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8ª VARA FEDERAL - PB (JUIZ FEDERAL TITULAR)

S E N T E N Ç A

(Tipo A - Resolução CJF nº 535/2006)

1. RELATÓRIO

Trata-se  de  ação  civil  pública  de  improbidade  administrativa  proposta  pelo  MINISTÉRIO
PÚBLICO  FEDERAL,  em  face  de  FÁBIO  TYRONE  BRAGA  DE  OLIVEIRA,  DALTON
CÉSAR PEREIRA DE OLIVEIRA, MANOEL EMÍDIO DE SOUSA NETO  e  CANTEIRO
CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA - ME, com o objetivo de condená-los como incursos nas sanções do
art. 12, incs. I, II e III, da Lei 8429/92. 

Em síntese, o Ministério Público Federal alegou, na inicial, que:

(a) o Inquérito Civil Público nº 1.24.002.000002/2012-33 foi instaurado para apurar irregularidades
na aplicação de verbas federais destinadas à construção da Unidade de Pronto Atendimento - UPA em
Sousa/PB, classificada como Porte II,  com um incentivo do Ministério da Saúde no valor de R$
2.000.000,00 (dois milhões de reais), que seriam repassados da seguinte forma: 10% (R$ 200.000,00 -
duzentos mil reais) após a portaria específica de habilitação; 65% (R$ 1.300.000,00 - um milhão e
trezentos mil  reais) do valor, mediante apresentação da ordem de serviço; 25% (R$ 500.000,00 -
quinhentos mil reais) do valor total aprovado após a conclusão da unidade;

(b) os valores relativos às parcelas de 10% e 65% foram repassados ao Município de Sousa pelo
Fundo Nacional de Saúde (fls. 96/97 do volume I), estando pendente apenas o último percentual de
25% em razão da construção não ter sido concluída;

(c) foram constatadas diversas irregularidades, tais como: o então Prefeito FÁBIO TYRONE BRAGA
DE OLIVEIRA teria assinado ordem de serviço para o início das obras, em 30 de novembro de 2010,
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antes mesmo da aprovação do projeto pela equipe técnica do Ministério da Saúde; a construção do
prédio da UPA foi prejudicada, pois houve alteração do projeto com as obras já em andamento, em
razão de o Prefeito ter autorizado o início das obras sem aprovação final do projeto pelo Ministério da
Saúde, o que teria sido confirmado pelo arquiteto responsável pelo projeto da UPA, em depoimento
no MPF (folhas 88/89 - Volume I); após dois anos de obras, a UPA foi mobiliada com móveis usados
de um centro de reabilitação municipal e inaugurada, com fins eleitoreiros, no final do mandato do
então prefeito, em 26 de dezembro de 2012, tão somente com um termo de recebimento provisório
assinado  pelo  engenheiro  Dalton  César,  sem  que  estivesse  definitivamente  concluída  e  sem  a
fiscalização dos técnicos do Ministério da Saúde, quando a execução da obra alcançou o percentual de
91,20%;

(d)  o  relatório  técnico  elaborado  pelo  engenheiro  civil  Francisco  Sérgio  F.  Diniz,  da  SD
ENGENHARIA, apontou diversas irregularidades na construção da obra, tais como: manchas no forro
de gesso do teto decorrentes de vazamento; diferença entre pisos previstos em planilha e executados
na obra; falta de bate-macas em todas as portas; número de hidrantes em número menor ao previsto
na  planilha;  ausência  de  rede  de  lógica;  instalações  elétricas  incompletas;  torneiras  plásticas
instaladas, embora conste na planilha a instalação de torneira metálica padrão luxo, com temporizador
ou fotocélula;  vazamentos  em torneiras,  lavatórios  e  vasos  sanitários;  ausência de acessórios  nos
banheiros; pintura das paredes em látex, embora conste pintura esmalte na planilha orçamentária. Tais
irregularidades teriam sido confirmadas em vistoria in loco realizada pelo Ministério Público Federal
(fls. 69/70 do ICP).

(e) ficou apurado que houve falha na fiscalização durante a construção, tendo em vista que o fiscal da
obra de construção da UPA, DALTON CÉSAR PEREIRA DE OLIVEIRA, não se comportou como
engenheiro  fiscal,  mas  sim  como  engenheiro  construtor,  como  se  estivesse  trabalhando  para
CANTEIRO  CONSTRUÇÃO  CIVIL  LTDA,  empresa  também  demandada  e  responsável  pela
construção; MANOEL EMÍDIO falhou no seu dever de responsável técnico pela execução da obra e
DALTON CÉSAR falhou no seu dever de fiscalizar, pois agiu como se trabalhasse para a empresa
responsável construção da UPA;

(f) a planilha previa a instalação de 30 torneiras metálicas padrão luxo (item 15.14 - fl. 373 - Anexo I
- Volume II), com temporizador ou fotocélula, no valor unitário de R$ 400,00 (quatrocentos reais),
totalizando R$ 12.000,00 (doze mil reais). Tais valores foram integralmente pagos, pois o Sr. Dalton
César deu o aval de que o serviço foi corretamente executado, na 11ª medição de obra (fls. 131/138 -
Anexo  I  -  Volume  II).  No  entanto,  no  relatório  técnico  independente,  elaborado  pela  SD
ENGENHARIA, consta a instalação de torneiras de plástico.

A inicial veio instruída com o Inquérito Civil Público nº 1.24.002.000002/2012-33.

Notificados (id. 4058202.106687), os requeridos apresentaram manifestação escrita:

(I)                a CANTEIRO CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA e MANOEL EMÍDIO DE SOUSA
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NETO apresentaram defesas  escritas  idênticas  sustentando,  em síntese,  a  inexistência  de  ato  de
improbidade administrativa, a não demonstração de obtenção de qualquer vantagem econômica, a
ausência de dolo ou culpa grave, e, que os requeridos não agiram com o objetivo de causar prejuízo
ao erário (id. 4058202.121405 - pág. 1/6 e id. 4058202.121507 - pág. 1/6);

(II)             DALTON CÉSAR PEREIRA DE OLIVEIRA  alegou, em síntese,  que o relatório
técnico independente elaborado pela SD ENGENHARIA não atende as formalidades do IBAPE ou
ABNT, tratando-se de empresa contratada pelo gestor sucessor André Gadelha,  reconhecidamente
inimigo  político  do  prefeito  Fábio  Tyrone,  e,  sustentou  a  inexistência  da  prática  de  atos  de
improbidade administrativa e de prejuízo ao erário (id. 4058202.128615);

(III)           FABIO TYRONE BRAGA DE OLIVEIRA  suscitou a preliminar  de ilegitimidade
passiva porque o ordenador de despesa seria o Secretário de Saúde Municipal e não o prefeito, e, no
mérito,  argumentou a inexistência de atos caracterizadores de improbidade administrativa e que a
ordem de serviço não foi assinada antes da aprovação do projeto pelo Ministério da Saúde, mas a
Portaria nº 1.020, de 13.05.2009, previa no art. 5º, I a III, que 10% do total seriam repassados com a
publicação  da  portaria  de  habilitação  e  a  segunda  parcela  de  65%  seria  repassada  mediante
apresentação  da  ordem de  serviço,  e,  por  fim,  o  percentual  de  25% seria  repassado  ao  final  da
construção para aquisição de móveis para a UPA (id. 4058202.322600 - pág. 1/17).

A petição inicial foi recebida em 29.07.2015, conforme decisão de id. 4058202.552740 - pg. 1/4.

Citados, os requeridos apresentaram contestação:

(a)     FÁBIO TYRONE BRAGA DE OLIVEIRA arguiu a preliminar de inadequação da via eleita ao
fundamento  de  que  agentes  políticos  não  respondem  por  atos  de  improbidade  administrativa
consubstanciada na Lei nº 8.429/92 e sim por crimes de responsabilidade previstos no Decreto-Lei nº
201/67,  do  contrário  ocorreria  o  bis  in  idem.  No mérito,  alegou que:  (a)  a  suposta  inauguração,
ocorrida em 26.12.2012, seria apenas uma homenagem ao ex-prefeito Dr. Marizinho, que dá nome a
UPA; (b) a homenagem a Dr. Marizinho não teria propósito eleitoral, pois o evento teria ocorrido após
as eleições de 2012 e o requerido Tyrone não teria concorrido nas eleições e o candidato apoiado teria
perdido as  eleições  municipais de outubro/2012;  e  (c)  com 75% dos recursos  liberados executou
91,90%  da  obra,  inexistindo  dano  ao  erário,  enriquecimento  ilícito,  violação  dos  princípios  da
administração pública,  má-fé e  dolo.  Requereu a extinção em razão da preliminar  invocada ou o
julgamento improcedente (id. 4058202.638805 - pág. 1/18);

(b)    DALTON  CÉSAR  PEREIRA  DE  OLIVEIRA  repetiu  a  manifestação  escrita  de  id.
4058202.128615  e  requereu  o  julgamento  pela  improcedência  da  inicial  por  não  estarem
demonstrados os elementos caracterizados da improbidade: dano, enriquecimento ilícito, violação aos
princípios, dolo e má-fé (id. 4058202.642968);
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(c)     MANOEL  EMÍDIO  DE  SOUSA  NETO  e  a  CANTEIRO  CONSTRUÇÃO  CIVIL  LTDA
apresentaram contestação em peça única alegando ausência de dolo, dano ao erário e de prejuízo ao
patrimônio público ou de locupletamento em favor dos requeridos. Requereram a improcedência do
pedido inicial (id. 4058202.697117 - pág. 1/3).

