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SENTENÇA

I. RELATÓRIO

O MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL ajuizou a presente ação civil de
improbidade administrativa em face de CONSTANTINO ORSOLIN, VERA ROSANE
GONÇALVES MADEIRA, SANDRO CAZZANELLI, ALCYR FRANCISCO
STACKE, ÉVERSON MONTENEGRO ROSSI, WAGNER ADÍLSON KOCH, CÁSSIO
DE ABREU, MONTERRY MONTAGEM DE STANDS LTDA, LUIZ ALBERTO
GONZALEZ RIBAS, ODILON CAMPELLO ECHEVERRI E PAULO VANDERLON
CAMPELLO ECHEVERRI, todos qualificados na petição inicial, processada sob o rito
previsto na Lei nº 8.429/92, na qual, em suma, se busca obter a responsabilização dos
requeridos por atos de improbidade administrativa que, além de ocasionarem lesão ao erário
(art. 10, VIII e XII, da Lei nº 8.429/92), são incompatíveis com os princípios da
Administração Pública (art. 11 da Lei nº 8.429/92) e promoveram o enriquecimento ilícito
dos envolvidos (art. 9 da Lei nº 8.429/92), em razão de irregularidades que teriam sido
praticadas na assinatura e execução dos contratos nº 140/2010, nº 141/2010 e nº 152/2010 –
os quais o parquet também requer a declaração de nulidade e que sejam cancelados -,
firmados pelo Município de Canela/RS e a corré Monterry, mediante dispensa de licitação, e
cuja execução deu-se com a utilização de recursos públicos federais repassados pela
Secretaria Nacional de Defesa Civil (SEDEC) ao Município de Canela, por intermédio do
Termo de Compromisso nº 504/2010 celebrado com o Ministério da Integração Nacional.

Inicialmente, narrou o MPF que, em 21.07.2010, uma área do Município de
Canela/RS foi atingida por fortes chuvas e pela passagem de tornado, o que acarretou a
destruição ou avaria de inúmeras construções. Tal situação levou o então Prefeito Municipal,
CONSTANTINO ORSOLIN, com base em laudos emitidos pelo corpo técnico responsável
do Município e da Defesa Civil Estadual, a decretar situação de emergência (Decreto
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Municipal nº 5.858/2010) e a, ato contínuo, encaminhar pedido de repasse de recursos
federais no valor de R$ 7.000.000,00 junto à Secretaria Nacional de Defesa Civil (SEDEC),
integrante da estrutura do Ministério da Integração Nacional, o qual foi instruído, dentre
outros documentos, por Laudo de Avaliação de Danos (AVADAN) irregularmente emitido,
culminando, ao fim, com a liberação dos valores nos autos do processo administrativo
instaurado para tanto (nº 59050.002569/2010-47/MI), mediante assinatura de Termo de
Compromisso nº 504/2010, para o fim específico de recuperação, em caráter emergencial, dos
prejuízos exclusivamente decorrentes de tais intempéries.

Destacou que, de posse da verba, o Município se utilizou irregularmente do
procedimento de dispensa de licitação para promover a celebração das contratações em
epígrafe, objetivando a reconstrução das áreas atingidas, porém, dizendo que houve franco
favorecimento à empresa MONTERRY MONTAGEM DE STANDS LTDA. Alegou que a
empresa requerida foi contratada sem possuir capacidade técnica em serviços de engenharia
para adimplir os respectivos objetos contratuais, inclusive, tendo sido adiantados pagamentos
contratuais em seu favor, em desacordo com o previsto na Lei nº 4.320/64 (arts. 62 e 63),
aduzindo, outrossim, que ocorreu atraso na entrega dos objetos contratuais. Referiu que
houve destinação indevida dos recursos federais, para fim diverso da situação emergencial
inicialmente prevista, investindo-se em obras rotineiras da municipalidade, o que, em
conjunto com atrasos em entregas e a má qualidade das construções, causou o desperdício de
dinheiro público. Asseverou que os fatos foram apurados em Sindicância e Comissão
Parlamentar de Inquérito levadas a feito pela Câmara Municipal de Vereadores de Canela/RS,
bem como nos autos do Inquérito Civil Público n.º 1.29.002.000122/2011-73 e no
Procedimento Investigatório n.º 00737.00004/2011, instaurados pelo Ministério Público
Federal e Estadual, respectivamente, cujo teor documental e os depoimentos neles colhidos
diz provar as irregularidades cometidas.

Em seguida, descreveu de forma pormenorizada e individualizada os termos em
que foram celebradas as respectivas avenças e delineou os fatos ímprobos a elas relacionados.
Em relação ao Contrato nº 140/2010, assinado em 21.10.2010, no valor de R$ 350.000,00,
destinados para a recuperação da rua Rodolfo Schilieper e recuperação de rede pluvial no
mencionado logradouro, em suma, alegou o parquet que, por meio do preenchimento
irregular de documentos técnicos e após celebrar contrato mediante dispensa de licitação
indevida (nº 9328/2010), houve malversação dos sobreditos recursos federais com destinação
para fim diverso da situação emergencial prevista, uma vez que o logradouro restaurado não o
foi em função do evento climático, mas sim devido a danos que já existiam, além de haver
sido feito pagamento antecipado de valores contratuais, sem a execução de qualquer parcela
contratual à empresa ré, pessoa jurídica a qual diz ter sido favorecida no procedimento de
dispensa e bem como ser absolutamente inidônea para realizar a obra objeto do contrato.

Afirmou o parquet que o réu SANDRO CAZZANELLI, na condição de
Coordenador da Coordenadoria Municipal da Defesa Civil de Canela (COMDEC), assinou o
AVADAN sem possuir habilitação técnica para tanto e que sequer foi ao local vistoriar as
avarias, sendo que o referido documento posteriormente foi avalizado pelo Prefeito
Municipal. De acordo com suas investigações, relatou que o AVADAN fora preenchido com
base em laudo de danos elaborado pela ré VERA ROSANE GONÇALVES MADEIRA,
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servidora do quadro de engenharia do Município, dizendo ter sido ‘feito da forma superficial,
carente de técnica e de juízo de certeza’ (evento 1, INIC1, p. 28), sem que ela tenha visitado
efetivamente os locais indicados no documento.

Também narrou que ALCYR FRANCISCO STACKE, Secretário Municipal de
Obras, em parecer administrativo intercedeu junto ao Prefeito Municipal para que a empresa
requerida fosse contratada de forma direta, obtendo-se como meio para tal desiderato a
aquiescência do ex-Procurador-Geral do Município, o réu ÉVERSON MONTENEGRO
ROSSI, tendo destacado que, no caso, não se verificou o quadro de urgência relevante,
hipótese autorizadora da dispensa de licitação (art. 24, IV, da Lei 8.666/93), inferindo-se que
tenha havido o direcionamento tendencioso do procedimento licitatório, haja vista a notória
incapacidade técnico-operacional para levar à frente a execução do objeto contratual.

A respeito da inidoneidade da empresa ora ré contratada, representada
administrativamente pelo réu PAULO VANDERLON CAMPELLO ECHEVERRI e cujos
sócios são os réus LUIZ ALBERTO GONZALEZ RIBAS e ODILON CAMPELLO
ECHEVERRI, pontuou que se tratava de pessoa jurídica cujo objeto social e capital
integralizado se mostravam incompatíveis com a prestação de serviços em obras de
engenharia daquele vulto, até a ocorrência de alteração suspeita em seu contrato social, sendo
que jamais havia realizado qualquer obra, tanto que promoveu seu registro perante o
Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura e Agronomia do Estado do Rio Grande do Sul
– CREA-RS, após firmar as duas primeiras avenças.

Quanto ao Contrato nº 141/2010, assinado em 21.10.2010, no valor de R$
1.650.000,00, destinados à construção de 30 casas e reforma de outras 75, no prazo inicial de
conclusão de 165 dias, destacou o MPF que, utilizando-se dos expedientes astuciosos
análogos aos descritos anteriormente, como o adiantamento de valores sem contraprestação
de serviços, os requeridos praticaram diversas condutas ímprobas, que culminaram com a
execução inadequada do objeto contratual referente à construção e reparação de moradias,
seja pela demora excessiva, seja pela má qualidade, afirmando que foram entregues aos
moradores atingidos pelos ventos imóveis restaurados de ‘péssima qualidade e cheios de
problemas estruturais que até mesmo inviabilizaram a sua ocupação’ (evento 1, INIC1, p.
45), causando inúmeros transtornos à população. Destacou que o ocorrido se deve à noticiada
falta de idoneidade da empresa para execução do contrato, tendo pontuado, ainda, que até o
ingresso da presente ação nenhuma das 75 casas haviam sido restauradas.

Acrescentou que o prazo de execução do contrato em comento foi prorrogado
de forma indevida, por força da atuação conjunta de CONSTANTINO, ÉVERSON e
WAGNER ADÍLSON KOCH, Assessor Jurídico do Município, em total dissonância com os
preceitos da Lei nº 8.666/93, eis que ultrapassado o prazo de 180 dias para execução do
objeto, contados do evento emergencial, e bem como estipula ser vedada a dispensa de
licitação em prorrogação de contrato emergencial (art. 24, IV).

No tocante ao Contrato nº 152/2010, assinado em 03.12.2010, no valor de R$
4.998.165,50, destinados à execução de serviços diversos de obras e engenharia, aludidos na
Cláusula 1ª do instrumento (Recuperação de pontes, rede pluvial de esgoto, estradas vicinais,
ruas urbanas, pavimentação asfáltica e em blocos de concreto e pedras poliédricas e unidades
habitacionais), de forma análoga ao que ocorreu no Contrato nº 140/2010, alegou o MPF que
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houve destinação dos recursos repassados para fim diverso da situação emergencial prevista
decorrente do tornado, especialmente, em relação à recuperação da Ponte do Passo do Louro
– que aduziu jamais ter sido realizada -, no importe de R$ 737.705,38, asseverando que não
foi atingida pela intempérie e sim acometida de danos pré-existentes, inclusive, atestado por
laudo técnico emitido no ano de 2009, que referiu ter sido adulterado para fins de obtenção
dos recursos.

Mencionou que situação congênere se repetiu em relação a diversas outras obras
de recuperação previstas no mencionado contrato, enfatizando a precariedade com que muitas
delas foram levadas a feito e que já haviam sido contempladas em contratos pretéritos
entabulados pelo Município, o que permite inferir o inadequado aproveitamento de recursos
federais. Insurgiu-se igualmente quanto ao procedimento de dispensa de licitação, pois lhe
faltou publicidade, carecendo, outrossim, do requisito da presença de situação de emergência,
à exceção da recuperação de moradias, além de desrespeitar o prazo máximo para a
realização de obra emergencial.

Salientou novamente o pagamento antecipado de valores em soma vultosa e a
liberação de quantias irregularmente durante a execução contratual, a prorrogação indevida
dos prazos para conclusão das obras, a dispensa de licitação pela ausência de urgência e o
favorecimento da empresa ré e sua incapacidade técnica absoluta para prestar serviços como
reparar estradas e reconstruir ponte, tendo destacado, ainda, a conduta maliciosa do réu
ALCYR no intuito de esclarecer suas conclusões, o qual emitiu parecer favorável à indigitada
empresa com lastro em informações adulteradas fornecidas pelo réu CÁSSIO DE ABREU,
Diretor do Departamento de Licitações e Compras do Município, nos autos do processo de
dispensa de licitação nº 10.576/2010.

