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SENTENÇA

I - RELATÓRIO

1. O  ajuizou ação civil pública por ato de improbidadeMUNICÍPIO DE DUAS ESTRADAS
administrativa em face de  objetivando a condenação do réu nas sançõesROBERTO CARLOS NUNES 
do art. 12, incisos I e II, da Lei n.º 8.429/92.

2. Sustenta o município autor (id. 735802), em síntese, que:

a) Durante a gestão do demandado, o Município de Duas Estradas/PB celebrou com a Fundação Nacional
de Saúde - FUNASA - o Convênio EP 1480-06 (SIAFI 569198), cujo objeto era a construção de
melhorias sanitárias domiciliares (construção de 33 módulos sanitários), em diversas comunidades rurais;

b) Para realização das obras, o município recebeu da Funasa o valor de R$ 90.000,00 (noventa mil reais),
tendo entrado com contrapartida no valor de R$ 2.700,00 (dois mil e setecentos reais);

c) A prestação de contas final do convênio, que teve vigência entre 25/06/2006 e 22/01/2013, não foi
aprovada, diante da não comprovação da boa e regular aplicação dos recursos federais, conforme inciso
II, §1º, do art. 31, da IN/STN-MF nº 01/97, tendo em vista os seguintes fatos: (i) contratação da empresa
Construtora Prisma Ltda (CNPJ 09.518.570/0001-42), apontada como de "fachada" pela Polícia Federal,
no âmbito do IPL n.º 0411/2009 (Operação Transparência), e citada nos autos do ICP nº
1.24.000.000611/2010-41, que embasou o ajuizamento de Ação Civil Pública por ato de improbidade
administrativa em face do demandado; (ii) a Receita Federal do Brasil, através do Ato Declaratório
Executivo n.º 29 de 18/08/2011, publicado no Diário Oficial da União de 22/08/2011, declarou INAPTA
a inscrição no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica da referida empresa; (iii) ausência de extratos da
conta corrente desde o primeiro repasse até a última movimentação;

d) Diante das irregularidades acima mencionadas, o Parecer n.º 081/2015 concluiu pela não aprovação da
prestação de contas final, apontando dano ao erário federal no, importe de R$ 90.000,00 (noventa mil
reais), que, com a devida atualização, corresponde ao valor de R$ 156.213,90 (cento e cinquenta e seis
mil, duzentos e treze reais e noventa centavos), referentes aos recursos repassados pela FUNASA;

e) Assim, imputa-se ao demandado o cometimento de atos de improbidade administrativa previstos no art.
10, I, VI, VIII e XI; e 11, da Lei nº 8.429/92;

3. A inicial foi instruída com os documentos de id. 735828 a 735823.

4. Intimadas, a União informou não ter interesse em ingressar no feito (id. 755548), enquanto a FUNASA
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declarou seu intento em integrar o polo ativo da presente ação (id. 798197), anexando documentos de id.
798198.

5. O Ministério Público Federal pugnou pela continuidade do feito com a intervenção ministerial,
reservando-se a se manifestar a respeito do mérito, no momento oportuno (id. 782281).

6. Apesar de devidamente notificado (id. 819816), o demandado não apresentou manifestação, conforme
certificado no id. 856692.

7. Por meio da sentença inserta no id. 889086, o feito foi extinto sem resolução de mérito, uma vez que o
magistrado sentenciante não reconheceu a existência de indícios mínimos do cometimento de atos de
improbidade administrativa.

8. Inconformada, a Funasa interpôs apelação (id. 919566), alegando irregularidade na aplicação dos
recursos federais, bem como ausência de prestação de contas.

9. Do mesmo modo, o município apelou (id. 954641), tendo reproduzido os termos da petição inicial.

10. Intimado, o promovido deixou transcorrer em branco o prazo para apresentação de contrarrazões (id.
1174297).

11. Em parecer (id. 7462816), o Ministério Público Federal opinou pelo não provimento das apelações.
Asseverou que o contexto fático-probatório contido na inicial e seus documentos não certificariam
indícios mínimos de atos de improbidade.

