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_____________________________________________________________________________________

 

Processo nº    5000191-82.2013.827.2715

Natureza:        Ação Civil Pública por ato de Improbidade Administrativa

Requerente:   Ministério Público do Tocantins

Requeridos:         Consórcio Emsa/Rivoli/Construsan

                          Rivoli SPA

                          Emsa - Empresa Sul Americana de Montagens S.A.

                          Construsan Construtora e Incorporadora Ltda

                          José Edmar Brito Miranda

              Marcelo de Carvalho Miranda

                          Sérgio Leão

                          Manoel José Pedreira

                          Neuli José de Assis

                          Cláudio Manoel Barreto Vieira

                          Mizael Cavalcante Filho

                          Meka Construtora Ltda

_____________________________________________________________________________________

 

  DECISÃO
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Trata-se   ação civil pública por ato de improbidade administrativa em que o Ministério Público Estadual imputa

ao   CONSÓRCIO EMSA/RIVOLI/CONSTRUSAN e OUTROS, todos arrolados no polo passivo da lide, a prática de

conduta capitulada como ato de improbidade administrativa nos artigos 10 e 11 da Lei 8.429/92.

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, 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 nº 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

julho de 2000.

Discorre sobre as ilegalidades correlatas do contrato e do processo licitatório e frisa a necessidade do

desdobramento do Inquérito Civil 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 NAS PONTES

SOBRE O RIO BALSAS MINEIRO II, CÓRREGO LUCAS e CÓRREGO (RIO) DOS BOIS".

Delimitado o objeto, narra o autor sobre a ausência de prévio procedimento licitatório, além das irregularidades,

fraudes e superfaturamento, tanto no projeto, quanto na execução da obra sobre os rios em tela, as quais, segundo

afirma, foram constatadas pelo laudo pericial elaborado pelo instituto de criminalística, concluindo, por conseguinte,

que os requeridos, agindo de forma ilícita, ocasionaram diminuição do patrimônio público, afrontando, além da

Constituição da República e os Princípios da Administração Pública, as Leis 8.666/93, 8.880/94, Decreto-Lei 857/69,

configurando, por conseguinte, prática dos atos de improbidade administrativa capitulados nos arts. 10 e 11 da Lei nº

8.429/92, cabendo, consoante alega, a imposição da regra sancionatória prevista no art. 12 da alusiva legislação.

   Pugna pela concessão da medida liminar para o efeito de se decretar a indisponibilidade dos bens dos
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requeridos até o valor limite para ressarcir a lesão causada ao Erário Estadual (R$ 11.601.749,64), nos moldes

do art. 12, inciso II, da Lei 8.429/92, determinando-se o bloqueio, via BACENJUD , e, não sendo possível tal

medida, pela anotação de indisponibilidade nas matrículas dos bens imóveis dos requeridos.

A inicial veio instruída com os documentos colacionados nos eventos nº 01, 02, 03, 04.

No evento nº 12, determinou-se a notificação prévia de todos os requeridos, nos moldes do art. 17, §7º, da Lei

8.429/92.

Consoante certidão colacionada no evento nº 113, os requeridos Claudio Manoel Barreto Vieira, Marcelo de Carvalho

Miranda, José Edmar Brito Miranda e Rivoli SPA foras notificados no evento nº 28; Manoel José Pedreira foi

devidamente notificado no evento nº 35, ao passo que o Consórcio Emsa/Rivoli/Construsan e a empresa EMSA -

Empresa Sul Americana de Montagens S.A. foram notificadas no evento nº 36; e, por derradeiro, Mizael Cavalcante

Filho fora notificado no evento nº 121.

Devidamente notificados, Manoel José Pedreira e Rivoli SPA apresentaram defesa prévia (evento nº 37 e 38).

Após julgamento do conflito de competência nº 5001956-85.2013.827.0000, os autos foram encaminhados à esta 3ª

Vara de Fazenda Pública (evento nº 44).

O Ministério Público fora intimado no evento nº 114 da ausência de notificação dos requeridos Meka Construtora

(evento nº 35), Sérgio Leão (evento nº 39) e Neuli José de Assis (evento nº 54).

No evento nº 115, certificou-se a ausência de notificações da empresa requerida Construsan Construtora e

Incorporadora Ltda.

Em seguida, a parte autora pleiteou o envio dos autos ao Procurador Geral de Justiça ante o fato de o réu Marcelo

Miranda ser o atual Governador do Estado, para, caso queira, ratificar os termos da petição inicial e assumir o polo

ativo da demanda (evento nº 123). Em resposta, o PGJ veiculou delegação para a condução das ações relacionadas

(evento nº 125).

  No evento nº 127, o Ministério Público pleiteia, ainda, em sede de liminar, a proibição de contratar com o

Poder Público , reiterando, no evento nº 128, os pleitos formulados na inicial.

  É o breve relato. Decido.

  DA COMPETÊNCIA:

No que orbita a competência, conforme já explicitado no Conflito Negativo de Competência suscitado nos autos nº

5001956-85.2013.827.0000, definiu-se como competente este juízo da 3ª. V.F.R.P. de Palmas para julgar as ações

relativas ao Contrato 403/1998, do qual se extrai a ementa (evento nº 40, "anexo2"):

CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA-AÇÃO CIVIL PÚBLICA POR ATO DE IMPROBIDADE
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ADMINISTRATIVA - CONTRATO FIRMADO COM ENTE ESTADUAL PARA EXECUÇÃO DE OBRAS EM VÁRIOS

MUNICÍPIOS-DEMANDA QUE DESCREVE IRREGULARIDADES PROVENIENTES DA EXECUÇÃO DE UM ÚNICO

INSTRUMENTO PACTUADO-HISTÓRICO QUE APONTA A EXISTÊNCIA DE DANO REGIONALIZADO -

APLICAÇÃO SUBSIDIÁRIA DO ARTIGO 93, II, DA LEI 8.078/93 - PRECEDENTES DO STJ - MATÉRIA QUE ATRAI

A COMPETÊNCIA DO FORO DA CAPITAL - NECESSIDADE DE REMESSA DO FEITO AO JUIZ QUE JÁ

CONHECEU DA AÇÃO ONDE SE DISCUTE A MESMA MATÉRIA -INTELIGÊNCIA DO ART. 2º, PARÁGRAFO

ÚNICO DA LEI N.º 7.347/85.CONFLITO DE COMPETÊNCIA A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. O presente conflito

de competência visa dirimir divergência acerca da competência para processar e julgar ação civil pública decorrente

de supostas irregularidades encontradas pelo Ministério Público Estado nas obras oriundas do Contrato n.º 403/1998

localizadas no município de Paraíso do Tocantins, a exemplo do que ocorre em tantas outras, objeto do mesmo

instrumento, realizadas em diversos municípios do Estado do Tocantins.2. Não há na Lei de Improbidade

Administrativa - Lei n.º 8.429/92 norma específica acerca da competência territorial para processar e julgar as ações

de improbidade e, em se tratando de ação civil pública por ato de improbidade administrativa, aplica-se a regra do Art.

2º da Lei n.º 7.347/85. 3. Ainda que localizado no capítulo do Código de Defesa do Consumidor, relativo à tutela dos

interesses individuais homogêneos, o art. 93 é aplicado de forma mais ampla, como regra de determinação de

competência, a todas as ações coletivas para defesa de direitos difusos, coletivos, ou individuais homogêneos, não

somente aos relativos às relações de consumo, conforme entendimento jurisprudencial consolidado. 4. No presente

caso, o local do dano é a capital do Estado, sede do Contrato n.º 403/1998 do qual originaram-se as obras, objeto de

investigação pelo Ministério Público Estadual,que ensejou a propositura de diversas ações civis públicas por ato de

improbidade administrativa, por dano ao erário.5. O julgamento conjunto das ações que envolvem o mesmo contrato

evitará a prolação de sentenças contraditórias relativas ao mesmo fato gerador, razão pela qual a instrução nos

presentes autos das supostas irregularidades deve ser feita de forma global e não fracionada, porque oriundas do

mesmo instrumento. 6. O Juízo da 3ª Vara da Fazenda e Registros Públicos da Comarca de Palmas foi o que

primeiro tomou conhecimento da matéria discutida nos autos da ação civil pública, onde tambémtramita a Ação

Popular n.º 5013131-71.2012.827.2729, proposta na data de 17/05/2012,tendo como objetoo mesmo Contrato n.º

403/1998, sendo imperiosa a aplicação do parágrafo único do Art. 2º da Lei n.º 7.347/85, que dispõe que:

"apropositura da ação prevenirá a jurisdição do juízo para todas as ações posteriormente intentadas que possuam a

mesma causa de pedir ou o mesmo objeto", restando configurada e firmada a prevenção do Juízo Suscitante. 7.