Passou a discorrer sobre a composição do polo passivo, dizendo que os réus
CONSTANTINO ORSOLIN, VERA ROSANE GONÇALVES MADEIRA, SANDRO
CAZZANELLI, ALCYR FRANCISCO STACKE, ÉVERSON MONTENEGRO ROSSI,
WAGNER ADÍLSON KOCH e CÁSSIO DE ABREU, são agentes públicos, enquadrando-se
na previsão do art. 2º da lei nº 8.429/92, ao passo que os demais réus respondem às acusações
à luz do art. 3º.

Discorreu sobre a competência da Justiça Federal, por conta da utilização
indevida de verbas públicas federais, sua legitimidade ativa e a legitimidade passiva dos réus,
inclusive, em relação àqueles que não detêm a qualidade de agentes públicos, imputando-lhes
de modo individualizado as responsabilidades decorrentes de suas condutas, requerendo a
intimação da União para, requerendo, ingressar no presente feito. Teceu comentários sobre os
elementos necessários à configuração dos atos de improbidade administrativa, fazendo
menção de que a eles se implicam as sanções cominadas na Lei nº 8.429/92.

Formulou pedido liminar em caráter cautelar no sentido de afastar os réus
integrantes da estrutura do Poder Executivo Municipal do exercício de seus respectivos
cargos (CONSTANTINO, ALCYR e WAGNER), a suspensão da execução dos mencionados
contratos e o repasse de verbas, bem como o bloqueio de bens e contas pertencentes à
MONTERREY e das pessoas físicas a ela ligadas e dos réus de CONSTANTINO e ALCYR.
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Protestou pela produção de provas, requerendo a notificação dos réus para
apresentação de defesa prévia e, após o recebimento da presente ação, a expedição de
mandado de citação.

Requereu, ao final:

(a) a declaração de nulidade e cancelamento dos contratos;

(b) a condenação dos réus às sanções previstas no art. 12, incisos I a III, da Lei
nº 8.429/92, sendo que:

(b.1) em relação aos requeridos agentes públicos, pelas condutas previstas nos
arts. 10 e 11 da referida Lei, (b.1.1) solidariamente ao ressarcimento do prejuízo causado ao
erário, na medida de suas responsabilidades, na importância integral repassada ao Município,
(b.1.2) a perda da função pública, (b.1.3) a perda dos direitos políticos por 8 anos, (b.1.4) o
pagamento de multa civil de até duas vezes o dano causado (b.1.5) proibição de contratar com
o poder público ou receber benefícios ou incentivos fiscais ou creditícios, pelo prazo de 5
anos;

(b.2) relativamente à requerida pessoa jurídica e as pessoas físicas a ela
vinculadas, pelas condutas previstas nos arts. 3º c/c 9º da referida Lei, (b.2.1) a devolução de
valores acrescidos ilicitamente aos seus patrimônios em razão dos contratos, (b.2.2)
solidariamente ao ressarcimento do prejuízo causado ao erário, na medida de suas
responsabilidades, na importância integral repassada ao Município, (b.2.3) a perda dos
direitos políticos por 10 anos, (b.2.4) o pagamento de multa civil de até três vezes o valor
patrimonial acrescido, (b.2.5) proibição de contratar com o poder público ou receber
benefícios ou incentivos fiscais ou creditícios, pelo prazo de 10 anos;

Ainda, pugnou pela condenação dos requeridos em danos morais coletivos com
finalidade compensatória e punitiva, em vista do prejuízo moral à imagem da administração
pública e do abalo sofrido pela coletividade, em quantum a ser arbitrado pelo juízo levando
em conta o grau de culpa e a extensão do dano causado, a reverter em favor do Fundo Federal
de Direitos Difusos, além de arcar com os ônus sucumbenciais. Juntou documentos.

No evento 2, foi certificado o depósito em mídia digital, para abertura de autos
físicos suplementares, do inteiro teor da Sindicância e Comissão Parlamentar de Inquérito
levadas a feito pela Câmara Municipal de Vereadores de Canela/RS, bem como nos autos do
Inquérito Civil Público nº 1.29.002.000122/2011-73.

Em decisão proferida no evento 5 deferiu-se parcialmente o pedido liminar de
antecipação de tutela, para determinar a suspensão dos “contratos de prestação de serviços
existentes entre o Município de Canela e a empresa Monterry (Contratos nºs 140/2010,
141/2010 e 152/2010), bem como para determinar ao ente público municipal que se abstenha
de efetuar quaisquer repasses de valores ou pagamentos à empresa Monterry Montagem de
Stands Ltda”.
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Notificado para oferecer a resposta preliminar, nos termos do art. 17, § 7º da Lei
nº 8.49/92, o réu WAGNER ADÍLSON KOCH apresentou documentos e defesa prévia
(eventos 18 a 26).

A decisão do evento nº 2 foi reformada parcialmente nos autos do Agravo de
Instrumento nº 5001481-41.2012.4.04.0000/TRF interposto pelo MPF, apenas para
determinar a medida cautelar de bloqueio de bens dos réus Constantino Orsolin, Alcyr
Francisco Stacke, Monterry Montagem de Stands Ltda., Luiz Alberto Gonzalez, Odilon
Campello Echeverri e Paulo Vanderlon Campello Echeverri (eventos 35, 36, 43, 45, 50, 54,
57, 59, 62, 85 e 225).

Já o agravo de instrumento nº 5002047-87.2012.404.0000/TRF, interposto pela
Monterry, foi rejeitado (eventos 40, 41, 46 e 50).

A União manifestou interesse em integrar o polo ativo da lide (evento 34).

A ré Monterry apresentou documentos (eventos 38 e 39).

Notificados para o mesmo fim nos autos da carta precatória de intimação nº
041/1.12.0000151-9 (evento 44), os réus CONSTANTINO ORSOLIN, VERA ROSANE
GONÇALVES MADEIRA, SANDRO CAZZANELLI, ALCYR FRANCISCO STACKE e
EVERSON MONTENEGRO ROSSI apresentaram defesa prévia conjuntamente (evento 47).

Igualmente notificado, o requerido LUIZ ALBERTO GONZALEZ RIBAS
deixou transcorrer o prazo sem apresentar defesa prévia (evento 48).

O requerido CÁSSIO DE ABREU apresentou defesa no evento 52.

Foi admitida a intervenção da União na condição de assistente litisconsorcial do
autor (evento 53).

A pesquisa procedida junto ao sistema BACENJUD em 31.08.2012,
objetivando o bloqueio de eventuais créditos em nome dos corréus, foi parcialmente exitosa
somente em relação a Constantino Orsolin e Paulo Vanderlon Campello Echeverri (evento
64). Ainda, junto ao sistema RENAJUD procedeu-se à restrição de transferência de veículos
de propriedade dos réus Constantino Orsolin (placas IDJ0416 e ISR3058), Alcyr Francisco
Stacke (placas BFE4506, IHV1493 e IKF7707), Monterry Montagem De Stands Ltda. (placas
IMD7310 e INK1927) e Paulo Vanderlon Campello Echeverri (placas IEA9051, ICJ6286 e
INF7225) (evento 65), bem como se expediram ofícios destinados aos Registros de Imóveis
pertinentes com a finalidade de que adotassem as medidas tendentes a concretizar a
indisponibilidade de todos os bens que se encontrem registrados em nome dos réus listados na
decisão dos autos do Agravo de Instrumento nº 5001481-41.2012.4.04.0000/TRF (eventos 65
a 67).

Intimado acerca da penhora on-line, o réu Constantino Orsolin opôs-se ao
bloqueio do valor de R$ 17.597,60, requerendo sua liberação, sob o argumento de que se
refere ao subsídio recebido como Prefeito Municipal (eventos 76 e 77), pedido este que
inicialmente não foi conhecido, pois a restrição fora determinada pela instância superior no
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Agravo de Instrumento nº 5001481-41.2012.404.0000 (eventos 92 e 101). Mais adiante, o réu
Constantino rogou pela reconsideração desta decisão (evento 97), sendo então acolhido na
decisão do evento 107 e bem como nos Autos do Agravo de Instrumento nº 5018831-
42.2012.404.0000 (eventos 102, 104 e 105), em face da natureza salarial da importância
(evento 108).

Notificados, a ré MONTERRY MONTAGEM DE STANDS LTDA. e os réus
PAULO VANDERLON CAMPELLO ECHEVERRI e LUIZ ALBERTO GONZALES
RIBAS apresentaram defesa prévia (evento 79).

Foi noticiado o falecimento do acusado Odilon Campelo Echeverri (evento 83).

Em resposta ao ofício expedido no evento 68, o Cartório de Registro de Imóveis
do Município de Canela/RS noticiou a averbação da indisponibilidade de imóveis do réu
Alcyr Francisco Stacke (matrs. nºs 503 e 4.932) e do réu Constantino Orsolin (matr. nº 5.533 -
evento 86).

Em resposta ao ofício expedido no evento 67, o Cartório de Registro de Imóveis
do Município de Canoas/RS, informou não haver encontrado quaisquer bens em nome dos
réus, requerendo o pagamento de custas cartorárias ao final pelo vencido (evento 90), ao qual
não se opôs o MPF (evento 99).

A empresa ré Monterry Montagem de Stands Ltda e os réus Paulo Vanderlon
Campello Echeverri e Luiz Alberto Gonzales Ribas requereram a concessão do benefício da
gratuidade da justiça (evento 95), o que foi indeferido em relação à empresa ré e
condicionado às pessoas físicas a apresentação de documentos para o fim de comprovar o
estado de miserabilidade (evento 107).

Conforme certificado nos autos pelo Oficial de Justiça, não chegou a ser
procedida a notificação do réu Paulo Vanderlon Campello Echeverri em relação à restrição
judicial de seus ativos financeiros (evento 106).

No evento 107 foi proferida decisão recebendo a inicial em relação a todos os
réus, à exceção do réu Odilon Campelo Echeverri, falecido, diante da inocorrência de
quaisquer das hipóteses previstas no art. 17, § 8º, da Lei nº 8.429/92, bem como intimado o
MPF para manifestação sobre o interesse no prosseguimento da ação contra seus herdeiros.

No evento 109, a procuradora outorgada pelos réus Constantino Orsolin, Vera
Rosane Gonçalves Madeira, Sandro Cazzanelli, Alcyr Francisco Stacke e Everson
Montenegro Rossi, inscrita na OAB/RS sob nº 49.110, requereu sua intimação dos atos
processuais seguintes, e o procurador do réu Cássio de Abreu rogou pela concessão de prazos
em dobro para falar nos autos (art. 191 do antigo CPC) (evento 133).

Os embargos de declaração opostos pelos réus Constantino Orsolin, Vera
Rosane Gonçalves Madeira, Sandro Cazzanelli, Alcyr Francisco Stacke e Éverson
Montenegro Rossi no evento 140 contra a decisão do evento 107 foram rejeitados no evento
150, oportunidade em que se determinou a citação do espólio de Odilon Campelo Echeverri,
consoante requerido pelo MPF no evento 148.
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Irresignados, os réus Constantino Orsolin, Vera Rosane Gonçalves Madeira,
Sandro Cazzanelli, Alcyr Francisco Stacke e Éverson Montenegro Rossi interpuseram o
Agravo de Instrumento nº 5010855-47.2013.4.04.0000/TRF em desfavor das referidas
decisões, as quais foram mantidas pela instância superior (eventos 158, 160 e 165). Já o réu
Wagner Adílson Koch interpôs o Agravo de Instrumento nº 5011810-78.2013.4.04.0000/TRF
atacando a decisão do evento 107, a qual também foi mantida pela instância superior (eventos
161, 163, 168, 177, 194, 223 e 393).