12. Quando do julgamento das apelações, a Terceira Turma do Tribunal Regional Federal da 5ª Região
deu provimento às apelações, determinando o prosseguimento do feito (id. 8056411).

13. Aportando os autos neste juízo, foi proferida decisão de recebimento da inicial (id. 1754179),
determinando a citação do réu para oferecer contestação.

14. Devidamente citado (id. 1974083), o promovido deixou o prazo transcorrer, sem apresentar peça
contestatória.

15. Na decisão de id. 2103213, decretou-se a revelia do demandado e foi determinada a intimação do
MPF, do Município de Duas Estradas/PB e da FUNASA para especificação de provas.

16. Em seguida, o  Federal requereu o depoimento pessoal do réu (id. 2124686), enquanto aParquet
FUNASA deixou o prazo transcorrer  (id. 2492945).in albis

17. O Procurador do Município de Duas Estadas/PB renunciou ao mandato, oportunidade em que 
requereu a intimação do município para constituir novo patrono (id. 2149228).

18. A referida Edilidade foi intimada na pessoa de seu representante legal (id. 2322765) para constituir 
novo procurador, no entanto, deixou transcorrer o prazo sem regularizar a sua  representação processual 
nestes autos (id. 2492945).

19. Após constituir advogado, Roberto Carlos Nunes apresentou petição (id. 2379651), aduzindo, em 
síntese, que: a) logo após haver recebido a citação, na presente demanda, solicitou à gestão municipal do 
Sr. Edson Gomes de Luna (2013/2016) o fornecimento de cópias dos documentos tratados na petição 
inicial, mais precisamente, dos relatórios fornecidos pela FUNASA, nos autos do Convênio n.º CV 
1480/06, os quais informam a conclusão das obras no percentual de 100% (cem por cento), no dia 
22/10/2013, mas não foi atendido, o que induziu ao erro desse r. Juízo ao decretar a revelia do promovido 
nesta demanda; b) o promovido nada tem a ver com o posterior envolvimento da CONSTRUTORA 
PRISMA, CNPJ n.º 09.518.570/0001-42, com a investigação denominada "Operação Transparência"; c) 
não restou demonstrado o dolo, culpa ou enriquecimento ilícito do demandado; d) requer que seja anulada 
sua revelia e que seja procedida à oitiva da testemunha Sr. José Ronaldo Alves da Silva, técnico da 
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FUNASA que realizou a inspeção  no dia 24/09/2007, tendo assinado o relatório informando ain loco,
conclusão da obra no percentual de 100% (cem por cento) em 22/10/2013. Pugnou pela juntada de
documentos constantes dos ids. 2379654 a 2379679.

20. Em seguida, o município foi excluído do polo ativo da demanda, indeferiu-se o pedido de anulação da
revelia decretada e determinou-se a intimação do MPF e FUNASA, a fim de informarem se tinham
interesse em assumir a condição de autores (id. 2560339).

21. Em resposta, o MPF externou interesse em assumir o feito na condição de autor (id. 2606666), ao
passo que a FUNASA requereu dilação de prazo (id. 2756727), o que foi concedido (id. 2785522).

22. Após nova dilação (id. 2995054), a FUNASA manifestou interesse em integrar o feito como assistente
litisconsorcial do polo ativo (id. 3042551).

23. Por meio da decisão de id. 3166533, deferiu-se o ingresso do MPF como autor e determinou-se a
realização de audiência para produção de prova oral.

24. Em 04/04/2019, realizou-se audiência de instrução, oportunidade em que se colheu o depoimento
pessoal do promovido e de uma testemunha (id. 3564524). Ao final, a parte demandada requereu prazo
para apresentação de documentos, o que foi deferido.

25. O promovido requereu a juntada de cópias dos extratos de movimentação da conta corrente do
convênio questionado na petição inicial (ids. 3600001 a 3599984).