O MPF se manifestou sobre as contestações apresentadas pela rejeição da preliminar de inadequação
da via eleita e pelo regular seguimento do feito (id. 4058202.785906 - pág. 1/4).

Instada,  a  União  informou  não  ter  interesse  em  integrar  o  polo  ativo  da  demanda  (id.
4058202.900629).

Intimadas  as  partes  para  especificarem  provas  (id.  4058202.881719),  os  requeridos  MANOEL
EMÍDIO e  CANTEIRO permaneceram silentes  (id.  4058202.907425 e  4058202.907426),  o  MPF
prescindiu  da  realização  de  novas  provas  requerendo  a  realização  de  audiência  de  instrução  e
julgamento (id.  4058202.916933);  o  promovido DALTON CESAR requereu genericamente prova
pericial  e  oitiva  de  testemunhas  a  serem  indicadas  no  prazo  do  art.  357,  §4º  do  CPC  (id.
4058202.930244),  e,  o  demandado  FÁBIO  TYRONE  requereu  prova  documental,  oitiva  de
testemunhas,  depoimento  pessoal  das  partes  e  realização  de  perícia  na  UPA/Sousa  (id.
4058202.945365).

Com o fim de  evitar  possível  arguição de  nulidade,  as  partes  foram, novamente,  intimadas para
especificarem provas, indicando cada um dos meios pretendidos, limitando os pontos controvertidos
sobre os quais incidirão, bem como justificando/fundamentando a necessidade de cada um, sob pena
de indeferimento (id. 4058202.1380819).

Nesse contexto,  o MPF prescindiu, mais uma vez, da realização de novas provas, pugnando pelo
julgamento  antecipado  do  mérito  (id.  4058202.1639141);  os  requeridos  MANOEL  EMÍDIO  e
CANTEIRO  continuaram inertes;  e,  os  promovidos  DALTON  CÉSAR (id.  4058202.1893987)  e
FÁBIO  TYRONE  (id.  4058202.1900510)  ratificaram  os  requerimentos  das  provas  acima
especificadas, justificando a necessidade delas.

É o que importa relatar. Decido.

2. FUNDAMENTAÇÃO

2.1 - Questão prévia: produção de provas
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As partes foram intimadas a especificarem justificadamente as provas que pretendiam produzir e o
fim  a  que  se  destinavam  (id.  4058202.881719  e  4058202.1380819),  tendo  sido  apresentado
requerimento de prova documental, perícia, oitiva de testemunhas e depoimento pessoal das partes
(id. 4058202.930244, 4058202.945365, 4058202.1893987 e 4058202.1900510).

Pois bem, o pedido de prova pericial se mostra desnecessário, pois há relatórios de acompanhamento
da situação da obra pelo Ministério da Saúde (Sistema de Monitoramento de Obras - SISMOB) e
perícia já realizada nos autos, além de vistoria in loco.

Além disso, tal pleito é protelatório, porquanto, os documentos já constantes dos autos são suficientes
para atestar a situação da obra e das contas prestadas pelo município no tocante à construção da
Unidade de Pronto Atendimento - UPA/Sousa. Ademais, dado o decurso do tempo desde a paralisação
da obra até o presente momento, dificilmente a perícia poderia constatar a situação da edificação ao
tempo dos fatos narrados, o que revela, do mesmo modo, a inutilidade da prova.

Nos termos do art. 370 e parágrafo único do CPC, cabe ao juiz determinar as provas necessárias ao
julgamento do mérito, podendo indeferir aquelas que entender inúteis ou meramente protelatórias.

Quanto à prova documental, bastava às partes acostar aos autos e justificar ao Juiz condutor do feito a
necessidade delas nos autos.

No que tange à colheita de prova oral, forçoso observar que, nos autos, são apontados atos ímprobos
objetivos,  com  base  em  perícia  e  vasta  prova  documental.  Logo,  não  se  tratando  de  matéria
meramente fática, como é o caso destes autos, entendo que o requerimento de produção de prova
testemunhal e de depoimento pessoal das partes não merece ser acolhido, por ser inútil ao presente
feito.

Além do mais, o depoimento pessoal das partes somente pode ser requerido pela parte adversa, nos
moldes  do  art.  385 do CPC,  o  que  não foi  o  caso  dos autos,  pois  o  MPF,  por  ocasião de  suas
manifestações,  não  formulou  tais  requerimentos,  não  podendo  a  parte  ré  requerer  o  seu  próprio
depoimento pessoal.

Ademais, os requerimentos de oitivas de testemunhas foram bastante genéricos, apenas se limitando a
declinar que elas corroborarão a tese da defesa, mas sem apresentar respectivo rol e a pertinência de
que ponto da lide cada uma das testemunhas poderia esclarecer ou trazer para os autos informações
relevantes.

Assim, para o deslinde do feito,  desnecessária a realização de provas além das postas nos autos;
passo, então, à análise das preliminares arguidas.
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2.2. Preliminar de ilegitimidade passiva.

O requerido FÁBIO TYRONE BRAGA DE OLIVEIRA arguiu a preliminar de ilegitimidade passiva
ao fundamento de que o ordenador de despesas e gestor do SUS no âmbito das Secretarias de Saúde
Municipais era o Secretário de Saúde e não o Prefeito do Município.

Aduziu, ainda que pelos documentos apresentados pelo MPF (Termo de Compromisso, requerimentos
e demais atos administrativos) se constata que o gestor e ordenador de despesas era o então Secretário
de Saúde do Município Gilberto Gomes Sarmento.

Pois bem, como a preliminar deduzida pelo demandado se fundamenta,  em realidade, na própria
questão de mérito, relativas às suas responsabilidades ou não pelos atos a eles imputados pelo MPF,
restando,  portanto,  prejudicado seu exame em sede preliminar  e  passo  a fazê-lo  no mérito  desta
sentença.

Rejeita-se, pois, a preliminar arguida.

2.3.  Preliminar de inadequação da via eleita por inaplicação da Lei nº 8.429/92 aos agentes
políticos (prefeitos)

Foi  arguida,  pelo  demandado,  a  inaplicabilidade  da  Lei  de  Improbidade  Administrativa  aos
agentes  políticos,  tomando  como  parâmetro,  de  maneira  análoga,  o  julgamento  do  STF  na
Reclamação nº 2.138/DF, que afastou a aplicabilidade da Lei nº. 8.429/92 aos Ministros de Estado,
ante  a  existência  de  norma  especial  de  responsabilização  a  estes  agentes  públicos,  sob  pena  de
incorrer  no  bis  in  idem.  No  caso  em  apreço,  argumenta,  igualmente  não  mereceria  prosperar  a
pretendida responsabilização por meio da Lei nº 8.429/92, motivo pelo qual este processo deveria ser
suspenso até a decisão final do Recurso Extraordinário nº 683.235/PA (no qual foi reconhecida a
repercussão geral), nos moldes do art. 543-C, §1º do CPC.

Não lhe assiste razão.

Em relação à questão da (in)aplicabilidade da Lei nº 8.429/92 aos agentes políticos, destaco que a
jurisprudência pátria caminha no sentido de reconhecer que a Lei nº 8.429/92 é, sim, aplicável aos
detentores de cargos políticos. Ora, é cediço que as responsabilidades penal, civil e administrativa,
são independentes entre si, o que torna possível que uma mesma conduta importe na condenação do
agente por crime de responsabilidade e por ato de improbidade administrativa, sem que tal punição
configure bis in idem.
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A respeito da matéria, a Corte Especial do STJ, no julgamento da RCL 2.790/SC (Rel. Min. TEORI
ALBINO ZAVASCKI,  DJe  4/3/2010),  pacificou  o entendimento de  que  os  agentes  políticos,  em
especial os ex-prefeitos, submetem-se à Lei de Improbidade Administrativa (RESP 201100101254,
NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, STJ - PRIMEIRA TURMA, DJE DATA: 26/09/2013).