Instado pelo juízo a fim de informar se foi aberto processo de inventário ou
informar o nome e endereço dos sucessores de Odilon Campelo Echeverri (evento 160),
sobreveio manifestação do MPF por meio da qual requereu diligências no sentido de
possibilitar a perfectibilização do ato processual (evento 170), o que foi parcialmente deferido
no evento 230, apenas para determinar a expedição de ofício ao Cartório de Registro Civil da
6ª Zona de Porto Alegre/RS com vistas ao envio da certidão de óbito.

Citados para oferecer resposta, nos termos do art. 17, § 9º, da Lei nº 8.49/92, a
ré MONTERRY MONTAGEM DE STANDS LTDA. e os réus PAULO VANDERLON
CAMPELLO ECHEVERRI e LUIZ ALBERTO GONZALES RIBAS apresentaram
documentos (eventos 172 a 175) e contestação (evento 171), na qual, de início, atribuiu à
municipalidade o atraso relacionado à execução dos objetos contratuais, pela ausência de
subsídios técnicos e medidas administrativas para início ou término das obras, o que inclusive
motivou a expedição de notificações (anexo), tendo destacado, ainda, que o Ministério da
Integração Nacional e o Tribunal de Contas da União autorizaram todas as prorrogações
contratuais. Sustentaram que não definiram os locais de obra, tampouco procederam à
dispensa de licitação ou a prorrogação contratual. Mencionaram que, além da inércia do
Poder Público Municipal, a empresa também enfrentou dificuldades pela falta de mão de obra
e pelo clima da região. Asseveraram que não ocorreu a obtenção de qualquer vantagem
indevida, bem como inexistiu enriquecimento ilícito, não havendo prova da variação
patrimonial nos autos, e que as obras foram feitas, o que faz cair por terra o argumento de que
é inapta para realizá-las. Pontuaram que todos os valores adiantados foram descontados nos
pagamentos posteriores. Argumentaram que as acusações da inicial tiveram por base notícias
da imprensa e denúncias motivadas por divergências políticas. Assentaram que o objeto do
contrato nº 140/2010 está totalmente concluído, que o objeto do contrato nº 141/2010 já está
68% concluído e o do contrato nº 152/2010 88,92% concluído. Alegaram que todo o material
utilizado nas obras foi adquirido no próprio Município de Canela e que não houve dano moral
coletivo. Ao final, suscitaram a incorreção do valor atribuído à causa e pugnaram pela
improcedência da ação.

Nas decisões dos eventos 206 e 230, após manifestação de parte dos réus nos
eventos 226 e 229, foi esclarecido e determinado que o prazo para resposta dos réus deve
correr da juntada aos autos do último mandado de citação, devidamente cumprido, à exceção
do réu Odilon, falecido em momento anterior ao ajuizamento da ação, e em relação ao qual
não foi encontrado processo de inventário perante a Justiça Estadual em Porto Alegre (evento
227).

Citada para oferecer resposta, a ré VERA ROSANE GONÇALVES MADEIRA
apresentou documentos e contestação (evento 221), na qual alegou, preliminarmente, a
impossibilidade jurídica do pedido, visto que a Lei nº 8.429/92 é inaplicável aos agentes
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políticos, de acordo com os precedentes firmados nos tribunais superiores, pois estão regidos
por normas especiais de responsabilidade pelo exercício da função, entendendo que devem
prevalecer as disposições contidas no Decreto nº 201/67, em vista do critério da
especialidade. Ainda, suscitou a preliminar de ilegitimidade ativa do MPF, alegando se estar
diante de recursos federais transferidos obrigatoriamente e incorporados ao patrimônio
Municipal por expressa disposição legal (art. 51 da Lei 11.775/2008), do que conclui, em face
da aplicabilidade da súmula 209/STJ, ser de competência da Justiça Estadual o
processamento do feito, motivo pelo qual requereu declinado fosse o feito. Outrossim,
suscitou preliminarmente a inconstitucionalidade formal e material da lei de improbidade,
respectivamente, por ferir o preceito constitucional da bicameralidade no momento de
apreciação legislativa do projeto de lei originário (art. 65 da CF) e o princípio do pacto
federativo, tendo em vista a falta de permissivo constitucional a respeito da instituição de
regras gerais sobre o tema da improbidade administrativa e das respectivas sanções, matérias
de cunho eminentemente administrativo e, portanto, de competência privativa de cada ente
estatal. Também, disse ser nula a presente ação e inepta a petição inicial, respectivamente,
diante da ausência de tipificação precisa acerca do ilícito civil cominado, e da falta de
narrativa concisa e minuciosa da conduta ímproba imputada, fato que, inclusive, dificulta sua
defesa, tendo pontuado que a petição inicial não vem acompanhada de indícios suficientes da
existência do ato ímprobo. No mérito, referiu que, ao elaborar o laudo de danos que embasou
o AVADAN, seguiu ordens da Defesa Civil Estadual que vistoriou os locais atingidos,
entendendo, deste modo, que não deu causa ao processo que culminou com o repasse de
verbas. Mencionou que a enxurrada decorrente do tornado piorou as avarias existentes na
ponte do Passo do Louro. Transcreveu depoimento prestado nos autos da CPI conduzida pela
Câmara de Vereadores da municipalidade. Requereu a concessão do benefício da gratuidade
da justiça. Ao final, pugnou pelo acolhimento das preliminares e, sucessivamente, a
improcedência dos pedidos.

Citado para oferecer resposta, o requerido CÁSSIO DE ABREU apresentou
contestação no evento 222. Afirmou que apenas reencaminhou os e-mails enviados pela
Procuradoria-Geral do Município, endereçando-os às empresas, tendo salientado que os
documentos nos quais consta a sua assinatura, aposta por confiança ao emissor, já vieram
prontos da PGM, que atestou a legalidade do ato. Aduziu que inexiste exigência de que as
correspondências sejam enviadas ao tempo de sua elaboração, o que afasta a prática de
qualquer ato de improbidade administrativa. Ao final, requereu a improcedência da ação.

O Agravo de Instrumento nº 5023988-59.2013.4.04.0000/TRF interposto pelos
réus objetivando a reforma da decisão do evento 206 teve seu seguimento negado pelo
Relator (eventos 243, 246 e 265).

Citado para oferecer resposta, o requerido WAGNER ADÍLSON KOCH
apresentou documentos e contestação nos eventos 248 e 249, na qual alegou,
preliminarmente, a inépcia da petição inicial, entendendo ser incorreto o valor informado a
título de prejuízo ao erário, tendo em vista que remanesce depositada em conta vinculada ao
Município a quantia de R$ 2.000.000,00, bem como foram feitas diversas obras com os
recursos repassados, valores que se haveriam de descontar do montante total. Acrescenta ser
inepta a petição inicial também porque não incluído no polo passivo da demanda o
Procurador do Município responsável pelas assinaturas das prorrogações contratuais
posteriores. No mérito, em suma, pontuou não houve de sua parte atuação de má-fé com
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vistas à celebração ou prorrogação dos contratos e que inexistem indícios de dolo ou culpa
grave nas conclusões de seus pareceres jurídicos, com relevância suficiente para revelar
favorecimento à empresa Monterry, a qual afirmou se encontrava registrada regularmente
junto aos cadastros do município, apta a executar e prestar serviços de obras e engenharia,
tendo frisado que se balizou em orientações normativas pertinentes para emiti-lo e que foi
configurada a situação de emergência. Salientou que, no caso, os pareceres expedidos por
advogados em consultas jurídicas possuem apenas força opinativa, não vinculando o
administrador público, tendo em vista que se limitam a fornecer interpretação jurídica, tendo
destacado, inclusive, que o STF já enfrentou questão análoga nos autos do MS 24.073/DF,
concluindo não ser sua conduta enquadrável na lei de improbidade. Asseverou que inexiste
prejuízo ao erário, já que a empresa contratada levou a frente os trabalhos. Combateu as
imputações feitas pelo MPF, aduzindo ser possível a prorrogação de contrato emergencial.
Disse, outrossim, que a origem da apuração dos fatos deu-se com base em acusações com
motivação política, vez que feitas com lastro em denúncias promovidas por adversários
políticos. Ao final, requereu a concessão do benefício da gratuidade da justiça, a produção de
provas, em especial, para que o Município juntasse cópias integrais dos processos licitatórios
e bem como prestasse informações, o acolhimento das preliminares, além de, sucessivamente,
a improcedência do pedido.

Citados para oferecer resposta, os réus CONSTANTINO ORSOLIN, SANDRO
CAZZANELLI, ALCYR FRANCISCO STACKE e EVERSON MONTENEGRO ROSSI
apresentaram conjuntamente contestação no evento 255, na qual, de início, requereram a
denunciação à lide do Estado do Rio Grande do Sul, dizendo que seus agentes comandaram
as ações em âmbito municipal após a decretação de emergência. Impugnaram o valor
atribuído à causa pelo parquet, sob a alegação de que há valores bloqueados, bem como se
deixou de especificar o quantum que efetivamente foi utilizado em obras, requerendo perícia
contábil para o ajustamento do valor. Prequestionaram matéria de ordem processual. No
mérito, após discorrerem sobre os fatos ligados ao acontecido, afirmaram que outras áreas
foram danificadas pelo trânsito de maquinário pesado. Aduziram que foi o órgão de Defesa
Civil do Estado quem apurou os danos ocasionados pela tempestade e comandou os trabalhos
de recuperação, lavrando-se o AVADAN com base em sua atuação, descabendo a alegação de
má-fé na elaboração dos documentos. Asseveraram que a ação foi proposta com base,
exclusivamente, em documentos políticos e depoimentos elaborados e prestados por
opositores da administração municipal. Criticaram a atuação da 'CPI do tornado' e da
'comissão pós-tornado', diante da parcialidade da apuração dos fatos, em especial, dos
depoimentos inverídicos tomados, como o do depoente Velasques Orlandi, dizendo que o
objetivo principal era afastar o prefeito municipal em retaliação a medidas administrativas
tomadas. Defenderam a inocorrência de qualquer ato de improbidade administrativa descritos
nos incisos dos artigos 9º a 11 da Lei nº 8.429/92, afirmando que o rol de condutas não
permite interpretação extensiva e apenas se configura mediante prova da conduta dolosa do
agente, o que não se verifica nos autos, dizendo também que inexistem indícios de benefício
pessoal ou de prejuízo ao erário, sobretudo, na monta indicada pelo MPF. Rechaçaram a
capitulação legal das condutas reputadas lesivas. Obtemperam ser legítima a contratação pelo
procedimento de dispensa de licitação, por estar presente o requisito da situação de
emergência em quaisquer hipóteses, sendo referido que o MPF produzido prova idônea em
sentido contrário, aduzindo que não houve o favorecimento e que a empresa contratada era
capaz e cumpria com os requisitos necessários pela legislação para execução do objeto do
contrato. Ponderaram que a mera inabilidade do gestor público não configura ato de
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improbidade, mormente diante das circunstâncias teladas. Destacou o réu CONSTANTINO
que, na qualidade de Prefeito, apenas seguiu as recomendações advindas dos órgãos técnicos
consultivos, ressaltando a necessidade de verificação de dolo para incidência do artigo 11 da
Lei 8.429/92. O réu EVERSON referiu que não pode ser responsabilizado pela mera
subscrição de parecer jurídico elaborado na condição de procurador Geral do Município
(imunidade material), aduzindo que agiu conforme os ditames da lei de licitações, invocando
jurisprudência em seu favor. A seu turno, o réu ALCYR mencionou que, por força das
circunstâncias, agiu somente dentro daquilo que foi ordenado pela Defesa Civil, não havendo
prova do dolo em sua atuação como Secretário de Obras. O réu SANDRO, em particular,
suscitou a preliminar de ilegitimidade passiva, argumentando que fora nomeado após o
evento danoso como Coordenador do COMDEC, de modo que assinou o AVADAN no dia
seguinte sem vistoriar os locais atingidos, tendo destacado, nada obstante, serem idôneas as
informações contidas no documento, bem como que a rua Rodolfo Schlieper foi de fato
atingida pelo tornado, conforme documento assinado pelo próprio denunciante Velasques
Orlandi. Ressaltaram que inexiste nos autos prova de que já existissem avarias sérias na Ponte
do Passo do Louro ou de que as chuvas não a danificaram. Mencionaram que os pagamentos
antecipados caracterizam mera falha administrativa e não improbidade, assim como inexiste
irregularidade na prorrogação dos contratos com a empresa Monterry, conforme autorização
alcançada pelo Ministério da Integração Nacional. Rechaçaram o pedido de dano moral a
título coletivo, diante da ausência de prova do abalo. Ao final, pugnaram pelo acolhimento
das preliminares, o deferimento da assistência judiciária gratuita e de perícia contábil, a
reabertura de prazo para defesa em caso de citação dos herdeiros do réu Odilon, e pela
improcedência dos pedidos ou, sucessivamente, sejam excluídos da condenação para o
ressarcimento ao erário.