26. O MPF apresentou alegações finais (id. 3726216), sustentando que: a) o réu praticou ato de
improbidade administrativa que ensejou prejuízo ao erário e atentou contra os princípios da
administração, consoante arts. 10 e 11 da Lei n.º 8.429/92; b) o ato ímprobo praticado pelo réu consiste da
malversação de recursos públicos, na medida em que não houve a comprovação de uma  regular aplicação
dos recursos do convênio EP 1480/06 (SIAFI 569198), realizado com a FUNASA, materializada pela não
aprovação da prestação de contas final pelo setor de prestação de contas daquele órgão.

27. O demandado também apresentou alegações finais (id. 3732526), tendo ressaltado que: a) não restou
demonstrada a existência de culpa, dolo, má-fé, dano ao erário, enriquecimento ilícito, interferência direta
ou indireta nos trabalhos da Comissão Permanente de Licitações do Município de Duas Estradas/PB; b)
durante toda a validade do convênio, a Funasa conferiu toda a documentação apresentada pela
Construtora Prisma ao município, além de ter enviado técnico para fazer todas as medições e acompanhar
a correta execução do referido convênio; c) a Funasa autorizou o pagamento de todas as parcelas do
referido convênio porque constatou a execução integral de 100% (cem por cento) do seu objeto; d)
quando foi deflagrada pela Polícia Federal a Operação Transparência, entre 2009/2010, a Construtora
Prisma já havia executado e concluído todas as 33 melhorias sanitárias objeto do referido convênio,
durante os exercícios de 2005 e 2006; e) o MPF não se desincumbiu do ônus probatório, não sendo
possível responsabilizar civilmente o promovido, com base na dúvida e/ou na teoria do dano hipotético ou
presumido, que não se coaduna com a  , que exige dano efetivo (real) ao erário. Colacionoumens legis
documentos relativos a processos em que foi/é parte (ids. 3732534/3732528).

28. A Funasa aderiu às alegações do MPF (id. 3850776).

29. Em seguida, os autos foram conclusos para sentença.

II - FUNDAMENTAÇÃO

30. Não havendo questões preliminares pendentes, passo à análise do mérito.

31. Para a caracterização da improbidade administrativa, é necessário que a conduta do agente venha a
vulnerar a moralidade administrativa, em seu sentido amplo, tendo em vista que a improbidade consiste,
em suma, em uma imoralidade qualificada, que agride não somente o princípio da moralidade
propriamente dito, mas também o princípio da probidade administrativa como um todo.
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32. Para Alexandre de Moraes  :[2]

"(...) o ato de improbidade administrativa exige para sua consumação um desvio de
conduta do agente público, que, no exercício indevido de suas funções, afasta-se dos
padrões éticos e morais da sociedade, pretendendo obter vantagens imateriais indevidas ou
gerar prejuízos ao patrimônio público, mesmo que não obtenha sucesso em suas intenções
(...)".

33. A Lei n.º 8.429/92 (Lei da Improbidade Administrativa - LIA) elenca como ímprobos atos que
ensejem enriquecimento ilícito, causem prejuízo ao erário ou atentem contra os princípios da
administração pública, sempre partindo da premissa de que a improbidade administrativa é uma
imoralidade qualificada pelo dano ao erário e correspondente vantagem ao ímprobo ou a outrem  .[3]

34. Por conseguinte, conclui-se que a Lei de Improbidade Administrativa e os severos gravames que dela
decorrem visam punir o administrador desonesto, e não aquele inábil  .[4]

A) DOS ATOS DE IMPROBIDADE IMPUTADOS AO RÉU

 A.1) Dos Atos de Improbidade Administrativa que Causam Prejuízo ao Erário

35. De acordo com a inicial, com base nas conclusões contidas no Parecer Financeiro n.º 81/2015 da
FUNASA (id. 735823, fls. 11/16), o município autor imputa ao réu a prática de atos de improbidade
administrativa previstos no art. 10, incisos I, VI, VIII e XI, da Lei n.º 8.429/92.