Nesse sentindo, segue entendimento recente do Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSUAL  CIVIL.  ADMINISTRATIVO.  AGRAVO  REGIMENTAL  NO  RECURSO
ESPECIAL.  ARGUMENTOS  INSUFICIENTES  PARA  DESCONSTITUIR  A  DECISÃO
ATACADA.  CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 1973.  APLICABILIDADE.  VIOLAÇÃO AO
ART. 535 DO CPC. INOCORRÊNCIA. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. APLICAÇÃO DA
LEI N. 8.429/1992 AOS AGENTES POLÍTICOS. COMPATIBILIDADE COM O DECRETO-LEI N.
201/1967.  INCIDÊNCIA  DA  SÚMULA  N.  83/STJ.  ELEMENTO  VOLITIVO  DOLOSO
RECONHECIDO  PELO  TRIBUNAL  DE  ORIGEM.  DOSIMETRIA  DAS  PENAS.  REVISÃO.
IMPOSSIBILIDADE.  SÚMULA  N.  07/STJ.  INCIDÊNCIA.  ALEGAÇÃO  GENÉRICA  DE
OFENSA  A  DISPOSITIVO  DE  LEI  FEDERAL.  DEFICIÊNCIA  DE  FUNDAMENTAÇÃO.
INCIDÊNCIA,  POR  ANALOGIA,  DA  SÚMULA  N.  284/STF.  I  -  Consoante  o  decidido  pelo
Plenário desta Corte na sessão realizada em 09.03.2016, o regime recursal será determinado pela data
da publicação do provimento jurisdicional impugnado. Assim sendo, in casu, aplica-se o Código de
Processo Civil de 1973. II - A Corte de origem apreciou todas as questões relevantes apresentadas
com  fundamentos  suficientes,  mediante  apreciação  da  disciplina  normativa  e  cotejo  ao
posicionamento  jurisprudencial  aplicável  à  hipótese.  Inexistência  de  omissão,  contradição  ou
obscuridade.  III  -  É  pacífico  o  entendimento  no  Superior  Tribunal  de  Justiça  segundo o  qual  o
conceito de agente público estabelecido no art. 2º da Lei n. 8.429/92 abrange os agentes políticos,
como  prefeitos  e  vereadores,  não  havendo  bis  in  idem  nem  incompatibilidade  entre  a
responsabilização política e criminal estabelecida no Decreto-Lei n. 201/67, com a responsabilização
pela prática de ato de improbidade administrativa e respectivas sanções civis. IV - In casu, rever o
entendimento do Tribunal de origem: i) que consignou restar comprovado o elemento volitivo doloso
para fim ilícito e ii)  da dosimetria das sanções aplicadas,  demandaria necessário revolvimento de
matéria fática, o que é inviável em sede de recurso especial, à luz do óbice contido na Súmula n.
07/STJ. V - A jurisprudência desta Corte considera que quando a arguição de ofensa ao dispositivo de
lei  federal  é  genérica,  sem  demonstração  efetiva  da  contrariedade,  aplica-se,  por  analogia,  o
entendimento da Súmula n. 284, do Supremo Tribunal Federal. VI - O Agravante não apresenta, no
regimental, argumentos suficientes para desconstituir a decisão agravada. VII - Agravo Regimental
improvido. (AGRESP 201103076220, REGINA HELENA COSTA, STJ - PRIMEIRA TURMA, DJE
DATA:26/04/2016 ..DTPB:.)

Seguindo a tendência de admissão da submissão dos agentes  políticos  à  LIA,  colaciono recentes
julgados do Tribunal Regional Federal da 5ª Região:

ADMINISTRATIVO.  IMPROBIDADE  ADMINISTRATIVA.  APLICABILIDADE  DA  LEI
8.429/1992 AOS AGENTES POLÍTICOS. COMPETÊNCIA. AUSÊNCIA DE PRESTAÇÃO DE
CONTAS. PRAZO ENCERRADO NO MANDATO DO RÉU. CONDENAÇÃO. REDUÇÃO DAS
PENAS. 1. "Possível a aplicação da Lei nº 8.429/92 a agentes políticos eis que o art. 2º desse diploma
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legal, ao definir quem poderia ser enquadrado na definição de agente público, expressamente inclui
aquele que, por eleição, for detentor de mandato eletivo. (...) Entender pela inaplicabilidade da Lei de
Improbidade aos agentes políticos tornaria inócuo o próprio diploma legal, já que muitos dos atos de
improbidade investigados são praticados justamente pelos agentes públicos de maior escalão que, à
evidência,  também devem ter  suas  condutas  regidas  pelo  princípio  constitucional  da  moralidade
administrativa." (AGTR nº 95664, Segunda Turma, rel. Des. Fed. Convocado Rubens de Mendonça
Canuto,  DJE  27.05.2010.)  (...)  (AC  00012175420114058201,  Desembargadora  Federal  Joana
Carolina Lins Pereira, TRF5 - Terceira Turma, DJE - Data::29/01/2014 - Página::213.)

ADMINISTRATIVO  E  PROCESSUAL  CIVIL.  AÇÃO  CIVIL  PÚBLICA  DE  IMPROBIDADE
ADMINISTRATIVA.  APLICABILIDADE  DA  LEI  DE  IMPROBIDADE  AOS  PREFEITOS.
RECURSOS  DO  MINISTÉRIO  DA  SAÚDE.  MOVIMENTAÇÃO  PELA  CONTA  ÚNICA  DO
MUNICÍPIO.  AUSENCIA  DE  CONTA  ESPECÍFICA.  AUSÊNCIA  DE  CONTROLE  DE
ENTRADA  E  SAÍDA  DE  INSUMOS  NA  FARMÁCIA  CENTRAL.  IMPROBIDADE
ADMINISTRATIVA  NÃO  CARACTERIZADA.  RESPONSABILIDADE  DO  PREFEITO  E  DO
SECRETÁRIO DE FINANÇAS CARACTERIZADA. APELAÇÕES PROVIDAS. (...) 5. Quanto à
preliminar suscitada, não há dúvidas quanto à aplicabilidade do disposto na Lei de Improbidade aos
prefeitos municipais. Com efeito, ao contrário do sustentado pelo recorrente, as ilicitudes previstas na
Lei n.º 8.492/92, sobretudo em seus art. 9º, 10 e 11, não possuem natureza penal, mas, em verdade,
tratam-se de normas de viés cível, não havendo caráter excludente de uma punição em face da outra.
Ademais,  incabível  invocar  na  hipótese  dos  autos  o  precedente  estabelecido  no  julgamento  da
Reclamação n.º 2.138/DF do Supremo Tribunal Federal - STF. Naquela oportunidade, o STF apreciou
a  questão  da  aplicabilidade  do  regime  sancionatório  da  Lei  de  Improbidade  especificamente  a
Ministro de Estado, não podendo simplesmente transplantar-se as conclusões daquele julgamento para
todo e qualquer agente político, como pretendeu o apelante. Preliminar de inaplicabilidade da Lei n.º
8.492/92 que se rejeita. (...) (AC 00002406920104058501, Desembargador Federal Bruno Teixeira,
TRF5 - Segunda Turma, DJE - Data::19/12/2013 - Página::344.)

Perceba-se que aqueles que defendem a inaplicabilidade da LIA aos agentes políticos escoram-se na
tese  de  que  os  atos  de  improbidade  administrativa  consubstanciariam,  na  verdade,  crimes  de
responsabilidade,  de  modo  que  os  agentes  referidos  somente  se  sujeitariam  à  responsabilização
política. Seguindo essa linha de intelecção, argumenta-se que a maior parte dos atos de improbidade
encontraria correspondência nas infrações político-administrativas previstas nas leis que definem os
crimes de responsabilidade (v.g. Lei nº 1.079/50), motivo pelo qual estes diplomas absorveriam os
atos ímprobos.

Entretanto, filio-me à corrente doutrinária e jurisprudencial que não vislumbra qualquer identidade
entre os institutos da improbidade administrativa e dos crimes de responsabilidade. Com efeito, estes
se  restringem  à  supressão  de  direitos  políticos  do  infrator,  não  correspondendo  à  plena
responsabilização, civil e administrativa, pelos danos advindos do mau exercício de cargos e funções
administrativas que o ato de improbidade acarreta. Considerando, portanto, que o nosso ordenamento
jurídico  alberga  a  plena  possibilidade  de  estabelecimento  de  sanções  de  natureza  criminal,  civil,
política e administrativa para um mesmo fato, forçoso concluir pelo reconhecimento da coexistência
entre os atos de improbidade administrativa e os crimes de responsabilidade.
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Ressalto, também, que não há de se falar em obrigatoriedade de sobrestamento da presente demanda
enquanto estiver pendente o julgamento do Recurso Extraordinário com Agravo nº 683.235/PA pelo
STF, uma vez que o simples reconhecimento de repercussão geral da matéria não enseja a suspensão
automática das ações que versem sobre o tema, carecendo,  pois,  de determinação expressa nesse
sentido por parte da Corte Suprema, o que não se verifica na presente hipótese.

Ademais, numa simples análise literal, tem-se que o §1º do art. 543-C do CPC determina apenas a
suspensão de recursos até julgamento de recurso representativo de controvérsia, não se admitindo a
aplicação analógica de tal dispositivo para proceder-se à suspensão de processo na primeira instância
em razão de processamento de recurso no qual foi reconhecida a repercussão geral.