Acostou-se certidão de óbito atestando o falecimento do réu Odilon em
29.01.2011 (evento 267).

A União apresentou réplica, pugnando pela procedência da ação e a nulidade
dos contratos (evento 272).

O Ministério Público Federal apresentou réplica às contestações e documentos
(evento 273), requerendo a exclusão do réu Odilon do polo passivo, havendo discordância de
parte dos demais réus (evento 293). No mais, rechaçou as preliminares arguidas pelos réus e,
no mérito, rogou pela procedência dos pedidos.

O réu CONSTANTINO requereu a produção de prova testemunhal, documental,
técnica contábil e engenharia (evento 293).

Os réus VERA e WAGNER, prestaram esclarecimentos adicionais e repisaram o
pedido de provas, anexando documentos, tendo ela requerido sua oitiva em juízo e arrolado
testemunhas (eventos 298, 305 e 332).

Ao Agravo de Instrumento nº 5030088-30.2013.4.04.0000/TRF, interposto pela
ré Vera, foi negado provimento (eventos 299, 301, 306, 308 e 339).

O MPF e o réu CÁSSIO arrolaram testemunhas para oitiva em juízo, este
requerendo a quebra de seu sigilo bancário (eventos 302 e 303).
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Em decisão do evento 309, foi indeferido o benefício da gratuidade judiciária
aos réus Wagner, Paulo e Luiz, bem como a perícia técnica contábil. Por outro lado, foram
deferidas a exclusão do réu Odilon, a perícia em engenharia civil e a prova testemunhal,
sendo postergada a oitiva dos réus.

Foi anexado aos autos pela secretaria ofício procedente do Ministério da
Integração Nacional, no qual se informada a possibilidade formalização de TAC relacionado
ao objeto da controvérsia (evento 326), do qual obteve vista o MPF (evento 391), referindo
posteriormente que não haverá possibilidade de ajustamento (evento 441).

No Agravo de Instrumento nº 5007054-89.2014.4.04.0000/TRF, interposto pelo
réu WAGNER, foi reformada a decisão do evento 309 (eventos 334, 335 e 344), concedendo-
se o benefício da gratuidade judiciária.

O MPF e parte dos réus apresentaram quesitos (eventos 337, 340, 342 e 389).

O réu Wagner requereu o deferimento de outras provas, além de apresentar rol
de testemunhas e documentos (evento 338).

Em decisão interlocutória exarada no evento 345, foi indeferido o benefício da
gratuidade judiciária à ré Vera. Outrossim, na mesma decisão foram rejeitados os embargos
de declaração do evento 333 e indeferido o pedido de denunciação da lide ao Município de
Canela/RS, sendo negado conhecimento às impugnações ao valor da causa.

O Agravo de Instrumento nº 5010641-22.2014.4.04.0000/TRF, interposto pela
ré Vera, teve negado o provimento (eventos 355, 356, 387 e 396), assim como o de nº
5011938-64.2014.4.04.0000/TRF, interposto pelo réu Constantino e outros, (eventos 361,
362, 369 e 390).

Foi decretada a revelia do réu LUIZ, diante da irregularidade de sua
representação processual (evento 370). Posteriormente, apresentou instrumento de procuração
(evento 444).

No evento 400 foi exarada decisão de saneamento e organização do processo,
delimitando os quesitos formulados pelas partes e pelo juízo a serem respondidas pela perita
engenheira designada, além de mantida a revelia do réu LUIZ e o indeferimento da AJG aos
réus Paulo e Luiz.

A AJG foi indeferida em relação aos réus Sandro, Everson, Constantino e Alcyr
(evento 455).

Houve apresentação de Agravo Retido (evento 450), propiciando-se vista ao
autor (evento 473).

A ré Vera declinou do pleito pericial (eventos 443 e 541) e houve impugnação
às propostas de honorários periciais (eventos 426, 447, 451, 472 e 474), sendo acolhido pelo
juízo o valor de R$ 84.240,00, a ser rateado pelos requerentes da perícia em engenharia a
proporção de 1/6 (evento 479).
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Irresignada, a ré Vera interpôs o Agravo de Instrumento nº 5000958-
24.2015.4.04.0000/TRF, sendo mantida a decisão (evento 504).

Na decisão do evento 512, dentre determinações diversas, foram acolhidos
parcialmente os embargos de declaração opostos por parte dos réus (eventos 499 e 503).

Comprovou-se a transferência para conta judicial, pelo BACENJUD, dos
valores bloqueados à ordem deste Juízo no evento 108 (eventos 525 e 535).

Foram rejeitados os embargos de declaração opostos pelos réus Sandro,
Everson, Constantino e Alcyr no evento 532 contra decisão do evento 479 (evento 536).

Houve apresentação de Agravo Retido (evento 570), propiciando-se vista ao
autor (evento 582).

Em decisões interlocutórias (eventos 548 e 592), após não haver sido realizado
pelos réus não detentores do benefício da gratuidade da justiça o depósito dos honorários,
cancelou-se a perícia técnica em engenharia. Outrossim, também se delimitou o rol de
testemunhas indicadas pelas partes a serem ouvidas em juízo, bem como o alcance da prova
documental pretendida pelo réu Wagner no evento 338, restando deferida apenas
parcialmente.

Nos eventos seguintes, foram realizadas as diligências necessárias para o
cumprimento do determinado na decisão retro.

Houve apresentação de Agravo Retido (evento 639), propiciando-se vista ao
autor (evento 694).

Foi indeferido o benefício da gratuidade da justiça ao réu Cássio (eventos 563,
638 e 668).

Em resposta a ofício cuja expedição determinou-se no 592, formaram-se autos
suplementares contendo cópias integrais das contratações enviadas pelo Município de Canela
(evento 734).

Em audiência realizada em 27.08.2015, foram inquiridos os autores que se
fizeram presentes, quais sejam, CONSTANTINO, ALCYR, CÁSSIO, EVERSON, PAULO –
este representando a ré MONTERRY LTDA. -, SANDRO, VERA e WAGNER e realizadas
as oitivas apenas de parte das testemunhas indicadas (Leonel Wasen dos Reis e o Major
Aurivan Chiocheta) (eventos 770, 771 e 809), oportunidade em que feitos diversos
requerimentos, os quais foram apreciados na decisão do evento 774.

Rejeitaram-se os embargos declaratórios opostos pelos réus Constantino
Orsolin, Alcyr Francisco Stacke, Everson Montenegro Rossi e Sandro Cazzanelli (evento
794).
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Nos autos da Precatória nº 145.1.15.0001202-8, que tramitou perante a Comarca
de Dois Irmãos, promoveu-se a ouvida da testemunha Ênio da Silva Pinto 02.09.2015 (evento
867).

Em resposta a ofício cuja expedição determinou-se no evento 774, o Município
de Canela, além de enviar documentos, prestou diversos esclarecimentos, dentre os quais,
acerca da destinação dos valores repassados e sobre a execução dos contratos (evento 901).

Em nova audiência por videoconferência realizada em 19.11.2015, foram
ouvidas as testemunhas Eliseu Lemos Padilha e Ivone Maria Valente (evento 936).

O réu Wagner apresentou manifestação e documentos (evento 955), requerendo
a realização de perícia contábil.

Nos autos da Precatória nº 101/1.15.0001831-2, que tramitou perante a 17ª Vara
Federal do Rio de Janeiro capital, promoveu-se a ouvida da testemunha Fábio do Valle Valgas
da Silva (evento 958).

Nos autos da Precatória nº 0506422-37.2015.4.02.5101, que tramitou perante a
Comarca de Gramado, promoveu-se a oitiva das testemunhas Maria de Lourdes Hencke,
Ágata Vanessa dos Santos da Silva e Gian Libardi (eventos 959 e 960).

Em decisão proferida no evento 961 indeferiu-se nova expedição de ofício, bem
como a inspeção judicial requerida no evento 771.

Irresignado, a réu Constantino e outros interpuseram o Agravo de Instrumento
nº 5006476-58.2016.4.04.0000/TRF, sendo mantida na integralidade a decisão do evento 961
(evento 995).

Nos autos da Precatória nº 041/1.15.0001669-4, que tramitou perante a Comarca
de Canela, promoveu-se a oitiva das testemunhas Alessandro Martins, Adori Cristofolli,
Carina Rodofi Boeira Rizzo, Daniel Schliper, Ditmar Belmann, Douglas A. S. Roos,
Elisabete S. Queiroga, Ivan. C. Hehn, Jean C. M. Spall, Oscar E. Kolhrausch, Paulo h.
Thomazi, Paulo Terra, Rita Daniela de O. de Souza, Ronald E. G. Rodrigues, Silvia P.
Pacheco, Vilmar S. Santos, Willian L. B. Hurtado, Marcia K. Pacheco, Milton C. Wilrich e
Noeli Stopassola Soares, não tendo comparecido e/ou dispensadas as testemunhas Ana
Cristina dos Santos, Ana Paula da Rocha, Sérgio Luiz dos Santos e Inácio de Oliveira,
conforme certificado pela Secretaria (eventos 1031 e 1033).

O processo foi redistribuído para a 4ª Vara Federal, por força da Resolução nº
136/2016, do TRF da 4ª Região (evento 1.129).

Nos autos da Precatória nº 164/1.15.0000807-6, que tramitou perante a Comarca
de Três Coroas, colheu-se o depoimento da testemunha Clari Luís Feier (eventos 1.130 e
1.131).
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Converteu-se o feito em diligência, a fim de se oficiar ao DETRAN/RS, bem
como se abrir prazo às partes para apresentação de razões finais, ao que sobrevieram as
manifestações anexadas nos eventos 1.171 e 1.173 a 1.174 e 1.196, pelos réus, e nos eventos
1.172 e 1.175 pelo MPF e União, respectivamente.

Retornaram os autos conclusos.

Houve nova baixa em diligência no ev. 1.201, a fim de solicitar a juntada de
documentos pelo Ministério da Integração Nacional, pela Secretaria de Obras Públicas do
Município de Canela e pela Delegacia da Receita Federal do Brasil.