36. Por sua vez, o Ministério Público Federal, que assumiu a condição de autor da demanda, após a
exclusão do município, asseverou ter havido malversação de recursos públicos na medida em que não
houve a comprovação de uma boa e regular aplicação dos recursos do convênio EP 1480/06 (SIAFI
569198), de modo que pediu a condenação do promovido pela prática da conduta descrita no art. 10 da
LIA, sem especificar nenhum dos incisos (id. 3726216).

37. O caso em tela relaciona-se com a execução do Convênio EP 1480/06 (SIAFI 569198), firmado entre
o Município de Duas Estradas e a Fundação Nacional de Saúde, objetivando a construção de 33 (trinta e
três) melhorias sanitárias em diversas localidades daquele município. A FUNASA repassou a importância
de R$ 90.000,00 (noventa mil reais), ao passo que o município entrou com contrapartida no importe de
R$ 2.700,00 (dois mil e setecentos reais). O convênio teve início em 25/06/2006 e fim em 22/01/2013.

38. Pois bem. Da análise dos autos, observa-se que a prestação de contas relativa ao mencionado
convênio foi reprovada pelos seguintes motivos (id. 735823, fls. 11/16): (i) contratação da empresa
Construtora Prisma Ltda (CNPJ 09.518.570/0001-42), apontada como de "fachada" pela Polícia Federal,
no âmbito do IPL nº 0411/2009 (Operação Transparência), e citada nos autos do ICP nº
1.24.000.000611/2010-41, que embasou o ajuizamento de Ação Civil Pública por ato de improbidade
administrativa em face do demandado; (ii) a Receita Federal do Brasil, através do Ato Declaratório
Executivo n.º 29 de 18/08/2011, publicado no Diário Oficial da União de 22/08/2011, declarou INAPTA
a inscrição no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica da referida empresa; (iii) ausência de extratos da
conta corrente desde o primeiro repasse até a última movimentação, não havendo comprovação da boa e
regular aplicação dos recursos federais repassados;

39. Em vista disso, quantificou-se o dano ao erário em valor corresponde ao repasse total feito pela
Funasa, cujo valor atualizado equivale a R$ 156.213,90 (cento e cinquenta e seis mil, duzentos e treze
reais e noventa centavos) (id. 735823, fls. 6/8).

40. Além dos documentos oriundos da Funasa e concernentes a não apresentação das contas, há, nos
autos, Acórdão do TCU no Processo n.º 031.714/2015-3 (id. 3042552, fls. 33/38), que considerou
procedente representação feita pela Funasa para instauração de Tomada de Contas Especial, em razão da
não aprovação de prestação de contas final do Convênio EP 1480/2006 (SIAFI 569198) firmado com o
município de Duas Estradas/PB e, com isso, desconsiderou a personalidade jurídica da Construtora
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Prisma Ltda para que seus sócios, de direito e de fato, pudessem responder, solidariamente, com o
promovido do hodierno feito pelo dano apontado nos autos.

41. Do voto que divergiu do encaminhamento inicialmente proposto (id. 3042552, fls. 26/44), na decisão
do TCU, depreende-se que:

a) Conforme dito pela Fundação Nacional de Saúde, a Construtora Prisma Ltda encontra-se
arrolada entre as empresas de fachada identificadas pela Polícia Federal no curso da
operação "Transparência", criadas para fraudar licitações e desviar recursos públicos,
mediante a venda delas para construtores e gestores públicos em troca do recebimento de
percentuais sobre o valor do contrato a ser firmado;

b) Conforme provas da mencionada operação, a Construtora Prisma Ltda foi criada, em
17/03/2008, por Walber dos Santos Cordeiro, em nome da mãe, Tânia Maria dos
Santos, e da irmã Verônica dos Santos Simões, tudo isso confirmado por eles três em
depoimentos, nos quais ainda confessam que o dito proprietário de fato da empresa a
representava por meio de procuração e que aquelas aceitaram tal condição em troca de
contraprestação pecuniária;

