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S E N T E N C A

I- RELATORIO

O MINISTERIO PUBLICO FEDERAL ajuizou a presente agao civil

publica por improbidade administrativa contra FERNANDO AGOSTINHO CRUZ

DOURADO, ex-secretario de saiide do Estado do Para, ADAUTO CERQUEIRA

SANTOS FILHO, ex-fiscal da obra de construgao do Hospital Metropolitano de

Urgencia e Emergencia de Ananindeua, OLIMPIO YUGO OHNISHI e SAHID

XERFAN, ex-Secretarios de Obras Publicas do Estado do Para e ESTACON

ENGENHARIA S/A, pessoa juridica de direito privado na qualidade de particular em

colaboracjio com os agentes publicos, todos qualificados na petigao inicial, acostada as

fls. 03-31 dos autos.

Em apertadissima sintese, o MPF narra na inicial que a partir do Acordao

n° 731/2008-TCU, convertido no processo de Tomada de Contas Especial n°

012.750/2005-4, foram identificadas diversas irregularidades nos atos administrativos

relacionadas a construgao do Hospital Metropolitano de Urgencia e Emergencia

(HMUE), em Ananindeua/PA, dentre os quais foi destacado para ser objeto desta agao
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o Contrato de Inexigibilidade 003/2005, no valor de R$-5.345.053,53 (cinco

milhoes, trezentos e quarenta e cinco mil, cinquenta e tres reais e cinquenta e tres

centavos).

A respeito das irregularidades praticadas na formagao e execugao desse

contrato, o MPF atribuiu a cada um dos demandados as seguintes imputagoes:

a) A FERNANDO AGOSTINHO CRUZ DOURADO: a.l) ausencia de pressupostos

para realizagao de novo contrato bem como inexigibilidade; a.2.) discrepancia no

prego de itens de servigo em comparagao com a planilha de pregos do Contrato

022/02, atualizada pelo INCC; a.3) contratagao de itens vedados pelo Ministerio

da Saiide; a.4) contratagao de itens que fazem parte dos custos indiretos da

contratada; a.5) contratagao de servigos ja realizados; a.6) discrepancia no prego

de itens de servigo entre a planilha de pregos do Contrato n. 003/05 e os contratos

no Termo Aditivo 03; a.7) contratagao de itens atraves do Termo Aditivo 03 nao

previstos no contrato original; a.8) inexistencia de relatorios com modificagoes do

projeto estrutural que embasaram o quinto aditamento ao contrato; a.9) celebragao

de termos aditivos em montante acima do permitido; a.10) pagamentos em

montante superior ao previsto no contrato; a.ll) pagamento indevido em razao de

subcontratagao nao autorizada.

b) A AD AUTO CERQUEIRA SANTOS FILHO: b.l) inexistencia de seguro garantia

de 5% sobre o valor do contrato; b.2) inexistencia de seguro garantia de 5% sobre

o valor acrescentado pelo Termo Aditivo 03; b.3) ausencia de mengao ao

Convenio 1462/2002 nos documentos comprobatorios de despesas do Contrato

003/05; b.4) medigao e pagamento sem a especificagao dos servigos; b.5) medigao

e pagamento de itens nao previstos no contrato; b.6) pagamentos em montante

Jui/o da 2a Vara Federal (LL) Proccsso ^2009.39.00.011406-7 9



Justiga Federal

PODER JUDICIARIO
FEDERAL DE T INSTANCIA

SECAO JUD1CIARIA DO PARA - 2" VARA
superior ao previsto no contrato; b.7) pagamento indevido em razao de

subcontratagao nao autorizada.

c) A OLIMPIO YUGO OHNISHI: c.l) inexistencia de justificalivas tecnicas

anteriores ao Termos de Ratificagao de Inexigibilidade 002/2005 que originou o

Contrato de Inexigibilidade 003/2005; c.2) erros na publicagao do valor do

contrato; c.3) ausencia de pressupostos para a realizagao de novo contrato, bem

como da inexigibilidade; c.4) falsidade ideologica na assinatura do Contrato

003/2005; c.5) discrepancia no prego de itens de servigo em comparagao com a

planilha de pregos do Contrato 022/02, atualizada pelo INCC; c.6) contratagao de

itens vedados pelo Ministerio da Saude; c.7) contratagao de itens que fazem parte

dos custos indiretos da contratada; c.8) contratagao de servigos ja realizados.

d) A SAHID XERFAN: d.l) ausencia de pressupostos para realizagao de novo

contrato bem como inexigibilidade; d.2) falsidade ideologica na assinatura do

Contrato; d.3) discrepancia no prego de itens de servigo em comparagao com a

planilha de precos do Contrato 022/02, atualizada pelo INCC; d.4) contratagao de

itens vedados pelo Ministerio da Saude; d.5) contratagao de itens que fazem parte

dos custos indiretos da contratada; d.6) falsidade ideologica na data do Termo

Aditivo 01; d.7) contratagao de services ja realizados; d.8) discrepancia no prego

de itens de servigo entre a planilha de pregos do Contrato n. 003/05 e os contratos

no Termo Aditivo 03; d.9) contralagao de itens atraves do Termo Aditivo 03 nao

previstos no contrato original; d.10) inexislencia de relatorios com modificagoes

do projeto estrutural que embasaram o quinto aditamento ao contrato; d.ll)

celebragao de termos aditivos em montante acima do permitido; d.12) contratagao

de itens vedados pelo Ministerio da Saude; d.l3) pagamentos em montante

superior ao previsto no contrato; d.14) pagamento indevido em razao de

subcontratagao nao autorizada.
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e) A ESTACON ENGENHARIA S/A: e.l) inexistencia de seguro garantia de 5%

sobre o valor do contrato; e.2) discrepancia no prego de itens de servigo em

comparagao com a planilha de pregos do Contrato 022/02, atualizada pelo INCC;

e.3) contratagao de itens que fazem parte dos custos indiretos da contratada; e.4)

contratagao de servigos ja realizados; e.5) discrepancia no prego de itens de

servigo entre a planilha de pregos do Contrato n. 003/05 e os contratos no Termo

Aditivo 03; e.6) inexistencia de seguro garantia de 5% sobre o valor acrescentado

pelo Termo Aditivo 03; e.7) inexistencia de seguro garantia de 5% sobre o valor

acrescentado pelo Termo Aditivo 05; e.8) medigao e pagamento de itens nao

previstos no contrato; e.9) pagamentos em montante superior ao previsto no

contrato; e.10) pagamento indevido em razao de subcontratagao nao autorizada.

Para o autor, estas condutas ora afrontam os principles da Administragao

Publica, tais como a moralidade, a publicidade e a eficiencia, ora denotam

procedimento negligente dos administradores para com o patrimonio publico, havendo

casos em que causaram prejuizo ao erario. Portanto, pediu a condenagao dos

demandados nas penas do art. 12, da Lei 8.429/92.

A inicial foi instruida com os documentos que compoem o procedimento

administrativo n. 1.23.000.000520/2008-28, instaurado no ambito da Procuradoria da

Republica no Estado do Para, as fls. 34-2244, nos volumes 1 a 9.

Intimada, a Uniao disse ter interesse em integrar a lide na qualidade de

assistente litisconsorcial do autor (fl. 2344, volume 10), 0 que foi deferido.

Os requeridos foram todos notificados e apresentaram manifestagao

preliminar: ADAUTO CERQUEIRA SANTOS FILHO, as fls. 2257-2286; SAHID

XERFAN, as fls. 2287-2311; OLIMPIO YUGO OHNISHI, as fls. 2314-2337;

ESTACON ENGENHARIA S/A, as fls. 2383-2421; e FERNANDO AGOSTINHO
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CRUZ DOURADO, as fls. 2355-2382. Todas acompanhadas das respectivas

procuragoes e juntadas no volume 10.

A inicial foi recebida na decisao de fls. 2423-2426, v.10, ocasiao em que

foram afastadas as preliminares de incompetencia da Justiga Federal, inadequate da

via eleita e de foro privilegiado arguidas pelos requeridos nas suas defesas previas.

ESTACON ENGENHARIA S/A comprovou a interposigao de agravo de

instrumento contra esta decisao (fls. 2438-2469, v.ll), cujo pedido de efeito

suspensive foi indeferido pelo Juizo ad quern, consoante informagoes de fls. 2780-

2785, v. 12. Posteriormente, este agravo foi baixado e os autos juntados as fls. 4614-

4656, nos volumes 19-20.

Os demandados foram citados, consoante certidoes as fls. 2429-v, 2430-

v, 2432-v, 2434-v e 2436-v (atos juntados no volume 10).

FERNANDO AGOSTINHO CRUZ DOURADO apresentou contestagao

e documentos juntados as fls. 2472-2496, v.10. Preliminarmente alegou inepcia da
/

inicial por inaplicagao do estatuto da improbidade contra ato praticado por Secretario

de Estado, a quem entende deva ser aplicada a Lei n. 1.079/50, arguindo, ainda, foro

privilegiado para o julgamento de crime de responsabilidade. No merito, em grossas

linhas, alegou que a responsabilidade sobre a aplicagao dos recursos envolvidos no

convenio competia ao gestor que o sucedeu na Secretaria de Saiide do Estado e que os

atos registrados como irregularidades sao da competencia da Secretaria Executiva de

Obras Publicas,

ESTACON ENGENHARIA S/A contestou as fls. 2496-2535, v.10-11.

Disse que o seguro garantia foi prestado sobre o valor do contratado fornecido pela

Administragao; que nao houve discrepancia de pregos, apenas que a comparagao de

pregos feita pelo MPF foi superficial; que administragao e andaimes metalicos nao
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compoem o que se convencionou chamar de beneficios e despesas indiretas, nao

havendo ilegalidade na sua contratagao; que os servigos tidos como ja realizados pelo

MPF sao, na verdade, alteragoes do projeto executive original para atender as

necessidades do Hospital. Disse nao haver prova da conduta dolosa e que foi

necessaria a revisao no prego dos contratos para manutengao do equilfbrio economico-

financeiro. For fim, informou que houve o arquivamento do processo de tomada de

contas especial no TCU.

ADAUTO CERQUEIRA SANTOS FILHO apresentou defesa as fls.

2536-2567, v.ll. Preliminarmente, arguiu a incompetencia da Justiga Federal e

ausencia de interesse de agir por inexistencia de ato de improbidade administrativa. No

merito, disse nao ter responsabilidade quanto a exigencia do seguro garantia; que

recebia formularios padronizados para efetuar o atesto das obras, nao Ihe sendo

possivel acrescentar informagoes sobre o Convenio 1.462/2002, ressaltando a

inocorrencia de dano ao erario nesse ponto. Acrescentou que todos os servigos

medidos e pagos constavam da planilha orgamentaria do contrato; que nao foi o

responsavel pela elaboragao do boletim de medigao n. 008/2006, pois estava de ferias,

mas que todos os pagamentos efetuados correspondem a itens previstos no contrato e

que eventual discrepancia entre os valores de cada item isolado nao repercutiu no valor

global dos pagamentos, sempre coincidente com o valor previsto no contrato.

Defendeu que sua responsabilidade era atestar o cumprimento do cronograma da obra

nao Ihe sendo imputavel qualquer responsabilidade sobre subcontratagao nao

autorizada. Por fim, disse nao haver prova do dolo, pelo que incabivel a improbidade.

Juntou documentos as fls. 2568-2679, v.ll.

SAHID XERFAN juntou contestagao as fls. 2680-2719, v.ll. Trouxe

preliminar de incompetencia da Justiga Federal e inadequagao da via eleita, haja vista

o tratamento dado pela Lei n. 1079/50 e pela Constituigao do Estado do Para aos

agentes poh'ticos. No merito, disse que a celebragao do contrato foi precedida de
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justificativa tecnica e circunstancias que autorizam a contratagao direta. Disse que as

falsidades ideologicas que Ihe sao imputadas foram falhas de ordem formal, despidas

de intengao dolosa e que a atualizagao pelo INCC nao reflete as peculiaridades

regionais e nao e suficiente para demonstrar os verdadeiros custos do contrato.

Afirmou que nao houve prejufzo quanto a contratagao de itens vedados pelo Ministerio

da Saiide e que a negligencia nao conduz a pratica de improbidade. Disse nao ter

havido a contratagao de itens componentes de custos indiretos e nao houve contratagao

de services ja realizados mas modificacoes qualitativas na obra. Ao fim, afirmou que

os servigos foram executados e que, como as condutas foram enquadradas pelo MPF

como de negligencia, ausente o dolo, nao ha ato de improbidade administrativa. Juntou

documentos as fls. 2720-2728, v.ll.

OLIMPIO YUGO OHNISHI apresentou contestagao as fls. 2729-2767,

v. 11-12. Arguiu incompetencia absoluta e inadequagao da via eleita, por se tratar de

agente politico. No merito, disse que a contratagao foi justificada, inclusive quanto a

inexigibilidade; que os erros na publicagao do extrato do contrato e a falsidade

ideologica que Ihe foi imputada afetam apenas a formalidade dos atos; que a

atualizagao pelo INCC nao reflete as peculiaridades regionais e nao e suficiente para

demonstrar os verdadeiros custos do contrato; que nao houve prejufzo quanto a

contratagao de itens vedados pelo Ministerio da Saiide; que nao houve a contratagao de

itens componentes de custos indiretos e que nao houve contratagao de servigos ja

realizados, apenas modificagoes qualitativas na obra. Juntou documentos as fls. 2768-

2776, v.12.

O MPF ofereceu replica, as fls. 2786-2791, v. 12. A replica da UNIAO

veio acompanhada de acordaos do TCU, as fls. 2793-2836, v.12.

Na fase de especificagao de provas, ESTACON ENGENHARIA S/A

requereu a produgao de pen'cia contabil, pericia de engenharia, oitiva de testemunhas e
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requisigao de documentos (fls. 2842-2845, v.12). FERNANDO AGOSTINHO CRUZ

DOURADO pediu depoimento pessoal das partes, oitiva de testemunhas e juntada de

novos documentos a que tivesse acesso em momento superveniente (fls. 2846, v.12). O

mesmo foi pedido por SAHID XERFAN, que tambem requereu prova pericial e

expedicjio de oficios a Secretarias de Estado para o fornecimento da documentagao

concernente ao objeto da agao (fl. 2848, v.12). Pedido identico foi formulado por

OLIMPIO YUGO OHNISHI (fl. 2851, v.12). ADAUTO CERQUEIRA SANTOS

FILHO requereu a produgao de prova testemunhal e pericial (fls. 2852-2856, v.12). O

MPF e a UNIAO disseram nao ter mais provas a produzir (fls. 2860 e 2863, vol. 12).

Na decisao de fl.2867, v.12, foi deferida a juntada de novos documentos,

a oitiva de testemunhas, as pericias na area de engenharia civil e contabil e a expedicjio

de oficios a Secretarias de Estado; os peritos foram nomeados. Nao houve impugnagao

das partes.

ESTACON ENGENHARIA S/A e ADAUTO CERQUEIRA SANTOS

FILHO nomearam assistentes tecnicos e apresentaram quesitos, as fls.2870-2874 e

2875-2877, no volume 12.