Foram juntados documentos nos eventos 1.213 a 1.216 e, após reiteração do
juízo, no ev. 1.226.

O processo foi novamente distribuído a esta 3ª Vara Federal, por força da
Resolução nº 48/2019 do Tribunal Regional Federal da 4ª Região (ev. 1.221).

A pedido da parte ré, foi concedido novo prazo de 15 dias para alegações finais
no ev. 1.247, tendo as partes se manifestado nos eventos 1.263, 1.265, 1.267 e 1.268,
retornando os autos conclusos.

O réu Wagner deduziu pedido de exclusão da lide no ev. 1.271, o que implicou
nova baixa em diligência, com intimação do MPF para manifestação, o que ocorreu no ev.
1.275.

No ev. 1.278 determinou-se a conclusão dos autos para sentença, momento em
que seria deliberado o pedido do ev. 1.271.

É o relatório.

Passo a decidir.

II. FUNDAMENTAÇÃO

1. Preliminares

1.1. Da (i)legitimidade ativa do MPF e da competência do juízo (ev. 221)

Defende a ré Vera que como os recursos federais foram incorporados ao
patrimônio do município, o MPF seria parte ilegítima para mover a ação, o que acarretaria,
inclusive, a incompetência do juízo. Escora sua pretensão no enunciado da súmula nº 209 do
STJ.

Ao passo que a parte ré faz alusão ao enunciado nº 209 das súmulas daquela
Corte, olvida de mencionar o teor do nº 208. Eis o que eles preconizam:

Súmula 208 - Compete  à Justiça Federal processar e julgar prefeito municipal por desvio de
verba sujeita a prestação de contas perante órgão federal
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Súmula 209 - Compete à Justiça Estadual processar e julgar prefeito por desvio de verba
transferida e incorporada ao patrimônio municipal

Cabe anotar que os enunciados são oriundos de julgamentos realizados na seara
penal, embora a lógica neles inserida possa albergar os processos de improbidade
administrativa.

O STJ, através destes enunciados, buscou segregar as hipóteses em que os
municípios necessitam prestar contas perante órgão federal daquelas em que a medida é
desnecessária. Na primeira hipótese, como a questão atrai a competência da União, seria a
Justiça Federal o órgão competente para dirimir a controvérsia, a enaltecer a legitimidade do
órgão ministerial federal.

É este, aliás, o caso dos autos.

As medidas adotadas mediante o uso dos valores transferidos pelo Ministério da
Integração Nacional demandaram submissão ao Tribunal de Contas da União, como se verá,
inclusive, abaixo, a revelar a competência deste juízo.

De mais a mais, a União, intimada, manifestou interesse na lide, o que, por si
só, atrai a competência da Justiça Federal.

Anote-se ainda que o art. 51 da Lei nº 11.775/08, citado pela ré em sua defesa,
foi revogado antes do evento climático. De mais a mais, o fato de se tratar ou não de
transferência obrigatória não altera a submissão das contas a órgão federal, a atrair o interesse
da União.

De qualquer sorte, para estancar qualquer dúvida, cito precedente do Tribunal
Regional Federal da 4ª Região, semelhante ao caso concreto:

ADMINISTRATIVO. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA RECEBIMENTO DA INICIAL.
COMPETÊNCIA FEDERAL. NULIDADE DA PROVA - AFASTAMENTO. INICIAL
RECEBIDA PARA FINS DE PROCESSAMENTO. 1. Reconhecida a competência para
apreciação da demanda, levando em consideração o objeto contemplado na ação de
improbidade, que remete à aplicação de verbas oriundas do Programa de Aceleração do
Crescimento bem ainda do Ministério da Integração Nacional. 2. Do julgamento realizado
pelo Supremo Tribunal Federal, nos autos do Inquérito Policial 3305, há remissão expressa no
sentido de que a conclusão de nulidade da prova não alcança aos acusados destituídos de foro
por prerrogativa de função. 3. A utilização da prova como fundamento da ação foi autorizada
em Inquérito Policial respectivo, sendo que eventual nulidade em sua obtenção deve ser
apresentada ao Juízo onde produzida. 4. A inicial de ação civil pública por ato de improbidade
administrativa deve ser recebida quando presentes indícios suficientes da existência do ato de
improbidade. 5. A lei não exige o enfrentamento exaustivo dos argumentos apresentados na
defesa prévia para que a petição inicial seja recebida. Se assim o fosse, o recebimento da
petição inicial acabaria por representar antecipação de juízo de mérito condenatório, anterior
à instrução, com violação do princípio do devido processo legal. A exaustão de fundamentos,
nesta fase processual, diz com a decisão que encerra a ação pela inexistência de ato de
improbidade ou inadequação da via eleita. 6. Encontrando-se a decisão suficientemente
fundamentada, afastando-se as preliminares alegadas pelas recorrentes, encontrando-se
definida, para fins de recebimento da ação, às condutas imputadas aos agravantes.   (TRF4,
AG 5028995-61.2015.4.04.0000, QUARTA TURMA, Relator LUÍS ALBERTO D'AZEVEDO
AURVALLE, juntado aos autos em 21/10/2015)
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Rejeito, portanto, a preliminar.

1.2. Da lei de improbidade e os agentes políticos – impossibilidade jurídica
do pedido

Ainda que a impossibilidade jurídica do pedido não integre mais as antigas
condições da ação – atuais pressupostos para julgamento do mérito –, examino a preliminar
pelo fato de que o ajuizamento e a contestação terem ocorrido antes do advento do novo
Código de Processo Civil.

Sobre a impossibilidade de aplicação da LIA aos prefeitos e Secretários
Municipais, suscitada pela ré Vera (evento 221), cabe lembrar que o STF, na RCL n.º 2138,
reconheceu que determinados agentes políticos, por estarem regidos por normas especiais,
não podem responder por improbidade administrativa com base naquela norma, mas apenas
por crime de responsabilidade. Contudo, importa salientar que tal julgamento foi proferido
em relação ao Presidente da República, Ministros de Estado, Ministros do Supremo Tribunal
Federal ou Procurador Geral da República (Lei n.º 1.070/50), não havendo qualquer menção
aos prefeitos Municipais (DL n.º 201/67) e Secretários. Esse entendimento inclusive foi
explicitado pela Ministra Ellen Gracie nas Reclamações 5389, 5391 e 5393, ajuizadas por
prefeitos do Estado do Pará, que tinham por objetivo estender a eles os efeitos da decisão da
RLC 2138. Nesse sentido, convém transcrever os seguintes julgados do Superior Tribunal de
Justiça e do TRF da 4ª Região (grifos acrescidos):

ADMINISTRATIVO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA.
NULIDADE DA SENTENÇA AFASTADA. PRESCRIÇÃO. CONTAGEM INDIVIDUALIZADA.
LEI DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. APLICABILIDADE AOS PREFEITOS. – (...) 
Embora o Supremo Tribunal Federal, na Reclamação nº 2138, tenha reconhecido que
determinados agentes políticos, por estarem regidos por normas especiais, não poderiam
responder por atos de improbidade, importa salientar que tal julgamento foi proferido em
relação ao Presidente da República, Ministros de Estado, Ministros do Supremo Tribunal
Federal ou Procurador Geral da República (Lei nº 1.070/50), não havendo qualquer menção
aos Prefeitos Municipais (DL nº 201/67) e Secretários (...). (TRF4, AC 5034541-
74.2014.4.04.7100, QUARTA TURMA, Relator para Acórdão RICARDO TEIXEIRA DO
VALLE PEREIRA, juntado aos autos em 06/12/2019)

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. VIOLAÇÃO DOS ARTS. 165, 458 E 535, DO
CPC. INEXISTÊNCIA. DEVIDO ENFRENTAMENTO DAS QUESTÕES RECURSAIS. AÇÃO
CIVIL PÚBLICA. IMPROBIDADE. LEI DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA.
APLICABILIDADE A PREFEITO MUNICIPAL. SÚMULA 83/STJ. CERCEAMENTO DE
DEFESA, EXISTÊNCIA DE DOLO OU MÁ-FÉ E DESPROPORCIONALIDADE DA PENA
APLICADA. REEXAME DE PROVAS. SÚMULA 7/STJ. (...). 3. Acórdão recorrido em
harmonia com a jurisprudência desta Corte, que entende ser aplicável a Lei de Improbidade
aos prefeitos municipais, não havendo incompatibilidade com o Decreto-Lei 201/67. (...).
(AgRg no AREsp 528.267/MG, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA,
julgado em 02/10/2014, DJe 13/10/2014)

ADMINISTRATIVO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA POR ATO DE IMPROBIDADE
ADMINISTRATIVA. RECURSO ESPECIAL DO RÉU. INEXISTÊNCIA DE AFRONTA AO
ART. 535 DO CPC. DESNECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. AUSÊNCIA DE
IMPUGNAÇÃO A FUNDAMENTO BASILAR DO ACÓRDÃO, O QUE ATRAI A SÚMULA
283/STF. APLICABILIDADE DA LEI Nº 8.429/1992 A PREFEITO MUNICIPAL.
VEICULAÇÃO DE PROPAGANDA INSTITUCIONAL COM OBJETIVO DE PROMOÇÃO
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PESSOAL. VIOLAÇÃO A PRINCÍPIOS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. CONFIGURAÇÃO
DE DOLO GENÉRICO. PRESCINDIBILIDADE DE DANO AO ERÁRIO. COMINAÇÃO DAS
SANÇÕES. REDIMENSIONAMENTO. (...). 3. O aresto impugnado está em consonância com a
jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e do Supremo Tribunal Federal, no sentido de
que a Lei nº 8.429/1992 é aplicável aos Prefeitos Municipais, não cabendo falar em
incompatibilidade com o Decreto-Lei nº 201/1967. (...). (REsp 1114254/MG, Rel. Ministro
SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 24/04/2014, DJe 05/05/2014)

É, portanto, de se rejeitar a alegação.

1.3. Da formação do polo passivo

Defende a ré Vera que o Município de Canela deve integrar o polo passivo.

Rezava o art. 47 do CPC/1973, vigente quando do ajuizamento da ação, o
seguinte sobre o litisconsórcio passivo:

Art. 47. Há litisconsórcio necessário, quando, por disposição de lei ou pela natureza da
relação jurídica, o juiz tiver de decidir a lide de modo uniforme para todas as partes; caso em
que a eficácia da sentença dependerá da citação de todos os litisconsortes no processo.

Ainda que o dispositivo confundisse litisconsórcio necessário e unitário, ele foi
aperfeiçoado no novo CPC, notadamente no art. 114, que prega que “o litisconsórcio será
necessário por disposição de lei ou quando, pela natureza da relação jurídica controvertida,
a eficácia da sentença depender da citação de todos que devam ser litisconsortes”.

Frente a este panorama, inexiste nenhum elemento nos autos que exija a
presença do Município de Canela no polo passivo do feito. Ora, além de inexistir pedido
contra ele, ele não ocupa papel relevante no deslinde do feito, pois o cerne da controvérsia
está em aferir se os réus indicados na inicial agiram de forma proba no deslinde dos contratos.

Destaque-se ainda que a parte ré faz alusão a precedente de ação civil pública
envolvendo SUS (fl. 24 do ev. 221), o que não guarda nenhuma sintonia com o caso dos
autos.

1.4. Inexistência de ilícito

A ré Vera ainda defende a inexistência de ilícito civil e a falta de tipicidade da
conduta.