Conflito Negativo de Competência improvido.

 

  DA LEGITIMIDADE:

A legitimidade ativa do Ministério Público para propor a presente ação advém de Preceito Constitucional (art. 129, III),

do artigo 5º da Lei 7.347/85, bem como é jurisprudência lastreada pela Súmula 329 do Egrégio Superior Tribunal de

Justiça.

No que tange a Legitimidade Passiva, à luz do artigo 37, §§ 4º e 5º da Constituição Federal e dos artigos 1º, 2º e 3º,

da Lei 8.429/92, a aferição da legitimidade se confunde com as suscitadas condutas dos requeridos e a consequente

cognição do mérito da liminar pleiteada, o que passo a analisar doravante.

  DO PEDIDO DE INDISPONIBILIDADE DOS BENS

A referência à indisponibilidade dos bens encontra-se prevista no art. 7º da Lei nº 8.429/92 (LIA) e pressupõe a

existência de uma responsabilidade patrimonial e, conjuntamente, da transmissibilidade dos bens ou valores.
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Prima facie, impende registrar a exegese definida pelas Turmas de Direito Público do Superior Tribunal de Justiça no

sentido de que a indisponibilidade de bens em ação de improbidade administrativa: "a) é possível antes do

recebimento da petição inicial; b) suficiente a demonstração, em tese, do dano ao Erário e/ou do enriquecimento

ilícito do agente, caracterizador do fumus boni iuris; c) independe da comprovação de início de dilapidação

patrimonial, tendo em vista que o periculum in mora está implícito no comando legal; d) pode recair sobre bens

adquiridos anteriormente à conduta reputada ímproba; e e) deve recair sobre tantos bens quantos forem suficientes a

assegurar as consequências financeiras da suposta improbidade, inclusive a multa civil. Precedentes: REsp

1115452/MA; REsp 1194045/SE e REsp 1135548/PR"[1]

Da leitura do supramencionado trecho do voto da insigne Relatora, extrai-se, portanto, que a indisponibilidade

perseguida, para fins de assegurar o ressarcimento ao Erário, tem amparo no art. 7º da Lei 8.429/1992, e o fato de

essa mesma lei prever um contraditório prévio ao recebimento da petição inicial (art. 17, §§ 7º e 8º) não obsta o poder

geral de cautela do magistrado, que, conforme disposto no art. 804 do CPC[2], pode ser exercido até mesmo sem a

oitiva das partes.

Noutras palavras, necessário salientar que o deferimento de tal medida tem amparo também no artigo 19 da Lei

7.347/85, que determina a aplicação subsidiária do Código de Processo Civil às ACPs e, conforme disposto no art.

804 daquele diploma, pode ser exercido até mesmo sem a oitiva da parte oposta, já que o perigo na demora é

implícito e intrínseco ao pedido, no caso.

Frise-se que o decreto cautelar de indisponibilidade de bens, no âmbito das ações de improbidade e/ou

ressarcimento ao erário, visa resguardar o interesse da sociedade, representada pelo requerente da medida de

bloqueio de bens.

Por isto, a LIA, diante da rapidez dos mecanismos de transferência e ocultamento e dilapidação de patrimônios, que

tornariam irreversíveis o ressarcimento ao erário a devolução do produto do enriquecimento, buscou assegurar

efetividade à ação judicial destinada a sua reparação e afastou o requisito do periculum in mora , passando a

presumi-lo. Corroborando o esposado, seguem alguns julgados:

 

PROCESSUAL E ADMINISTRATIVO. AÇÃO DE IMPROBIDADE. MEDIDA CAUTELAR. INDISPONIBILIDADE DE

BENS ADQUIRIDOS ANTERIORMENTE À PRÁTICA DO SUPOSTO ATO ÍMPROBO. DEFERIMENTO ANTES DA

DEFESA PRÉVIA. POSSIBILIDADE. PERICULUM IN MORA PRESUMIDO. JURISPRUDÊNCIA PACÍFICA DO STJ.

REVISÃO DOS REQUISITOS. SÚMULA 7/STJ. 1. Cuida-se, na origem, de Agravo de Instrumento interposto contra

decisão que determinou a indisponibilidade de bens do ora agravante inaudita altera pars. A Ação Civil Pública foi

proposta com base em alegadas irregularidades em compras efetuadas pela Prefeitura de Alcinópolis.

  2. "O fato de a Lei 8.429/1992 prever contraditório prévio ao recebimento da petição inicial (art. 17, §§ 7º e 8º)

não restringe o cabimento de tais medidas, que têm amparo em seus arts. 7º e 16 e no poder geral de cautela

do magistrado, passível de ser exercido mesmo inaudita altera pars  (art. 804 do CPC)" (EDcl no Ag

1.179.873/PR, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 12.3.2010). No mesmo sentido: REsp

880.427/MG, Rel. Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 4.12.2008. 3. A jurisprudência do STJ encontra-se

pacificada, inclusive sob o rito do art. 543-C do CPC e da Resolução STJ 8/2008 (REsp 1.366.721/BA, Relator



Documento assinado eletronicamente por  JORDAN JARDIM , Matricula  352087.
Para confirmar a validade deste documento, acesse:  https://eproc1.tjto.jus.br/eprocV2_prod_1grau/externo_controlador.php?
acao=valida_documento_consultar  e digite o Codigo Verificador 32bd8987e5 

Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Relator para acórdão Ministro Og Fernandes, julgamento em 26.2.2014, ainda

não publicado),   no sentido de que, para a Medida Cautelar de indisponibilidade de bens, prevista na LIA,

basta comprovar a verossimilhança das alegações, pois, pela própria natureza do bem protegido, o legislador

dispensou o requisito do perigo da demora.  Nesse sentido: REsp 1.319.515/ES, Rel. Ministro Napoleão Nunes

Maia Filho, Rel. p/ Acórdão Ministro Mauro Campbell Marques, Primeira Seção, DJe 21.9.2012. 4. O acórdão

recorrido está de acordo, portanto, com a jurisprudência do STJ. Aplica-se a Súmula 83/STJ. 5. O Tribunal a quo (fl.

1104/e-STJ) assentou que "   o fumus boni iuris decorre dos diversos indícios de desrespeito da legislação

atinente às licitações (Lei nº 8.666/93), apurados pelo inquérito civil nº 001/2005" e que "observa-se a juntada de

várias notas fiscais emitidas pelo estabelecimento comercial sem a emissão de qualquer nota de empenho

correspondente, inclusive com fortes indícios de fracionamento de licitação". 6. O acolhimento da tese de que não se

faz presente o fumus boni iuris que fundamentou a decretação cautelar de indisponibilidade de bens remete ao

exame dos fatos e provas dos autos, providência impossibilitada, no âmbito do Recurso Especial, pela Súmula 7/STJ.

7. Agravo Regimental não provido  (STJ, AgRg no AREsp 460.279/MS, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN,

SEGUNDA TURMA, julgado em 07/10/2014, DJe 27/11/2014)

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. APLICAÇÃO DO

PROCEDIMENTO PREVISTO NO ART. 543-C DO CPC. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA.