Atendendo a requisigao do Jui'zo, a Secretaria de Estado de Integracjio

Regional, Desenvolvimento Urbano e Metropolitano - SEDURB juntou documentos

as fls. 2896-2908, v.12. A Secretaria de Estado de Obras Publicas - SEOP juntou

documentos as fls. 2910-4287, v. 12-18.

Os peritos nomeados apresentaram propostas de honorarios (fls. 4290 e

4302, v.18), impugnadas por ADAUTO CERQUEIRA SANTOS FILHO (fl. 4320,

v.18) e ESTACON ENGENHARIA S/A (fl. 4324, v.18).

Os honorarios periciais foram arbitrados as fls. 4332-4334, v.18.
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ADAUTO CEROUEIRA SANTOS FILHO interpos embargos de

declaragao contra essa decisao (fl. 4337, v.18) e ESTACON ENGENHARIA S/A

requereu a desistencia da pericia contabil (fl. 4340, v.18).

Na decisao de fls. 4341-4342, v.18, foi deferida a desistencia rcquerida

por ESTACON ENGENHARIA S/A e determinado que os honorarios periciais fossem

rateados entre as partes interessadas na produgao da prova.

FERNANDO AGOSTINHO CRUZ DOURADO nomeou novo

procurador, a fl. 4349, v.18.

A Secretaria de Estado de Saiide Publica - SESPA juntou documentos as

fls. 4363-4558, v.18-19.

OLIMPIO YUGO OHNISHI c SAHID XERFAN requereram os

beneficios da justi^a gratuita (fl. 4562, v.19), deferido a fl. 4563, v.19, ato em que foi

determinado novo rateio dos honorarios periciais.

ADAUTO CEROUEIRA SANTOS FILHO requereu tambem a

gratuidade judiciaria (fl. 4566, v.19), o que foi indeferido a fl. 4570, v.19. O requerido

comprovou a interposigao de agravo de instrumento contra essa decisao (fls. 4576-

4588, v.19) e obteve o deferimento do beneficio em antecipacjio da tutela recursal,

consoante decisao de fl. 4594, v.19.

Em face desses acontecimentos, quanto a prova pericial de engenharia, o

pagamento dos honorarios periciais foi recalculado; quanto a pericia contabil, foi

considerada prejudicada, nos termos da decisao de fl. 4606-4607, v.19. Sem

impugnagao das partes.
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ESTACON ENGENHARIA S/A, que manteve o interesse na realizagao

da pericia de engenharia, comprovou o pagamento dos honorarios, as fls. 4352, 4574 e

4612, v.19.

O laudo pericial foi juntado as fls. 4668-4721, v.20, sem objegao do

MPF e da UNIAO (fls. 4728 e 4729-v, v.20).

ADAUTO CERQUEIRA SANTOS FILHO pediu esclarecimentos ao

perito, as fls. 4744-4747, v.20. ESTACON ENGENHARIA S/A manifestou-se a fl.

4758, v.20.

Designada data para audiencia, as partes apresentaram rol de

testemunhas as fls. 4735-4743 e 4755, v.20.

Em audiencia, FERNANDO AGOSTINHO CRUZ DOURADO,

OLIMPIO YUGO OHNISHI e SAHID XERFAN pediram a nulidade do laudo pericial

por violagao ao art. 431-A, do CPC, o que foi indeferido pelo Juizo, provocando a

interposigao de agravo retido pelos requeridos. A decisao foi mantlda e foi colhido o

depoimento das seguintes testemunhas: Izauli Socorro Almeida de Mendon^a, Jesse

Ferreira Guimaraes Junior, Nelson Mello Alves, Flavio Alberto Ramos de Almeida e

Nilo Alves de Almeida (fls. 4787-4801, v. 20).

SAHID XERFAN manifestou-se sobre o laudo pericial, impugnando-o,

as fls. 4821-4823, v.20.

O perito prestou esclarecimentos as fls. 4824-4832, v.20.

A audiencia prosseguiu, colhendo-se o depoimento das seguintes

testemunhas: Marcia da Silva Costa Dias, Maria de Nazare Barros Pires, Gilfrei

Loureiro Macola e Fernando de Almeida Teixeira (fls. 4842-4847, v.20).
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FERNANDO AGOSTINHO CRUZ DOURADO juntou documentos as

fls. 4850-4869, v.21.

Memorials apresentados pelas partes: MPU, as fls. 4871-4885; UNIAO,

as fls. 4890-4894; FERNANDO AGOSTINHO CRUZ DOURADO, as fls. 4898-4934;

ESTACON ENGENHARIA S/A, as fls. 4935-4947; ADAUTO CERQUEIRA

SANTOS FILHO, as fls. 4949-4956; SAHID XERFAN e OLIMPIO YUGO

OHNISHI, em conjunto, as fls. 4959-4965, todos no volume 21.

E o relatorio.

II- FUNDAMENTOS E DECISAO.

2.1. Preliminares

SAHID XERFAN e ADAUTO CERQUEIRA SANTOS FILHO

alegaram incompetencia da Justiga Federal. Este ultimo pugnou tambem pela ausencia

de interesse de agir por inexistencia de ato de improbidade administrativa.

FERNANDO AGOSTINHO CRUZ DOURADO, SAHID XERFAN e
f

OLIMPIO YUGO OHNISHI trouxeram preliminar de inadequate da via eleita (para

o primeiro causa de inepcia da petigao inicial) sob o argumento de que, em face do que

dispoe o art. 74 da Lei n° 1079/50, nao se aplica a Lei n° 8.429/92 aos atos

supostamente praticados por Secretario de Estado, alegando, ainda, foro privilegiado

para o julgamento de crime de responsabilidade nos termos da Constituigao do Estado

do Para.

Tais preliminares ja foram enfrentadas e afastadas na decisao em que foi

recebida a petigao inicial (fls. 2423-2426, v. 10), cujos termos ora ratifico na Integra.
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Sem prejuizo, quanto a competencia da Justi^a Federal, o ingresso da

UNIAO na lide eliminou qualquer duvida remanescente a esse respeito, haja vista o

criterio ratione personae adotado pela Conslituigao Federal, em seu art. 109, I, que

segue abaixo transcrito:

Art. 109. Aos juizes federals compete processar e julgar:

I - as causas em que a Uniao, entidade autarquica ou empresa piiblica
federal forem interessadas na condigao de autoras, res, assistentes ou
oponentes, exceto as de falencia, as de acidentes de trabalho e as sujeitas
a Justiga Eleitoral e a Justiga do Trabalho;

Quanto a adequada aplica^ao do estatuto da improbidade ao caso,

nao custa lembrar que a natureza da Lei n° 8.429/92 e das sangoes nela previstas e

ci'vel e nao criminal, o que esvazia qualquer discussao quanto a aplicagao da Lei n°

1.079/50 e foro privilegiado previsto na Constituigao Estadual do Para, considerando a

incomunicabilidade e autonomia entre essas instancias ja mencionada naquela decisao.

Por fim, recebida a petigao inicial, a eventual nao ocorrencia de atos de

improbidade e materia que se sujeita ao merito da demanda e sera oportunamente

avaliada.

Preliminares rejeitadas,/?a^o ao exame do merito.

2.2. Merito

Cuida-se de agao que tem por objelo a condenagao dos demandados,

quatro agentes publicos e uma pessoa jurfdica de direito privado, pela suposta pratica

de atos de improbidade na formalizagao e execugao do Contrato de Inexigibilidade

003/2005 firmado entre a Secretaria Estadual de Obras Publicas - SEOP e ESTACON

ENGENHARIA S/A, com vistas a conclusao da obra de construgao do Hospital

Metropolitano de Urgencia e Emergencia em Ananindeua, e seus lermos aditivos.
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Considerando o que foi apurado pelo Tribunal de Contas da Uniao, o

autor apontou as seguintes irregularidades, enquadradas entre os atos de improbidade

previstos nos artigos 10 e 11 da Lei n° 8.429/92:

1. Inexistencia de justificativas tecnicas anteriores ao Termo de Ratificagao de

Inexigibilidade 002/2005, que deu origem ao Contrato de Inexigibilidade n. 003/2005,

conduta atribuida a OLIMPIO YUGO OHNISHI;
f

2. Erros na publicagao do valor do contrato, conduta atribuida a OLIMPIO YUGO

OHNISHI;

3. Inexistencia de seguro garantia de 5% sobre o valor do contrato, conduta

atribuida a ADAUTO CERQUEIRA SANTOS FILHO e ESTACON ENGENHARIA

S/A;

4. Ausencia de pressupostos para a realizagao de novo contrato e da

inexigibilidade, conduta atribuida a OLIMPIO YUGO OHNISHI, FERNANDO

AGOSTINHO CRUZ DOURADO e SAHID XERFAN, que importa em prejuizo ao

erario no valor de R$-6.859.265,87;

5. Falsidade ideologica na assinatura do Contrato n° 003/2005, conduta atribuida a

OLIMPIO YUGO OHNISHI e SAHID XERFAN;

6. Discrepancia no prego de itens de servigo em comparagao com a planilha de

precos do Contrato n. 022/2002, atualizada pelo INCC, conduta atribuida a OLIMPIO

YUGO OHNISHI, FERNANDO AGOSTINHO CRUZ DOURADO, SAHID

XERFAN e ESTACON ENGENHARIA S/A, que importa em prejuizo ao erario no

valor deR$-433.934,75;

7. Contratagao de itens vedados pelo Ministerio da Saude, conduta atribuida a

OLIMPIO YUGO OHNISHI, FERNANDO AGOSTINHO CRUZ DOURADO e

SAHID XERFAN, que importa em prejuizo ao erario no valor de R$- 386.531,68;

Jui'zo da 2a Vara Federal (LL) Processo n" 2009.39.00.011406-7 13



Justi^a Federal

PODER JUDICIARIO
JUSTICA FEDERAL DE l f l INSTANCIA

SECAO JUDICIAR1A DO PARA - 2a VARA
8. Contratagao de itens que fazem parte dos custos indiretos da contratada,

conduta atribuida a OLIMPIO YUGO OHNISHI, FERNANDO AGOSTINHO CRUZ

DOURADO, SAHID XERFAN e ESTACON ENGENHARIA S/A, que importa em

prejuizo ao erario no valor de R$-387.739,52;

9. Falsidade ideologica na data do Termo Aditivo 01, conduta atribuida a SAHID

XERFAN;

10. Contratagao de services ja realizados, por meio do Termo Aditivo 03, conduta

atribuida a OLIMPIO YUGO OHNISHI, SAHID XERFAN e FERNANDO

AGOSTINHO CRUZ DOURADO, que importa em prejuizo ao erario no valor de R$-

405.866,42;

11. Discrepancia no prego de itens de servigo entre a planilha de pregos do Contrato

003/2005 e o Termo Aditivo 03, conduta atribuida a FERNANDO AGOSTINHO

CRUZ DOURADO, SAHID XERFAN e ESTACON ENGENHARIA S/A, que

importa em prejuizo ao erario no valor de R$-50.587,45;

12. Contratagao de itens atraves do Termo Aditivo 03 nao previstos no contrato

original, conduta atribuida a FERNANDO AGOSTINHO CRUZ DOURADO e

SAHID XERFAN;

13. Inexistencia de seguro garantia de 5% sobre o valor acrescentado pelo Termo

Aditivo 03, conduta atribuida a ADAUTO CERQUEIRA SANTOS FILHO e

ESTACON ENGENHARIA S/A;

14. Inexistencia dc relatorios com modificagoes do projeto cstrulural que

embasaram o quinto aditamento ao contrato, conduta atribuida a FERNANDO

AGOSTINHO CRUZ DOURADO e SAHID XERFAN, que causou prejuizo ao erario

no valor de R$-793.356,32;
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15. Inexistencia de seguro garantia de 5% sobre o valor acrescentado pelo Termo

Aditivo 05, conduta atribuida a ADAUTO CERQUEIRA SANTOS FILHO e

ESTACON ENGENHARIA S/A;

16. Celebragao de Termo Aditivo (TA 08) em montante acima do permitido,

conduta atribuida a FERNANDO AGOSTINHO CRUZ DOURADO e SAHID

XERFAN, que causou prejuizo ao erario no valor de RS-177.948,96;

17. Contratagao de itens vedados pelo Ministerio da Saude no Termo Aditivo 08,

conduta atribuida a FERNANDO AGOSTINHO CRUZ DOURADO e SAHID

XERFAN, que causou prejuizo ao erario no valor de R$-125.782,62;

18. Ausencia de mengao ao Convenio n° 1462/2002 nos documentos

comprobatorios de despesas do Contrato 003/2005, conduta atribuida a ADAUTO

CEROUEIRA SANTOS FILHO;

19. Medigao e pagamento sem a especificagao dos services (itens do Boletim de

Medigao 04/2005 e 05/2005), conduta atribuida a ADAUTO CERQUEIRA SANTOS

FILHO;

20. Medigao e pagamento de itens nao previstos no contrato (itens do Boletim de

Medigao 08/2006), conduta atribuida a ADAUTO CERQUEIRA SANTOS FILHO e

ESTACON ENGENHARIA S/A;

21. Pagamento em montante superior ao previsto no contrato (itens do Boletim de

medigao 07/2005), conduta atribuida a SAHID XERFAN, FERNANDO

AGOSTINHO CRUZ DOURADO, ADAUTO CERQUEIRA SANTOS FILHO e

ESTACON ENGENHARIA S/A, que importa prejuizo ao erario no valor de R$-

41.396,38;

22. Pagamento em montante superior ao previsto no contrato (itens do Boletim de

medigao 08/2006), conduta atribuida a SAHID XERFAN, FERNANDO

AGOSTINHO CRUZ DOURADO, ADAUTO CERQUEIRA SANTOS FILHO e
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ESTACON ENGENHARIA S/A, que importa prejuizo ao erario no valor de R$-

233.950,94;

23. Pagamento em montante superior previsto no contrato (itens do Boletim de

medisao 09/2006), conduta atribuida a SAHID XERFAN, FERNANDO

AGOSTINHO CRUZ DOURADO, ADAUTO CERQUEIRA SANTOS FILHO e

ESTACON ENGENHARIA S/A, que importa prejuizo ao erario no valor de R$-

930,40;

24. Pagamento indevido em razao de subcontrata^ao nao autorizada para execugao

de parte do previsto no Termo Aditivo 05, conduta atribuida a SAHID XERFAN,

FERNANDO AGOSTINHO CRUZ DOURADO, ADAUTO CERQUEIRA SANTOS

FILHO e ESTACON ENGENHARIA S/A, que importa prejuizo ao erario no valor de

R$-171.848,57.

a) Considera^oes p re l iminar ies sobre a improbidade administrative

O ato de improbidade administrativa tipificado nas hipdteses do art. 10 da LIA

pressupoe para sua configuracao a prcsenca de dois requistos: a comprovacao do

elemento subjetivo (conduta dolosa ou culposa do agente) e o efetivo dano ao erario.

Nesse sentido e a jurisprudencia do Superior Tribunal de Justiga, consoante

precedente recente que segue:

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL.

IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. VIOLAgAO AO ART. 535, II

DO CPC NAO CONFIGURADA. CONTRATAgAO DE

ADVOGADOS SEM PREVIA LICITAgAO. DISPENSA E

INEXIGIBILIDADE DE LICITAgAO. AUSENCIA DE

COMPROVAgAO DA CONDUTA DOLOSA E DO EFETIVO DANO

AO ERARIO NECESSARIOS PARA A CONFIGURAgAO DOS
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ATOS DE IMPROBIDADE PREVISTOS NO ART. 10 DA LEI

8.429/92. INOBSERVANCIA DO PROCEDIMENTO PREV1O PARA

JUSTIFICAR A DISPENSA OU A INEXIGIBILIDADE QUE SE

TORNA IRRELEVANTE PARA 0 CASO, PORQUANTO, FOR SI SO,

NAO CONFIGURA ATO DE IMPROBIDADE. RECURSO ESPECIAL

DO MINISTERIO PUBLICO ESTADUAL DESPROVIDO.

1. Quanto ao art. 535, I e II do CPC, inexiste a violagao apontada. O

Tribunal de origem apreciou fundamentadamente a controversia, nao

padecendo o acordao recorrido de qualquer omissao, contradigao ou

obscuridade. Observe-se, ademais, que julgamento diverse do pretendido,

como na especie, nao implica ofensa a norma ora invocada.

2. Nos termos da orientagao firmada pelas Turmas que compoem a

Primeira Segao desta Corte, a configuragao dos atos de improbidade

administrativa previstos no art. 10 da Lei de Improbidade Administrativa

exige a presenga do efetivo dano ao erario.

3. Ausente a comprovagao da conduta dolosa dos recorridos em causar

prejuizo ao erario - bem como inexistente a constatagao de dano efetivo

ao patrimonio material do Poder Publico - nao ha que se falar em

cometimento do ato de improbidade administrativa previsto no art. 10 da

Lei 8.429/92 que, como visto, exige a presenga do efetivo dano ao Erario.

4. Afastada a incidencia do art. 10 da Lei 8.429/92, torna-se irrelevante,

in casu, o exame sobre a necessidade ou nao de se observar as

disposigoes normativas disciplinadoras do tramite licitatorio, posto que, a

nao abertura de procedimento previo para justificar a dispensa ou a

inexigibilidade da licitagao, ainda que possa ser considerado como uma

ilicitude, nao sera, por si so, enquadrado como improbidade.

5. Parecer do MPF pelo provimento do Recurso Especial,
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6. Recurso Especial do MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO

PARANA desprovido.

(REsp 1174778/PR, Rel. Ministro NAPOLEAO NUNES MAIA FILHO,

PRIMEIRA TURMA, julgado em 24/09/2013, DJe 11/11/2013).

For outro lado, para que se configure o ato de improbidade administrativa

estatufda nos artigos 9° e 11 da LIA e desnecessaria a comprovaQao do prejuizo ao

erario, porem. e imprescindivel a configuracao do dolo do agente, sendo a

improbidade considerada, exatamente, como ilegalidade tipificada e qualificada pela

conduta intencional ou dolosa do agente de lesar, de violar os principles que regem a

Administragao Publica.

O ato de improbidade administrativa, portanto, e aquele revestido da pecha de

desonestidade manifesta, que nao se confunde com simples ilegalidades,

irregularidades administrativas ou inabilidade do gestor na condugao da coisa publica.

Nesse sentido, e farta a jurisprudencia do Superior Tribunal de Justiga (ex vi, AgRg no

REsp 1248806/SP, Relator Ministro Humberto Martins, STJ; REsp 1265964/RN,

Relator Ministro Castro Meira, STJ; REsp 1223496/PB, Relator Ministro Cesar Asfor

Rocha, STJ).

Note-se, por outro lado, que o enquadramento legal feito pelo Ministerio

Publico Federal nao vincula a decisao do magistrado que pode subsumir a conduta

sancionada em quaisquer das hipoteses descritas nos artigos 9° a 11 da Lei de

Improbidade Administrativa.

Nesse sentido, confira-se precedente do STJ:

ADMINISTRATIVO. SIMULAQAO DE LICITA^AO. TIPIFlCAgAO

COMO ATO DE IMPROBIDADE QUE CAUSA PREJUIZO AO

ERARIO (ARTIGO 10 DA LEI 9.429/92). AUSENCIA DE PROVA DO
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DANO. PRECEDENTES DO STJ. ATO DE IMPROBIDADE QUE

ATENTA CONTRA OS PRINCIPIOS DA ADMINISTRAgAO

PUBLICA. CARACTERIZAgAO. SANQOES PREVISTAS NO

ARTIGO 12, INCISO III, DA LEI 8.429/92. ANALISE DA

GRAVIDADE DO FATO. SUMULA 7/STJ. APLICAgAO.

1. O enquadramento do ato de "frustrar a licitude de processo licitatorio

ou dispensa-lo indevidamente" na categoria de improbidade

administrativa ensejadora de prejuizo ao erario (inciso VIII do artigo 10

da Lei 8.429/92) reclama a comprovac.ao do efetivo dano ao patrimonio

publico, cuja preservagao configura o objeto da tutela normativa

(Precedentes do STJ).

2. O acordao recorrido, ao definir a tipificagao legal do ato de

improbidade praticado e a sua gravidade impos aos reus a sangao

consistente na "perda ou suspensao dos direitos politicos por tres anos

sern necessidade de ressarcimento ou pagamento de multa civil" (fls. e-

STJ 1.227/1.228). O exame da adequagao da pena dernanda o reexame do

contexto fatico-probatorio, o que atrai a incidencia da Sumula 7/STJ.

3. Recurso especial parcialmente conhecido e, nesta parte, desprovido.

(REsp 1169153/SP, Rel. Ministro TEORI ALBINO ZAVASCKI,

PRIMEIRA TURMA, julgado em 16/08/2011, DJe 24/08/2011).

No que concerne a aplica9ao das penas da Lei de Improbidade ao

particular, a hipotese esta prevista no art. 3° da LIA, que dispoe o seguinte:

Art. 3° As disposicoes desta lei sao aplicaveis, no que couber, aquele que,

mesmo nao sendo agente publico, induza ou concorra para a pratica do ato

de improbidade ou dele se beneficie sob qualquer forma direta ou indireta.
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Nos terrnos da lei, o particular nao possui aptidao para praticar

isoladamente o nucleo do tipo da improbidade, reservado ao agente publico, nos

termos do art. 1° da Lei n° 8.429/92. No entanto, ao particular sao aplicaveis as penas

da LIA, quando dernonstrado que com sua conduta induziu, instigou, persuadiu,

cooperou ou auxiliou com o agente publico ou. ainda, quando com o ato daquele

obteve beneficio. Trata-se, portanto, de conduta acessoria que levou o Superior

Tribunal de Justiga a desenvolver jurisprudencia pacifica no sentido de nao ser

possivel o prosseguimento de agao civil publica por ato de improbidade quando

particulares figurem sozinhos como reus.

Nesse sentido, confira-se o seguinte precedente:

PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. REU PARTICULAR.

AUSENCIA DE PARTICIPAQAO CONJUNTA DE AGENTE

PUBLICO NO POLO PASSIVO DA AgAO DE IMPROBIDADE

ADMINISTRATIVA. IMPOSSIBILIDADE. 1. Os arts. 1° e 3° da Lei

8.429/92 sao expresses ao prever a respon.sabilizac.ao de todos, agentes

piiblicos ou nao, que induzam ou concorram para a pratica do ato de

improbidade ou dele se beneficiem sob qualquer forma, direta ou

indireta. 2. Nao figurando no polo passivo qualquer agente publico, nao

ha como o particular figurar sozinho como reu em Acjio de Improbidade

Administrativa. 3. Nesse quadro legal, nao se abre ao Parquet a via da

Lei da Improbidade Administrativa. Resta-lhe, diante dos fortes indicios

de fraude nos negocios jundicos da empresa com a Administrate

Federal, ingressar com Acjio Civil Publica comum, visando ao

ressarcimento dos eventuais prejuizos causados ao patrimonio publico,

tanto mais porque o STJ tern jurisprudencia pacifica sobre a

imprescritibilidade desse tipo de dano. 4. Recurso Especial nao provide.

(REsp 1155992/PA, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA

TURMA, julgado em 23/03/2010, Die 01/07/2010).
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b) Sobre a prova dos autos

Quanto a prova pericial, considerando os termos da impugnagao oferecida as

fls. 4821-4823, v. 20, convem que se ratifique a decisao proferida em audiencia (fis.

4789-4790, v. 20), no sentido de afastar a nulidade sobre o laudo pericial em razao da

ausencia de intimagao das partes na forma do art. 431-A, do CPC, considerando, alem

dos argumentos ja aduzidos naquela decisao (quanto a ter havido a previa intimacjao

das partes, que nao sofreram um prejuizo concreto), que o exame recaiu

essencialmente sobre os documentos colacionados aos autos, circunstancia que esvazia

a finalidade precipua da norma e torna dispensavel a presenga dos assistentes tecnicos

durante a produgao da prova.

Nao obstante, nao passou despercebido por este jufzo que apesar de a perfcia ter

por objeto as obras de engenharia realizadas, o perito, que possui formagao academica

em engenharia civil, nao se furtou a emitir opinioes de cunho pessoal e conteiido

juridico sobre as intercorrencias do Contrato de Inexigibilidade n° 003/2005, que

exorbitam de sua area de competencia e fogem ao objeto do exame. Neste ponto, a

impugnac.ao ao laudo pericial deve ser acolhida e tudo quanto nao diga respeito a seara

de atuac,ao do expert nao sera considerado como prova.

Por outro lado, a perfcia trouxe informagoes e esclarecimentos relevantes

afeitos a area de engenharia civil, inclusive quanto a composite de pregos das obras,

parte em que o laudo esta apto a atender a sua finalidade. A esse respeito, convem

destacar que o laudo pericial esta corroborado pelos documentos carreados aos autos e,

portanto, nao tendo sofrido impugnagao das partes, sera valorado como prova, nos

termos do art. 435, do CPC.

Por fim, quanto aos esclarecimentos do perito junlados as fls. 4824-4832, v. 20,

todas as partes tiveram acesso aquelas informac,6es e puderam se manifestar por

ocasiao dos memorials.
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Definidas estas premissas, segue o relato dos fatos com enfase no que e objeto

das imputagoes, a luz do contexto probatorio.

c) Relato dos fatos a luz da prova produzida.

Em 05/07/2002 o Governo do Estado do Para, por meio de sua Secretaria

de Saude, celebrou com a Uniao, por intermedio do Ministerio da Saude, o Convenio

n° 1462/2002, cujo objeto seria o fornecimento de apoio tecnico e financeiro para a

Construcjio do Hospital Metropolitano de Urgencia e Emergencia em Ananindeua (fls.

899-906, v. 4). Dentre as obrigagoes do convenente estava a execucjio direta e indireta

dos trabalhos necessaries para a consecugao do objeto, a prestacao de contas dos

recursos alocados, a manutencjao da documentacjio comprobatoria das despesas, etc.

Para fins de execucjio daquele objeto, em urn primeiro momento, a

Secretaria Executiva de Saude do Estado do Para firmou o convenio n° 262/2002 com

a Secretaria Executiva de Desenvolvimento Urbano e Regional - SEDURB (fls. 927-

932, v. 4), haja vista a inclusao daquela obra no Programa de Apoio ao

Desenvolvimento Municipal e Melhoria da Infra-Estrutura Regional do Para - Para

Urbe, conforme Decreto Estadual de fl. 4856, v.21.

A SEDURB, entao, promoveu a licitagao •- concorrencia internacional

n°001/2002 (fl. 977, v. 4) e firmou com a vencedora, a empresa ESTACON

ENGENHARIA S/A, o Contrato n° 022/2002/SEDURB PROGRAMA PARA

URBE e seus aditivos (fls. 1624-1640, v. 7).

Em um segundo momento, o Governo do Estado do Para passou por

reestruturagao, passando a atribuir a Secretaria Executiva de Obras Publicas - SEOP a

competencia para a execugao de obras de engenharia de valor superior a sessenta mil

reais, conforme Resolugao n° 001, de 05/02/2004, do Colegiado de Gcstao Estrategica

(fl. 4860, v. 21), o que conduziu a denuncia do convenio n° 262/2002 (fl. 4479, v. 19).
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Em 21/06/2004, a SESPA celebrou com a SEOP o convenio n° 119/2004,

visando a conclusao das obras do HMUE. (fls. 4481-4485, v. 19).

Nos termos desse convenio, os recursos objeto do Convenio 1462/2002

foram repassados a Secretaria de Obras Publicas, a quern competia a sua aplicagao,

mediante realizagao de licitacoes, emissao de faturas, notas fiscais e recibos, etc. Por

outro lado, os projetos arquitetonicos deveriam ser submetidos a aprovagao da SESPA.

Nos termos do 3° termo aditivo, a SEOP comprometeu-se a encaminhar a

documentagao referente a prestagao de contas e comprovagao de despesas a SESPA

apos o termino de vigencia do Convenio.

Foi nesse contexto que a SEOP assinou com a empresa ESTACON

ENGENHARIA S/A o Contrato n° 003/2005 Inexigibilidade n° 002/2005

NCL/SEOP, datado de 23/02/2005, cujo objeto e, exatamente, a conclusao das obras

do Hospital Metropolitano de Urgencia e Emergencia de Ananindeua (fls. 614-620, v.

3), nao concluidas na vigencia do contrato n. 022/2002.

Pois bem. Ficou demonstrado que a declaragao de inexigibilidade de

licitagao fez-se acompanhar de parecer favoravel da Consultoria Juridica da SEOP (fl.

609-611, v.3), que foi acatado por despacho do Secretario Adjunto da SEOP,

ordenador das despesas (fl. 612, v. 12). Foi comprovado tambem que o entao

Secretario de Obras Publicas, OLIMPIO YUGO OHNISH, firmou Termo de

Ratificagao da inexigibilidade de licitagao (fl. 613, v. 3). Todos estes atos foram

datados de 23/02/2005, mesmo dia em que o Contrato n° 003/2005 foi assinado.

Tambem consta dos autos Memorando Interno, datado de 24/02/2005 (dia

seguinte ao de assinatura do contrato), em que o Diretor Tecnico da SEOP apresenta

ao Secretario de Obras as justificativas para a contratagao imediata dos servigos

necessaries para a conclusao do HMUE, encaminha a planilha de servigos e pregos e

solicita a consulta da Consultoria Juridica (fls. 608, v.3).
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A planilha de servigos e pregos elaborada pela Divisao de Orgamentos e

Gustos da SEOP foi juntada as fls. 621-663, v.3. O valor total apontado e de R$-

5.345.053,53 (cinco milhoes, trezentos e quarenta e cinco mil, cinquenta e tres reais e

cinquenta e tres centavos). Nela nao ha referenda a datas, nem assinatura do

responsavel por sua elaboragao.

Consta, ainda, do Contrato n° 003/2005 - Inexigibilidade n° 002/2005 -

NCL/SEOP que sua assinatura ocorreu em 23/02/2005, data em que a gestao da

Secretaria de Obras Publicas era exercida por OLIMPIO YUGO OHNISHI, conforme

Decreto de nomeac.ao do Governador do Estado, a fl. 2340, v. 10. Na qualificagao das

partes consta o nome de OLIMPIO YUGO OHNISHI como representante da SEOP.