Ocorre, contudo, que a análise da existência ou não de ilícito remete-se ao
mérito da controvérsia, já tendo, em momento apropriado, sido recebida a inicial, o que foi
confirmado pela Corte Recursal, a denotar a existência de indícios da prática.

Quanto à tipicidade da conduta, o MPF descreve minuciosamente o que ele
reputa ter ocorrido no caso concreto, indicando com precisão a atuação de cada réu. Destarte,
como os tipos da lei de improbidade são abertos e exemplificativos (art. 9º a 11), não há, tal
como na seara penal, uma necessária adequação precisa a alguma das condutas expostas nos
incisos dos dispositivos citados.
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1.5. Inépcia da inicial

A ré Vera, por fim, sustenta ser inepta a inicial por inexistir narrativa da conduta
imputada a ela; já o réu Wagner (ev. 249) sustenta a inépcia da inicial pelo equívoco no valor
apontado pelo MPF como prejuízo ao Erário, mormente por haver valores ainda depositados,
sem uso pela administração. Anota também que a inépcia emerge também da não alocação no
polo passivo de Luiz Fernando Tomazelli, procurador do município que também respaldou
prorrogações dos contratos.

Sobre o tema, o art. 295 do CPC/73 previa o seguinte:

Art. 295. (...)

Parágrafo único. Considera-se inepta a petição inicial quando:

I - lhe faltar pedido ou causa de pedir;

II - da narração dos fatos não decorrer logicamente a conclusão;

III - o pedido for juridicamente impossível;

IV - contiver pedidos incompatíveis entre si.

A leitura da inicial não revela o quadro de inépcia defendido pela requerida
Vera. Em verdade, o MPF descreve minuciosamente os fatos imputados a ela, enquadrando-a
nos itens A.1 e C.1 da inicial. No primeiro, ele aduz que a ré elaborou o laudo que
fundamentou o AVADAN, o qual, em tese, contemplaria área não atingida pelo desastre
natural; no segundo há alusão, na mesma linha do item anterior, de suposta inclusão no laudo
elaborado pela requerida de ponte que não teria sido avariada pelo tornado.

Assim, há descrição clara e precisa da conduta atribuída à ré, não havendo
nenhum empecilho para o exercício do direito de defesa, o que me leva a rejeitar a preliminar.

Quanto à preliminar do réu Wagner, suas alegações não se enquadram em
nenhuma das hipóteses do art. 295. É dizer, o que existe, no primeiro ponto levantado, é uma
discordância com o valor pleiteado pelo MPF, o que será debatido no mérito, não havendo
falar em inépcia da inicial. Quanto à inclusão de outro réu, como não se trata de litisconsórcio
necessário, não há como um dos demandados exigir a presença de um terceiro no polo
passivo. Ademais, se houve alguma falha do MPF na composição do polo passivo – tanto que
o citado procurador foi réu na ação penal, ajuizada posteriormente a esta demanda -, isso não
interfere em nada no julgamento daqueles que integram a demanda.

Assim, rejeito as preliminares.

1.6. Da denunciação à lide

Sustentam os réus Constantino, Santo, Alcyr e Everson que o Estado do Rio
Grande do Sul deve ser denunciado à lide, “eis que todos os fatos descritos na denúncia,
estão umbilicalmente ligados às Ações dos integrantes da Defesa Civil do Governo do
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Estado”.

A preliminar é confusa, pois os réus pretendem alocar no polo passivo da
demanda um ente da federação, sob a alegação de que agentes da Defesa Civil do Estado
tomaram as rédeas da situação. Eles não indicam na preliminar quem seria o responsável
pelos atos e como ele os teria praticados.

Além disso, não se pode olvidar que, pelo CPC/1973, a denunciação à lide
ganhava relevo em três hipóteses:

Art. 70. A denunciação da lide é obrigatória:

I - ao alienante, na ação em que terceiro reivindica a coisa, cujo domínio foi transferido à
parte, a fim de que esta possa exercer o direito que da evicção lhe resulta;

II - ao proprietário ou ao possuidor indireto quando, por força de obrigação ou direito, em
casos como o do usufrutuário, do credor pignoratício, do locatário, o réu, citado em nome
próprio, exerça a posse direta da coisa demandada;

III - àquele que estiver obrigado, pela lei ou pelo contrato, a indenizar, em ação regressiva, o
prejuízo do que perder a demanda.

Os demandados, contudo, sequer indicam qual hipótese se aplicaria ao caso, não
havendo, de qualquer sorte, nenhuma relação entre o caso concreto e aquilo constante nos
incisos citados.

Ao fim e ao cabo, o pedido não veio escorado em elementos mínimos de fato e
de direito, o que, à luz de todo o narrado, me leva a rejeitá-lo.

2. Mérito

- ASPECTOS GERAIS DA IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA

Em relação à organização do Estado, o legislador constituinte estabeleceu
capítulo próprio (VII) para tratar especificamente sobre a Administração Pública. E já no
caput do artigo 37, primeiro dispositivo do capítulo, estabeleceu que ela obedecerá "aos
princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência".

Como leciona José Afonso da Silva (Curso de Direito Constitucional Positivo,
33ª edição, Malheiros: São Paulo, 2010, p. 666), tais princípios devem orientar a prática dos
atos administrativos e, ao mesmo tempo, garantir a adequada administração, "que se
consubstancia na correta gestão dos negócios públicos e no manejo dos recursos públicos"
de acordo com o interesse coletivo.

Dentre os princípios, destaca-se, notadamente para subsidiar a ação em apreço,
o da moralidade, positivado em norma constitucional pátria pela primeira vez, do qual emerge
a probidade administrativa. A moralidade tem sua origem vinculada "à noção de desvio de
poder" (TAVARES, André Ramos. Curso de Direito Constitucional. 10ª Ed. - São Paulo:
Saraiva, 2012, fl. 1338), nascendo do princípio da legalidade, mas dele diferindo ao
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acrescentar a legitimidade do Direito à sua formação. Ou seja, não basta a atenção à
legalidade formal, devendo-se sempre perquirir as razões da formação do ato, notadamente se
ele atende ao ideal de lealdade, ética e boa-fé.

Nesta linha, estabeleceu o legislador constituinte o seguinte no § 4º do
dispositivo antes citado:

(...) § 4º. 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 prevista em lei, sem prejuízo da ação penal cabível.

Ainda que ofertada razoável margem ao legislador ordinário, como já explanado
alhures, o dispositivo constitucional já teve o condão de estabelecer as penalidades cabíveis
mínimas, delegando a forma e gradação. Destaque-se, no entanto, que não há ofensa à
Constituição com a fixação de outras penalidades na lei ordinária - como é o caso da multa
civil, p.e. -, já que a norma constitucional, visando a evitar que a ação de improbidade tivesse
seus efeitos mitigados por meio da legislação ordinária, já fixou, no mínimo, que deve a lei
prever as penas acima estampadas. Neste sentido:

IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. CONFIGURAÇÃO. PREFEITURA MUNICIPAL.
MÁFIA DAS AMBULÂNCIAS. LICITAÇÃO FRAUDULENTA. CARTA CONVITE.
IRREGULARIDADES. OFENSA AOS PRINCÍPIOS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA.
SANÇÃO. PROPORCIONALIDADE. PROIBIÇÃO DE PROTEÇÃO DEFICITÁRIA. (...) 12.
Inexiste inconstitucionalidade material das multas aplicadas, posto que a previsão
constitucional expressa no art. 37, §4º, limita-se a indicar um conteúdo mínimo, ou seja,
descreve as sanções que obrigatoriamente devem ser reproduzidas pela legislação ordinária, o
que não importa em qualquer modo de limitação ao poder discricionário do legislador de
prever outras cominações, em homenagem ao ideal de repressão à desonestidade e o fim maior
de preservação do interesse público que justificaram a edição da Lei 8.429/92.   (TRF4, AC
5060741-30.2014.404.7000, TERCEIRA TURMA, Relator FERNANDO QUADROS DA SILVA,
juntado aos autos em 16/07/2015)

Portanto, a ação de improbidade administrativa, de cunho civil, regulada e
delimitada pela lei nº 8.429/92, tem por escopo servir como instrumento a propiciar a eficácia
necessária ao princípio constitucional da moralidade, enfrentando, por intermédio de suas
sanções, toda conduta que se acople às ações descritas nos artigos 9, 10 e 11 da Lei antes
citada.

Pontue-se que, diante deste panorama normativo, a atitude proba não decorre de
obediência à mera recomendação ou mesmo do agir embasado na consciência individual,
fruto tão somente do livre-arbítrio, a autorizar alternatividade e faculdade de escolha. Para
muito além, volta-se a sublinhar, conflagra conduta extraída do princípio jurídico inserto no
art. 37, caput, da CF, que incide, com a densidade normativa que possui, vinculando o agir do
agente público e terceiro que venham a praticar atos de gestão ou administrativos.

Evidentemente, portanto, que, aqui, não se está a afirmar que a moralidade que
ora se cuida confunde-se com a moral comum. Sob tal enfoque e destacando a importância de
se adotar uma definição jurídica suficientemente válida para a moralidade administrativa, é
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irrepreensível o ensinamento de Márcio Cammarosano (O princípio constitucional da
moralidade e o exercício da função administrativa. Editora Fórum: Belo Horizonte, 2006. p.
37):

(...) o conceito de moralidade administrativa, como condição de validade dos atos da
Administração Pública, não pode ser pura e simplesmente associado a concepções morais
supostamente prevalentes na sociedade, terreno minado, areia movediça, que em nada se
assemelha aos preceitos de direito positivo que devem presidir um Estado democrático.
Terreno minado incompatível com as exigências de 'tipicidade ou de predeterminação formal
no mundo do Direito', 'corolário da bilateralidade atributiva', na lição de Miguel Reale.

É bem verdade que o direito positivo está repleto de normas que se utilizam de conceitos
jurídicos indeterminados, retirados do mundo da cultura e dos valores, de sorte que o
intérprete dessas normas não pode voltar as costas para dados que deve recolher desses
mesmos mundos para fixar seu sentido e alcance, bem como para avaliar situações de fato,
detectando quais delas ficam sob a incidência dessas mesmas normas. Mas uma coisa é
interpretar normas que desses conceitos se valem, e que deles não podem abusar, e outra bem
diferente é recolher de ordens normativas não jurídicas supostas normas de comportamento
que se queira aplicar como se jurídicas tivessem passando a ser por força do princípio
constitucional da moralidade.

Prossegue ele em seu magistério (Op. Cit. Fl. 89):

O princípio da moralidade administrativa, para nós, é constituído por uma constelação de
valores juridicizados - não todos - e intimamente relacionados, sim, com a liberdade de querer
e agir, de determinar-se, que a ordem jurídica assegura, aqui e acolá, de forma explícita ou
implícita, a agentes públicos. Essa liberdade, observados os limites extraíveis do mundo
normativo e das circunstâncias do mundo fenomênico, do caso concreto, diz respeito ao
exercício de competência discricionária. Mas o agente público, como homem, é um ser livre. E
o poder determinar-se a si próprio pode levá-lo também a, conscientemente, violar o Direito
em face do exercício de competência vinculada. A pretexto, pois, de exercitar competências,
quer discricionárias, quer vinculadas, o agente público pode violar a ordem jurídica
simplesmente. Mas pode violá-la em circunstâncias tais que seu agir não se faz apenas
inválido, mas ofensivo à moralidade administrativa.