CAUTELAR DE INDISPONIBILIDADE DOS BENS DO PROMOVIDO. DECRETAÇÃO. REQUISITOS. EXEGESE DO

ART. 7º DA LEI N. 8.429/1992, QUANTO AO PERICULUM IN MORA PRESUMIDO. MATÉRIA PACIFICADA PELA

COLENDA PRIMEIRA SEÇÃO. 1. Tratam os autos de ação civil pública promovida pelo Ministério Público Federal

contra o ora recorrido, em virtude de imputação de atos de improbidade administrativa (Lei n. 8.429/1992). 2.   Em

questão está a exegese do art. 7º da Lei n. 8.429/1992 e a possibilidade de o juízo decretar, cautelarmente, a

indisponibilidade de bens do demandado quando presentes fortes indícios de responsabilidade pela prática

de ato ímprobo que cause dano ao Erário.  3. A respeito do tema, a Colenda Primeira Seção deste Superior

Tribunal de Justiça, ao julgar o Recurso Especial 1.319.515/ES, de relatoria do em. Ministro Napoleão Nunes Maia

Filho, Relator para acórdão Ministro Mauro Campbell Marques (DJe 21/9/2012), reafirmou o entendimento

consagrado em diversos precedentes (Recurso Especial 1.256.232/MG, Rel. Ministra Eliana Calmon, Segunda

Turma, julgado em 19/9/2013, DJe 26/9/2013; Recurso Especial 1.343.371/AM, Rel. Ministro Herman Benjamin,

Segunda Turma, julgado em 18/4/2013, DJe 10/5/2013; Agravo Regimental no Agravo no Recurso Especial

197.901/DF, Rel. Ministro Teori Albino Zavascki, Primeira Turma, julgado em 28/8/2012, DJe 6/9/2012; Agravo

Regimental no Agravo no Recurso Especial 20.853/SP, Rel. Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, julgado

em 21/6/2012, DJe 29/6/2012; e Recurso Especial 1.190.846/PI, Rel. Ministro Castro Meira, Segunda Turma, julgado

em 16/12/2010, DJe 10/2/2011)   de que, "(...) no comando do art. 7º da Lei 8.429/1992, verifica-se que a

indisponibilidade dos bens é cabível quando o julgador entender presentes fortes indícios de

responsabilidade na prática de ato de improbidade que cause dano ao Erário, estando o periculum in mora

implícito no referido dispositivo, atendendo determinação contida no art. 37, § 4º, da Constituição, segundo a

qual 'os atos de improbidade administrativa importarão a 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'. O periculum in mora, em verdade, milita em favor da sociedade, representada

pelo requerente da medida de bloqueio de bens, porquanto esta Corte Superior já apontou pelo entendimento

segundo o qual, em casos de indisponibilidade patrimonial por imputação de conduta ímproba lesiva ao

erário, esse requisito é implícito ao comando normativo do art. 7º da Lei n. 8.429/92. Assim, a Lei de

Improbidade Administrativa, diante dos velozes tráfegos, ocultamento ou dilapidação patrimoniais,

possibilitados por instrumentos tecnológicos de comunicação de dados que tornaria irreversível o

ressarcimento ao erário e devolução do produto do enriquecimento ilícito por prática de ato ímprobo, buscou

dar efetividade à norma afastando o requisito da demonstração do periculum in mora (art. 823 do CPC), este,

intrínseco a toda medida cautelar sumária (art. 789 do CPC), admitindo que tal requisito seja presumido à
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preambular garantia de recuperação do patrimônio do público, da coletividade, bem assim do acréscimo

patrimonial ilegalmente auferido" . 4. Note-se que a compreensão acima foi confirmada pela referida Seção, por

ocasião do julgamento do Agravo Regimental nos Embargos de Divergência no Recurso Especial 1.315.092/RJ, Rel.

Ministro Mauro Campbell Marques, DJe 7/6/2013. 5. Portanto, a medida cautelar em exame, própria das ações

regidas pela Lei de Improbidade Administrativa, não está condicionada à comprovação de que o réu esteja

dilapidando seu patrimônio, ou na iminência de fazê-lo, tendo em vista que o periculum in mora encontra-se implícito

no comando legal que rege, de forma peculiar, o sistema de cautelaridade na ação de improbidade administrativa,

sendo possível ao juízo que preside a referida ação, fundamentadamente, decretar a indisponibilidade de bens do

demandado, quando presentes fortes indícios da prática de atos de improbidade administrativa. 6. Recursos

especiais providos, a que restabelecida a decisão de primeiro grau, que determinou a indisponibilidade dos bens dos

promovidos. 7. Acórdão sujeito ao regime do art. 543-C do CPC e do art. 8º da Resolução n. 8/2008/STJ. (STJ, REsp

1366721/BA, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, Rel. p/ Acórdão Ministro OG FERNANDES, PRIMEIRA

SEÇÃO, julgado em 26/02/2014, DJe 19/09/2014)

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. IMPROBIDADE.  VIOLAÇÃO DOS ARTS. 165 E 535 NÃO

CONFIGURADA. CABIMENTO DA AÇÃO CIVIL PÚBLICA. AUSÊNCIA DE RELAÇÃO TRIBUTÁRIA.

INDISPONIBILIDADE DOS BENS. DECRETAÇÃO INAUDITA ALTERA PARS. POSSIBILIDADE. REQUISITOS.

ART. 7º DA LEI 8.429/1992. 1. Cuidam os autos de Ação Civil Pública movida pelo Ministério Público do Estado de

Mato Grosso contra a ora recorrente e outros, em virtude de suposta improbidade administrativa envolvendo

concessão e uso fraudulentos de créditos de ICMS. 2. Não está configurada ofensa aos arts. 165 e 535 do Código de

Processo Civil, uma vez que o Tribunal de origem conferiu fundamento suficiente à controvérsia que lhe foi

apresentada, relativa à decretação de indisponibilidade dos bens. 3. A Ação Civil Pública por improbidade

administrativa pode ser proposta contra qualquer agente público, inclusive os que integram a Administração

Fazendária e, em quadrilha, montam créditos frios de ICMS. 4. É possível a determinação de indisponibilidade e

seqüestro de bens, para fins de assegurar o ressarcimento ao Erário, antes do recebimento da petição inicial da Ação

de Improbidade. Precedentes do STJ. 5. Recurso Especial não provido.  (STJ, REsp 1113467/MT, Rel. Ministro

HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 09/03/2010, DJe 27/04/2011)

Nesse aspecto, 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. Assim, possuindo

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

da postulação ali formulada.

Nesse diapasão, vislumbro que possível a decretação cautelar de indisponibilidade dos bens antes do recebimento

da petição inicial e até mesmo da defesa prévia dos requeridos, bastando para tanto, nesta análise perfunctória, a

observância dos requisitos necessários para a concessão da medida liminar, quais sejam, o fumus boni iuris  e o 

periculum in mora.

O fumus boni iuris  reside na existência de fortes indícios da prática, pelos requeridos, das condutas descritas nos

artigos 10 e 11, todos da Lei 8.429/92, ao passo que o periculum in mora está implícito no próprio comando do art. 7º

da Lei nº 8.429/92, o qual atende determinação contida no art. 37, §5º, da Constituição Federal, consoante visto

alhures.

  O cerne da questão a ser em summaria cognitio, por ora apreciada, diz respeito ao pedido de indisponibilidade dos

bens dos requeridos, a fim de assegurar o ressarcimento ao Erário Estadual.
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Nesta fase inicial da ação civil pública deve o julgador analisar a existência de justa causa para a propositura da

ação, sem realizar um juízo valorativo exauriente quanto ao mérito dos pedidos. Trata-se de exame superficial de

indícios de materialidade e autoria dos atos que são imputados aos agentes públicos e aos terceiros. Presentes os

indícios suficientes de materialidade e autoria, também é possível a decretação de indisponibilidade de bens dos

réus, como forma de assegurar o ressarcimento dos prejuízos causados ao erário, se constatado pela sentença a

prática de ato ímprobo.

Nesse aspecto, registre-se, apenas, que a medida cautelar constritiva de bens não possui caráter sancionador nem

antecipa a culpabilidade do agente na prática do ato causador do dano, até mesmo em razão da perene

reversibilidade do provimento judicial que quiçá a deferir.