Rejeito, então, a preliminar ventilada.

Superadas as preliminares invocadas e não havendo questão prévia, passo a análise do mérito.

2.4 Mérito

2.4.1 Fundamentos Normativos

É estreme de dúvidas que a moralidade constitui pressuposto indissociável ao desenvolvimento das
atividades da Administração Pública. A par disso, uma administração eficaz requer honestidade de
seus gestores, comprometidos com o interesse público primário. A moralidade permeia,  assim, as
boas práticas administrativas, ultrapassando o princípio da legalidade, ao exigir que a conduta dos
agentes públicos esteja pautada não apenas na lei, mas nos padrões da honestidade.

Diante  desse  quadro,  cumpre  destacar  que  a  Constituição  Cidadã,  por  meio  dos  seus  próprios
dispositivos ou daqueles que transfere ao regramento legal, vem reconhecer que a defesa da probidade
administrativa constitui-se como corolário do Estado Democrático de Direito, na medida em que o
combate aos maus gestores dos negócios públicos é um processo de construção de uma sociedade
cada vez mais livre, justa e solidária (art. 3º da CF).

Objetivando expurgar as condutas ímprobas e atender aos objetivos fundamentais do nosso Estado
Democrático  de  Direito,  é  que  devem ser  adotados  controles  contra  a  malversação  dos  recursos
públicos, aventando, desta sorte, a Carta Magna, em seu art. 37, § 4º, a possibilidade de cominação de
sanções para os atos considerados ímprobos.

Tal disposição constitui a matiz e o fundamento de validade da legislação infraconstitucional acerca
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da matéria.  Visando regulamentá-la,  o legislador editou a Lei nº.  8.429/92, prestigiando o caráter
normativo dos princípios administrativos, ao impor sanções aos agentes, que, não obstante tenham se
comprometido em preservar tais valores, passaram a vilipendiá-los.

Referido diploma normativo, em enumeração e definição não exaustiva, apresenta a divisão dos atos
de improbidade administrativa em quatro categorias: a) os que importam enriquecimento ilícito do
agente público,  independentemente  da  ocorrência  de  danos ao erário  (art.  9º);  b)  os  que  causam
prejuízo ao erário (art. 10); c) os que implicam em concessão ou aplicação Indevida de Benefício
Financeiro ou Tributário (art.  10-A, LC n.º  157/2016);  d) os que atentam contra os princípios da
Administração  pública,  causando  ou  não  prejuízo  ao  erário  ou  enriquecimento  ilícito  (art.  11).
Sujeitam-se  às  sanções  da  LIA os  agentes  públicos  vinculados  à  conduta  ímproba (art.  2º)  e  os
particulares que tenham induzido ou concorrido para a prática daquele ato, bem como os que dela se
beneficiem, direta ou indiretamente (art. 3º).

Quando envolvida pessoa jurídica de direito privado, é possível buscar a responsabilização pessoal
dos sócios que tenham participado da formação do agir da sociedade. Quanto ao elemento subjetivo,
mister  ressaltar  que  a  jurisprudência  do  STJ  considera  indispensável,  para  a  caracterização  de
improbidade, que a conduta seja dolosa, para a tipificação daquelas descritas nos arts. 9º e 11 da Lei
8.429/92,  ou  pelo  menos  eivada  de  culpa  grave,  nas  do  artigo  10  (AGARESP  201101207659,
ARNALDO ESTEVES LIMA, STJ - PRIMEIRA TURMA, DJE DATA: 15/08/2013).

Nesse diapasão, capitulam os arts. 9º, VI, 10, inciso XI, e o art. 11, ambos da Lei nº. 8.429/92, as
seguintes condutas ímprobas que ora se imputam aos promovidos:

Art.  9°  Constitui  ato  de  improbidade  administrativa  importando  enriquecimento  ilícito  auferir
qualquer tipo de vantagem patrimonial indevida em razão do exercício de cargo, mandato, função,
emprego ou atividade nas entidades mencionadas no art. 1° desta lei, e notadamente:

(...)

VI - receber vantagem econômica de qualquer natureza, direta ou indireta, para fazer declaração falsa
sobre medição ou avaliação em obras públicas ou qualquer outro serviço, ou sobre quantidade, peso,
medida,  qualidade  ou  característica  de  mercadorias  ou  bens  fornecidos  a  qualquer  das  entidades
mencionadas no art. 1º desta lei;

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:

(...)

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

No caso específico da licitação pública, a Lei n.º 8.666/93 erigiu a probidade como princípio básico
informador de todo o procedimento (art. 3º), a fim de assegurar que a Administração Pública possa
selecionar a proposta mais vantajosa e dar concreção ao princípio constitucional da isonomia.

2.4.2 - O caso concreto

Feitas essas considerações, passo à análise do caso concreto pontuando que os requeridos FÁBIO
TYRONE  BRAGA  DE  OLIVEIRA,  DALTON  CÉSAR  PEREIRA  DE  OLIVEIRA,  MANOEL
EMÍDIO DE SOUSA NETO e CANTEIRO CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA estão sendo acusados de
praticarem atos de improbidade administrativa causadores de prejuízo ao erário, quando concorreram
para o enriquecimento ilícito de terceiros.

Analisando-se as provas apostas nos autos constata-se que:

(A)      a Portaria nº 1.020, de 13.05.2009, do Ministério da Saúde, que estabelece diretrizes para
implantação  das  Unidades  de  Pronto  Atendimento  -  UPA's,  define  no  art.  4º  que  o  incentivo
financeiro para implantação da UPA - Porte II será de R$ 2.000.000,00 (dois milhões de reais) e
regulamenta no art. 5º a forma de liberação/repasse dos recursos para construção de tais unidades da
seguinte forma: I - primeira parcela, equivalente a 10% do valor total aprovado: após a publicação
da portaria específica de  habilitação;  II  -  segunda parcela,  equivalente  a  65% do valor  total
aprovado:  mediante  apresentação  da  respectiva  ordem  de  início  do  serviço,  assinada  por
profissional habilitado pelo Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura e Agronomia - CREA,
ratificada pelo gestor local e pela Comissão Intergestores Bipartite - CIB, e autorizada pela Secretaria
de Atenção à Saúde; e, III - terceira parcela, equivalente a 25% do valor total aprovado: após a
conclusão  da  edificação  da  unidade,  e  a  apresentação  do  respectivo  atestado,  assinado  pro
profissional habilitado pelo Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura e Agronomia - CREA,
ratificado pelo gestor local e pela CIB, e autorizado pela Secretaria de Atenção à Saúde (fls. 03/10 do
apenso anexo I, volume I);

(b)      em 09.12.2009, o Ministério da Saúde habilitou uma Unidade de Pronto Atendimento - UPA,
Porte  II,  para  o  Município de  Sousa/PB,  por  meio da Portaria  nº  3.058,  de 09.12.2009,  portaria
específica de habilitação para início da construção da UPA (fls. 95 do apenso, volume I;

(c)      em 18.12.2009, o Ministério da Saúde efetuou a liberação da primeira parcela de 10% do total,
sendo o repasse efetuado por meio da ordem bancária nº 834211, de 18.12.2009, no valor de R$
200.000,00 (duzentos mil reais), conforme fls. 96/97 do apenso, volume I;

Processo Judicial Eletrônico: https://pje.jfpb.jus.br/pje/Painel/painel_usuario/documentoHTML.sea...

11 of 25 10/07/2018 21:06



(d)      em 26.07.2010, o Município de Sousa/PB, deu início aos atos preparatórios da Concorrência nº
002/2010 para construção da UPA/Sousa (fls. 01/02 do apenso anexo II, volume I); e, em 27.07.2010,
o requerido FÁBIO TYRONE, na qualidade de prefeito, autorizou o processo licitatório com um
projeto arquitetônico orçado em R$ 1.996.434,00 (fls. 05 e 10/28 do apenso anexo II, volume I);

(E)      na Concorrência nº 02/2010 do Município de Sousa, sagrou-se vencedora a empresa requerida
CANTEIRO  CONSTRUÇÃO  CIVIL  LTDA,  CNPJ  Nº  003.164.057/0001-14,  pertencente  ao
requerido MANOEL EMÍDIO DE SOUSA NETO (fls. 1.448/1.453 do apenso anexo II, volume X);