c) Em seu interrogatório, Walber dos Santos Cordeiro negou que a Construtora Prisma era
de fachada e que participava de licitações fraudulentas. Ele afirmou que quem executava as
obras contratadas pela empresa era uma equipe de pedreiros contratada no município de
Guarabira/PB, mas, ao ser indagado sobre o nome de algum pedreiro ou mestre de obras
que tivesse de fato trabalhado com o interrogado e que pudesse ser identificado e ouvido
pela Polícia Federal, disse não dispor de tal nome. Embora tenha ficado responsável por
todas as obras teoricamente realizadas pela empresa, o interrogado igualmente não se
recordou do objeto delas;

d) Veja que o Sr. Walber não forneceu o mínimo de elementos que permitisse confirmar
que a empresa existiu de fato e executou as obras contratadas por ela. Não bastasse isso, a
própria mãe informou, em 12/03/2010 que, antes do trabalho do filho no depósito de
bebidas, ele laborou como vendedor em uma loja de roupas, informação repetida no
depoimento da irmã dele. A mãe também não soube informar que tipo de obras a empresa
realiza;

e) Ora, se nenhum dos três depoentes trabalhava na empresa e não soube dar informação
sobre qualquer obra ou empregado da construtora, já se tem indício veemente de que a
Construtora Prima Ltda só existia no papel;

f) Contudo, a Sra. Francinete Pereira da Silva afirmou categoricamente que Walber é
proprietário da Construtora Prisma e que tal empresa era de fachada;

g) Consulta à bancos de dados disponíveis ao Tribunal apontou que: i) em 11/03/2011, a
Construtora fora inabilitada pelo Fisco Estadual; ii) em 21/10/2009, a Receita Federal do
Brasil inabilitou a Construtora, por inexistência de fato; iii) a empresa nunca registrou obras
no INSS (CEI) e nem empregados, embora tenha faturado com prefeituras paraibanas R$
895.638,72, entre 2008 a 2012, inclusive depois de sua inabilitação;

h) Portanto, os vários convergentes e concordantes indícios não deixam dúvidas de que a
Construtora Prisma Ltda era de fachada (fictícia).

42. As circunstâncias apuradas pelo Tribunal de Contas, de fato, não poderiam dar ensejo à outra
conclusão, senão a de que a Construtora Prisma Ltda era uma empresa de fachada.

43. Porém, tal constatação não é suficiente para a comprovação da prática de  ato de improbidade previsto
no art. 10 da LIA.
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44. Ora, para a condenação pelo art. 10 da LIA, é necessária a ocorrência efetiva, e não apenas
 , de perda patrimonial, desvio, apropriação, malbaratamento ou dilapidação dos bens oupresumida

haveres da Fazenda Pública.

45. Tanto em relação à conduta genérica referida no caput do art. 10 da Lei n.º 8.429/92 ("qualquer ação
ou omissão, dolosa ou culposa, que enseje perda patrimonial..."), quanto em relação às condutas
específicas discriminadas nos respectivos incisos, constitui pressuposto exigível para a caracterização do
ato de improbidade - leciona José dos Santos Carvalho Filho - "a ocorrência de dano ao patrimônio das
pessoas referidas no art. 1º da lei. (...). Somente se caracterizará o ato de improbidade dessas condutas
se houver dano ao erário; se não houver, incidirá, conforme o caso, o art. 11, que trata da violação de
princípios".

46. Na hipótese em exame,  , qual seja a construção de 33 melhorias sanitárias, emo objeto do convênio
diversas localidades do município de Duas Estradas, foi cumprido integralmente, conforme atestado

 id. 3042552, fls. 24/25 pela FUNASA ( ), inclusive, tendo havido devolução de uma sobra, no valor
 (id. 735823, fls. 12)de R$ 3.199,57 (três mil, cento e noventa e nove reais e cinquenta e sete centavos)

. Logo, diante do conjunto probatório constante dos autos, não é possível concluir pela ocorrência
de dano ao erário.