Uma vez abordado acima o perigo na demora, presumido no caso concreto, resta, então, aferir o segundo requisito

autorizador da concessão liminar.

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, eis que as provas carreadas ao menos apontam o norte de conduta tida como ímproba, praticada

pelos réus. 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,   referente a construção,

execução e pagamentos da Ponte sobre os Rios Balsas Mineiro II, Córrego Lucas e Córrego (Rio) dos Bois

(no Município de Ponte Alta do Tocantins/TO), que integra a Tranche D, após terem se consagrado vencedoras

no procedimento licitatório na modalidade concorrência, regida pelo Edital de nº 001/98 (fls. 04, "anexos pet ini2",

evento nº 01).

A aparência do bom direito emerge dos indícios de ofensa aos postulados da lei licitatória, da prática, em tese, de

dano ao erário em razão do superfaturamento no projeto e na execução dos alusivos trechos, assim como por

desobediência aos princípios consagrados na Constituição da República, tais como a moralidade, finalidade,

economicidade e indisponibilidade do interesse público.

Portanto, dos elementos até agora existentes nos autos e da narrativa fática da inicial, é possível extrair indícios de

materialidade e autoria de condutas que causaram prejuízo à fazenda publica estadual, que somente poderá ser

constatado de forma efetiva em sede de cognição exauriente, ao decorrer do processo, respeitado o devido processo

legal.

Do cotejo do Edital de Pré-qualificação nº 01/98 com a Homologação e o Contrato, o qual a adjudicação destes

decorreu (evento nº 01, "anexos pet ini2"), extrai-se que as PONTES SOBRE O RIO BALSAS MINEIRO II,

CÓRREGO LUCAS e CÓRREGO DOS BOIS  não tinham previsão como objeto da licitação, dos aditivos, ou do

Contrato 403/98 (evento nº 01, "anexos pet ini2", fls. 70/77), no entanto, em 10 de maio de 2007, Mizael Cavalcante
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Filho (Superintendente de Construção e Fiscalização Dertins), Manoel José Pedreira (Presidente do Dertins)  , 

José Edmar Brito Miranda (Secretário) e Sérgio Leão (Subsecretário), determinaram, supostamente, então, de

forma irregular, a execução da obra, expedindo-se Ordem de Serviço ao Consórcio Construsan/Emsa/Rivoli SPA

referente ao trecho Entroncamento TO 040/Entroncamento TO 130 (Ponte Alta) (evento nº 03, "anexos pet ini1", fls.

01, 09, 17).

Portanto, extrai-se que as pontes sobre os alusivos rios não foram especificadas na relação das obras licitadas e,

dessa forma, não poderiam integrar o Contrato nº 403/1998, sendo nele incluídos sem qualquer procedimento

licitatório, o que indica, prima facie, ofensa aos postulados da lei licitatória, notadamente do art. 2º[3], fato este que

causou lesão aos cofres públicos.

Outrossim, observa-se, em uma averiguação preliminar, indicativos de ilícito praticado pelos agentes públicos 

José Edmar Brito Miranda (então Secretário de Obras do Estado do Tocantins) e Sérgio Leão (então Subsecretário

de Obras), os quais anuíram, em tese, com a subcontratação irregular, pelo Consórcio contratado, da empresa Rivoli

SPA, a qual, muito embora tenha participado da elaboração do projeto executivo das pontes 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 (os termos de recebimento definitivo das obras indicam que a execução foi

realizada pela Rivoli SPA - evento nº 03, "anexos pet ini1").

Por sua vez, conforme dita a Lei de Licitações (art. 5º), o valor a ser contratado em licitações de caráter nacional deve

ser exprimido em moeda corrente nacional. De mesmo modo, o Decreto-Lei 857/69 e a Lei 8.880/94, dissertam sobre

a nulidade de contratos que estipulem pagamento em moeda estrangeira e que os vinculem à variação cambial.

Também se apura a nova multiplicação, após a conversão para a moeda americana, com o dólar no câmbio do dia.

A despeito do referido comando legal proibitivo, afere-se dos documentos colacionados , a priori , que José Edmar

Brito Miranda, então Secretário de Obras do Estado do Tocantins, autorizou o primeiro aditamento (fls. 41, "anexos

pet ini2", evento nº 01), 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 (evento nº 10,

item 11.36, fls. 34, "anexo4"), 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 e

Vistoria em Obra Pública nº 5154/2011, referente à ponte sobre o Rio Balsas Mineiro II, constatou que tal dolarização
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culminou, ainda, em lesão ao patrimônio público, eis que o valor apurado e discriminado para a realização da obra no 

Rio Balsas Mineiro II  foi de R$ 3.927.376,59, convertidos em US$ 3.312.564,60 (30/09/1998) e reconvertido na data

dos pagamentos (31/05/2011) em R$ 7.311.212,47 (evento nº 03, "laudo12" e "laudo13").

Da mesma forma, o Laudo Pericial de Análise Documental e Vistoria em Obra Pública nº 5155/2011, constatou que

para a realização da obra no Córrego Lucas  indicou-se um valor inicial de R$ 795.491,81, convertidos em US$

670.961,38 (30/09/98) e reconvertido na data dos pagamentos (31/05/2011) em R$ 1.489.579,44 (evento nº 03,

"laudo16" e "laudo17").

Ainda, o Laudo Pericial de Análise Documental e Vistoria em Obra Pública nº 5156/2011, alusivo à ponte sobre o rio

Córrego dos Bois, apurou que para a realização da obra determinou-se um valor de R$ 1.455.990,91, convertidos em

US$ 1.228.062,51 (30/09/98) e reconvertido na data dos pagamentos (31/05/2011) em R$ 2.800.957,73 (evento nº

03, "laudo14" e "laudo15").

Vislumbra-se, portanto, que a dolarização, assim como a ausência de prévia licitação, cujas práticas, a priori, 

foram convalidadas pelo Governador Marcelo Miranda, como também pelos ex-secretários José Edmar, Sérgio Leão,

Mizael Cavalcante Filho  e Manoel José Pedreira , trouxeram prejuízos ao Erário Estadual, assim como estão em

dissonância com os princípios da legalidade e moralidade, na medida em que, conforme já exposto, as obras foram

realizadas sem estarem listadas nos instrumentos da administração pública que deveriam, razão pela qual entendo

que tais condutas são suficientes para indicar, a princípio, a prática de atos de improbidade capitulados nos arts. 10 e

11 da Lei 8.429/92, a ensejar lesão aos cofres públicos na ordem mencionada pelo perito oficial.

Pelos supracitados laudos periciais vislumbra-se, ainda, a existência de serviços indevidamente pagos e

superfaturados, 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, indevidos e/ou acrescidos de maneira tacitamente

fraudulenta; 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, somando as

três obras, de   R$   11.601.749,64   (onze milhões, seiscentos e um mil, setecentos e quarenta e nove reais e

sessenta e quatro centavos), atualizados até maio de 2011. Daí porque se deduz a conduta ímproba dos réus, ante

os sinais de prática de atos fraudulentos que causaram prejuízos ao erário.

O perito oficial apontou, nos moldes acima expostos, o pagamento em duplicidade no canteiro referente às três obras,

de forma que o Consórcio Emsa/Rivoli/Construsan, vencedor da licitação, apresentou na ocasião do procedimento

licitatório um BDI (Bonificação de Despesas Indiretas) de 36,50%, o que gerou danos no importe total de R$

199.369.50, cuja prática, em tese, foi convalidada pelo gestor, ao autorizar a realização dos serviços com valores

superfaturados (evento nº 01, "anexo3").

Ademais, afere-se que alusivo consórcio, buscando, a princípio, fraudar e aumentar os lucros em detrimento dos

cofres públicos, subcontratou a empresa MEKA Construtora Ltda, para a execução dos serviços de construção das

tubulações e mesoestrutura da ponte sobre os rios mencionados, cujas medições foram reconhecidas como

superfaturadas pelo laudo pericial elaborado pelo instituto de criminalística (evento nº 03, "anexos pet ini19", "anexos

pet ini20", "anexos pet ini21").