Não se trata de mera discussão doutrinária, pois a resolução da lide passa,
inevitavelmente pela aferição da ocorrência ou não de conduta tida como violadora ou
ofensiva ao princípio da moralidade administrativa. De fato, sobre os seus contornos
jurídicos, em julgamento proferido pela Segunda Turma do Supremo Tribunal Federal, vale
destacar trecho do judicioso voto da lavra do Ministro Teori Zavascki:

(...) a moralidade, tal como erigida na Constituição - como princípio da Administração
Pública (art. 37) e como requisito de validade dos atos administrativos (art. 5º, LXXIII) -, não
é, simplesmente, um puro produto do jusnaturalismo, ou da ética, ou da moral, ou da religião.
É o sistema de direito, o ordenamento jurídico e, sobretudo, o ordenamento jurídico-
constitucional a sua fonte por excelência, e é nela que se devem buscar a substância e o
significado do referido princípio. É certo que os valores humanos, que inspiram o
ordenamento jurídico e a ele subjazem, constituem, em muitos casos, inegavelmente, a
concretização normativa de valores retirados da pauta dos direitos naturais, ou do patrimônio
ético e moral consagrado pelo senso comum da sociedade. Sob esse aspecto, há, sem dúvida,
vasos comunicantes entre o mundo da normatividade jurídica e o mundo normativo não
jurídico (natural, ético, moral), razão pela qual esse último, tendo servido como fonte
primária do surgimento daquele, constitui também um importante instrumento para a sua
compreensão e interpretação. É por isso mesmo que o enunciado do princípio da moralidade
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administrativa - que, repita-se, tem natureza essencialmente jurídica - está associado à gama
de virtudes e valores de natureza moral e ética: honestidade, lealdade, boa-fé, bons costumes,
equidade, justiça. São valores e virtudes que dizem respeito à postura do agente
administrativo, a evidenciar que os vícios do ato administrativo por ofensa à moralidade são
derivados de causas subjetivas com a intimidade de quem o edita: as suas intenções, os seus
interesses, a sua vontade. Ato administrativo moralmente viciado é, portanto, um ato
contaminado por uma forma especial de ilegalidade: a ilegalidade qualificada por elemento
subjetivo da conduta do agente que o pratica. Estará atendido o princípio da moralidade
administrativa quando a força interior e subjetiva que impulsiona o agente à prática do ato
guardar adequada relação de compatibilidade com os interesses públicos a que deve visar a
atividade administrativa. Se, entretanto, essa relação de compatibilidade for rompida - por
exemplo, quando o agente, ao contrário do que se deve razoavelmente esperar do bom
administrador, for desonesto em suas intenções, for desleal para com a Administração
Pública, agir de má-fé para com o administrado, substituir os interesses da sociedade pelos
seus interesses pessoais -, estará concretizada ofensa à moralidade administrativa, causa
suficiente de nulidade do ato. A quebra da moralidade caracteriza-se, portanto, pela
desarmonia entre a expressão formal (= a aparência) do ato e a sua expressão real (= a sua
substância), criada e derivada de impulsos subjetivos viciados quanto aos motivos, ou à causa,
ou à finalidade da atuação administrativa. É por isso que o desvio de finalidade e o abuso de
poder (vícios originados da estrutura subjetiva do agente) são considerados defeitos
tipicamente relacionados com a violação à moralidade. Pode-se afirmar, em suma, que a lesão
ao princípio da moralidade administrativa é, rigorosamente, uma lesão a valores e princípios
incorporados ao ordenamento jurídico, constituindo, portanto, uma injuridicidade, uma
ilegalidade lato sensu. Todavia, é uma ilegalidade qualificada pela gravidade do vício que
contamina a causa e a finalidade do ato, derivado da ilícita conduta subjetiva do agente. (STF,
RE 405386, relatora Min. ELLEN GRACIE, relator p/ Acórdão Min. TEORI ZAVASCKI,
Segunda Turma, julgado em 26/02/2013, DJe-057 DIVULG 25-03-2013 PUBLIC 26-03-2013
EMENT VOL-02685-01 PP-00001).

Assim, presentes as nuances do que se compreende, validamente, por
moralidade administrativa, eleva-se a importância da ação de improbidade administrativa
como instrumento jurídico que, necessariamente, deve impor-se como técnica processual apta
a propiciar aos seus legitimados o acesso à ordem jurídica justa, na perspectiva da obtenção
de uma resposta judicial legítima sob o enfoque não só jurídico, mas, ainda, político-social.

A questão posta aos autos, portanto, possui dimensão maior, considerando,
dessa forma, o viés interpretativo adotado e a importância dos valores em jogo, a significar
que o processo judicial deve propiciar a justa tutela ao direito material que a Lei nº 8.429/92
buscou assegurar (probidade dos atos emanados dos agentes públicos e terceiros que o façam
no exercício da função/atividade administrativa).

- DA ALEGAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE DA LEI Nº
8.429/92

Antes de ingressar na matéria de fundo, impõe-se tratar sobre a
constitucionalidade da lei nº 8.429/92, questionada no evento 221.

A alegação da ré Vera alcança tanto aspectos formais da lei, como materiais.

A lei, contudo, é formalmente constitucional, como assentou o STF na ADI
2.182, conforme ementa que segue:
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AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. 1. QUESTÃO DE ORDEM: PEDIDO
ÚNICO DE DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE FORMAL DE LEI.
IMPOSSIBILIDADE DE EXAMINAR A CONSTITUCIONALIDADE MATERIAL. 2. MÉRITO:
ART. 65 DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. INCONSTITUCIONALIDADE FORMAL DA
LEI 8.429/1992 (LEI DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA): INEXISTÊNCIA. 1. Questão
de ordem resolvida no sentido da impossibilidade de se examinar a constitucionalidade
material dos dispositivos da Lei 8.429/1992 dada a circunstância de o pedido da ação direta
de inconstitucionalidade se limitar única e exclusivamente à declaração de
inconstitucionalidade formal da lei, sem qualquer argumentação relativa a eventuais vícios
materiais de constitucionalidade da norma. 2. Iniciado o projeto de lei na Câmara de
Deputados, cabia a esta o encaminhamento à sanção do Presidente da República depois de
examinada a emenda apresentada pelo Senado da República. O substitutivo aprovado no
Senado da República, atuando como Casa revisora, não caracterizou novo projeto de lei a
exigir uma segunda revisão. 3. Ação direta de inconstitucionalidade improcedente. (ADI 2182,
Relator(a):  Min. MARCO AURÉLIO, Relator(a) p/ Acórdão:  Min. CÁRMEN LÚCIA,
Tribunal Pleno, julgado em 12/05/2010, DJe-168 DIVULG 09-09-2010 PUBLIC 10-09-2010
EMENT VOL-02414-01 PP-00129 RTJ VOL-00218-01 PP-00060)

Note-se que a decisão do STF foi proferida muito antes da defesa da requerida,
momento em que a Corte Constitucional já tinha colocado um ponto final no tema.

Quanto aos aspectos materiais, a defesa da ré sustenta que a lei não poderia
alcançar servidores municipais e estaduais.

Sem razão, contudo.

Ainda que os aspectos materiais da lei nº 8.429/92 venham a ser objeto de
exame nos autos da ADIN 4295, Relator Ministro Marco Aurélio, movida pelo Partido da
Mobilização Nacional - PMN perante o Supremo Tribunal Federal – STF, como o processo
não foi ainda apreciado, não obstante o ingresso em 2009, passo ao exame do ponto.

O art. 37, parágrafo 4º, da CF/88, estatui o seguinte:

Art. 37. A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos
Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de legalidade,
impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência e, também, ao seguinte:

(...)

§ 4º Os atos de improbidade administrativa importarão a suspensão dos direitos políticos, a
perda da função pública, a indisponibilidade dos bens e o ressarcimento ao erário, na forma e
gradação previstas em lei, sem prejuízo da ação penal cabível.

O legislador constituinte, após delinear algumas penalidades condizentes com a
infração à moralidade pública, delegou a tarefa de regular o tema ao legislador ordinário.
Ainda que o dispositivo não seja categórico sobre a quem compete legislar sobre o tema, não
há como cogitar que questões afetas à probidade no trato da coisa pública possam ser
reguladas de forma diferente pela União, Estados e Municípios. É dizer, cabe à União tratar
sobre o tema exatamente para evitar que deveres morais possam ser regulados de forma
distinta por entes da federação
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Ademais, tratando-se de lei sancionadora de ilícitos civis e político-
administrativos, que busca proteger a Administração Pública contra atos lastreados em
condutas ímprobas e antijurídicas, que importem prejuízo ao Erário, enriquecimento ilícito do
agente ou ofendam os princípios da Administração, é impositivo uma regulação equânime,
que não destoa a depender da região do país.

Portanto, diante dos argumentos apresentados, rejeito o arguido pela ré.

- DO CASO CONCRETO, DA ORGANIZAÇÃO DA SENTENÇA E DOS
CRITÉRIOS DE ANÁLISE DA PROVA

O caso dos autos envolve basicamente os contratos nº 140/2010, 141/2010 e
152/2010, firmados pelo MUNICÍPIO de CANELA e pela empresa MONTERRY
MONTAGEM E STANDS LTDA ME, segundo elementos colhidos no âmbito do Inquérito
Civil Público n.º 1.29.002.000122/2011-7.

Busca, em suma, o MPF a declaração de nulidade e cancelamento das referidas
avenças e a condenação dos réus CONSTANTINO ORSOLIN, VERA ROSANE
GONÇALVES MADEIRA, SANDRO CAZZANELI, ALCYR FRANCISCO STACKE,
EVERSON MONTENEGRO ROSSI, WAGNER ADILSON KOCH e CÁSSIO DE ABREU
pela prática dos atos de improbidade previstos nos artigos 10 e 11 da lei nº 8.429/92 às penas
do art. 12, II e III da referida lei, notadamente o ressarcimento do dano na ordem de R$
7.000.0000,00, a perda da função pública, a suspensão dos direitos políticos por oito anos, o
pagamento de multa civil e a proibição de contratar com o Poder Público por cinco anos.

Pretende ainda a condenação das requeridas MONTERRY MONTAGEM DE
STANDS LTDA, LUIZ ALBERTO GONZALEZ RIBAS, ODILON CAMPELLO
ECHEVERRI E PAULO VANDERLON CAMPELLO ECHEVERRI pela prática dos atos do
art. 9º da lei nº 8.429/92, com condenação à devolução dos valores acrescidos ilicitamente aos
seus patrimônios, ressarcimento de R$ 7.000.000,00, suspensão dos direitos políticos por 10
anos, pagamento de mula civil e proibição de contratar com o Poder Público também por 10
anos.

Por fim, almeja a condenação de todos os requeridos ao pagamento por danos
morais coletivos.

A questão, contudo, é extremamente complexa, seja pelo número de réus
envolvidos, seja pelas nuances que cercam as imputações feitas pelo MPF, seja ainda pela
alargada gama de provas produzidas. Basta ver que, neste momento, o processo tem mais de
1.280 eventos, documentos que ultrapassam as dezenas de milhares de folhas e depoimentos
que alcançam mais de 10 horas de duração.

É preciso, portanto, a fim de se proferir uma sentença que albergue, na medida
do possível, todas as alegações feitas e alcance todas as provas produzidas, um delineamento
preciso dos fatos controversos, a fim de que a análise seja segregada em itens, evitando o
atropelo de informações e permitindo uma organizada concatenação de ideias, ainda que isso
imponha, em determinados momentos, uma certa repetição de argumentos porventura
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lançados em ponto pretérito examinado. Ademais, a sentença segue a forma de organização
dos pedidos deduzidos na inicial, inclusive para facilitar a exposição das ideias e a leitura das
partes envolvidas.