No entanto, as rubricas e assinatura apostas no Contrato n° 003/2005 nao

pertencem a OLIMPIO YUGO OHNISHI.

Quern efetivamente assinou o Contrato n° 003/2005 - Inexigibilidade n°

002/2005 - NCL/SEOP foi SAHID XERFAN, tambem requerido, que ocupou o cargo

de Secretario de Obras Publicas do Estado do Para a partir de 20/04/2005, conforme

Decreto de nomeac.ao a fl. 2312, v. 10. Nesse ponto, e de se notar que SAHID

XERFAN sequer exercia o cargo de Secretario Adjunto, como se verifica no

documento de fl. 612, v.3.

O valor global do Contrato n° 003/2005 - Inexigibilidade n" 002/2005 -

NCL/SEOP, que serviu de supedaneo para as despesas realizadas na conclusao do

HMUE de Ananindeua, foi fixado em R$-5.345.053,53, nos termos da clausula 8.1 (fl.

618, v. 3). Esse valor e condizente com a planilha de servigos elaborada pela SEOP e

juntada as fls. 621-663, v.3.

Porem, o extrato desse contrato publicado na imprensa oficial em

28/02/2015 informou que o valor seria R$-2.308.328,95 (fl. 664, V. 3). Em 07/03/2005
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foi publicada errata e o valor foi retificado para R$-2.208.328,95 (fl. 665, v. 3). For

fim, em 20/12/2005, houve uma terceira publicagao ern que o valor foi novamcnte

corrigido, desta vez para R$-5.345.053,53 (fl. 666, v.3).

Nos termos da clausula 9 do Contrato n° 003/2005, a empresa contratada

estava obrigada a apresentar garantia de 5% do valor da obra, insculpida no art. 56 da

Lei de Licitacoes e Contratos. Caso o valor do contrato fosse R$-5.345.053,53 a

caugao deveria ser de R$-267.252,68. No caso, porem, o valor da garantia oferecida,

R$-l 10.416,45, corresponde exatamente a 5% de R$-2.208.328,95,

Ultrapassada essa questao, o fato e que os instrumentos utilizados pelas

partes para dar conclusao as obras do HMUE de Ananindeua foram mesmo o Contrato

n° 003/2005 acostado as fls. 614-620, v. 3, e a planilha de services e pregos de fls.

621-663, v.3, no valor de R$-5.345.053,53 e, a partir destes que se prossegue na

analise dos fatos.

Quanto aos services contratados, valores e itens componentes da planilha,

foram objeto de avaliagao tecnica pelo perito do Juizo que apurou o seguinte:

a) No cotejo dos pregos unitarios dos itens, a planilha do contrato n° 003/2005

apresentou sobreprego de R$-429.523,28 em relagao a planilha do contrato n°

022/2002. Nesse calculo foi utilizada a proporgao de variagao do INCC aplicada a

cada item (fls. 4684-4686, v.20).

b) Os itens "Andaime Metalico tipo fechadeiro" e "Administrate" compoem os

custos diretos da obra.

Nos termos da clausula 7 do Contrato n° 003/2005 - Inexigibilidade n°

002/2005 - NCL/SEOP, o prazo para a prestacao dos servigos seria de 120 (cento e

vinte) dias, contados da publicagao, sendo posslvel prorrogagao.
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Esse prazo nao foi suficiente para a conclusao dos servigos. Para tanto,

foram firmados 8(oito) termos aditivos, juntados as fls. 670-721,v. 3.

O 1° Termo Aditivo, assinado por SAHID XERFAN, foi datado de

28/07/2005, teve por objeto a prorrogagao do prazo contratual para 28/08/2005 (fls.

670, v.3). Ve-se, porem, que o extrato do termo aditivo ao contrato foi publicado na

imprensa oficial em 07/07/2005 (fl. 672, v.3), portanto, antes do dia em que o TA

supostamente foi assinado.

Por meio do 2° Termo Aditivo, firmado em 26/08/2005, o prazo foi

prorrogado para 31/12/2005 (fl. 673-625, v. 3).

O objeto do 3° Termo Aditivo foi o acrescimo de servigos, no montante

de R$-542.907,06 (quinhentos e quarenta e dois mil, novecentos e sete reais e seis

centavo), consoante se verifica na justificativa e planilha de custos, as fls. 676-693, v.

3.

Consoante clausula II do 3° TA ao Contrato n° 003/2005, mantiveram-se

inalteradas e ratificadas as demais clausulas do contrato, dentre as quais, a ja

mencionada clausula 9, que obriga a contratada ao oferecimento de garantia

correspondente a 5% sobre o valor do contrato.

Nesse ponto, nao ha provas de que a empresa contratada tenha efetuado a

complementagao da garantia.

O 4° Termo Aditivo foi assinado em, 30/12/2005, prorrogando a vigencia

do Contrato n° 003/2005 para 31/03/2006 (fls. 694-696, v. 3).

No 5° Termo Aditivo, firmado em 30/03/2006, o prazo foi prorrogado

para 01/05/2006. Tambem foram acrescidos servigos adicionais que aumentaram o

valor do contrato em R$-793.356,32 (setecentos e noventa e ties mil, trezentos e

Juizo da 2a Vara Federal (LL) Processo n°2009.39.00.01l406-7 " 26



FODER JUDICIARIO
JUSTICA FEDERAL DE la INSTANCIA

JUDIC1AR1A DO PARA - 2a VARA
cinquenta e seis reais e trinta e dois centavos), consoante se ve as fls. 697-699, v. 3.

Tambem nao ha comprovagao de complementagao da garantia estabelecida na clausula

9 do contrato original.

Posteriormente foram firmados o 6° e 7° Termos Aditivos que,

respectivamente, prorrogaram o prazo do Contrato n° 003/2005 para 01/06/2006 e

17/07/2006 (fls. 700-705, v.3).

Por fim, por meio do 8° Termo Aditivo, foi oficializado o pagamento da

indenizacao, no valor de R$-177.948,96 (cento e setenta e sete mil, novecentos e

quarenta e oito reais e noventa e seis centavos), consoante se ve as fls. 706-707, v.3.

Ainda restringindo a analise dos fatos as condutas imputadas na petigao

inicial, outro ponto a ser verificado diz respeito a fiscalizagao da obra, mais

especificamente as medigoes, e aos pagamentos.

Pois bem. O acompanhamento da evolugao da obra deu-se por meio das

medigoes efetuadas pelo fiscal encarregado, ADAUTO CERQUEIRA SANTOS

FILHO, requerido neste feito, conforme Boletins de Medigao juntados as fls. 765-805,

v.4.

Quanto a estes, consta dos Boletins de Medigao n° 04/2005 e 05/2005

itens sem especificagao de unidades e medidas (item 6 - "centrais de residues solidos";

item 7 - "relocacao de bate-macas"; item 8 - "substituigao de lavatories"; item 9 -

"aUeracoes e adaplacoes nos blocos 01, 02 e 03" e item 10 - "instalavoes especiais"),

cuja cotagao de prego unitario se fez por verbas, como pode ser visto as fls. 774-775,

v. 4. Quanto a estes itens, os boletins n° 04/2005 e 05/2005 fazem remissao a "planilha

anexa", da qual nao se tern noticia nos autos. Nao obstante, as medigoes foram

realizadas e os pagamentos respectivos realizados.
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Ainda quanto ao Boletim de Medigao n° 04/2005, nota-se que o valor

total informado para o item 6 ("central de residues solidos") era de R$-l 10.049,47 (fl.

774? v. 4), logo, superior ao prego apontado para o mesmo item na planilha de precps

anexa ao Contrato n° 003/2005, que era R$-107.390,42 (fl. 633, v.3). Nao ha

justificativa para o aumento do prego do item.

A mesma situagao foi observada nas medigoes atestadas pelos Boletins

de n° 07/2005, 08/2006 e 09/2006, consoante atestado pelo laudo de pericia tecnica, a

fl. 4698, v. 20, que importaram no pagamento de R$-276.277,72 a mais do que havia

sido previsto no Contrato n° 003/2005.

A partir das medigoes realizadas por meio do Boletim n° 08/2006, o

perito nomeado pelo Juizo identificou que foram mcdidos e considerados para fins de

pagamento services realizados em quantitative superior ao previsto no Contrato n°

003/2005, correspondentes ao montante de R$-281.403,20. Para tanto, o expert valeu-

se do cotejo entre o Boletim de Medigao e a Planilha de Pregos.

Quanto aos pagamentos efetuados, foram juntados os documentos de fls.

807-849, v.4.

Por fim, mas nao menos importante, quanto a execugao obra, o perito do

Juizo manifestou-se nos seguintes termos (fl. 4711, v.20):

"Todas as obras de engenharia references ao processo, proveniences

do contrato 003/2005 foram realizadas conforms as exigencias

contidas nos respectivos contratos e memorials descritivos, nao tendo

sido identificados, no presents exame perietal, nenhuma anomalia

significativa de natureza construtiva, oriunda dos processes de

execucao. Pelo contrdrio: decorridos aproximadamente sete anos da

conclusao das obras, todas apresentaram bom padrao construtivo e se

caracterizam tecnicamente como exemplos de boa execucao ".
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Esta conclusao e consentanea com a avaliagao realizada pela Divisao de

Convenios do Ministerio da Saude, no Para que sugeriu a aprovagao da execugao ffsica

do objeto do Convenio 1.462/2002, conforme Parecer Tecnico de Engenharia - PA

031/2010, as fls. 2378-2382, v. 10, que atesta a execugao dos servigos de engenharia

100% em conformidade com as etapas programadas no Piano de Trabalho assim como

apresentagao completa da documentagao tecnica.

d) Da individualizacao das condutas

Antes de adentrar na analise individualizada das condutas e necessario

esclarecer que a pretensao do MPF, veiculada em memorials, no sentido de que os atos

sejam imputados a pessoas distintas daquelas originalmente indicadas na petigao

inicial, nao pode ser acolhida, ainda que a prova dos autos tenha revelado condutas

mais gravosas e mais extensas do que poderiam parecer em principle.

No caso, tendo havido a indicagao precisa da responsabilidade imputada

a cada um dos requeridos, a defesa dos demandados foi exercida sobre fatos

especificos. Sobre os demais, nao Ihes foi oportunizado o contraditorio. Assim,

admitir-se a imputagao de condutas novas aos demandados implicaria em violagao da

boa-fe processual e ao contraditorio, ante a possivel condenagao por fatos sobre os

quais nao foi sequer dado o direito de defesa.

Dito isto, passa-se a analise de cada uma das condutas atribuidas aos

demandados. Visando facilitar a identificagao, seguir-se-a a ordem correspondente na

petigao inicial:

1. Inexistencia de justificativas anteriores ao Termo de Ratifica^ao de

Inexigibilidade 002/2005, que deu origem ao Contrato de Inexigibilidade n.

003/2005, conduta atribuida a OLIMPIO YUGO OHNISHI.
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OLIMPIO YUGO OHNISHI exercia o cargo de Secretario Estadual de Obras

Publicas e, nessa condicjio, ratificou a Inexigibilidade para a contratagao dos servigos

de conclusao do HMUE de Ananindeua (fl. 613,v.3), anuindo ao despacho do

Secretario Adjunto da SHOP (fl. 612, v), nos termos do art. 26, da Lei n° 8.666/93.

Sobre a inexigibilidade de licitagao, o Tribunal de Contas da Uniao ja se

manifestou no sentido de que o administrador publico nao esta isento da instauragao de

processo de licitacao, em cuja etapa preparatoria devem estar identificados a

possibilidade de contratagao direta e a indicagao de que esta seja a melhor ou unica

opgao para a Administrate (Acordao 994/2006-Plenario, rel. Min. Ubiratan Aguiar).

No caso, a prova documental e suficiente para demonstrar que a Administragao

nao adotou os procedimentos adequados para a inexigibilidade, que nao houve

propriamente a formalizac.ao de um processo e que nao estao presentes os requistos

legais que a autorizem, nos termos do art. 25 da Lei n° 8.666/93, que segue:

Art. 25. E inexigivel a licitacao quando houver inviabilidade de
competigao, em especial:

I - para aquisigao de materiais, equipamentos, ou generos que so possam ser
fornecidos por produtor, empresa ou representante comercial exclusivo,
vedada a preferencia de marca, devendo a comprovagao de exclusividade
ser feita atraves de atestado fornecido pelo orgao de registro do comercio do
local em que se realizaria a licitac.ao ou a obra ou o servigo, pelo Sindicato,
Federagao ou Confederagao Patronal, ou, ainda, pelas entidades
equivalentes;

II - para a contratagao de servigos tecnicos enumerados no art. 13 desta Lei,
de natureza singular, com profissionais ou empresas de notoria
especializagao, vedada a inexigibilidade para servigos de publicidade e
divulgagao;

III - para contratagao de profissional de qualquer setor artistico, diretamente
ou atraves de empresario exclusivo, desde que consagrado pela critica
especializada ou pela opiniao publica.
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No caso, houve clara supressao de fases. A unica justificative tecnica

apresentada foi datada do dia subsequente ao da assinatura do contrato, o que basta

para demonstrar a inexistencia de um procedimento regular e, portanto, apto a fornecer

ao gestor subsidies concretes para a possibilidade legal de acatar a contratagao por

inexigibilidade.

Para alem disso, as justificativas apresentadas no Memorando Interno (fl. 609,

v.3) tambem nao conduzem a nenhuma das hipoteses legais autorizadoras da

inexigibilidade. Mesmo a questao relativa a suposta desativagao do Pronto Socorro

Municipal de Belem nao se presta a justificar a contratagao direta na forma como

realizada, ja que, em tese, melhor poderia representar uma situac.ao de urgencia a atrair

a dispensa de licitagao, na forma do art. 24 da Lei n° 8.666/93.

Da mesma forma, os argumentos utilizados no parecer da Consultoria Jun'dica

da SEOP tambem nao se sustentam, porquanto, menciona uma "recomendacao tecnica

de contrata9ao direta da empresa responsavel pela execucao das obras" que nao se

encontra em nenhum outro documento.

A esse respeito, o perito nomeado pelo Jufzo afirmou, na fl. 17 do laudo (fl.

4648,v. 20), que "os services envolvidos no contrato n" 003/2005 nao apresentam

caracterfsticas de complexidade tecnica capazes de inviabilizar sua execugao por outra

empresa do mesmo porte da primeira."

O depoimento da testemunha Flavio Alberto Ramos de Almeida, engenheiro

civil, reforgou que nao ha impedimento de ordem tecnica para que qualquer obra seja

concluida por empresa diversa da que Ihe deu inicio, afirmando ser frequente a

substituicjio quando a primeira contratada apresenta problemas de ordem financeira.

Para a testemunha, na hipotese dos autos, como ESTACOM ENGENHARIA S/A nao

apresentou qualquer problema que a impedisse de concluir o servigo, natural que tenha

sido ela a contratada (depoimento gravado em mfdia eletronica, a fl. 4801). A toda
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evidencia, trata-se de praxe de que nao se coaduna com a legislagao de regencia dos

contratos administrativos.