47. Sendo a empresa contratada de fachada, razoável admitir que a execução das obras tenha sido
realizada diretamente pelo município. Nesse sentido, inclusive, a testemunha inquirida em juízo,
Sebastião Mendes de Freitas, servidor da FUNASA, disse que, nas visitas que fez para inspeção das obras
em questão, sempre foi acompanhado por um funcionário da Prefeitura de Duas Estradas, que era "tipo
um mestre-de-obras". Ao verificar irregularidades nas construções, noticiava-as ao referido funcionário da
Prefeitura. Nas visitas seguintes, as correções haviam sido feitas, não sabendo dizer se pela construtora ou
pela prefeitura.

48. Em seu depoimento em juízo, Roberto Carlos Nunes asseverou que a empresa contratada foi quem
executou as obras e que, normalmente, essas empresas alugavam uma casa na cidade e contratavam um
ou dois pedreiros da localidade para executar o trabalho. Ressaltou que cada melhoria sanitária seria
construída em um ou dois dias, razão pela qual não devem ter assinado carteira e, por conseguinte, o TCU
entendeu que não havia a quantidade de pessoas necessárias à realização das obras.

49. Porém, mesmo tendo havido a execução direta da obra, o dano ao erário não pode ser presumido. Um
convênio foi firmado para realização de melhorias sanitárias, com base num determinado planejamento de
custos. Tendo as obras sido realizadas, a alegação de que custaram valor inferior ao do convênio deveria
ter sido comprovada pelo município e MPF, os quais não se desincumbiram de tal ônus. Cabe
rememorar que o dano ao erário não pode ser presumido.

50. Desse modo, não tendo sido comprovado o dano, não há como imputar ao demandado ato de
improbidade previsto no art. 10 da Lei de Improbidade Administrativa.

 A.2) Dos Atos de Improbidade Administrativa que Atentam Contra os Princípios da Administração
Pública

51. Neste ponto, consta da inicial (id. 735803) que o demandado atentou contra princípios da
Administração Pública, pois, mesmo tendo feito uso dos recursos repassados, o ex-gestor não prestou
contas dos mesmos e muito menos apresentou provas de sua correta aplicação no objeto do convênio.

52. Nas alegações finais (id. 3726216), o MPF assevera que o réu deixou de prestar contas, quando não
apresentou, sem qualquer justificativa, os extratos de transferência dos recursos à FUNASA, ao tempo da
tomada das contas da execução do Convênio EP 1480/06 pelo Setor de Prestação de Contas da
Superintendência Estadual da FUNASA na Paraíba, consoante o parecer 81/2015, incidindo, portanto, na
conduta prevista descrita no art. 11, VI, da LIA.

53. Conforme se observa dos documentos que instruíram a inicial (id.   735823 e 735828), não se pode
dizer que não houve prestação de contas. Houve, porém, não incluíram os extratos da conta corrente
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vinculada ao convênio.

54. Segundo o promovido, considerando que deixou a Prefeitura em 2012 e que, a partir de 2013, o gestor
era outro, encontrou dificuldades para ter acesso aos referidos documentos. Em depoimento prestado em
juízo, afirmou que chegou a ter que ajuizar ação em Pirituba para requerer documentos simples.

55. No decorrer do trâmite desta ação, o demandado juntou os extratos de ids.   3600001 a 3599986,
todavia, estes não contém todas as transações realizadas, durante a vigência do convênio.

56. Não obstante as contas não tenham sido aprovadas pela FUNASA, não se pode afirmar que o réu
praticou o ato de improbidade constante do art. 11, VI, da LIA, uma vez que a prestação de constas final
foi apresentada, ainda que nas condições antes referidas. Ademais, o argumento utilizado pelo demandado
não deixa de ser plausível, haja vista que, quando da prestação de contas, quem possuía a posse dos
documentos era um opositor político.