(f)       em 30.11.2010, foi firmado contrato entre a empresa demandada CANTEIRO CONSTRUÇÃO
CIVIL LTDA e o Município de Sousa, tendo como objeto a construção da UPA - Porte II, no valor
total de R$ 1.993.176,83, com prazo de 200 dias para o contrato e 180 dias para a conclusão da obra
(fls. 1.454/1.460 do apenso anexo II, volume X);

g)       em 30.11.2010 o requerido FABIO TYRONE BRAGA DE OLIVEIRA expediu ordem de
serviço autorizando o início da construção (fls. 1.463 do apenso anexo II, volume X);

h)      a UNIÃO, por meio do Ministério da Saúde, efetivamente, repassou para o Fundo de Saúde do
Município  de  Sousa/PB a  quantia  de  R$ 1.500.000,00  (um milhão  e  quinhentos  mil  reais)  para
construção da Unidade Pronto Atendimento - UPA/Sousa;

i)        o repasse foi efetuado por meio das ordens bancárias nº 834211, de 18.12.2009, no valor de R$
200.000,00 (duzentos mil reais) e nº 810732, de 26/04/2011, no valor de R$ 1.300.000,00 (um milhão
e  trezentos  mil  reais),  conforme  fls.  96/97  do  apenso,  volume  I.  Ambas  as  ordens  bancárias
encaminharam os recursos para a conta corrente da Secretaria Municipal de Saúde de Sousa (Banco
do Brasil, ag. 0759 e cc. 32.513-9 (fls. 96/97 do apenso, volume I);

j)        em 01.02.2011, por sugestão do Ministério da Saúde, houve redução do projeto arquitetônico
da UPA/Sousa com a exclusão de uma sala de ressonância magnética, sendo a proposta de redução
municipal aprovada pelo Ministério da Saúde, ficando, assim, o projeto orçado em R$ 1.504.000,00
com assinatura do primeiro aditivo entre o município e a empresa vencedora da licitação (fls. 1.465 e
1.477/1.478 do apenso anexo II, volume X);

k)      foram realizadas 13 medições conforme notas fiscais de serviços que tiveram a execução dos
serviços atestada pelo engenheiro e requerido DALTON CÉSAR PEREIRA DE OLIVEIRA (fls. 24,
30, 33, 36, 42, 45, 50, 53, 56, 59, 63 e 65 do apenso anexo IV), cujas notas de serviços serviram para
autorizar o pagamento das 13 medições à empresa requerida CANTEIRO, conforme notas fiscais de
serviços, empenhos, guias de despesas extras, cheques e comprovantes de transferências bancárias
(fls.  24/67 do anexo I, volume IV);
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l)         em 19.03.2012,  houve a  entrega  provisória  da  obra,  tendo  sido  assinado um "Termo de
recebimento provisório" pelo Engenheiro e requerido neste feito, DALTON CÉSAR PEREIRA DE
OLIVEIRA (fls.  26 do anexo I,  volume I),  cujo termo embora datado de 19.03.2012 foi emitido
mesmo apenas em julho/2012 conforme o próprio requerido DALTON afirmou ao ser ouvido perante
a Procuradoria da República Municipal de Sousa (fls. 92 do apenso Volume I);

m)    no início da gestão municipal sucessora, o então prefeito André Gadelha determinou a realização
de auditoria pelo engenheiro civil contratado Francisco Sérgio F. Diniz, da SDENGENHARIA, cujo
relatório técnico apontou que foram realizadas 13 medições e 13 pagamentos, no período de dez/2010
à julho/2012, tendo sido pago 100% do valor contratado (R$ 1.504.960,37 - fls. 384 do apenso anexo
I, volume III).

n)      o relatório técnico da SDENGENHARIA, assinado pelo engenheiro civil Francisco Sérgio F.
Diniz, identificou diversas irregularidades: (i) manchas no forro de gesso do teto a) manchas no forro

de  gesso  do  teto  decorrentes  de  vazamento;  (ii)  diferença  entre  pisos  previstos  em  planilha  e

executados na  obra;  (iii)  falta  de  bate-macas em todas  as  portas;  (iv)  número  de  hidrantes  em

número menor ao previsto na planilha;  (v) ausência de rede de lógica;  (vi)  instalações elétricas

incompletas; (vii) torneiras plásticas instaladas, embora conste na planilha a instalação de torneira

metálica padrão luxo, com temporizador ou fotocélula; (viii) vazamentos em torneiras, lavatórios e

vasos sanitários; (ix) ausência de acessórios nos banheiros; (x) pintura das paredes em látex, embora

conste pintura esmalte na planilha orçamentária (fls. 383/548 do apenso anexo I, volume III);

o)      em 21.08.2013, vistoria in loco do representante do Ministério Público Federal, constatou e
confirmou as irregularidades apontadas no relatório técnico da SDENGENHARIA (fls. 69/69v do
volume I do apenso).

Com efeito, das provas analisadas, conclui-se que a União, por meio do Ministério da Saúde, repassou
ao Fundo Municipal  a  quantia  de R$ 1.500.000,00 para construção da UPA/Sousa (fls.  96/97 do
apenso volume I) e que a obra não foi concluída dentro do prazo em razão de diversas irregularidades,
como as indicadas no relatório de vistoria técnica elaborado pela SDENGENHARIA e constatadas in
loco pelo representante do Parquet Federal.

O relatório  técnico da  empresa SDENGENHARIA e  a vistoria  in  loco realizada  pelo  Ministério
Público  Federal  demonstram  diversas  irregularidades  na  construção  da  UPA/Sousa,  que
inviabilizaram a conclusão da obra, evidenciando os vícios da construção que devem ser imputados à
empresa  construtora  requerida  CANTEIRO  CONSTRUÇÃO  CIVIL  LTDA  e  ao  seu  sócio
administrador e requerido MANOEL EMÍDIO DE SOUSA NETO, pois foram eles os responsáveis
pela obra e deveriam executar em conformidade com o projeto, eis que foi paga vultosa quantia cm
recursos públicos.
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Em que  pese  os  requeridos  DALTON,  CANTEIRO e  MANOEL EMÍDIO se  voltarem contra  o
relatório técnico elaborado pela empresa SDENGENHARIA sob a pecha de ser peça produzida por
empresa contratada por inimigo político do requerido FÁBIO TYRONE, tal insurgência não merece
acolhimento, na medida em que o combatido relatório técnico apenas apresentou falhas já visíveis por
fotos e que foram constatadas in loco pelo representante do Ministério Público Federal na presença
dos representantes da empresa demandada e de outras autoridades civis do município, conforme fotos
apostas no CD de fl.70 do volume I do apenso e às fls. 383/548 do apenso anexo I, volume III.

Lado  outro,  nem  precisaria  de  relatório  técnico  para  se  aferir  que  a  obra  não  foi  concluída
integralmente conforme projeto técnico, eis que a UPA/Sousa não entrou em funcionamento dentro do
prazo previsto e, portanto, a última parcela de 25% sobre o valor total, conforme Portaria nº 1.020, de
13.05.2009, do Ministério da Saúde, art. 5º, inciso III, não foi liberado no momento correto.

Na  realidade,  o  relatório  técnico  elaborado  pela  empresa  SDENGENHARIA  apenas  está
demonstrando as irregularidades existentes na construção da UPA/Sousa, o que expressa a verdade,
pois,  além  de  ser  constatada  em  vistoria  in  loco  pelo  representante  do  MPF,  na  presença  de
representantes  da  empresa  construtora/demandada,  à  época,  a  própria  obra  estava  pendente  de
liberação da 3ª parcela de 25% pela União, justamente, porque a obra não foi concluída no prazo.

Logo, a não conclusão da obra pela empresa demandada dentro do prazo é fato, e,  apesar de ter
recebido todo o recurso destinado à conclusão da obra (mais de R$ 1.500.000,00), ela não tinha sido
totalmente concluída e, na parte executada,  ainda continham diversos vícios de construção, como
demonstrado acima. Ensejando, assim, a responsabilização direta da empresa construtora demandada
CANTEIRO CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA e de seu sócio administrador MANOEL EMÍDIO DE
SOUSA NETO, pois executou serviços de baixa qualidade provocando lesão ao patrimônio público.

A lesão ao erário, portanto, está configurada pela má execução da obra que, por conter diversos vícios
de construção, impedia o poder público de colocar a UPA/Sousa em funcionamento, apesar da elevada
quantia liberada para construção da obra.

Quanto  ao  engenheiro  civil  DALTON  CESAR  PEREIRA  DE  OLIVEIRA,  responsável  pela
fiscalização da obra, fica patente que foi negligente no exercício das atividades fiscalizatórias, pois,
do contrário, não haveria tantos vícios de construção facilmente identificáveis como piso mais baixo
que  o  devido,  troca  de  torneiras  indevidamente,  telhado  aposto  de  forma  errada  e  de  péssima
qualidade, etc.

Não bastasse isso, o requerido DALTON certificou a execução dos serviços pela empresa demandada
em 13 medições, apesar de vícios de construção patentes e de fácil identificação como os apontados
no parágrafo anterior, o que ensejou o pagamento indevido dos recursos públicos, por obra executada
irregularmente pela empresa construtora.
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Nesse sentido, destaque-se diretamente que a planilha de execução da obra previa a instalação de 30
torneiras metálicas padrão luxo, com temporizador ou fotocélula ao preço total de R$ 12.000,00 (item
15.14  -  fl.  137  do  apenso  anexo  I,  volume  II),  no  entanto,  a  empresa  requerida  CANTEIRO
CONSTRUÇÃO instalou 30 torneiras de plástico, evidenciando o dano ao erário.