Diante destes fatos, salta aos olhos que a Administragao nao dispunha de

elementos, nem tecnicos nem juridicos, que amparassem a opgao pela contratagao

direta.

Ao contrario, exsurge da prova dois autos que a contratagao direta da empresa

ESTACON ENGENHARIA S/A sempre foi a unica opgao cogitada, seguindo a praxe

denunciada pela testemunha acima mencionada. Nesse intuito e que os agentes

publicos envolvidos produziram um conjunto de atos com os quais pretenderam dar

uma aparencia de legalidade para a inexigibilidade, dentre os quais se incluem o

Memorando Interne, o parecer do Consultor Juridico, o despacho do Secretario

Adjunto e, por fim, a anuencia do Secretario de Obras Piiblicas, ato que conferiu

eficacia a opgao a contratagao direta, nos termos do art. 26, da Lei n. 8.666/93, a

seguir:

Art. 26. As dispensas previstas nos §§ 2s e 4° do art. 17 e no inciso III e

seguintes do art. 24, as situates de inexigibilidade refcridas no art.

25, necessariamente justifkadas, e o retardamento previsto no final do

paragrafo unico do art. 8- desta Lei deverao ser comunicados, dentro

de 3 (tres) dias, a autoridade superior, para ratificacao e publicacao

na imprensa oficial, no prazo de 5 (cinco) dias, como condicao para a

eficacia dos atos. (Rcdagao dada pela Lei n° 11.107, de 2005)

A defesa do requerido, meramente argumentativa, no sentido de que "verificou

a presenga de previa justificative! fatica, tecnica e juridica" nao se sustenta diante da

prova documental (fls. fls. 608-613, v.3) acima examinada.

Nesse contexto, ficou comprovado o dolo do agente na ratificagao da

Inexigibilidade, no intuito de conferir aparencia de legitimidade ao procedimento de
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inexigibilidade, incorrendo na pratica do ato de improbidade previsto no art. 11, caput,

da Lei n. 8.429/92, haja vista a violacjio dos principles que regem a Administragao

Publica, em especial, a legalidade e a moralidade.

Procedente o pedido.

2. Erros na publicacao do valor do contrato, conduta atribuida a OLIMPIO

YUGOOHNISHI.

Antes de adentrar nesse ponto, remete-se o leitor ao item 5, adiante, em que se

esclarece as circunstancias atinentes a fraude na elaboracjio do Contrato n° 003/2005,

que levou a alterac,ao do seu valor de R$-2.208.328,95 para R$-5.345.053,53.

A partir daf, verifica-se que foram duas as publicac.6es ocorridas na gestao de

OLIMPIO YUGO OHNISH: a primeira, em 28/02/2015, indicando o valor de R$-

2.308.328,95 (fl. 664, V. 3); a segunda, em 07/03/2005, com a errata que retificou o

valor para R$-2.208.328,95 (fl. 665, v. 3).

Nesse contexto, considerando que a primeira publicagao ocorreu logo apos a data

de assinatura do contrato e que o erro no valor foi logo retificado, o que se verifica no

caso e mero erro material, facilmente sanado, que nao implica em qualquer

irregularidade.

Nesse sentido foi a defesa do requerido, que deve ser acolhida por forga dos

elementos de prova acima referidos e melhor explorados no item 5 desta

individualizagao dc condutas.

Quanto a segunda publicacjio, tambem seguindo o raciocinio desenvolvido no item

5, e aquela que representa o valor correto do contrato e sobre ela tambem nao ha

reparos a serem feitos.
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A terceira publicagao, em que o valor do contrato foi retificado para R$-

5.345.053,53, ocorreu em dezembro de 2005, portanto, durante a gestao de SAHID

XERFAN e se apresenta como um desdobramento da fraude praticada por este agente.

Assim, quanto aos atos praticados por OLIMPIO YUGO OHNISHI nao ha

qualquer irregularidade que Ihe possa ser imputada.

3. Inexistencia de seguro garantia de 5% sobre o valor do contrato, conduta

atribuida a ADAUTO CERQUEIRA SANTOS FILHO e ESTACON

ENGENHARIA S/A;

Nos termos da clausula 9 do Contrato n° 003/2005 Inexigibilidade n°

002/2005 - NCL/SEOP era exigido da contratada, ESTACON ENGENHARIA S/A, o

oferecimento de garantia correspondente a 5% do valor do contrato.

O documento de fl. 668, v. 20 comprova que foi oferecida garantia de R$-

110.416,45, valor correspondente a 5% de R$-2.208.328,95.

Considerando-se, porem, que o valor do Contrato efetivamente executado e R$-

5.345.053,53, a garantia apresentou-se em montante inferior ao devido.

A exigencia de garantia e facultada ao contratante, nos termos do art. 56 da Lei

n° 8.666/93 e, no caso, se trata de obrigagao a respeito da qual a contratada, signataria

da avenga, nao pode alegar desconhecimento.

Sob o angulo da Administragao, o MPF entendeu, em principio, que competia a

ADAUTO CERQUEIRA SANTOS FILHO, fiscal da obra, o dever funcional de exigir

da contratada o cumprimento da obrigagao.

A defesa do demandado foi no sentido de que a exigencia de seguro -garantia

nao era sua atribuigao, mas do Nucleo de Licitagoes e Contratos da SEOP, informagao

ratificada pelo depoimento da testemunha Fernando de Almeida Teixeira (disponfvel
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em midia eletronica a fl. 4847). Com efeito, o proprio MPF, em memorials,

reconheceu nao ser possivel comprovar que ADAUTO CERQUEIRA SANTOS

FILHO detivesse tal responsabilidade, pugnando por sua exclusao dessa imputagao.

Foi tambem nesse sentido a decisao do Tribunal de Contas da Uniao, consoante

se verifica no item 13.5, da TC 012.750/2005-4, a fl. 163, v. 1.

Essa e a mesma conclusao do Juizo.

Assim, muito embora tenha ficado comprovada a ausencia de garantia em valor

integral, nao e possivel aferir se houve ou nao ato de improbidade neste caso, haja

vista que o agente publico a quern competiria a exigencia do cumprimento dessa

obrigagao nao foi trazido ao polo passivo da lide.

Desta forma, ainda que a empresa ESTACON ENGENHARIA S/A tenha se

beneficiado com a omissao na complementac.ao do valor da caugao (art. 1° e 3° da Lei

n 8.429/92) nao e possivel aplicar-lhe as penalidades decorrentes desse aproveitamento

sem que haja comprovac,ao da pratica do ato improbo por um agente publico.

Assim, o caso tambem e de afastar-se o estatuto da improbidade quanto a esta

irregularidade.

4, Ausencia dos prcssnpostos para a realizacao de novo contrato nem da

inexigibilidade, conduta atribuida a OLIMPIO YUGO OHNISHI,

FERNANDO AGOSTINHO CRUZ DOURADO e SAHID XERFAN, que

importa em prejuizo ao erario no valor de R$-6.859.265,87.

Como ja visto no item 1 desta individualizagao de condutas, OLIMPIO

YUGO OHNISHI e todos os outros agentes envolvidos na elaboragao dos atos

tendentes a formalizagao do contrato n. 003/2005 agiram com a intengao especifica de

conferir aparencia de legalidade a uma contrata^ao direcionada da empresa ESTACON
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ENGENHARIA S/A, produzindo atos com o intuito deliberado de formalizar um

processo que conduzisse a inexigibilidade de licitacao, cuja irregularidade e

denunciada pelo atropelo das datas dos atos, que nao obedecem a uma ordem

cronologica nem o intervalo temporal normalmente esperado caso tivessem sido

regularmente produzidos.

Conforme melhor esclarecido no item 5, tudo aponta no sentido de que

OLIMPIO YUGO OHNISHI tambem tenha assinado a primeira versao do contrato n.

003/2005, substituido por aquele instrumento assinado por SAHID XERFAN, no valor

de R$-5.345.053,53, que e o objeto desta agao e que regeu a execucao das obras de

conclusao do Hospital Metropolitano.

Como signatario do instrumento definitivo, nao se pode afastar de SAHID

XERFAN a responsabilidade pela realizagao do contrato sem a observancia de

pressupostos legais, acarretando grave violagao a legalidade c moral idade

administrativas.

Com efeito, e inarredavel a presenga do elemento subjetivo doloso, quanto a

ofensa aos principios que regem a Administrate bem como a violagao da lealdade as

institutes, caracterizando o ato de improbidade tipificado no art. 11, caputtda Lei n.

8.429/92, conduta que se atribui a SAHID XERFAN.

A responsabilidade de OLIMPIO YUGO OHNISH pelos atos a que deu causa

ja foi identificada com o exame do item 1, retro.

Quanto a FERNANDO AGOSTINHO CRUZ DOURADO, Secretario

Executivo de Saude Publica, nao ficou configurada sua participate em nenhum

desses atos. Ao contrario, nos termos do Termo de Convenio n. 119/2004, competia

exclusivamente a Secretaria Executiva de Obras Publicas a execuc.ao das obras e

realizagao dos procedimentos necessarios para o cumprimento do objeto do convenio

n. 1462/2002 (fl. 946/ v.4). Nesse ponto, nao ficou demonstrada a obrigac.ao deste
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requerido nem que, de qualquer outra forma, ele tenha sido instado a se pronunciar

sobre a elaborate, formalizagao e/ou execugao do Contrato n° 003/2005, pelo que nao

e possivel imputar-lhe qualquer responsabilidade nesse sentido.

Quanto ao prejuizo ao erario, o MPF pretende que seja reconhecido no valor

integral despendido por forc,a do contrato n. 003/2005 e seus aditivos, ou seja, R$-

6.859.265,87.

Ocorre que, conforme entendimento sedimentado do Superior Tribunal de

Justice, o dano ao patrimonio publico deve ser efetivamente comprovado, nao se

admitindo caracterizagao por presungao. Nesse sentido, confira trecho de precedente

representativo da materia, na parte que interessa:

PROCESSO CIVIL. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA.

JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. VIOLAQAO DO ART. 330, I,

DO CPC. PROCEDENCIA DA AgAO COM BASE NA AUSENCIA DE

PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. RETORNO DOS AUTOS A ORIGEM.

INSTRUgAO PROBATORIA. ART. 10 DA LIA. DANO PRESUMIDO.

EXIGENCIA DA COMPROVAgAO DO DANO. DESVIO DE VERBAS.

REVISAO DE MATERIA FATICO-PROBATORIA.

IMPOSSIBILIDADE. SUMULA 7/STJ. (...) As condutas descritas no art.

10 da LIA demandam a comprovac,ao de dano efetivo ao erario publico, nao

sendo possivel caracteriza-las por mera presungao. O acordao recorrido

concluiu, quanto aos demais recorrentes, que a mera realizagao de despesa

publica sem o previo empenho caracteriza ato de improbidade ensejador de

lesao ao erario, admitindo a existencia de dano presumido, por impedir o

controle dos gastos publicos. Esse entendimento destoa da jurisprudencia do

STJ, devendo ser afastada a condenagao nesse particular.(...)- (RESP

201002247648, CASTRO MEIRA, STJ SEGUNDA TURMA, DJE

DATA:18/10/2012 ..DTPB:.).
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Com efeito, considerando que a obra foi concluida com exito, conforme

atestado pelo perito nomeado pelo Jufzo e o registro fotografico que acompanha o

laudo pericial, faz-se necessaria a demonstragao efetiva do prejufzo, o que nao ocorre

na presente imputagao. Ausente, portanto, o elemento objetivo que atrai a incursao dos

agentes nas hipoteses do art. 10, da Lei n" 8.429/92.

5. Falsidade ideologica na assinatura do Contrato, conduta atribuida a

OLIMPIO YUGO OHNISHI e SAHID XERFAN.

Como pode ser visto as fls. 614-620,v. 3, a assinatura do Contrato n° 003/2005 -

Inexigibilidade n" 002/2005 -- NCL/SEOP ocorreu em 23/02/2005, data em que a

gestao da Secretaria de Obras Publicas era exercida por OLIMPIO YUGO OHNISHI

(fl. 2340, v. 10). Nao por outra razao e OLIMPIO YUGO OHNISH quern representa a

Secretaria.

No entanto, como ja dito, nao foi OLIMPIO YUGO OHNISH quern assinou o

Contrato 003/2005 que regeu os trabalhos de conclusao das obras do HMUE de

Ananindeua.

A assinatura aposta naquele documento pertence a SAHID XERFAN, tambem

requerido, que ocupou o cargo de Secretario de Obras Publicas do Estado do Para a

partir de 20/04/2005 (fl. 2312, v. 10).

0 cotejo entre o Contrato 003/2005 e as procuragoes outorgadas pelos

demandados juntadas as fls. dos autos e bastante para se identificar a identidade do

signatario do contrato, SAHID XERFAN, que sequer exercia o cargo de Secretario

Adjunto em 23/02/2005, como se verifica no documento de fl. 612, v.3.
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A toda evidencia, a fraude perpetrada na assinatura do Contrato 003/2005 por

SAHID XERFAN visou a aumentar o valor inicialmente previsto no contrato que, com

aqueie instrumento, passou de R$-2.208.328,95 para R$-5.345.053,53.

Essa constatacjk) se comprova pelas publicagoes do extrato do contrato na

imprensa oficial: a primeira em 28/02/2015, no valor de R$-2.308.328,95 (fl. 664, V.

3); a segunda em 07/03/2005, em que o valor foi retificado para R$-2.208.328,95 (fl.

665, v. 3); a terceira em 20/12/2005, quando o valor foi corrigido para R$-

5.345.053,53 (fl. 666, v.3).

Ora, caso o valor originalmente correto do Contrato n° 003/2005 fosse R$-

5.345.053,53, o equfvoco seria facilmente identificado por ocasiao da primeira errata,

quando, por certo, o instrumento contrato foi consultado para a retificagao da

publicagao.

Ocorre que na segunda publicagao apenas um digito foi alterado. O valor de

R$-2.308.328,95 para R$-2.208.328,95, valor este que permaneceu inalterado ate a

terceira publicagao, em dezembro/2005.

Nao bastasse isso, a apolice de seguro juntada a fl. 668, v. 20^ apresentada pela

contratada no valor de R$-l 10.114,45 corresponde exatamente a 5% de R$-

2.208.328,95, ratificando que seria esse o valor inicial dos services contratados.

A defesa de ambos os demandados foi no mesmo sentido: que apenas ocorreram

"falhas de ordem formal" e que, mesmo no ambito penal, a falsidade ideologica nao

admite a modalidade culposa. Tais argumentos nao se sustentam.

Usando do argumcnto trazido pela defesa, o art. 299 do Decreto-Lei n°

2848/40 - Codigo Penal Brasileiro tipifica a falsidade ideologica como o ato de

"omitir, em documento publico ou particular, declaraqao que dele devia constar, ou

nele inserir oufazer inserir declaragao falsa ou diversa da que devia ser escrita, com
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o flm de prejudicar direito, criar obrigagao ou alterar a verdade sobre fato

juridicamente relevante".