A par disso, vislumbra-se dos documentos encartados na inicial que alusiva empresa pertence a José Laurindo



Documento assinado eletronicamente por  JORDAN JARDIM , Matricula  352087.
Para confirmar a validade deste documento, acesse:  https://eproc1.tjto.jus.br/eprocV2_prod_1grau/externo_controlador.php?
acao=valida_documento_consultar  e digite o Codigo Verificador 32bd8987e5 

Pedreira Neto, filho do então Diretor do DERTINS, Manoel José Pedreira , tendo sido criada em 2008 com o fim

específico, ao que se observa, de realizar as obras de engenharia referentes ao contrato nº 403/98, sendo forçoso

concluir, ao menos nessa análise perfunctória, que Manoel José Pedreira aproveitou-se de sua função pública como

fiscalizador do contrato para favorecimento pessoal, o que leva a crer em indícios de prática de ato de improbidade

administrativa que lesionam o patrimônio público (art. 10 da Lei 8.429/92), assim como atos atentatórios aos

princípios da administração pública, notadamente o princípio da legalidade, moralidade e impessoalidade, nos

ditames do art. 11 da LIA. (evento nº03, "anexos pet ini22").

Lado outro, os sobrepreços e alterações 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 nas

três pontes, com a devida ciência e autorização, em tese, dos agentes públicos, conforme veremos a seguir.

As autorizações de pagamento de valores com sobrepreço dadas por José Edmar Brito Miranda, de nºs 1091/2007,

1092/2007, 1093/2007, 1094/2007, 1852/2007, 1854/2007, 1856/2007, 1858/2007, 2178/2007, 2179/2007,

2180/2007, 2181/2007, 1149/2007, 1151/2007, 1853/2007, 1855/2007, 1857/2007, 1859/2007, 10/2008, 12/2008,

14/2008, 16/2008, 457/2008, 458/2008, 459/2008, 460/2008 (evento nº 03, "anexos pet ini5", anexos pet ini10") 

as quais foram devidamente ratificadas pelo então Governador Marcelo Miranda, induzem ao entendimento inicial

de que houve aquiescência do superfaturamento pelos agentes, isto é, praticaram condutas ilícitas que levaram à

uma diminuição do patrimônio público, suficiente a demonstrar a ação dolosa, ou ao menos culposa (violação do

dever de cuidado), dos alusivos agentes públicos, descrita como ato de improbidade administrativa no art. 10 da LIA.

Outrossim, o   termo de recebimento definitivo das obras do rio Balsas Mineiro II, Córrego Lucas e Córrego

dos Bois (evento nº 03, "anexos pet ini1", fls. 02, 10 e 18)  assinado por Cláudio Manoel Barreto Vieira  (então

Presidente da Comissão de Recebimento de Obras), Neuli José de Assis (membro), Mizael Cavalcante Filho (então

Superintendente de Construção e Fiscalização), Manoel José Pedreira (então Presidente do Dertins) e José Edmar

Brito Miranda  (Secretário da Infra-Estrutura), mesmo diante de todas os indícios de fraude vislumbrados, também

aponta para a anuência dos agentes quanto aos fatos aqui narrados, assim como indica, prima facie , as condutas

ímprobas dos réus.

Ademais, Mizael Cavalcante Filho , então coordenador de Medição e Controle, aprovou os relatórios da 62º e 68º

medições, cuja ratificação foi dada também por Manoel José Pedreira  (então Presidente do Dertins), José Edmar

Brito Miranda  (então Secretário) e Sérgio Leão  (então subsecretário) (evento nº 03, "anexos pet ini5", fls. 24 e

"anexos pet ini8", fls. 66). Tais medições foram consideradas irregulares pelo laudo pericial, do que se extrai que

alusivos agentes públicos anuíram para a prática de danos ao erário.

Da mesma forma, Neuli José de Assis, então engenheiro fiscal responsável pelas medições das obras, firmou, ainda,

as medições e resumos das medições, as quais foram consideradas superfaturadas pelos laudos acostados (evento

nº 03, "anexos pet ini1", "anexos pet ini5", "anexos pet ini8", fls. 66, "anexos pet ini9").

Por sua vez, Cláudio Manoel Barreto Vieira , além de firmar o termo de recebimento definitivo de obra não

especificada em procedimento licitatório, quando membro da Comissão de Recebimento de Obras, assinou, ainda,

quando Diretor de Medição e Controle, as medições detectadas como irregulares (evento nº 3, "anexos pet ini5",

"anexos pet ini7", "anexos pet ini8").

De outra banda, afere-se dos documentos colacionados na exordial que Sérgio Leão (então Subsecretário), assinou
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resumos de medição-financeiro e firmou notas de empenho indicadas no evento nº03, "anexos pet ini5", tendo

atuado, ainda, na função de Presidente da Comissão da Licitação em tela, oportunidade em que sugeriu a

adjudicação do Consórcio requerido (evento nº 01, fls. 16 e 29, "anexos pet ini2"), o que também leva a crer que

anuiu com as irregularidades existentes.

Os demais requeridos, ou seja, as pessoas jurídicas incluídas no polo passivo são partes integrantes do consórcio

qualificado nos autos, pelo que, respondem, a exemplo dos demais, solidariamente com aqueles pela lesão causada.

Em tempo, conforme acórdão do TCE, constatou-se em relatório de inspeção serviços não encontrados, com

acréscimo de valor, executados em desacordo com o contrato.

Portanto, 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 da prática

de ato de improbidade a ensejar a concessão da medida liminar para determinar a indisponibilidade dos bens, na

medida em que, ao que se vislumbra ao menos nesta fase preliminar, houve anuência dos agentes quanto aos

valores exorbitantes aplicados por ocasião do contrato, assim como no decorrer da execução do projeto, pelo

consórcio vencedor, os quais ocasionaram prejuízos aos cofres públicos e atentaram contra os princípios

constitucionais, apontando o norte para a prática de atos de improbidade capitulado nos arts. 10 e 11 da LIA, a fim de

autorizar a determinação cautelar quanto à indisponibilidade dos bens, conforme dispõe o art. 7º da Lei 8.429/92,

subsidiada ainda no art. 37, §5º, da Constituição Federal. Vejamos as condutas discriminadas no art. 10 e 11:

"Art. 10. Constitui ato de improbidade administrativa que causa lesão ao erário qualquer ação ou omissão, dolosa ou

culposa, que enseje perda patrimonial, desvio, apropriação, malbaratamento ou dilapidação dos bens ou haveres das

entidades referidas no art. 1º desta lei, e notadamente:

I - facilitar ou concorrer por qualquer forma para a incorporação ao patrimônio particular, de pessoa física ou jurídica,

de bens, rendas, verbas ou valores integrantes do acervo patrimonial das entidades mencionadas no art. 1º desta lei;

II - permitir ou concorrer para que pessoa física ou jurídica privada utilize bens, rendas, verbas ou valores integrantes

do acervo patrimonial das entidades mencionadas no art. 1º desta lei, sem a observância das formalidades legais ou

regulamentares aplicáveis à espécie;

(...)

V - permitir ou facilitar a aquisição, permuta ou locação de bem ou serviço por preço superior ao de mercado;

VI - realizar operação financeira sem observância das normas legais e regulamentares ou aceitar garantia insuficiente

ou inidônea;

VII - conceder benefício administrativo ou fiscal sem a observância das formalidades legais ou regulamentares

aplicáveis à espécie;

VIII - frustrar a licitude de processo licitatório ou dispensá-lo indevidamente; (Vide Lei nº 13.019, de 2014)  (Vigência)
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IX - ordenar ou permitir a realização de despesas não autorizadas em lei ou regulamento;

(...)

XI - liberar verba pública sem a estrita observância das normas pertinentes ou influir de qualquer forma para a sua

aplicação irregular;

XIV - celebrar contrato ou outro instrumento que tenha por objeto a prestação de serviços públicos por meio da

gestão associada sem observar as formalidades previstas na lei;    (Incluído pela Lei nº 11.107, de 2005)

(...)