Ocorre que, na 11ª medição, o demandado DALTON atestou a execução dos serviços, viabilizando o
pagamento  à  empresa  demandada,  mesmo tendo  instalado  30  torneiras  de  plástico  ao  invés  das
torneiras metálicas de luxo, conforme planilha de execução da obra.

De fato, o requerido fez declaração inverídica (fls. 132 e 137/138 do anexo I, volume II) ao atestar a
execução de serviços não realizados pela empresa construtora, induzindo a prefeitura de Sousa a fazer
pagamento indevido, permitindo, assim, o enriquecimento ilícito de terceiro com recursos públicos, o
que caracteriza a prática de ato de improbidade.

A má execução da obra configura lesão ao erário e troca de material previsto na planilha por material
de qualidade inferior (implantação de torneiras de plástico em vez de torneiras metálicas padrão luxo,
com  temporizador  ou  fotocélula,  orçada  em  R$  12.000,00)  configura  ato  de  improbidade,  na
modalidade de enriquecimento ilícito.

Quanto ao demandado FÁBIO TYRONE, o MPF imputou-lhe a conduta do art. 10, inciso XI, e, a do
art.  11 da Lei  de  Improbidade,  a  primeira por  ter  supostamente expedido ordem de serviço para
execução da obra da UPA sem que o projeto tivesse a aprovação do Ministério da Saúde, e, a segunda
por não ter adotado providências necessárias para exigir a conclusão da obra corretamente e pela
inauguração apressada da UPA com mero caráter eleitoreiro.

A suposta conduta do art. 10, inciso XI da LIA (expedição de ordem de serviço antes de aprovação do
projeto pelo  Ministério  da  Saúde)  não  merece  acolhimento,  pois  conforme Portaria  nº  1.020,  de
13.05.2009, do Ministério da Saúde, que estabeleceu as diretrizes para implantação das UPA's, prevê
no art. 5º, incisos I ao III, a forma de liberação dos recursos, sendo a 1ª parcela de 10% liberada com a
publicação da portaria  que habilita o município a receber a  UPA (inciso I),  a 2ª  parcela de 65%
mediante  apresentação  da  ordem de  início  de  serviço  (inciso II),  e,  a  3ª  parcela  de  25% com a
conclusão da obra.

Nesse sentido, destaque-se que o requerido FABIO TYRONE expediu a ordem de serviço para início
da obra da UPA/Sousa, após processo licitatório, em 30.11.2010 (fl. 1.463 do anexo II, volume X),
quando a União já havia liberado a primeira parcela em 09.12.2009 - R$ 200.000,00 (fl. 95 do apenso,
volume I), e, em seguida, liberou a segunda parcela em 26.04.2011 - 1.300.000,00 (fls. 96/97 do
apenso, volume I).

Ora, é evidente que a União não liberaria vultosa quantia sem que houvesse projeto aprovado pelos
técnicos do Ministério da Saúde, e, aliás, desde o momento em que o Ministério da Saúde publica a
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portaria definindo o porte e habilitando a UPA para determinado município já se pressupõem um
projeto aprovado. Do contrário, não haveria liberação de recursos.

Igualmente, não merece acolhimento o suposto ato de improbidade por não adoção de providências
necessárias  para  exigir  a  conclusão  da  obra,  eis  que  as  obras  públicas  têm  prazo  próprio  para
execução  e  a  construção  da  UPA/Sousa  estava  sendo  acompanhada  pelo  engenheiro  fiscal  da
prefeitura, à época, o requerido DALTON. Assim, sem provas contundentes da desídia do requerido,
não há como lhe imputar ato de improbidade.

Quanto à suposta prática de improbidade por inauguração apressada em fim de mandato com único
propósito  "eleitoreiro" para angariar  benesses eleitorais também não merece acolhimento por três
razões simples: primeiro, o requerido não concorreu nas eleições de 2012, embora pudesse concorrer
à reeleição; segundo, as eleições municipais já haviam sido realizadas em outubro/2012; e, terceiro, o
candidato apoiado pelo requerido havia perdido as eleições municipais de 2012.

Todavia, em que pese o requerido, na defesa, alegar que não se tratava de inauguração propriamente
dita, mas de homenagem ao médico "Marizinho", tal tese não tem sustentação, pois a imprensa local
noticiou que se tratava de "inauguração da UPA" (http://www.exatasnews.com.br/eficacia-na-saude-
cidade-de-sousa-tem-inauguracao-da-upa-que-homenageia-dr-marizinho/  consulta  em  29.03.2017;
https://mariogibsonreporter.blogspot.com.br/2012_12_27_archive.html consulta em 29.03.2017).

Além disso, foi disponibilizado no site do www.youtube.com.br o discurso do próprio requerido na
inauguração  da  UPA/Sousa,  no  qual  ele  próprio  fala  em  abertura  da  casa  de  saúde
((http://www.youtube.com/watch?v=hQvZBGcWBQg consulta em 29.03.2017).

Como se  não  bastasse,  ainda  se  observa  na  mídia  digital  (CD)  acostada  aos  autos  pelo  próprio
requerido, um arquivo intitulado "Inauguração da UPA", criado e arquivado no CD em 21.03.2014, às
08h48min, contendo matéria de um site jornalístico "Conexaopb" intitulada: "Prefeito de Sousa Fábio
Tyrone entrega UPA Marizinho Abrantes a população", cuja matéria informa sobre a inauguração da
UPA  realizada  no  dia  26.12.2012  pelo  requerido  (CD  aposto  no  apenso  "PROC.  PJE
0800006-39.2014.4.05.8202T - CDs/DVDS DO MPF e do acusado FABIO TYRONE).

A matéria jornalística do site "Conexaopb", no formato pdf., traz ainda uma foto em que o requerido
FABIO TYRONE está cortando as fitas de inauguração da UPA e deixa claro se tratar realmente de
inauguração da unidade de saúde:

Prefeito de Sousa Fábio Tyrone entrega UPA Marinho Abrantes a população

28/12/2012 às 06:03
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O Prefeito de Sousa, Fábio Tyrone (PTB), inaugurou nesta quarta-feira (26) a Unidade de Pronto
Atendimento  (UPA),  Mauro  Abrantes  Sobrinho  (Dr.  Marizinho),  que  tem  a  finalidade  em  (sic)

integrar  e  otimizar  o  atendimento  de  urgência  e  emergência,  destacando  que  a  estratégia  de
atendimento está diretamente relacionada ao trabalho do Serviço Móvel de Urgência (SAMU) que
organiza o fluxo de atendimento e encaminha o paciente ao serviço de saúde adequado à situação.

Além  do  Prefeito  de  Sousa,  Fábio  Tyrone,  estiveram  presentes:  familiares  do  homenageado,
vereadores, líderes comunitários e amigos do ex-prefeito de Sousa, Dr. Marizinho.

(...)

http://www.conexaopb.com.br/?p=noticia_int&id=8687 acesso em 21/03/2014

Com  efeito,  ainda  que  descaracterizado  o  caráter  eleitoral  da  inauguração  da  UPA/Sousa,  em
26.12.2010, pelo requerido FÁBIO TYRONE, não se descaracteriza a prática de improbidade, pois
gerou expectativa na população pelo funcionamento da unidade de saúde e o ato de inauguração foi
feito estando pendente a liberação da 3ª parcela de 25% para compra de mobília pelo Ministério da
Saúde.

Ainda que não se possa atribuir ao requerido FABIO TYRONE a responsabilidade pelo atraso e vícios
de construção, eis que havia engenheiro fiscal da prefeitura, o requerido DALTON, que acompanhava
a obra e exercia as atividades diretas de fiscalização, certamente ele tinha ciência da não conclusão da
obra, pois estava pendente a terceira parcela de 25% para a aquisição de mobília da UPA.

Contrariando  a  defesa  do  requerido  (id.  4058202.638805  -  pág.  01/18),  destaque-se  que  FABIO
TYRONE era sim o ordenador de despesa da obra, pois reiteradamente ele assinou como tal  nos
subempenhos e guias de despesas extra-orçamentária de fls. 25/26, 28, 31, 34, 37, 40, 43, 46, 51, 54,
57, 60 e 62, todas do anexo I, volume IV), concluindo-se, pois, que ele tinha ciência das liberações de
recursos da UPA e de que faltava a parcela para aquisição de mobília.

Logo, o requerido tinha ciência de que não podia inaugurar a obra, gerando expectativa indevida na
população, justamente, porque a obra não estava concluída por ausência da mobília própria (recurso
ainda pendente de liberação) e que para a liberação de tal parcela exigia-se a aprovação da construção
pelos  técnicos  do  Ministério  da  Saúde.  Assim,  a  inauguração  de  obra  em  andamento  gerou
expectativa  de  funcionamento  da  UPA  na  população  e  por  isso  configura  ato  de  improbidade
atentatório contra os princípios da administração, nos termos do art. 11, caput, da Lei nº 8.429/92,
especialmente os da lealdade e transparência.