Nao e precise grande exercicio argumentativo para explicar que estes fatos

estao longe de configurar falha de ordem formal, como quiseram fazer crer os

demandados, mas representam a vontade deliberada dos signatories que, visaram, no

curso da execu^ao da avenga, agregar valor nao originariamente previsto.

Essa mesma foi a conclusao a que chegou o Tribunal de Contas da Uniao,

conforme item 16 do relatorio da TC 014.599/2008-8 (fl. 2814, v. 12).

Trata-se, portanto, de grave viola^ao aos principles da legalidade, moralidade,

honestidade e lealdade as instituigoes, atraindo a aplicagao do estatuto da improbidade,

nos termos do seu art. 11, caput,

No caso, porem, a conduta improba deve ser imputada exclusivamente a

SAHID XERFAN, agente publico signatario do instrumento fraudulento.

For outro lado, nada ha nos autos que possa indicar uma participate de

OLIMPIO YUGO OHNISHI nesses atos, devendo ser excluido desta imputagao,

ressaltando que o proprio TCU ja havia concluido pela ausencia de responsabilidade

deste agente, consoante item 76 do relatorio da TC 014.599/2008-8 (fl. 2822, v. 12).

Procedente em parte o pedido.

6. Discrepancia no pre^o de itens de service em comparacao com a planilha de

pre^os do Contrato n. 022/2002, atualizada pelo INCC, conduta atribuida a

OLIMPIO YUGO OHNISHI, FERNANDO AGOSTINHO CRUZ

DOURADO, SAHID XERFAN e ESTACON ENGENHARIA S/A, que

import a em prejuizo ao erario no valor de R$- 433.934,75.

Segundo o MPF a partir de planilhas elaboradas pelo Tribunal de Contas da Uniao,

foi possfvel constatar que o valor unitario de diversos itens cotados na planilha de
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pregos anexa ao Contrato 003/2005 superam injustificadamente os pregos cotados para

os mesmos itens na planilha do Contrato 022/2002, representando diferenga superior

ao percentual de corregao do INCC, que causou prejuizo ao erario no valor de R$-

433.934,75.

A pericia realizada neste feito ratificou a constatagao, identificando pequena

diferenga na majoragao, que disse ser de R$-429.523,28.

Nao obstante, a defesa tem razao quando argumenta que a aplicagao do INCC nao

e a forma adequada de atestar a realidade dos pregos de mercado, nao sendo possivel, a

partir da utilizagao desse fndice, aferir-se se houve ou nao a pratica de sobreprego na

elaboragao da planilha do contrato 003/2005.

Isso porque, segundo orientagao remansosa do proprio Tribunal de Contas da

Uniao no que concerne a execugao de servigos e obras de engenharia, a indicagao dos

valores unitarios praticados no mercado deve ser extraida do Sistema Nacional de

Pesquisa de Custos e indices da Construgao Civil - SINAPI, que, por isso, tambem

serve de referenda para a aferigao de eventual sobreprego na composigao de custos

pela Administragao. Nesse sentido, e o Acordao TCU 618/2006- Plenario (relatoria do

Min. Marcos Bemquerer).

Tanto e assim que a materia sequer foi objeto de julgamento na TC 014.599/2008-

8, cujo objeto de analise e exatamente o contrato 003/2005 (fls. 2803-2825, v.12).

Sendo assim, nao se pode considerar que o cotejo entre a planilha de pregos

elaborada em 2002 e a nova planilha formada em 2005 com mera aplicagao da

corregao pelo INCC seja representative fidedigno da majoragao indevida dos pregos,

tese que exigiria do demandante a apresentagao dos parametros adequados (leia-se

SINAPI), como prova do direito alegado (art. 333,1, CPC).

Inexistente a prova do fato constitutive do direito, nao ha que se falar em

irregularidade nesse ponto.
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7. Contrata^ao de itens vedados pelo Ministerio da Saiide, conduta atribuida a

OLIMPIO YUGO OHNISHI, FERNANDO AGOSTINHO CRUZ

DOURADO e SAHID XERFAN, que importa em prejuizo ao erario no valor

deR$-386.531,68;

A contratagao de itens em desacordo com a orientagao do Ministerio da Saude,

sem que se comprove a pratica de prego superior ao praticado no mercado nao

configura, por si so, a ocorrencia de improbidade nem mesmo de prejuizo ao erario,

antes se caracteriza como irregularidade que afeta ao aspecto formal da avenga e nao

se confunde com a ilegalidade qualificada que atrai a aplicagao da Lei n. 8.429/92.

8. Contratacao de itens que fazem parte dos custos indiretos da contratada,

conduta atribuida a OLIMPIO YUGO OHNISHI, FERNANDO

AGOSTINHO CRUZ DOURADO e SAHID XERFAN, que importa em

prejuizo ao erario no valor de R$- 387.739,52.

Segundo alegado na inicial, os itens "Administracao" e "Andaimes Metalicos

do tipo fechadeiro", que constam da planilha de services como parte componente dos

custos indiretos da contratada sao, na realidade, componentes dos Beneficios e

Despesas Indiretas - BDI, portanto, sua cobranga em separado ocasionou oneragao

indevida no contrato, correspondente a R$-387.739,52.

A esse respeito, o expert do Juizo esclareceu que, na especie, o item ''Andaime

Metalico tipo fechadeiro" pode sim ser inclufdo como custo direto da obra

considerando o valor unitario do item e a composigao do servigo que englobando

tambem servigos de montagem e desmontagem, os quais se vinculam diretamente as

obras de construgao (fl. 20 do laudo - fl. 4687, v.20 dos autos).

O perito mencionou ainda que a administrate local da obra "por suas

caracteristicas naturals tambem devem figurar na planilha de quantidades da obra,
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uma vez que sao passiveis de identificagao e de qitantificacao, assumindo carater de

custos diretos, podendo ser representados por: mobilizacao e desmobilizacdo da obra

no canteiro, instalacao e manutencao do canteiro, seguranca do trabalho, controles

tecnologicos, etc' (fl. 35 do laudo - fl. 4702, v. 20, dos autos).

Nesse ponto, apesar de o Tribunal de Contas da Uniao entender que os itens em

questao compoem os custos indiretos da obra, consoante precedentes apresentados

pela parte autora, o fato e que, no caso concrete, o perito levou em consideragao as

peculiaridades do contrato, de forma que sua avaliacjio acerca da composigao desses

custos tern maiores condicoes de representar a realidade da obra ora em analise,

devendo ser prestigiada em detrimento de uma subsun^ao meramente conceitual dos

fatos a norma.

Portanto, nao verificada a ocorrencia de irregularidade que afasta a aplicagao da

Lei de Improbidade.

9. Falsidade ideologic;! na data do Termo Aditivo 01, conduta atribuida a

SAHID XERFAN.

O 1° Termo Aditivo ao Contrato n° 003/2005, assinado por SAHID XERFAN, foi

datado de 28/07/2005, teve por objeto a prorrogagao do prazo contratual para

28/08/2005 (fls. 670, v.3), Porem a publica^ao na imprensa oficial ocorreu em

07/07/2005 (fl. 672, v.3), portanto, antes do dia em que o TA supostamente foi

assinado.

A inconsistencia entre a data de assinatura do 1° TA e a data em que seu extrato foi

publicado e suficiente para comprovar a ocorrencia de fraude tambem quanto a este

instrumento contratual, praticada por seu signatario SAHID XERFAN, que, na

ocasiao, ja ocupava oficialmente o cargo de Secretario de Obras Publicas.
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Nesse caso, ficou plenamente demonstrado o elemento subjetivo doloso,

inarredavel na hipotese dos autos, configurando tambem grave violagao aos principios

da legalidade, moralidade, honestidade e tambem ofensa da lealdade as instituigoes,

que enseja a subsungao da conduta ao tipo do art. 11, caput, da Lei n" 8.429/92.

10. Contratacao de services ja realizados, conduta imputada a OLIMPIO YUGO

OHNISHI, SAH1D XERFAN e FERNANDO AGOSTINHO CRUZ

DOURADO, que importa em prejuizo ao erario no valor de R$-405.866,42;

O 3° Termo Aditivo ao Contrato n° 003/2005 teve por objeto o acrescimo de

servigos, no montante de R$-542.907,06 (quinhentos e quarenta e dois mil, novecentos

e sete reais e seis centavo), conforme justificativa e planilha de custos, as fls. 676-693,

v.3.

A analise destes documentos, conjuntamente a prova pericial, revela que parte

destes services consistiu no desfazimento de partes da obra ja conclufdas para

adequagao das instalagoes aos equipamentos adquiridos pela Secretaria de Saude

Publica, o que ocorreu em relagao a lavanderia, sala de ressonancia magnetica,

hemodinamica e centra cirurgico, importando em despesas no montante de R$-

405.866,42. Outra parte dos servigos consistia na implantagao de ambientes nao

previstos no projeto original (central de monitoragao, rede logica dos Blocos 01, 02 e

03, sala de revelagao, sala de policia/ouvidoria e mesa duo-diagnostic do raio-x,

importando em despesas no montante de R$-136.345,86 (confira-se a fl. 23 do laudo

pericial-fl. 4690, v. 20).

A respeito das adequacies, a testemunha Nelson de Mello Alves, Ex-Diretor de

Obras da SHOP, declarou que e bastante usual a ocorrencia de alteragoes nas obras de

unidades de saude, ocasionadas por mudangas no padrao de inslalagoes e

especificagoes de equipamentos pela Agenda Nacional de Saude. Tambem mencionou

a necessidade de melhorias e saneamento de erros de projeto. A testemunha Jesse
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Ferreira Guimaraes Junior, que ocupou a fungao de Coordenador de Planejamento da

SESPA, tambem disse serem comuns alteragoes no projeto inicial (depoimentos

gravados em midia eletronica, a fl. 480, v. 20). Tudo foi ratificado tambem por

Fernando de Almeida Teixeira (depoimento gravado em midia eletronica, a fl. 4847, v.

20).

Nesse contexto, muito embora tenha ficado demonstrada a realizagao de

alteragao/desfazimento de parte da construgao ja concluida, os esclarecimentos

prestados pelas testemunhas sao suficientes para afastar o dolo do agente publico

responsavel pela execugao do contrato (no caso, termo aditivo). Em outras palavras, o

acrescimo no valor do contrato realizado por meio do Termo Aditivo n. 03 pode ser

atribufdo, quando muito, a falta de planejamento da obra, conduta que mais se adequa

ao elemento culposo que a intengao dc causar dano patrimonial ao erario.

A responsabilidade por tais atos poderia ser atribuida ao agente signatario do

Termo Aditivo, OLIMPIO YUGO OHNISH, e tambem a FERNANDO AGOSTINHO

CRUZ DOURADO, que na condigao de Secretario Executivo de Saude solicitou as

alteragoes a SEOP. Quanto a SAHID XERFAN e nao foi verificada sua participagao

nos eventos.

Nesse caso, porem, a configuragao de ato de improbidade deve ser afastada na

medida em que com a conclusao da obra e aplicagao integral dos recursos, nao ficou

comprovada a ocorrencia de prejuizo efetivo ao erario, afastando tambem a incidencia

do art. 10 da Lei n. 8.429/92.

11. Discrepancia no pre^o de itens de service entre a planilha de pre^os do

Contrato 003/2005 e os contratos no Termo Aditivo 03, conduta atribuida a

FERNANDO AGOSTINHO CRUZ DOURADO, SAHID XERFAN e

ESTACON ENGENHARIA S/A, que importa em prejuizo ao erario no valor

de R$-50.587,45;
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O 3° TA ao Contrato 003/2005 fez-se acompanhar da planilha de servigos e pregos

de fls. 685-693, v.3.

Quanto a esta, o perito do Juizo apurou ter havido sobreprego injustificado em

varies itens unitarios quando comparados com os pregos indicados na planilha do

Contrato 003/2005. A diferenga encontrada alcangou o montante de R$-52.156,45 (fl.

24 do laudo - fl. 4691, v. 20, dos autos).

Essa diferenga foi superior ao valor originalmente identificado pelo Tribunal de

Contas da Uniao (R$-50.587,45).

Nesse caso, tal como ocorreu em relagao ao item 7, o mero cotejo entre as planilhas

acostadas ao contrato e termo aditivo nao e o melhor parametro para a aferigao de

sobreprego, para o qual o proprio Tribunal de Contas da Uniao reconhece o SINAPI

como instrumento adequado de referenda do valor de mercado para servigos e obras

de engenharia.

Nao sendo apresentada a planilha de referenda daquele sisterna para o periodo,

entende-se por nao comprovado o fato constitutive do direito do autor, ficando

prejudicada a analise de eventual sobreprego praticado naquele termo aditivo.

12. Contrata?ao de itens atraves do Termo Aditivo 03 nao previstos no contrato

original, conduta atribuida a FERNANDO AGOSTINHO CRUZ DOURADO

e SAHID XERFAN.

Da mesma forma como ja identificado no item 10, acima, ainda que o termo

aditivo 03 tenha agregado itens novos na execugao da obra, nao previstos

originalmente no contrato 003/2005, a prova testemunhal foi suficiente para afastar o

elemento subjetivo doloso na conduta dos agentes publicos envolvidos.
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Da mesma forma, a ocorr6ncia de improbidade na especie dependeria da

existencia de prejuizo efetivo ao erario, na medida em que apenas os tipos do art. 10

admitem o elemento subjetivo culposo na configuragao do ato fmprobo.

Assim, considerando o Parecer Tecnico de Engenharia -- PA 031/2010 do

Ministerio da Saiide (fls. 2378-2382, v. 10) que atesta a execugao integral do objeto do

convenio 1462/2002, nao ha que se falar em dano ao erario, ficando afastada a Lei n.

8.429/92 tambem nesse caso.

13. Inexistencia de seguro garantia de 5% sobre o valor acrescentado pelo Termo

Aditivo 03, conduta atribuida a ADAUTO CERQUEIRA SANTOS FILHO e

ESTACON ENGENHARIA S/A.

Ratificam-se os fundamentos do item 3.

Excluido ADAUTO CERQUEIRA SANTOS FILHO, a quern nao se pode imputar

a conduta, por ser o agente incompetente para exigir o cumprimento da obrigagao,

descabe a imputagao de responsabilidade exclusivamente ao particular sem a

comprovagao de improbidade por agente publico, nos termos dos artigos 1° e 3° da Lei

n. 8.429/92.

14. Inexistencia de relatorios com modificacoes do projeto estruturai que

embasaram o quinto aditamento ao con 1 nil o, conduta atribuida a

FERNANDO AGOSTINHO CRUZ DOURADO e SAHID XERFAN, que

causou prejuizo ao erario no valor de R$-793.356,32;

Ficou comprovado pela prova dos autos que, em fevereiro de 2006, a empresa

ESTACON ENGENHARIA S/A encaminhou a SEOP a planilha de pregos e outros

documentos referentes a aquisigao de materials e proposta de servigos terceirizados,

concernentes aos servigos realizados na Praga dos Matizes, espago de contemplagao
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localizado na area externa do HMUE de Ananindeua (fls. 718-745, v.3). O valor

global do servigo indicado na planilha de pregos e de R$-l.010.253,72 (um milhao,

dez mil, duzentos e cinquenta e tres reais e setenta e dois centavos).