57. Por outro, a contratação pelo município de empresa de fachada para realização de obras públicas, bem
como a execução direta das obras viola princípios da administração pública, em especial, o da honestidade
e da legalidade.

58. Vale salientar, por oportuno, que é firme a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça no sentido
de que, "para a configuração da conduta como ímproba, tipificada pelo art. 11 da Lei 8.429/92 - violação
de princípio da administração, é necessária a demonstração do elemento subjetivo, consubstanciado pelo
dolo, por outro lado, torna-se despicienda a demonstração de dano ao erário." (AgInt nos EAREsp
262.290/SP, Rel. Min. Humberto Martins, Primeira Seção, DJe 17/08/2016).

59. Demonstrada a materialidade da conduta, cumpre investigar a sua autoria.

60. À época do convênio e da realização das obras e pagamentos, que se estenderam de 2009 a 2012 (id.
3042552, fl. 35),  era prefeito de Duas Estradas/PB. Destaque-se que o exercícioRoberto Carlos Nunes
desse cargo público não gera, por si só, a presunção pelas condutas ímprobas ocorridas no âmbito
administrativo.

61. Contudo, no presente feito, os elementos probatórios já esmiuçados evidenciam o atuar desonesto do
ex-gestor. Na condição de prefeito, o demandado detinha ciência, ainda que mínima fosse, que, quando se
contrata uma empresa para realização de uma obra é esta quem deve realizá-la. Como prefeito,
competia-lhe verificar a correção nos procedimentos adotados. Logo, não há como se furtar da sua
responsabilidade.

62. O elemento subjetivo dolo é decorrente da atuação desonesta concernente à contratação de empresa de
fachada e execução direta da obra.

63. Ressalte-se que o fato da obra ter sido integralmente concluída, consoante atestado pela FUNASA,
não isenta o demandado de sua responsabilização pelos atos de improbidade praticados, uma vez que o
que se questiona, no caso, não é a inexecução da obra, mas a contratação de empresa de fachada e
execução direta.

64. Portanto,   deve responder por ato de improbidade administrativa, naROBERTO CARLOS NUNES
forma do art. 11,  , da Lei n.º 8.429/92.caput

B) DOSIMETRIA DAS SANÇÕES.

65. Conforme o disposto no art. 37, § 4º, da Constituição, os atos de improbidade administrativa
importarão a suspensão dos direitos políticos, a perda da função pública, a indisponibilidade dos bens e o
ressarcimento ao erário, na forma e gradação previstas em lei, sem prejuízo da ação penal cabível.

66. Regulamentando a referida regra constitucional, o art. 12 da Lei n.º 8.429/92 estabelece que,
independente das sanções penais, civis e administrativas previstas em legislação específica, o responsável
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por ato de improbidade administrativa fica sujeito às seguintes sanções: a) perda dos bens ou valores
acrescidos ilicitamente ao patrimônio; b) ressarcimento integral do dano, quando houver; c) perda da
função pública; d) suspensão dos direitos políticos; e) pagamento de multa civil; f) proibição de contratar
com o Poder Público ou receber benefícios ou incentivos fiscais ou creditícios, direta ou indiretamente,
ainda que por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário.

67. Tais sanções devem ser aplicadas com base nos seguintes critérios: o princípio da proporcionalidade,
correlacionando-se a natureza da conduta de improbidade e a penalidade imposta; a extensão do dano
eventualmente causado e o proveito patrimonial possivelmente obtido pelo agente; a intensidade do dolo
ou da culpa do agente; a reincidência do agente, as circunstâncias do fato e ainda a quantidade de atos de
improbidade praticados, bem como a responsabilidade inerente ao cargo ocupado.

68. Cumpre observar que, nos termos do art. 12,  , da Lei nº 8.429/92, na redação dada pela Lei nºcaput
12.120/2009, as sanções "podem ser aplicadas isolada ou cumulativamente, de acordo com a gravidade
do fato".