2.4.3 - Dos atos de improbidade

Os  fatos  decorrentes  das  condutas  praticadas  pelos  demandados  reclamam  a  incidência  dos
dispositivos da Lei nº 8.429/92, mais precisamente no seu art. 10 e respectivos incisos pertinentes ao
caso, in verbis:
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Art.  9°  Constitui  ato  de  improbidade  administrativa  importando  enriquecimento  ilícito  auferir
qualquer tipo de vantagem patrimonial indevida em razão do exercício de cargo, mandato, função,
emprego ou atividade nas entidades mencionadas no art. 1° desta lei, e notadamente:

(...)

VI - receber vantagem econômica de qualquer natureza, direta ou indireta, para fazer declaração falsa
sobre medição ou avaliação em obras públicas ou qualquer outro serviço, ou sobre quantidade, peso,
medida,  qualidade  ou  característica  de  mercadorias  ou  bens  fornecidos  a  qualquer  das  entidades
mencionadas no art. 1º desta lei;

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:

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:

Com efeito, tem-se que o requerido DALTON CÉSAR PEREIRA DE OLIVEIRA efetuou declaração
falsa atestando a devida execução dos serviços de construção da UPA/Sousa, quando, na verdade,
possuía vícios de fácil identificação, com a substituição indevida de 30 torneiras metálicas padrão
luxo por torneiras de plástico, incidindo, assim, na prática de ato de improbidade prevista no art. 9º,
caput, e inciso VI, da LIA.

A CANTEIRO CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA e seu sócio-administrador MANOEL EMÍDIO DE
SOUSA  NETO  executaram  as  obras  da  UPA  em  qualidade  inferior  à  prevista  no  projeto,  pois
substituíram 30 torneiras metálicas padrão luxo por torneiras de plástico e ainda executaram serviços
contrariando o projeto e planilha de execução, eis que foram identificadas diversas irregularidades,
seja no relatório técnico de vistoria da SDENGENHARIA, seja na vistoria in loco do MPF, com a
presença dos representantes da empresa requerida: (i) manchas no forro de gesso do teto a) manchas

no forro de gesso do teto decorrentes de vazamento; (ii) diferença entre pisos previstos em planilha e

executados na  obra;  (iii)  falta  de  bate-macas em todas  as  portas;  (iv)  número  de  hidrantes  em

número menor ao previsto na planilha;  (v) ausência de rede de lógica;  (vi)  instalações elétricas

incompletas; (vii) torneiras plásticas instaladas, embora conste na planilha a instalação de torneira

metálica padrão luxo, com temporizador ou fotocélula; (viii) vazamentos em torneiras, lavatórios e

vasos sanitários; (ix) ausência de acessórios nos banheiros; (x) pintura das paredes em látex, embora

conste pintura esmalte na planilha orçamentária (fls. 383/548 do anexo I, volume III; e, fls. 69/69v
do volume I do apenso).

Assim, a empresa CANTEIRO e o sócio-administrador MANOEL EMÍDIO incorreram em atos de
improbidade previstos no art. 9º, caput, art. 10, caput, e, art. 11, caput, todos da Lei nº 8.429/92.
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Quanto  ao  elemento  subjetivo  dos  agentes  (DALTON  e  MANOEL  EMÍDIO),  entendo  que  a
deliberada execução de obra de má qualidade, incluindo a substituição de item de luxo por item de
plástico e a certificação da execução dos serviços, como se correta estivesse, mesmo contendo vícios
de  construção  de  fácil  identificação  (pisos  baixos,  falha  no  telhado,  substituição  indevidas  de
torneiras), ferindo os preceitos objetivos da lei evidencia o dolo, principalmente, quando os vícios de
construção são de fácil percepção, como no caso dos autos.

Já  o  requerido  FABIO TYRONE BRAGA  DE OLIVEIRA,  por  ter  deliberadamente  realizado  a
inauguração da UPA/Sousa, tendo ciência de que a obra não estava concluída, gerando expectativa de
funcionamento imediato da unidade de saúde, praticou ato de improbidade contra os princípios da
transparência  e  lealdade  da  Administração  Pública,  arrolados  no  art.  11º,  caput,  da  Lei  de
Improbidade.

Quanto ao elemento subjetivo do agente, entendo que a inauguração de obra não concluída, ferindo os
preceitos objetivos da lei evidencia o dolo, principalmente, quando se trata de unidade de saúde, pois
gera expectativa de funcionamento imediato pela população.

Destarte, estando caracterizados os atos de improbidade administrativa imputados aos promovidos,
outro caminho não há a seguir, que não o da condenação respectiva, cuja dosimetria passo a delinear.

2.4.4 - Dosimetria

De início,  cumpre frisar  que,  embora as condutas dos demandados subsumam-se tanto no art.  9º
(enriquecimento ilícito), como no art. 10 (prejuízo ao erário) e art. 11 (atentado aos princípios da

administração pública)  da  Lei  nº.  8.429/92,  não se  mostra  razoável  aplicar,  cumulativamente,  as
sanções do art. 12, incs. II e III, da referida lei, ao caso em análise. Isso porque, os réus praticaram
uma conduta, cada qual a sua maneira.

Ora, os atos de improbidade administrativa enumerados no art. 9º, art. 10 e art. 11 da Lei nº 8.429/92
sujeitam os seus autores às seguintes sanções (art. 12):

Art.  12.  Independentemente  das  sanções  penais,  civis  e  administrativas,  previstas  na  legislação
específica, está o responsável pelo ato de improbidade sujeito às seguintes cominações:

I  -  na  hipótese  do  art.  9°,  perda  dos  bens  ou  valores  acrescidos  ilicitamente  ao  patrimônio,
ressarcimento  integral  do  dano,  quando houver,  perda  da  função  pública,  suspensão  dos  direitos
políticos  de  oito  a  dez  anos,  pagamento  de  multa  civil  de  até  três  vezes  o  valor  do  acréscimo
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patrimonial e proibição de contratar com o Poder Público ou receber benefícios ou incentivos fiscais
ou creditícios, direta ou indiretamente, ainda que por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio
majoritário, pelo prazo de dez anos;

II -  na hipótese do art. 10,  ressarcimento integral  do dano, perda dos bens ou valores acrescidos
ilicitamente ao patrimônio, se concorrer esta circunstância, perda da função pública, suspensão dos
direitos políticos de cinco a oito anos, pagamento de multa civil de até duas vezes o valor do dano e
proibição de contratar com o Poder Público ou receber benefícios ou incentivos fiscais ou creditícios,
direta ou indiretamente, ainda que por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário,
pelo prazo de cinco anos;

III  -  na hipótese  do art.  11,  ressarcimento integral  do dano,  se houver,  perda da função pública,
suspensão dos direitos políticos de três a cinco anos, pagamento de multa civil de até cem vezes o
valor da remuneração percebida pelo agente e proibição de contratar com o Poder Público ou receber
benefícios ou incentivos fiscais ou creditícios, direta ou indiretamente, ainda que por intermédio de
pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário, pelo prazo de três anos.

A aplicação dessas sanções, à luz dos princípios da proporcionalidade e razoabilidade, deve levar em
conta a extensão do dano, bem como o proveito auferido pelo agente, a teor do art. 12, parágrafo
único, daquele diploma legal. Há que se considerar, igualmente, a intensidade do dolo na realização
da conduta e o interesse público lesionado. Além disso, o julgador não irá aplicar as sanções de forma
automática,  devendo  atentar  para  a  pertinência  das  mesmas  à  situação  concreta  de  cada  agente
ímprobo.

Nesse  sentido,  segue  ementa  de  julgado  do  Superior  Tribunal  de  Justiça,  que  representa  a  sua
jurisprudência sedimentada:

PROCESSUAL  CIVIL.  ADMINISTRATIVO.  IMPROBIDADE.  LEI  8.429/92.  VEREADOR.
CONTRATAÇÃO  DE  SERVIDORES  INFORMAIS.  REPASSE  DE  REMUNERAÇÃO  PELOS
SERVIDORES  FORMAIS.  VIOLAÇÃO  AO  PRINCÍPIO  DA  MORALIDADE.  LESÃO  AO
ERÁRIO CONFIGURADA.  INEXISTÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE BENEFÍCIO SOCIAL.
AFERIÇÃO INTERDITADA NA VIA ESPECIAL. SÚMULA 7/STJ.

1. (...)