A referida correspondencia informa que, naquela data, 22/02/2006, tais servigos ja

haviam sido realizados, dentre os quais foram incluidos servigos de terceiros,

concernentes a instalagoes eletricas e hidraulicas e aquisigao de materials para a

execugao da Praga dos Matizes (fls. 718-738, v.3).

Os atos administrativos que se seguiram, indicam que, de posse dessas

informagoes, a Diretoria Tecnica da SHOP elaborou novo orgamento, no montante de

R$-971.305,28 (novecentos e setenta e um mil, trezentos e cinco reais e vinte e oito

centavos), juntado a fl. 755, v.4, que passou a ser usado como parametro pela

Administragao. Foi constatado, entao, que o valor maximo ainda autorizado por lei

para aditamento do Contrato 003/2005 seria de R$-793.356,32. Submetida a questao

ao Consultor Jundico da SHOP, foi sugerido o aditamento do contrato naquele limite,

e o pagamento do remanescente (R$-177.948,96) seria realizado a titulo de

indenizagao. E assim foi feito, conforme documentos de fls. 746-760, v.3-4.

Nesse contexto, salta aos olhos a irregularidade na formalizagao do 5° TA ao

Contrato 003/2005 bem como as manobras utilizadas para burlar os mecanismos de

controle dos gastos publicos. Primeiro porque, nos termos do art. 65, caput, da Lei n°

8.666/93, exige-se que altera^oes contratuais sejam precedidas de "previa"

justificativa, que, a toda evidencia, nao ocorreu na especie. No caso, a formalizagao do

instrumento contratual pretendeu conferir eficacia a execugao anteriormente realizada,

sobre cujos valores a Administragao sequer teve oportunidade de se manifestar (caso

tivesse interesse para tanto).

Nesse sentido, confira-se a doutrina de Margal Justen Filho (Comentdrios a Lei de

Licita^oes e Contratos Administrativos. 16 ed. rev, atual, ampl. Sao Paulo: Revista dos

Tribunals, 2014. P. 986), para quern:
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"A lei proibe, implicitamente, que o contrato preveja efeitos financeiros

retroativos a periodo anterior a sua lavratura. (....)•

A vedagao do efeito retroativo destina-se a evitar o risco de simulagao de

cumprimento anterior de formalidades. Depois, elimina-se o surgimento de

situacoes de fato irreversiveis. Se o particular iniciasse o cumprimento das

prestac,6es, a Administracao acabaria sendo compelida a Icgitimar a

situagao. O contrato poderia funcionar como a unica solucao para evitar a

revelac.ao de irregularidades".

E esse o caso, pois, nao apenas houve a necessidade de formalizacjio de novo termo

aditivo que contemplasse os gastos nao previstos no projeto original, como foi

necessaria a ulilizacjio de meio pouco ortodoxo de pagamento, com o

desmembramento da parcela contratual em indenizac.ao para o montante que excedeu

ao limite legal estabelecido no §1° do art. 65 da Lei n° 8.666/93, a seguir transcrito:

§ 1s 0 contratado fica obrigado a aceitar, nas mesmas condicoes

contratuais, os acrescimos ou supressoes que se fizerem nas obras, services

ou compras, ate 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do

contrato, e, no caso particular de reforma de edificio ou de equipamento, ate

o limite de 50% (cinqiienta por cento) para os seus acrescimos

Especificamente em relagao a esta imputagao, nao e o caso de se reconhecer a

ocorrencia de prejuizo ao erario, eis que, diante da comprovagao de execugao dos

services, fica afastada a ocorrencia de dano efetivo ao erario quanto ao valor global do

termo aditivo. Para tanto, sao necessaries elementos mais especi'ficos que nao se

aplicam a especie.
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Trata-se, com efeito, de hipotese em que houve violagao aos principles da

legalidade, moralidade, honestidade e lealdade as institutes, conforme art. 11, caput,

da Lei n° 8.429/92.

No caso, porem, a conduta improba nao pode ser atribuida a SAHID XERFAN,

como pretende o MPF, uma vez que o signatario do termo aditivo foi OLIMPIO

YUGO OHNISH, na condigao de Secretario Adjunto da SEOP.

Quanto a FERNANDO DOURADO, muito embora fosse obrigatoria a

subsungao de projeto arquitetonico e suas alteracoes a autorizagao da SESPA, no

tocante as alterac.6es convalidadas por meio do 5° TA ao Contrato 003/2005, nao

consta que tenha havido autorizagao e/ou participagao do Secretario de Saude Publica.

Afastada a responsabilidade dos agentes implicados nesse ponto.

15. Inexistencia de seguro garantia de 5% sobre o valor acrescentado pelo Termo

Aditivo 05, conduta atribuida a ADAUTO CERQUEIRA SANTOS FILHO e

ESTACON ENGENHARIA S/A.

Ratificam-se os fundamentos do item 3.

Excluida a responsabilidade de ADAUTO CERQUEIRA SANTOS FILHO, e

descabido o prosseguimento da imputagao exclusivamente contra o particular, nos

termos do art. 3°, da LIA.

16. Celebracao de Termos Aditivos em montante acima do permitido, conduta

atribuida a FERNANDO AGOSTINHO CRUZ DOURADO e SAHID

XERFAN, que causou prejuizo ao erario no valor de R$-177.948,96;
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A finalidade exclusiva do 8° Termo Aditivo ao Contrato n° 003/2005 foi viabilizar

o pagamento da indenizacao, no montante de R$-177.948,96, parcela que excede o

limite legal para o termo aditivo, nos termos do art. 65, § 1° da Lei n° 8.666/93. Trata-

se de desdobramento dos fatos narrados no item 13, acima, que, consoante aqueles

fundamentos, configuram violagao aos principios da legalidade, moralidade,

honestidade e lealdade as instituigoes, conforme art. 11, caput, da Lei n" 8.429/92,

atribuivel a OLIMPIO YUGO OHNISH, signatario do termo aditivo.

Na hipotese, como ja verificado no item 13, nao ficou configurado dano efetivo ao

erario, afastando-se a aplicac_ao do art. 10 da LIA.

Ademais, a conduta nao pode ser atribuida nem a SAHID XERFAN nem a

FERNANDO AGOSTINHO CRUZ DOURADO, que nao participaram, de nenhuma

forma, da formalizagao desse termo aditivo.

17. Contratacao de itens vedados pelo Ministerio da Saude, conduta atribuida a

FERNANDO AGOSTINHO CRUZ DOURADO e SAHID XERFAN, que

causou prejuizo ao erario no valor de RS-125.782,62;

Ratificam-se os fundamentos do item 7.

18. Ausencia de mencao ao Convenio n° 1462/2002 nos documentos

comprobatorios de despesas do Contrato 003/2005, conduta atribuida a

ADAUTO CERQUEIRA SANTOS FILHO.

De fato, nao ha, nos documentos comprobatorios de despesas acostados aos

autos, mencjio ao Convenio 1462/2002.
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Todavia, tal irregularidade nao se apresenta como ilegalidade qualificada apta a

atrair o estatuto da improbidade sobre quern Ihe tenha dado causa, melhor se

coadunando com o desatendimento de formalidade que se sujeita a penalidades de

carater administrativo, inclusive porque, segundo o Parecer Tecnico de Engenharia -

PA 031/2010 (fls. 2378-2382, v. 10), a documentagao tecnica foi regularmente

apresentada.

Afastada a improbidade administrativa nesse ponto.

19. Medi^ao e pagamento sem a especiflca^ao dos services, conduta atribuida a

ADAUTO CERQUEIRA SANTOS FILHO.

Nos Boletins de Medigao n. 04/2005 e 05/2005, as fls. 774-775, v.4, verifica-se

que ha itens sem especificagao de unidades e medidas (item 6 - "centrals de residuos

solidos"; item 7 - "relocacao de bate-macas"; item 8 - "substituicao de lavatorios";

item 9 - "alteracoes e adaptacoes nos blocos 01, 02 e 03" e item 10 - "instalacoes

especiais"), cuja cotagao de prego unitario se fez por verbas.

A esse respeito, o perito do Juizo demonstrou que os itens identificados como 6 a

10 nos Boletins de Medicao n° 04/2005 e 05/2005 ('vcentrais de residuos solidos";
ikrelocacao de bate-macas"; "substituicao de lavatories''; "altera96es e adaptagoes nos

blocos 01, 02 e 03" e "instalacoes especiais") foram especificados na Planilha de

Precos do Contrato n° 003/2005. Ali ha as "planilhas anexas", conforme se verifica nos

documentos de fls. 632-638, v.3 (vide fl. 29 do laudo - fl. 4696, v.20 dos autos).

Ocorre que a existencia de especificagoes tecnicas anexas ao Contrato 003/2005

nao e suficiente para confirmar que tais especificagoes foram observadas nas medigoes

atestadas pelos Boletins n° 04/2005 e 05/2005, especialmente quando sao estes os

documentos que subsidiam os pagamentos feitos a contratada.

Juizo da 2aVara Federal (LL) Proccsso n{12009.39.00.011406-7 " 52



Justiga Federal

PODER JUDICIARIO
FEDERAL DE V INSTANCIA

SECAO JUDICIAR1A DO PARA - 2a VARA
Com efeito, o depoimento da teslemunha Nelson de Mello Alves, que ocupava

o cargo de Diretor de Construgao da SEOP, foi bastante precise ao afirmar que o fiscal

da obra deveria seguir as informagoes constantes da planilha elaborada pela Divisao de

Orgamento daquela Secretaria, mas que nada o impedia de complementar informagoes

eventualmente omitidas naquelas planilhas (depoimento gravado em midia eletronica a

fl. 4801).

Pois bem. Ainda que o fiscal recebesse os Boletins de Medigao previamente

preenchidos para mera conferencia, ainda assim, a validade daquela medigao exigiria

que o agente, no momento da fiscalizagao efetuasse as retificagoes necessarias,

preenchendo as lacunas, adequando a planilha recebida aquilo que tivesse sido

efetivamente realizado. Assim, verificando que parte dos itens nao estava

adequadamente especificado, competia ao agente encarregado a supressao dessas

omissoes, indicando as medidas e quantitative do servigo efetivamente realizado

consoante a vistoria feita in loco. De outra forma a fiscalizagao se converte em

burocracia, perdendo-se sua principal finalidade que e fornecer a Administragao

elementos concretes sobre a execugao dos services que possibilitem a autorizagao do

pagamento, nos termos da clausula 6 do Contrato n° 003/2005.

No case, a ausencia de indicagao das especificagoes invalida as medigoes

quanto aos itens correspondentes, sobre os quais a Administragao nao dispunha de

elementos para comprovar sua execugao e adequagao aos termos do contrato.

Ocorre, porem, que apenas a medigao dos servigos e conduta atribuida a

ADAUTO CERQUEIRA SANTOS FILHO, haja vista sua condigao de fiscal da obra,

portanto, encarregado das medigoes, e as irregularidades apontadas melhor se

coadunam com o elemento subjetivo culposo, considerando a displicencia do agente

publico na realizagao de seu mister.

Note-se, por outro lado, que o pagamento dos valores correspondentes, ainda

que amparado pelos Boletins de Medigao daquela forma emitidos, nao pode ser
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considerado absolutamente atrelado aquelas medigoes, exigindo-se do agente

responsavel por ordenar o pagamento, da mesma forma, zelo na verificagao dos

componentes medidos e adequagao aos termos do Contrato antes de autorizar a

liberagao das verbas publicas.

Significa dizer, tao so pela medigao nao se pode afirmar a ocorrencia de

prejuizo ao erario, que mais se relaciona ao pagamento que as medigoes propriamente

ditas.

Dito isto, tratando-se de conduta afeita ao elemento subjetivo culposo, nao ha

que se falar em ato de improbidade do tipo que afronta os principles da Administragao

eis que para estes se faz necessario o dolo do agente, nao comprovado na especie.

Por outro lado, nao havendo dano ao erario diretamente relacionado a esta

conduta, tambem nao ha que se falar em incursao nas hipoteses do art. 10, para as

quais e imprescindfvel o elemento objetivo.

Inaplicaveis as penas da Lei n. 8.429/92, neste ponto.

20. Medi^ao e pagamento de itens nao previstos no contrato, conduta atribuida a

ADAUTO CERQUEIRA SANTOS FILHO e ESTACON ENGENHARIA

S/A.

Considerando o que foi apurado pelo TCU, a partir das medigoes realizadas por

meio do Boletim n° 08/2006, o perito nomeado pelo Juizo identificou que foram

medidos e considerados para fins de pagamento scrvigos realizados em quantitativo

superior ao previsto no Contrato n° 003/2005, conforme cotejo entre o Boletim de

Medigao e a Planilha de Pregos anexa ao contrato.

Nesse ponto, enquanto o TCU havia apurado uma diferenga de RS-265.929,75, o

expert do Juizo identificou que, em vista de erro material no valor unitario atribufdo ao
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item "gradil metalico", a diferenca na quantidade dos itens executados correspondeu a

um acrescimo de R$-281.403,20 (fl. 4699, v. 20).

Nesse ponto, e necessario rememorar os fundamentos do item anterior, quanto a

ter ficado comprovado pela prova dos autos que o fiscal da obra recebia as planilhas

prontas para mera conferencia.

Assim, nao se pode atribuir ao fiscal da obra a responsabilidade pela eventual

execugao de services em quantidade superior a que tinha sido originalrnente

contratada, competindo-lhe, apenas, conferir se houve ou nao a execugao do contrato e

em qual a quantidade.

Quanto ao pagamento, ratifica-se os fundamentos langados no item acima, eis que

nao compete ao fiscal autoriza-los.

For fim, excluida a responsabilidade de ADAUTO CERQUEIRA SANTOS

FILHO, tambem fica prejudicada a aplicagao da LIA a ESTACON ENGENHARIA

S/A, na medida em que, nos termos do art. 3° daquela lei, sua responsabilidade esta

necessariamente atrelada a um ato de improbidade praticado por agente publico, nao

comprovado na especie.

21. Pagamento em montante superior ao previsto no contrato (itens do Boletim

de medi^ao 07/2005), conduta atribuida a SAHID XERFAN, FERNANDO

AGOSTINHO CRUZ DOURADO, ADAUTO CERQUEIRA SANTOS

FILHO e ESTACON ENGENHARIA S/A, que importa prejuizo ao erario no

valor deR$-41.396,38;

Consoante apurado pelo TCU e ratificado na prova pericial produzida em Jufzo,

foi constatado que o Boletim de Medigao n° 07/2005 apontou itens cujo valor unitario

era superior ao valor correspondente indicado na planilha de pregos do Contrato n.

003/2005, sem justificativa aparente.
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Aqui, tambem reprisando os fundamentos algures, considerando que o fiscal da

obra recebia as planilhas dos boletins prontas, para mera conferencia, nao se pode

esperar que o fiscal tivesse qualquer ingerencia e/ou conhecimento acerca dos pregos

indicados para cada item sujeito a medigao, questao mais condizente com o controle

do contrato que com a execugao da obra.