Art. 11. Constitui ato de improbidade administrativa que atenta contra os princípios da administração pública qualquer

ação ou omissão que viole os deveres de honestidade, imparcialidade, legalidade, e lealdade às instituições, e

notadamente:"

Nesse diapasão, o texto constitucional (art. 37) ao apontar os princípios que devem ser observados pelo

administrador público no exercício de sua função, inseriu o princípio da moralidade. Isso significa  que em sua

atuação o administrador público deve atender aos ditames da conduta ética, honesta, exigindo a observância de

padrões éticos, de boa-fé, de lealdade, de regras que assegurem a boa administração e a disciplina interna na

Administração Pública. Moralidade administrativa está ligada ao conceito de bom administrador. (MARINELA,

Fernanda. Direito Administrativo. 1ª ed. Salvador: Juspodivm, 2005, p. 37).

Pelo princípio da moralidade administrativa, não bastará ao administrador o cumprimento da estrita legalidade, ele

deverá respeitar os princípios éticos de razoabilidade e justiça, pois a moralidade constitui pressuposto de validade

de todo ato administrativo praticado (MORAES, Alexandre de. Direito Constitucional. São Paulo: Atlas, 2005, p. 296).

Pois bem! A má-fé é premissa do ato ilegal e ímprobo e a ilegalidade adquire o status  de improbidade quando a

conduta injurídica fere os princípios constitucionais da Administração Pública coadjuvados pela má-intenção do

administrador. À luz de abalizada doutrina, é correto afirmar que:

 "a probidade administrativa é uma forma de moralidade administrativa que mereceu consideração especial da

Constituição, que pune o ímprobo com a suspensão de direitos políticos (art. 37, §4º). A probidade administrativa

consiste no dever de o "funcionário servir a Administração com honestidade, procedendo no exercício das suas

funções, sem aproveitar os poderes ou facilidades delas decorrentes em proveito pessoal ou de outrem a quem

queira favorecer". O desrespeito a esse dever é que caracteriza a improbidade administrativa. Cuida-se de uma

imoralidade administrativa qualificada. A improbidade administrativa é uma imoralidade qualificada pelo dano ao

erário e correspondente vantagem ao ímprobo ou a outrem (José Afonso da Silva, Curso de Direito Constitucional

Positivo, 24ª ed., São Paulo, Malheiros Editores, 2005, p-669).

Nesta senda, a lesão ao erário como ato de improbidade, viola a moralidade administrativa e outros princípios e

regras da Administração Pública. Dessa forma, a lesão é equivalente a corrupção administrativa, porquanto desvirtua

a Administração Pública sendo condutas praticadas pelo poder público em afronto ao ordenamento jurídico,

prejudicando e lesionando o bom funcionamento da administração em detrimento da maioria, ou seja, dos
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administrados.

Pelo que exsurge dos autos, houve, ainda, violação frontal aos princípios da Administração Pública, à Constituição e

às normas infra-constitucionais, que geraram, prima facie, dano ao erário, pois os serviços foram prestados à míngua

das verbas públicas com superfaturamento, prejudicando a prestação dos serviços essenciais à população, pelo que, 

a priori, gera a obrigação de ressarcimento, o que, por ora se traduz, em sede a limine, em decretar a

indisponibilidade dos bens dos requeridos, a fim de assegurar, após cognição aprofundada e, se for o caso, a

reposição dos valores ao erário.

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 adequa ao caso.

  Ocorre, todavia, que somente após o trâmite regular do processo, será possível individualizar o quantum

subjetivo de 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 demandado 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, ganhos de trabalhador autônomo, honorários

de profissional liberal, ou seja, de caráter alimentar, pois destinadas ao sustento do então requerido e de sua família,

por analogia ao art. 649, IV, do CPC.

O objetivo de maior eficácia do processo 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).

  DA PROIBIÇÃO DE CONTRATAR COM O PODER PÚBLICO

O Ministério Público formulou pedido de liminar de proibição de contratar com o Poder Público contra as empresas

requeridas EMSA e RIVOLI SPA, no evento 127, sustentando a existência de periculum in mora  no fato de que

ambas estão participando da concorrência pública nº 09/2014, da Agência de Máquinas e Transportes do Estado do

Tocantins - AGETRANS (extinto DERTINS), para a construção de ponte sobre o Rio Tocantins, ligando os municípios

de Porto Nacional e Fátima, orçada a obra em R$ 126.684.249,01, já tendo ambas, inclusive, sido, ao lado da

empresa CMT Engenharia Ltda., habilitadas no certame, encontrando-se, por ora, em aguardo do julgamento das

propostas.

Consubstancia a fumaça do bom direito nos fatos narrados na inicial da demanda, que, segundo argumenta, seriam

apenas uma amostra de um longo histórico de irregularidades similares que permaneceriam sendo reiteradamente

praticadas em detrimento do erário,   e conclui que a eventual vitória de uma das duas empresas implica em
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fundado receio de que haja a repetição dos ilícitos narrados. 

Destaca que entre os anos de 2000 e 2010, a execução das principais obras de infraestrutura rodoviária ocorridas no

Estado do Tocantins tem sido conferida às empresas EMSA e RIVOLI SPA, ora isoladamente, ora em conjunto, ou

mesmo em consórcio com outras empreiteiras.

Reitera, ainda, o montante do prejuízo advindo do contrato nº 403/1998, que, ademais, não estaria, ainda,

definitivamente encerrado.

Pugna seja imposta   a proibição de contratar com o Poder Público , liminarmente, contra as empresas EMSA,

RIVOLI SPA, a filial RIVOLI do Brasil SPA, bem como aos consórcios e grupos econômicos de que a EMSA ou a

RIVOLI SPA façam parte; pessoas jurídicas ligadas a um mesmo grupo econômico de que essas duas empresas

façam parte; pessoas jurídicas cujos estatutos ou contratos sociais forem objeto de alteração para absorver as

atividades da EMSA ou da RIVOLI SPA; e às pessoas jurídicas que tenham em seu quadro societário essas

empresas.

Pois bem.

A Lei nº 8.429/1992 prevê em seus artigos 7º, 16 e 20, parágrafo único, três espécies de medidas cautelares, quais

sejam, a indisponibilidade de bens, o sequestro de bens, e o afastamento temporário de cargo, emprego ou função,

respectivamente.

O instituto do poder geral de cautela, a que Cassio Scarpinella Bueno nomina "dever-poder geral de cautela", 

assim compreendido em razão da necessidade de se evitar o perigo da ineficácia do processo ou do retardamento da

entrega da prestação jurisdicional final, impõe ao magistrado, no exercício da jurisdição, "tutelar (proteger) suficiente

e adequadamente qualquer situação de ameaça que lhe seja apresentada ou que seja visível ao longo do processo"

 [4] .

O poder geral de cautela encontra amparo no art. 798, do Código de Processo Civil, que materializa a autorização

(poder) para que o magistrado conceda medidas cautelares que não estejam abstratamente descritas em norma

jurídica, quando aquelas legalmente previstas não se apresentem adequadas à garantia da efetividade do processo

principal, atento o jurista à realidade fática de que não se poderia exigir do legislador a previsão de todas as situações

de perigo que pudessem vir a ocorrer concretamente.

Destarte, não obstante não haja previsão expressa da medida requerida na lei de regência do caso em tela,   é

plenamente possível a concessão da medida pleiteada, ou seja, de proibição de contratar com o Poder Público,

com amparo no poder geral de cautela, não sendo diversa, a propósito, a orientação do Superior Tribunal de Justiça.

