coordenador de medição e controle da Secretaria de Infra-Estrutura), por Karla Martins Coelho (então

Coordenadora de Acompanhamento de Obras e Serviços da Secretaria de Infra-estrutura), Adeuvaldo Pereira Jorge

(então Diretor de Construção e Fiscalização) e José Pereira da Silva Neto (então engenheiro da divisão de medição

e controle) ("anexos pet ini27").

Claudio Manoel assinou, ainda, o termo de recebimento definitivo da obra, consoante se extrai do certificado de
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posse colacionado no "anexos pet ini55".

Adriano Macedo e Luciano Nogueira B. Sobrinho, então engenheiros da Dertins, assinaram os resumos de medição,

resumos de medição-materiais, resumos de medição-pontes ("anexos pet ini20", "anexos pet ini21", "anexos 40"), os

quais ocasionaram danos aos cofres públicos.

Dinacir Severino Ferreira, então Coordenador de acompanhamento de obras, também firmou relatórios de medição

de obras, resumos de medição financeiro e o termo de recebimento definitivo da obra ("anexos pet ini27", "anexos pet

ini37", "anexos pet ini55").

Leandro Nascimento de Araújo, engenheiro fiscal de obras, também assinou relatórios de medições das obras e o

termo de recebimento de obra (anexos pet ini37", "anexos pet ini40", "anexos pet ini55").

Como se observa da aferição das supramencionadas condutas, e com supedâneo no relatório elaborado pelo

Tribunal de Contas e no laudo pericial mencionado, pode-se concluir que existem indícios suficientes a ensejar a

concessão da medida liminar, na medida em que, ao que se vislumbra ao menos nesta fase processual, houve

anuência dos agentes quanto aos valores exorbitantes aplicados pelo consórcio vencedor, os quais ocasionaram

prejuízos aos cofres públicos, a fim de autorizar a determinação quanto à indisponibilidade dos bens, conforme

dispõe o art. 37, §5º, da Constituição Federal, bem como nos termos do art. 186 e 927 do Código Civil.

A par disso, sob outro ângulo de análise, sem prejuízo da aplicação da lei nº 8.666/93 e dos princípios da moralidade,

indisponibilidade do interesse público, economicidade e finalidade, a matéria sofre também regência da lei

8.429/1992, que define os atos de improbidade praticados por agentes públicos e por particulares em co-autoria com

estes ou que dos atos destes tenham se beneficiado.

Isso porque os vícios que revestem alusivo contrato também trazem indícios de prática da conduta capitulada como

ato de improbidade administrativa, subsidiando a aplicação, ainda, do comando legal previsto no art. 7º da alusiva

legislação.

Lado outro, a demora na tramitação da ação civil pública poderia possibilitar a dissipação do patrimônio do ente

estatal, e, por derradeiro, a frustração no ressarcimento dos danos, razão pela qual resta também caracterizado o 

periculum in mora , na medida em que se afigura patente a necessidade de se garantir a eficácia da sentença final,

através da medida cautelar de indisponibilidade dos bens dos requeridos.

Destarte, numa análise perfunctória e não exauriente, própria dessa fase inicial de conhecimento da questão, tenho

de que preenchidos os requisitos necessários à concessão da tutela liminar pleiteada.

Por fim, da própria regra geral do artigo 186 do Código Civil, impõe-se o dever de reparar por aquele que causou

lesão à outrem, o que deve ser aferido no processo em tela, e para tal, por dependerem de dilação probatória a

demonstração dos atos imputados aos requeridos, até mesmo o elemento subjetivo de cada indivíduo, ausente

qualquer circunstância que demonstre, de plano, a improcedência do pedido inicial, o processamento da petição

inicial é medida que se impõe e, por consequência, pelos argumentos dedutivos acima delineados, a constrição de

bens através de mandado cautelar, também se adéqua ao caso.

Ocorre, todavia, que somente após o trâmite regular do processo, será possível individualizar o quantum
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 subjetivo que cada conduta e as consequentes lesões que causaram à administração pública. Também a

possibilidade de determinação da indisponibilidade do dinheiro, deve, todavia, ser aplicada com cautela, em casos

excepcionais e mediante motivação específica. Isto porque, se o executado é pessoa jurídica atuante, há

probabilidade de que o bloqueio via BACENJUD obste as atividades das empresas envolvidas, o que não quer dizer

que tal decisão não se reverta durante o decorrer da ação.

Mesma ocasião se verifica em relação às pessoas físicas, já que há grande probabilidade de que o dinheiro, além de

outros casos de impenhorabilidade, refira-se a vencimentos, subsídios, , salários, remunerações, proventos de

aposentadoria, pensões, quantias recebidas por liberalidade de terceiro, ou seja de caráter alimentar, ganhos de

trabalhador autônomo, honorários de profissional liberal, pois destinadas ao sustento do requerido e sua família, por

analogia ao art. 649, IV, do CPC.

O objetivo de maior eficácia do processo de execução não justifica, prima facie, o risco de bloqueio abrupto (on-line),

por ora sendo viável a indisponibilidade dos bens imóveis (arts. 655, IV, 796, 798, , CPC). Ademais, deferir nessa

fase processual o bloqueio via BACENJUD seria punir sumariamente requeridos.

  Ante o exposto , presentes os requisitos legais, com fundamento no art. 12 da Lei 7.347/85,   DEFIRO

PARCIALMENTE A LIMINAR para determinar que a indisponibilidade recaia tão somente sobre os bens imóveis dos

requeridos até o montante do suposto dano, calculado no valor de R$ 10.680.792,59 (dez milhões, seiscentos e

oitenta mil, setecentos e noventa e dois reais e cinquenta e nove centavos), até decisão final desta ação.

  PROCEDA-SE à anotação da indisponibilidade de idêntico valor nas matrículas dos bens imóveis que os requeridos

possuem nas cidades de Palmas/TO, Brasília/DF, Goiânia/GO e Aparecida de Goiânia/GO, ou onde vierem a ser

localizados.

  DETERMINO a citação dos réus para, querendo, oferecerem contestação no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de

se presumirem verdadeiros os fatos relatados na inicial.

Com a apresentação das contestações, ou expirado in albis o prazo, remetam-se os autos ao Ministério Público para

manifestar-se em 10 dias.

Expeçam-se os expedientes necessários.

Intimem-se. Cumpra-se.

Palmas, data certificada pelo sistema.

  MANUEL DE FARIA REIS NETO

  Juiz de Direito Auxiliar do NACOM

  Portaria nº 1016/2015 DJ-e 3543 de 18/03/2015
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