9.  O  espectro  sancionatório  da  lei  induz  interpretação  que  deve  conduzir  à  dosimetria
relacionada à exemplariedade e à correlação da sanção, critérios que compõem a razoabilidade
da punição, sempre prestigiada pela jurisprudência do E. STJ. Precedentes: RESP 664856/PR,
desta relatoria, DJ de 02.05.2006; RESP 507574/MG, Relator Ministro Teori Zavascki, DJ de
08.05.2006; RESP 513.576/MG, Relator p/ acórdão Ministro Teori Zavascki, DJ de 06.03.2006;
RESP  291.747,  Relator  Ministro  Humberto  Gomes  de  Barros,  DJ  de  18/03/2002;  RESP
300.184/SP,  Relator  Ministro  Franciulli  Netto,  DJ  de  03.11.2003  e  RESP 505.068/PR,  desta
relatoria, DJ de 29.09.2003.

(...)

12. O juiz deve observar para realizar a dosimetria da pena critérios como a extensão do dano e
o proveito patrimonial obtido pelo agente, à luz do princípio da proporcionalidade.
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13. O Recurso Especial não é servil ao exame de questões que demandam o revolvimento do contexto
fático-probatório dos autos, em face do óbice contido na Súmula 07/STJ, interditando a análise acerca
da majoração das sanções aplicadas em razão de prática de atos de improbidade.

14.  Recurso  especial  do  Ministério  Público  parcialmente  conhecido  e  nesta  parte,  desprovido;

Recursos Especiais dos réus desprovidos.[7] (grifos acrescidos)

Destarte, as sanções a serem suportadas pelos promovidos cingem-se às previstas para as hipóteses do
art. 10 da lei mencionada, que cuida das condutas que causam prejuízo ao erário, e que se revelam
mais condizentes com o caso em apreço.

Assim, tenho como necessária e suficiente à reprovação e prevenção das condutas dos promovidos
CANTEIRO CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA, MANOEL EMÍDIO DE SOUSA NETO e DALTON
CÉSAR PEREIRA DE OLIVEIRA as seguintes sanções:

a)  ressarcimento  dos  prejuízos  causados  ao  erário,  devidamente  corrigido  desde  o  desfalque
patrimonial, e com juros legais desde o evento danoso;

b) multa no valor de duas vezes do prejuízo causado ao patrimônio público (R$ 12.000,00 - doze mil
reais, pagos em 30.11.2011, conforme fls.  130 do apenso anexo I, volume II, que atualizados até
dez/2013 importa em R$ 13.701,11 - id. 4058202.105136 - pág. 13 do apenso) correspondendo ao
valor de R$ 24.000,00 (vinte e quatro mil reais);

c) suspensão dos direitos políticos por 05 (cinco) anos; e,

d) proibição de contratar com o poder público e receber incentivos por 05 (cinco) anos.

De igual sorte, tenho como necessária e suficiente à reprovação da conduta praticada pelo promovido
FÁBIO TYRONE BRAGA DE OLIVEIRA as seguintes sanções:

1) ressarcimento integral do dano, devidamente corrigido desde o desfalque patrimonial, e com juros
legais desde o evento danoso;

2) pagamento de multa civil de 02 (duas) vezes o valor da remuneração percebida pelo agente;

3) suspensão dos direitos políticos por 03 (três) anos; e,
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4)  proibição  de  contratar  com  o  Poder  Público  ou  receber  benefícios  ou  incentivos  fiscais  ou
creditícios, direta ou indiretamente, ainda que por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio
majoritário, pelo prazo de três anos.

3. DISPOSITIVO

Ante  o  exposto,  extingo  o  processo  com resolução  do  mérito  (art.  487,  I,  do  CPC)  e  JULGO
PROCEDENTE EM PARTE o pedido inicial para condenar CANTEIRO CONSTRUÇÃO CIVIL
LTDA, MANOEL EMÍDIO DE SOUSA NETO, DALTON CÉSAR PEREIRA DE OLIVEIRA e
FÁBIO TYRONE BRAGA DE OLIVEIRA, nos seguintes termos: os dois primeiros pela prática
dolosa do ato de improbidade previsto no art. 9º, caput, e art. 10, caput; o terceiro pelo art. 9º, caput,

e inciso VI, e, art. 10, caput; e, o quarto, pelo art. 11, caput, todos da Lei nº 8.429/92, aplicando-lhes
às seguintes sanções[8]:

3.1 - Aos réus: CANTEIRO CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA, MANOEL EMÍDIO DE SOUSA
NETO e DALTON CÉSAR PEREIRA DE OLIVEIRA:

a) a todos os réus, solidariamente:  ressarcimento integral  aos cofres  da UNIÃO/Ministério da
Saúde de R$ 13.701,11 (treze mil, setecentos e um reais e onze centavos, atualizados até dez/2013), a
sofrer acréscimos legais de correção monetária e juros moratórios, em conformidade com o Manual
de Cálculos da Justiça Federal;

b) multa civil, em prol do Fundo de Defesa de Direitos Difusos, no valor de R$ 24.000,00 (vinte e
quatro  mil  reais)  a  ser  arcada  pela  empresa  CANTEIRO CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA,  por
MANOEL EMÍDIO DE SOUSA NETO e por  DALTON CÉSAR PEREIRA DE OLIVEIRA,
"pro rata", no valor de R$ 8.000,00 (oito mil reais); todas, por ocasião do pagamento, devem sofrer
acréscimos legais em conformidade com o Manual de Cálculos da Justiça Federal;

c) a todos os réus: suspensão dos direitos políticos por 05 (cinco) anos, a iniciar-se o prazo do
trânsito em julgado;

d) a  todos  os  réus: proibição  de  contratar  com  o  Poder  Público  ou  receber  benefícios  ou
incentivos fiscais ou creditícios, direta ou indiretamente, ainda que por intermédio de pessoa jurídica
da qual seja sócio majoritário, por 05 (cinco) anos, a iniciar-se o prazo do trânsito em julgado.

3.2 - Ao réu: FÁBIO TYRONE BRAGA DE OLIVEIRA:
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a)     a todos os réus, solidariamente: ressarcimento integral aos cofres da UNIÃO/Ministério da
Saúde de R$ 13.701,11 (treze mil, setecentos e um reais e onze centavos, atualizados até dez/2013), a
sofrer acréscimos legais de correção monetária e juros moratórios, em conformidade com o Manual
de Cálculos da Justiça Federal;

b)     pagamento de multa civil de 02 (duas) vezes o valor da remuneração percebida pelo agente;

c)     suspensão dos direitos políticos por 03 (três) anos; e,

d)     proibição de contratar com o Poder Público ou receber benefícios ou incentivos fiscais ou
creditícios, direta ou indiretamente, ainda que por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio
majoritário, pelo prazo de 03 (três) anos.

A multa será destinada ao Fundo Especial de Despesa de Reparação de Interesses Difusos Lesados
(art. 13 da Lei 7.347/85).

A atualização de valores deve observar o Manual de Cálculos da Justiça Federal.

Custas  ex  lege.  Sem condenação  em honorários  sucumbenciais,  nos  termos  do  artigo  18  da  Lei
7.347/85[9].

Após a certificação do trânsito em julgado:

a) intimem-se a UNIÃO, por meio da AGU, para providenciar a execução dos capítulos condenatórios
da obrigação de pagar quantias em dinheiro;

b) oficie-se ao Tribunal Regional Eleitoral da Paraíba, acerca da suspensão dos direitos políticos do
réu;

c) oficie-se à Administração Federal, ao Tribunal de Contas da União - TCU; ao Tribunal de Contas
do Estado da Paraíba; ao Banco Central do Brasil - BCB; ao Banco do Brasil S/A; à Caixa Econômica
Federal - CEF; e ao Banco do Nordeste do Brasil - BNB, dando notícia desta sentença, para que
observem a proibição de contratar com o Poder Público ou receber benefícios ou incentivos fiscais e
creditícios;

d) providencie-se o cadastramento deste processo no Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por
Ato de Improbidade Administrativa (Resolução CNJ nº 44/2007).
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Intimem-se.

Sousa/PB, data no sistema PJe.

 Marcos Antônio Mendes de Araújo Filho

Juiz Federal Titular da 8ª Vara/SJPB
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[7] STJ, REsp 713.537/GO, 1ª T., un., Rel. Min. LUIZ FUX, j. 23/10/2007, DJ 22/11/2007, p. 188.

[8] Dessa forma, as penas consignadas são suficientes para ensejar a proporcionalidade entre o ato
ímprobo praticado e as sanções aplicadas, de modo a evitar, simultaneamente, punição desarrazoada
ou a impunidade.

[9] ADMINISTRATIVO. PROCESSO CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL. VIOLAÇÃO AO ART.
535 DO CPC. INEXISTÊNCIA. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS EM FAVOR DO MINISTÉRIO PÚBLICO. IMPOSSIBILIDADE.

[...]

2. A jurisprudência da Primeira Seção deste Superior Tribunal é firme no sentido de que, por
critério de absoluta simetria, no bojo de ação civil pública não cabe a condenação da parte
vencida ao pagamento de honorários advocatícios em favor do Ministério Público.

3. Agravo regimental a que se nega provimento.

(AgRg no AREsp 221.459/RJ, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA TURMA, julgado em
18/04/2013, DJe 23/04/2013)
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