Confira-se:

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. IMPROBIDADE. MEDIDA LIMINAR INAUDITA

ALTERA PARS. PODER GERAL DE CAUTELA (ART. 804 CPC). EXCEÇÃO AO ART. 17, § 7º, DA LIA. TUTELA

ESPECÍFICA DE CARÁTER NÃO EXCLUSIVAMENTE SANCIONATÓRIO. VIABILIDADE. (...) PROVIDÊNCIAS

CAUTELARES 5. Ressalvadas as medidas de natureza exclusivamente sancionatória - por exemplo, a multa civil, a

perda da função pública e a suspensão dos direitos políticos - pode o magistrado, a qualquer tempo, adotar a tutela

necessária para fazer cessar ou extirpar a atividade nociva, consoante disciplinam os arts. 461, § 5º, e 804 do CPC,
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11 da Lei 7.347/85 e 21 da mesma lei combinado com os arts. 83 e 84 do Código de Defesa do Consumidor, que

admitem a adoção de todas as espécies de ações capazes de propiciar a adequada e efetiva tutela dos interesses

que a Ação Civil Pública busca proteger. 6. No caso concreto, o acórdão regional revela a gravidade dos atos de

improbidade, que consistiram na utilização de recursos públicos para benefícios particulares ou de familiares, no

emprego de veículos, materiais e equipamentos públicos em obra particular; no uso do trabalho de servidores

públicos e de apenados (encaminhados para prestação de serviços à comunidade) em obra particular e na supressão

de prova necessária ao esclarecimento dos fatos.   Nesse contexto, a liminar concedida pelo juízo de primeiro

grau para proibir a demandada de receber novas verbas do Poder Público e com ele contratar ou receber

benefícios ou incentivos fiscais e creditícios guarda relação de pertinência e sintonia com o ilícito praticado

pela ré, sendo evidente o propósito assecuratório de fazer cessar o desvio de recursos públicos, nos termos

do que autorizado pelos preceitos legais anteriormente citados. 7. Recurso Especial não provido. (STJ, REsp

1385582/RS, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 01/10/2013, DJe 15/08/2014).

Em congruência ao entendimento do Superior Tribunal de Justiça, o posicionamento dos demais Tribunais:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. PROIBIÇÃO DE

CONTRATAR COM O PODER PÚBLICO. LEGITIMIDADE PASSIVA. EMPRESA APONTADA COMO BENEFICIÁRIA

DOS ATOS ÍMPROBOS. ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DO MÉRITO. 1. Trata-se de agravo de instrumento contra a

r. decisão que, em ação civil pública de improbidade administrativa, recebeu a petição inicial e determinou, em sede

de tutela antecipada, a proibição de os réus contratarem com o Poder Público. 2. A decisão de recebimento da

petição inicial da ação civil pública por ato de improbidade administrativa está condicionada, apenas, à existência de

indícios suficientes da prática da conduta ímproba para que se possa admitir a ação. De fato, a certeza sobre os fatos

controvertidos somente poderá ser viabilizada por ocasião da sentença, após a consecução de ampla dilação

probatória. 3. No tocante à proibição de manter contratos com o Poder Público, cumpre observar que a r. decisão

agravada não extrapolou os limites estabelecidos pela lei. De fato, se há indícios da prática de atos ímprobos, como

demonstrado na inicial da ação civil pública promovida pelo agravado, que apontam as agravantes como beneficiárias

dos atos de improbidade administrativa, devem ser antecipados os efeitos do mérito também no que diz respeito a

proibição de contratar com o Poder Público, de modo a obstar qualquer situação de perigo que venha a comprometer

a eficácia e utilidade do processo e evitar eventuais prejuízos ao erário. Assim sendo, constatada a verossimilhança

das alegações, bem como que a situação descrita poderia causar grave dano ao erário, reconhece-se como correta a

decisão que determinou às agravantes a proibição de contratar com o Poder Público. 4. Agravo de instrumento

improvido.  (TRF-3 - AI: 24848 SP 0024848-12.2012.4.03.0000, Relator: DESEMBARGADORA FEDERAL

CONSUELO YOSHIDA, Data de Julgamento: 22/08/2013, SEXTA TURMA).

AGRAVO DE INSTRUMENTO - DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO - AÇÃO CIVIL PÚBLICA POR

ATOS DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA - CONTRATAÇÃO IRREGULAR DE FORNECIMENTO DE

COMBUSTÍVEL PELO MUNICÍPIO DE MIMOSO DO SUL - DECRETO DE INDISPONIBILIDADE DOS BENS -

PRESENÇA DOS REQUISITOS - FUMUS BONI IURIS CARACTERIZADO PELOS DOCUMENTOS CONSTANTES

NOS AUTOS - PERICULUM IN MORA PRESUMIDO - PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 7º DA LEI 8.429/1992 -

PROIBIÇÃO DE ABASTECIMENTO NO POSTO ENVOLVIDO NA INVESTIGAÇÃO - DECORRÊNCIA DOS

INDÍCIOS DA PRÁTICA DE ATOS DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA - PROIBIÇÃO DE CONTRATAÇÃO PARA

CARGO COMISSIONADO E DE CONTRATAR COM O PODER PÚBLICO MANTIDAS - RESGUARDO DA ÉTICA

NO TRATO DA COISA PÚBLICA - DECISÃO MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO. (...) 5 - A proibição liminar de

ocupar cargo comissionado na Administração Municipal e a de contratar com o poder público serve, dentre outros,

para salvaguardar a ética no trato da coisa pública, além de evitar a ocorrência de situações conflitantes (indícios de

atos de improbidade e possibilidade de contratar com o Poder Público e de assumir cargos comissionados).

Precedente. 6 - Decisão mantida. 7 - Recurso conhecido e desprovido. VISTOS, relatados e discutidos estes autos,
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em que são partes as acima indicadas, ACORDA a PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL do egrégio Tribunal de Justiça do

Estado do Espírito Santo, na conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, em, à

unanimidade, NEGAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto do Relator. Vitória, 24 de abril de 2012. DES.

Presidente DES. Relator (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 32109000144, Relator: WILLIAM COUTO

GONÇALVES - Relator Substituto : EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA

CÍVEL , Data de Julgamento: 24/04/2012, Data da Publicação no Diário: 09/05/2012).

Os indícios nos autos apresentam-se de forma robusta a fim de que seja deferida a tutela excepcional pleiteada, na

medida em que fortemente identificado o prejuízo do Estado do Tocantins decorrente da conduta dos requeridos,

indicadas quando da análise da indisponibilidade dos bens, dentre os quais se incluem a EMSA e a RIVOLI SPA,

revelando-se plausível a proteção ora requerida a fim de evitar maiores danos ao Estado do Tocantins, prevalecendo,

por evidência, no momento, o interesse da coletividade, e sendo certo, ademais, que a medida, concedida neste juízo

de cognição sumária e não exauriente, não se constitui do caráter de sanção e nem antecipa a culpa.

Não fosse suficiente para a configuração do periculum in mora a gravidade dos fatos e o prejuízo causado ao erário,

a justificar a proteção para a manutenção do status quo, garantindo a eficácia da decisão final, encontra-se presente,

no caso, a circunstância da participação das empresas EMSA e a RIVOLI SPA na concorrência nº 009/2014, que tem

por objeto a contratação de empresa para a construção de ponte sobre o Rio Tocantins, na Rodovia TO-070, ligando

Porto Nacional à Fátima, estando ambas já habilitadas (anexo3, evento 127).

Essa circunstância revela a face cruel com que o contribuinte é tratado, ao admitir as empresas referidas em novas

obras com o Poder Público. Apesar de, aparentemente, a liminar requerida implicar em antecipação de pena, o que

contraria o disposto no artigo 20, parágrafo único da Lei 8.429/92, não é esta a vertente que se apresenta. A

providência, nos moldes em que está sendo deferida, possui natureza nitidamente cautelar e tem força jurídica

decorrente dos princípios constitucionais, especialmente o da moralidade e transparência, todos insertos no artigo 37

da Constituição Federal.

Ora, segundo a inicial, apoiada em farta documentação pré-constituída, por vários anos as empresas em referência,

juntamente com os agentes públicos que compõem o polo passivo da ação, praticaram diversos atos danosos ao

erário público e, somente após mais de 10 (dez) anos começam as primeiras ações visando o ressarcimento e

responsabilização dos supostos saqueadores dos cofres públicos. Ademais, foram reiteradas condutas, numa

repetição de atos ímprobos, que valeram, até o presente momento, mais de 70 (setenta) ações de reparação,

registrando que algumas cumulam pedido de imposição das sanções de improbidade. Então, seria moralmente

defensável permitir que esta empresa, possivelmente "freguesa" no saqueamento dos cofres públicos, possa

continuar a contratar com o Poder Público e, somente ao final de uma ou duas décadas seja iniciado um processo de

responsabilização, cujo resultado é incerto?