Com efeito, diferentemente do que ocorre em relagao as medigoes, nao e dado ao

fiscal efetuar corregoes nos pregos unitarios de cada item, bastando-lhe identificar se o

quantitative foi empregado na forma como indicada.

For outro lado, a conduta ora em analise esta diretamente relacionada ao

pagamento, atribuigao que, como ja visto, nao e da competencia do fiscal da obra.

Alem disso, nos documentos referentes aos pagamentos, as fls. 817-849, v.4, nao

ha nenhum que se possa atribuir a SAHID XERFAN, figurando como autorizataria dos

pagamentos a Diretora de Administragao e Finangas da SHOP e, ao seu lado,

OLIMPIO YUGO OHNISH, cuja assinatura ja foi objeto de ampla analise neste feito.

Quanto a FERNANDO AGOSTINHO CRUZ DOURADO nao consta que tenha

sido ordenador das despesas nem que fosse responsavel pelos pagamentos.

For fim, mais uma vez, nao ha que se falar em beneficio atribufvel a ESTACON

ENGENHARIA S/A, na medida em que, ausente o agente publico responsavel pelo

ato, exclui-se a aplicagao do estatuto da improbidadc isoladamente quanto ao

particular.

22. Pagamento em montante superior previsto no contrato (itens do Boletim de

medico 08/2005), conduta atribuida a SAHID XERFAN, FERNANDO

AGOSTINHO CRUZ DOURADO, ADAUTO CERQUEIRA SANTOS

FILHO e ESTACON ENGENHARIA S/A, que importa prejuizo ao erario no

valor de R$-233.950,94;
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Consoante apurado pelo TCU e ratificado na prova pericial produzida em Juizo,

foi constatado que o Boletim de Medigao n° 08/2006 apontou itens cujo valor unitario

era superior ao valor correspondente indicado na planilha de pregos do Contrato n°

003/2005, sem justificativa aparente.

Aqui, ratifica-se tudo quanto foi dito no item anterior para tambem afastar a

incidencia do estatuto da improbidade.

23. Pagamento em montante superior previsto no contrato (itens do Boletim de

medicao 09/2005), conduta atribuida a SAHTD XERFAN, FERNANDO

AGOSTINHO CRUZ DOURADO, ADAUTO CERQUEIRA SANTOS

FILHO e ESTACON ENGENHARIA S/A, que importa prejuizo ao erario no

valor de R$-930,40;

Consoante apurado pelo TCU e ratificado na prova pericial produzida em Juizo,

foi constatado que o Boletim de Medigao n° 09/2006 apontou itens cujo valor unitario

era superior ao valor correspondente indicado na planilha de pregos do Contrato n°

003/2005, sem justificativa aparente.

Ratifica-se tudo quanto foi dito nos itens anteriores.

24. Pagamento indevido em razao de subcontratacao nao autori/ada, conduta

atribuida a SAHID XERFAN, FERNANDO AGOSTINHO CRUZ

DOURADO, ADAUTO CERQUEIRA SANTOS FILHO e ESTACON

ENGENHARIA S/A, que importa prejuizo ao erario no valor de R$-

171.848,57.

Consoante demonstrado nos autos, por ocasiao do 5° Termo Aditivo ao

Contrato 003/2005, a empresa contratada apresentou a SHOP documentos

comprobatorios dos services ja realizados, dentre os quais services contratados de
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terceiros, concernentes a instalagoes eletricas e hidraulicas e aquisigao de materials

para a execugao da Praga dos Matizes (fls. 718-738, v.3).

Segundo apurado pelo Tribunal de Contas da Uniao, os valores dirigidos ao

pagarnento da subcontratagao corresponderam a R$-171.848,57, impugnados diante da

ausencia de previo processo licitatorio que pudesse fornecer proposta de pregos mais

vantajosa para a Administragao (fl. 98, v.l).

A respeito da terceirizagao de servigos contemplada no 5° TA, o Contrato

003/2005 foi omisso quanto a subcontratagao (fls. 614-620, v.3), que, por outro lado,

era expressamente vedada na clausula decima primeira do Contrato 022/2002 (fls.

1624-1640, v.7).

Nos termos do art. 72 da Lei de Licitagoes e Contratos, "o contratado, na

execugao do contralo, semprejuizo das responsabilidades contratuais e legais, poderd

subcontratar paries da obra, servigo ou fornecimento, ate o limite admitido, em cada

caso, pela Administragao^. Significa dizer que a subcontratacao dependera sempre da

autorizagao da Administragao, que avaliara, em cada caso concreto, a viabilidade da

terceirizagao do servigo.

Na hipotese dos autos, a subcontratagao nao seria de todo desarrazoada, haja

vista a complexidade do servigo e a manifestagao do perito do Juizo no sentido de que,

regra geral, nao e possfvel que uma unica empresa e construgao civil tenha em seu

quadro tecnico todas as posslveis especialidades necessarias para o cumprimento de

projeto desse porte (vide resposta ao quesito 5.1, a fl. 4710, v.20).

Ocorre que, como os atos adrninistrativos sao regidos pelo principio da

legalidade, o teor do art. 72 da Lei n° 6.888/93 e a simples ausencia de previsao

contratual quanto a essa possibilidade ja bastariam para impedir que a contratada desse

seguimento a terceirizagao sem promover previa consulta a Administragao.
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For outro lado, a Administrate tambem teve sua parcela de responsabilidade

na medida em que aquiesceu a formalizagao posterior do termo aditivo sem fazer

qualquer questionamento sobre a legalidade dos services realizados.

Esse contexto inviabilizou por complete qualquer possibilidade de

planejamento acerca dos services em questao e, via de consequencia, impediu a

obtengao de qualquer opgao mais vantajosa para a Administragao.

Foi OLIMPIO YUGO OHNISHI, na qualidade de Secretario Adjunto da SEOP

quern deu andamento ao processo de formalizagao do 5° Termo Aditivo, figurando

tambem como signatario daquele instrumento. O despacho de fl. 747, v.3, em que

sugeriu o aditamento do contrato para inclusao daqueles servigos e suficiente para

comprovar o dolo especffico do agente em conferir legalidade a execugao e pagamento

de servigos subcontratados sem sua previa autorizagao, aderindo intencionaimente a

irregularidade praticada pela empresa contratada que, com a assinatura do termo

aditivo, foi por ele convalidada.

Tal conduta estaria apta a configurar a pratica de ato de improbidade pelo

agente publico, nos termos do art. 11, caput, da Lei n. 8.429/92, por violagao aos

principios da Administragao, notadamente, a legalidade e publicidade.

Ocorre, porem, que o MPF nao imputou tal responsabilidade a esse agente, o

que impede sua condenagao neste feito por forga da vinculagao subjetiva da lide

mencionada no inicio da fundamentagao.

Quanto a empresa ESTACON ENGENHARIA S/A, nao apenas concorreu com

a pratica desse ato como dele se beneficiou, o que basta para atrair para si a aplicagao

do art. 3° da LIA.

Nesse ponto, cumpre ressaltar que, diversamente do que ocorreu nas hipoteses

anteriormente exploradas, nao apenas se pode identificar o agente publico responsavel

como foi possivel constatar a existencia de improbidade. Apenas circunstancias
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processuais relacionadas ao exercicio da ampla defesa impedem sua condenagao.

Assim, nada impede que o particular participe e beneficiado, a quem foi imputada a

pratica desses atos, seja por eles condenado.

Quanto a ADAUTO CERQUEIRA SANTOS FILHO, a medicao/fiscalizagao

que fez da obra quanto a execugao desses servigos nao teve nenhuma influencia sobre

as irregularidades.

Quanto a SAHID XERFAN nao se identificou sua participate direta nessas

condutas.

O mesmo pode ser dito a respeito de FERNANDO AGOSTINHO CRUZ

DOURADO. Ao contrario, o documento de fl. 762 revela que a ciencia da SESPA

sobre os services adicionais realizados foi posterior a sua execugao.

Por fim, nao custa lembrar que, diante da execugao dos services, ocorrida

inclusive anteriormente a formalizagao do termo aditivo que deu regularidade ao

pagamento, nao ha que se falar em prejuizo ao erario que, na hipotese nao pode ser

presumido.

DISPOSITIVO

Ante o exposto:

a) Com relagao a FERNANDO AGOSTINHO CRUZ DOURADO, julgo

improcedentes os pedidos quanto a todas as condutas que Ihe foram imputadas

[(4), (6), (7), (8), (10), (11), (12), (14), (16), (17), (21), (22), (23) e (24)], com fulcro

no art. 269,1, do Codigo de Processo Civil.
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b) Com relagao a ADAUTO CERQUEIRA SANTOS FILHO, julgo improcedentes

os pedidos em relagao a todas as condutas que Ihe foram imputadas [(3), (13), (15),

(18), (19), (20), (21), (22), (23), e (24)], com fulcro no art. 269, I, do Codigo de

Processo Civil.

c) Com relagao a OLIMPIO YUGO OHNISHI, julgo procedentes em parte os

pedidos por infracao ao art. 11, caput* da Lei n° 8.429/92, quanto a seguinte

conduta: (1) inexistencia de justificativas tecnicas anteriores ao Termo de

Ratificagao de Inexigibilidade 002/2005 que originou o Contrato de Inexigibilidade

003/2005.

Nos termos do art. 12, III, da Lei n° 8.429/92, considerando a reprovabilidade da

conduta, a ausencia de comprovado prejuizo ao erario e/ou proveito patrimonial

pelo agente, condeno-o as seguintes penalidades: suspensao dos direitos politicos

por cinco anos; pagamento de multa civil de 4(quatro) vezes o valor da ultima

remuneragao percebida no exercfcio do cargo de Secretario Executive de Estado;

proibigao de contratar com o Poder Publico ou receber beneficios ou incentives

fiscais ou crediticios, direta ou indiretamente, ainda que por intermedio de pessoa

juridica da qual seja socio majoritario, pelo prazo de tres anos.

Improcedentes os pedidos em relagao a: (2) erros na publicagao do valor do

contrato; (4) ausencia de pressupostos para a realizagao de novo contrato, bem

como da inexigibilidade; (5) falsidade ideologica na assinatura do contrato; (6)

discrepancia no prec,o de itcns de servigo em comparacjio com a planilha de pregos

do Contrato 022/02, atualizada pelo INCC; (7) contratagao de itens vedados pelo

Ministerio da Saiide; (8) contratagao de itens que fazem parte dos custos indiretos

da contratada; (10) contratacjio de servigos ja realizados.
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d) Com relagao a SAHID XERFAN, julgo procedentes em parte os pedidos para

condena-lo por infracao ao art. 11, caput, da Lei n° 8.429/92, quanto as seguintes

condutas: (4) ausencia de pressupostos para realizagao de novo contrato bem como

inexigibilidade; (5) falsidade ideologica na assinatura do Contrato; (9) falsidade

ideologica na data do Termo Aditivo 01.

Nos termos do art. 12, III, da Lei n° 8.429/92, considerando a reprovabilidade das

condutas, a ausencia de comprovado prejuizo ao erario e/ou proveito patrimonial

pelo agente, condeno-o as seguintes penalidades: suspensao dos direitos politicos

por cinco anos; pagamento de mulla civil de 10(dez) vezes o valor da ultima

remuneragao percebida no exercicio do cargo de Secretario Executive de Estado;

proibigao de contratar com o Poder Piiblico ou receber benefi'cios ou incentives

fiscais ou crediticios, direta ou indiretamente, ainda que por intermedio de pessoa

juridica da qual seja socio majoritario, pelo prazo de tres anos.

Improcedentes os pedidos em relagao a: (6) discrepancia no prego de itens de

servigo em comparagao com a planilha de pregos do Contrato 022/02, atualizada

pelo INCC; (7) contratagao de itens vedados pelo Ministerio da Saude; (8)

contratagao de itens que fazem parte dos custos indiretos da contratada; (10)

contratagao de servigos ja realizados; (11) discrepancia no prego de itens de servigo

entre a planilha de pregos do Contrato n. 003/05 e os contratos no Termo Aditivo

03; (12) contratagao de itens atraves do Termo Aditivo 03 nao previstos no contrato

original; (14) inexistencia de relatorios com modificagoes do projeto estrutural que

embasaram o quinto aditamcnto ao contrato; (16) celcbragao de termos aditivos em

montanle acima do permitido; (17) contratagao de itens vedados pelo Ministerio da

Saude; (21) pagamento em montante superior ao previsto no contrato; (22)

pagamento indevido em razao de subcontratagao nao autorizada; (23) pagamento

em montante superior ao previsto no contrato, boletim de medigao 009/2006; (24)

pagamento indevido em razao de subcontratagao nao autorizada.
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e) Com relagao a ESTACON ENGENHARIA S/A, julgo procedentes em parte os

pedidos para condena-la por infragao art. 11, caput, c/c art. 3° da Lei n" 8.429.

quanto a seguinte conduta: (24) pagamento indevido em razao de subcontratagao

nao autorizada.

Nos termos do art. 12, III, da Lei n° 8.429/92, considerando a reprovabilidade da

conduta e a ausencia de comprovado prejuizo ao erario, condeno-a as seguintes

penalidades: pagamento de multa civil de R$-100.000,00 (cem mil reals); proibigao

de contratar com o Poder Publico ou receber beneffcios ou incentives fiscais ou

creditfcios, direta ou indiretamente, ainda que por intermedio de pessoa jurfdica da

qual seja socio majoritaria, pelo prazo de tres anos.

Improcedentes os pedidos em relagao a: (3) inexistencia de seguro garantia de 5%

sobre o valor do contrato; (6) discrepancia no prego de itens de servigo em

comparagao com a planilha de pregos do Contrato 022/02, atualizada pelo INCC;

(11) discrepancia no prego de itens de servigo entre a planilha de pregos do Contrato

n. 003/05 e os contratos no Termo Aditivo 03; (13) inexistencia de seguro garantia

de 5% sobre o valor acrescentado pelo Termo Aditivo 03; (15) inexistencia de

seguro garantia de 5% sobre o valor acrescentado pelo Termo Aditivo 05; (20)

medigao e pagamento de itens nao previstos no contrato; (21) pagamentos em

montante superior ao previsto no contrato; (22) pagamento indevido em razao de

subcontratagao nao autorizada; (22) pagamento em montante superior ao previsto

no contrato, itens do boletim de medigao 008/2006; (23) pagamento em montante

superior ao previsto no contrato, itens do boletim de medigao 009/2006.

Considerando o entendimento predominante da la Segao do Superior Tribunal

de Justiga, exarado em sede de embargos de divergencia (EREsp 895.530/PR, Rel.

Ministra ELIANA CALMON, PRIMEIRA SEgAO, julgado em 26/08/2009, DJe
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18/12/2009), a luz do principle da simetria, deixo de condenar os demandados

OLIMPIO YUGO OHNISH, SAHID XERFAN e ESTACON ENGENHARIA S/A ao

pagarnento de custas e honorarios advocaticios na parte em que foram sucumbentes.

Publique-se. Registre-se. Intimern-se.

Belem (PA), 1° de setembro de 2015.

BERNARDO T1NOCO DE LIMA HORTA
Juiz Federal Substitute da 2a Turma Recursal da SJPA,

Respondendo pela 2a Vaia
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