69. Fixadas tais premissas, passo a fixação das sanções ao demandado.

70. Tendo praticado atos de improbidade administrativa que atentam contra os princípios da
Administração Pública, já individualizados acima, considero necessárias e suficientes as seguintes
sanções: a) suspensão dos direitos políticos por três anos; b) multa civil correspondente a última
remuneração recebida como Prefeito do Município de Duas Estradas/PB, atualizada monetariamente até a
data do efetivo pagamento, na forma do Manual de Orientação de Procedimentos para os Cálculos da
Justiça Federal; c) proibição de contratar com o Poder Público ou receber benefícios ou incentivos fiscais
ou creditícios, direta ou indiretamente, ainda que por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio
majoritário, pelo prazo de três anos.

71. Nos termos da fundamentação supra, como não restou demonstrada a ocorrência de dano ao erário,
não há se falar em cominação da pena de ressarcimento integral do dano (art. 21, II, da LIA).

72. Também não é cabível a aplicação da pena de perda da função pública, tendo em vista que o réu não
mais exerce o mandato de Prefeito de Duas Estradas/PB. Com efeito, conforme julgados recentes do
Superior Tribunal de Justiça, "a sanção da perda do cargo público prevista entre aquelas do art. 12 da
Lei n. 8.429/1992 não está relacionada ao cargo ocupado pelo agente ímprobo ao tempo do trânsito em
julgado da sentença condenatória, mas sim àquele (cargo) que serviu de instrumento para a prática da

 (AgRg no AREsp 369518/SP, Rel. Min. Gurgel de Faria, Primeira Turma, DJeconduta ilícita."
28/03/2017).

III - DISPOSITIVO

73. Ante o exposto,   a pretensão deduzida, para condenarJULGO PROCEDENTE EM PARTE
 pela prática de ato de improbidade administrativa previsto no art. 11,ROBERTO CARLOS NUNES

 , da Lei n.º 8.429/92, cujas sanções, com base no art. 12, inciso III, do referido diploma normativo,caput
seguem abaixo:

a)  - pelo prazo de três anos;Suspensão dos direitos políticos

b)  - no valor correspondente a última remuneração percebida pelo agente aoPagamento de multa civil
final de seu mandato, a qual será revertida em favor do município de Duas Estradas/PB;

c) Proibição de contratar com o Poder Público ou receber benefícios ou incentivos fiscais ou
 - pelo prazocreditícios, ainda que por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário

de  .03 (três) anos

74. O valor referente à multa civil deve ser atualizado monetariamente até a data do efetivo pagamento,
com base nos índices e critérios estabelecidos no Manual de Orientação de Procedimentos para os
Cálculos na Justiça Federal, e revertido em favor da FUNASA.
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75. Defiro os benefícios da Justiça Gratuita.

76. Sem condenação em custas processuais - art. 4º, II, da Lei n. 9.289/96.

77. Observando absoluta simetria de tratamento, é incabível a condenação do réu vencido ao pagamento
de honorários advocatício ao MPF, visto que o Ministério Público, em sede de ação civil pública, somente
é condenado ao pagamento de honorários em caso de comprovada e inequívoca má-fé. Nesse sentido:
STJ, EREsp 895530, Rel. Min. Eliana Calmon, 1ª Seção, DJe 18/12/2009.

78. Após a certificação do trânsito em julgado:

a) Oficie-se ao Tribunal Regional Eleitoral da Paraíba para fins de ciência da suspensão dos direitos
políticos ora aplicada;

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

c) Providencie-se o cadastramento deste processo na página do Conselho Nacional de Justiça - CNJ na
internet, no Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Ato de Improbidade Administrativa.

79. A publicação e o registro desta sentença decorrerão de sua validação no sistema. Intimem-se.

Guarabira/PB, data da validação no sistema PJe. 

TÉRCIUS GONDIM MAIA
Juiz Federal Titular da 12ª Vara da SJPB
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