Toda a gestão pública se orienta pelos princípios constitucionais da moralidade, o que implica em exigir cautela no

trato com a coisa do povo. O deferimento do pedido liminar de proibição de contratar com o Poder Público atende ao

critério do respeito à moralidade, acautela o erário, especialmente por afastar da mesa de oportunidade aquelas

empresas que, em tempos próximos passados acabaram por provocar um rombo financeiro, na execução de

contratos de obras públicas, de valores que superam, atualizados, a cifra de aproximadamente 1.000.000.000,00 (um

bilhão de reais), . A repetição da conduta ímproba, por dezenas de vezes (conforme se infere de todas as ações de

improbidade) constituem indicativo sério de que a empresa não atende aos requisitos de moralidade, probidade e

eficiência indispensáveis, segundo a sistemática constitucionalmente vigente, para investir os particulares na

condução da coisa pública.



Documento assinado eletronicamente por  JORDAN JARDIM , Matricula  352087.
Para confirmar a validade deste documento, acesse:  https://eproc1.tjto.jus.br/eprocV2_prod_1grau/externo_controlador.php?
acao=valida_documento_consultar  e digite o Codigo Verificador 32bd8987e5 

Argumenta-se, ainda, que a reiteração da conduta, em aparente conluio com os agentes demandados nesta ação e

em outras dezenas de feitos iguais, assemelha-se a uma organização, a exigir do juiz, na presidência do processo, a

adoção de medidas cautelares que resguardem a ordem pública, os interesses da coletividade, os valores

constitucionais, o republicanismo e, escancaradamente falando, implica em estabelecer um pouco de vergonha e

pudor na gestão pública, coisa que está faltando neste País, acabando por prejudicar a autoestima social, a

repartição das oportunidades públicas em benefício de uma minoria.

Nesse diapasão, ante aos fortes sinais da existência de um agrupamento formado, com caráter duradouro e estável,

para a prática reiterada de condutas ilícitas sempre ligadas às licitações e contratos referentes à obras públicas

executadas pelo estado, com objetivos próprios e específicos e com a convergência de condutas para atingir os

resultados optados, a prudência recomenda a vedação, das empresas mencionadas, de contratar com o Poder

Público, em respeito, inclusive, ao bom trato com o dinheiro do contribuinte e visando resguardar o patrimônio público

de futuras defraudações.

A fumaça do bom direito encontra-se bem delineada não apenas pela grande quantidade de ações civis públicas a

que respondem aludidas empresas por prejuízo ao Estado do Tocantins em decorrência do contrato nº 403/1998, as

quais indicam a prática reiterada de locupletamento através de sistemáticas condutas de desvios de recursos

públicos, todas postas em prática conjuntamente, por meio do mesmo ramo de serviço, qual seja, grandes obras de

engenharia (pontes) e, ao menos ao que consta dos autos, coincidentemente, na gestão do Governador Marcelo

Miranda.

Com efeito, os atos ímprobos cujos fortes indícios já foram demonstrados no tópico anterior, encontram-se

evidenciados nos laudos periciais elaborados pela Secretaria da Segurança Pública e na tomada de contas do

Tribunal de Contas.

Os laudos nº 5154/2011, 5156/2011, 5155/2011 (anexos laudo/12 a laudo/16, evento 3) atestam: sobrepreço

extraordinário nos valores recebidos, medição de serviços superfaturados, e pagamentos indevidos que resultaram

nos vultosos prejuízos ao cofres públicos ali indicados.

O acórdão relativo à tomada de contas do Tribunal de Contas (anexo4, evento 10, fl. 03), por sua vez, imputa à

EMSA débito de R$ 317.497.358,26 e à Rivoli SPA de R$ 392.006.908,70, "em decorrência de condutas delituosas

concorrentes visando o pagamento e o recebimento de valores em duplicidade, por serviços não executados, por

fabricação de despesas sem a devida comprovação, o que acarretou no pagamento de despesas ilegítimas e

antieconômicas e, em consequência, nos seus recebimentos indevidos, sendo que o valor do débito deve ser

atualizado monetariamente e acrescido dos juros de mora devidos até a data do seu efetivo recolhimento, calculados

a partir do dia 31/12/2003 (...)".

Caracterizados, assim, suficientemente, os indícios de atos de improbidade administrativa que causam prejuízo ao

erário e afronta aos princípios da Administração Pública, nos moldes do que prevê o art. 10 e 11 da Lei nº 8.429/92,

alcançadas as empresas EMSA e Rivoli SPA, nos termos do art. 3º[5], do mesmo diploma legal.

Destarte, imperiosa a tutela protetiva reclamada pelo Ministério Público, em sede da utilização do poder geral de

cautela, a fim de garantir a proteção do interesse público, consubstanciado, no caso, no patrimônio da coletividade,

no sentido de fazer cessar os prejuízos reiteradamente apontados e imputados às empresas em questão, em

desfavor da sociedade tocantinense, fazendo prevalecer, nesta quadra processual, o princípio constitucional da
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moralidade, em salvaguarda da ética no trato da coisa pública, em detrimento dos interesses particulares das

empresas, evitando, assim, o conflitante panorama instalado da presença concomitante de indícios de atos de

improbidade com a contratação com o Poder Público.

Pelo exposto   DEFIRO EM PARTE o pedido liminar postulado para:

  a) Decretar a indisponibilidade dos bens imóveis dos requeridos até o montante do suposto dano, calculado

no valor de    R$ 11.601.749,64 (onze milhões, seiscentos e um mil, setecentos e quarenta e nove reais e

sessenta e quatro centavos)   , expedindo-se os ofícios necessários para averbação nas respectivas

matrículas.

  b) Decretar a impossibilidade das empresas EMSA, RIVOLI SPA, filial RIVOLI do Brasil SPA,  bem como os

consórcios de que a EMSA ou a RIVOLI SPA façam parte; pessoas jurídicas ligadas a um mesmo grupo econômico

de que essas empresas façam parte; pessoas jurídicas cujos estatutos ou contratos sociais forem objeto de alteração

para absorver as atividades da EMSA ou da RIVOLI SPA; e pessoas jurídicas que tenham em seu quadro societário

essas empresas,    de contratarem com o Poder Público, no âmbito estadual, sob pena de multa pelo

descumprimento da obrigação, no valor de duas vezes (2x) o contrato eventualmente firmado.

À Escrivania para certificar se todos os réus foram notificados e, caso não tenham sido, proceda-se,   de imediato,

no prazo máximo de 10 (dias), à expedição de mandado de notificação  dos requeridos faltantes para, caso

queiram, se manifestarem, na forma e no prazo do artigo 17, § 7º, da Lei n° 8.429/92.   Após, expedidos os

mandados, determino o prazo de 10 (dez) dias para o seu cumprimento, sob as penas da lei.

  Determino também que a escrivania providencie, no prazo de 15 dias, os devidos mandados para a restrição

dos bens imóveis dos requeridos, salvo ordem contrária do Tribunal de Justiça, sob pena de

responsabilidade.

  Tendo em vista que, em tese, a conduta atribuída aos requeridos configura crime e, dado o fato de que

Marcelo Miranda é Governador do Estado, encaminhe-se cópia dos autos ao STJ, diante da prerrogativa de

foro.

  Intimem-se pessoalmente os demandados do inteiro teor da presente decisão.

  Intime-se o Estado do Tocantins para, caso queira, integrar a lide, nos moldes do que determina o art. 5º,

§2º, da Lei 7.347/85.

Expeçam-se os expedientes necessários.

Intime-se. Notifique-se. Cumpra-se.

Palmas, data certificada pelo sistema.
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  Jordan Jardim

  Juiz de Direito   Auxiliar na 3ª VFRP de Palmas

  Portaria nº 1016/15, DJe 3543 de 18/03/2015
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