Dito isso, impende, de início, deduzir um breve resumo das vicissitudes que
cercaram os contratos em debate, para que, então, se possa ingressar no tema de fundo,
voltado à apuração da existência ou não de prática ímproba. Ademais, esmiuçar os contratos e
os seus procedimentos prévios serve neste momento para evitar que em cada tópico seja
necessário retomar a análise das vicissitudes de cada avença.

Pois bem. Como se infere do PROCADM2 do ev. 01, o Inquérito Civil Público
foi instaurado pelo MPF a partir de ofício enviado pelo Ministério Público Estadual, dando
conta de possível malversação de verbas federais (fl. 04).

Tudo começou em 21 de julho de 2010, quando o Município de Canela foi
atingido por fortes chuvas e um tornado, o que gerou graves prejuízos. Diante disso, o réu
Constantino, prefeito do Município de Canela, declarou situação de emergência no dia
23/07/2010, por meio do Decreto Executivo nº 5.858/10, constante na fl. 12 do ANEXO3. Em
seguida, conforme fl. 26 do ANEXO6, o Município requereu ao Ministério da Integração
Nacional recursos na ordem de R$ 7.000.000,00 para minimizar os prejuízos à população, o
que foi atendido por aquele órgão, que fez dois repasses, um de R$ 2.000.000,00, conforme
Portaria nº 888/2010 do Ministério da Integração Nacional (fl. 120 do ANEXO6), empenhado
em 27/09/2010 (fl. 115 do ANEXO6) e transferido em 13/10/2010 (fl. 68 do ANEXO5), e
outro de R$ 5.000.000,00, conforme Portaria nº 916/2010 daquele ministério (fl. 136 do
ANEXO6 do ev. 01), disponibilizado em 20/10/2010 (fl. 132).

Na posse destes recursos, o Município de Canela firmou os três contratos
controversos, de nº 140/2010, 141/2010 e 152/2010, em relação aos quais passo a deliberar
abaixo.

Outro ponto relevante para já deixar pontuado é sobre a análise das provas.

Não se pode perder de vista que a instrução processual visa a desanuviar fatos
ocorridos no passado, não se podendo exigir que o provimento jurisdicional seja assentado
em absoluta certeza sobre os fatos debatidos, muito embora a meta, ou melhor, o objetivo,
seja chegar o mais perto possível disto. O decurso do tempo, a percepção individual dos fatos
por cada testemunha, entre outros pontos, não permitem, por óbvio, uma conclusão imune a
dúvidas da realidade fática trazida à baila nos autos. Busca-se com o processo, em verdade, a
maior certeza possível, que advém da imersão do magistrado em toda a prova produzida,
cabendo a análise guiar-se tanto pelo indubitável, como pelo plausível e o verossímil.

Cabe ponderar, inclusive, que a convicção do julgador a partir das provas
colhidas pode apresentar maior ou menor grau de certeza. Usualmente, utilizam-se dois
padrões principais, notadamente o de preponderância da prova, usado na esfera cível, e o da
prova além da dúvida razoável, que guia a esfera criminal notadamente por envolver o direito
de liberdade do cidadão. No âmbito das ações de improbidade administrativa, ganha força o
uso de uma terceira corrente, de viés intermediário, que admite juízo condenatório quando a
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prova é clara e convincente, uma vez que a ação de improbidade impõe punições tanto de
índole patrimonial (ressarcimento do dano, p.e.), como penal (suspensão dos direitos
políticos, p.e.), devendo o grau de convicção respaldar também as penas aplicáveis.

O Egrégio Tribunal Regional Federal da 4ª Região já teve oportunidade de
deliberar sobre a matéria nos Embargos Infringentes nº 2003.71.00.021539-3, SEGUNDA
SEÇÃO, Relator CARLOS EDUARDO THOMPSON FLORES LENZ, D.E. 22/04/2014,
quando lançou mão de tal teoria, defendida na doutrina de Danilo Knijnik.

Passo ao exame da controvérsia.

- DA SITUAÇÃO DO RÉU LUIZ ALBERTO GONZALEZ RIBAS

Antes, porém, de ingressar na análise de cada um dos itens ventilados, é
possível de pronto já afastar a responsabilidade de um dos réus indicados na inicial. Com
efeito, o demandado LUIZ ALBERTO GONZALEZ RIBAS - assim como ODILON
CAMPELLO ECHEVERRI, falecido em 29/01/2011, conforme informação da carta
precatória do ev. 83, em relação ao qual a inicial sequer foi recebida, tendo sido
expressamente excluído no ev. 309 -, era sócio da Monterry Montagem de Stands Ltda na
época dos fatos, de modo que integra o polo passivo EXCLUSIVAMENTE por ser quotista
da empresa investigada.

Com efeito, ao longo de toda a inicial não foi atribuído a ele nenhum tipo de
participação nos alegados atos ímprobos apontados pelo MPF. Não há sequer indício ou
sugestão de que ele tenha participado dos atos ou mantido qualquer contato com o município,
figurando no polo passivo unicamente por ser sócio da empresa e, diante disso, ter, em tese,
se beneficiado dos aventados atos ímprobos.

A lei de improbidade, no entanto, não comporta este tipo de responsabilidade de
cunho objetivo, ou seja, sem participação dolosa ou, excepcionalmente, por meio de culpa
grave, conforme hipótese do art. 10 da lei de regência, nos fatos tidos como ímprobos. Neste
sentido:

ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL AÇÃO CIVIL PÚBLICA. IMPROBIDADE
ADMINISTRATIVA. CUMULAÇÃO INDEVIDA DE CARGOS PÚBLICOS. ANÁLISE DOS
ELEMENTOS CARACTERIZADORES DO ATO DE IMPROBIDADE. INCIDÊNCIA DA
SÚMULA 7/STJ. 1. A configuração dos atos de improbidade administrativa previstos no art.
10 da Lei de Improbidade Administrativa (atos de improbidade administrativa que causam
prejuízo ao erário), à luz da atual jurisprudência do STJ, exige a presença do efetivo dano ao
erário (critério objetivo) e, ao menos, culpa, o mesmo não ocorrendo com os tipos previstos
nos arts. 9º e 11 da mesma Lei (enriquecimento ilícito e atos de improbidade administrativa
que atentam contra os princípios da administração pública), os quais se prendem ao elemento
volitivo do agente (critério subjetivo), exigindo-se o dolo. 2. Rever as conclusões do Tribunal
de origem sobre a existência de dolo na conduta do agente, bem como os elementos que
ensejaram os atos de improbidade implica o reexame dos elementos fático-probatórios, o que
não é possível pela via eleita (Súmula 7/STJ). 3. Agravo regimental a que se nega provimento.
(AgRg no AREsp 666.459/SP, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado
em 23/06/2015, DJe 30/06/2015)
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É o que dispõe também a doutrina. Com efeito, Waldo Fazzio Júnior, acerca do
tema, esclarece o seguinte (Improbidade Administrativa: doutrina, legislação e jurisprudência.
3ª ed. - São Paulo: Atlas, 2015, fl. 136):

Estendendo este fundamento penal para o plano dos atos de improbidade para que se
considere um ato como passível de sofrer sanções, não é suficiente a existência da conexão
causal objetiva (entre a ação [ou omissão] e o resultado), nem sua subsunção típica (num
artigo da Lei nº 8.429/92). É imprescindível a culpabilidade (culpa lato sensu) do agente
público. Não se pune com fulcro em responsabilidade objetiva.

Sobre a participação de terceiros nos atos de improbidade, como admite o art. 3º
da lei de regência, cabe registrar a doutrina de José dos Santos Carvalho Filho (Manual de
Direito Administrativo. 25 ed. - São Paulo: Atlas: Saraiva, 2012, p. 1068), que sequer admite
a ação culposa:

A conduta ímproba não é genericamente a de prestar auxílio ao agente, mas sim a de induzir
ou concorrer. O sentido de induzir é o de instilar, plantar, incutir em outrem a ideia do ilícito
(que antes não existia); concorrer, por sua vez, significa participar do ilícito, prestando auxílio
material ao agente. Tendo-se referido apenas a tais condutas não constitui ato de improbidade
o fato de o terceiro instigar o agente à prática do ilícito; instigar, como se sabe, tem o sentido
de incentivar, fomentar, estimular o agente (que já preordenara o ilícito). Tratando-se de
condutas suscetíveis de punição, não podem os termos que as expressam ser objeto de
interpretação ampliativa.

O terceiro, quando beneficiário direto ou indireto do ato de improbidade, só
pode ser responsabilizado por ação dolosa, ou seja, quando tiver ciência da origem ilícita da
vantagem. Comportamento culposo não se compatibiliza com a percepção de vantagem
indevida, muito menos a conduta sem culpa alguma.

Ora, qualquer pessoa física pode ser sócia de uma pessoa jurídica, o que não
exige sequer algum tipo de atuação nela. Nesta linha, se uma empresa está envolvida em atos
que ofendem a moralidade administrativa, não há promover uma automática relação que
impinja responsabilidade aos titulares de suas quotas. Apenas a demonstração precisa de
atuação da pessoa física em relação ao alegado ato ímprobo em que a pessoa jurídica está
envolvida pode redundar em responsabilização.

É de se destacar que não só a petição inicial não imputou nenhum fato concreto
ao sócio da empresa, como o arcabouço probatório não trouxe nada de significativo. Com
efeito, quanto ao demandado LUIZ não foi produzida nenhuma prova que revelasse algum
benefício ou participação na questão.

Destaco, outrossim, que a conclusão não se estende ao réu PAULO
VANDERLON CAMPELLO ECHEVERRI, que, além de administrador da empresa, teve
papel atuante na relação com o Município de Canela.

Assim, considerando que não foram atribuídos a ele atos de indução ou
concorrência com os agentes públicos com finalidade escusa, tampouco há dolo em eventual
percepção de benefício, ainda que indireto, decorrente dos fatos descritos na inicial, de pronto
é possível desacolher a pretensão direcionada ao requerido LUIZ ALBERTO GONZALEZ
RIBAS.
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Dito isso, passo ao exame dos pontos levantados na inicial.

 2.1. Contrato nº 140/2010:

Cuida-se de contrato assinado em 21/10/2010, constante às fls. 23-28 do
ANEXO3 do ev. 01, no valor de R$ 350.000,00, cujos objetos são:

O valor de R$ 335.840,00 contemplaria o primeiro serviço citado, e o valor de
R$ 14.160,00 o segundo. O item 2.2 da avença especificou as condições de pagamento,
ficando previsto o término em 165 dias.

Os documentos do ev. 1.214 indicam como se deu o passo a passo até a
assinatura do contrato, o que passo a examinar.

O contrato decorre do Processo Administrativo nº 9.328/10, em que assentada a
dispensa de licitação. O processo foi iniciado em 14/10/2010 (fl. 02 do PROCADM2 do ev.
1.214), tendo sido instruído com ofícios enviados às empresas Monterry (fls. 03-04), Benedet
Pavimentações (fls. 05-06) e Glassystem Montagem e Construções (fls. 07-08) solicitando
orçamentos. As três empresas apresentaram orçamentos (fls. 09-11). Em seguida, em
13/10/2010, o réu Alcyr solicitou por meio do expediente das fls. 37-44 autorização para
contratação direta da empresa Monterry. Há também pedido assinado pela ré Vera em 13/10
de contratação dos serviços de engenharia para recuperação da Rua Rodolfo Schlieper (fl. 55
do PROCADM4).

No mesmo dia 13/10/2010 o réu Constantino solicitou parecer jurídico sobre o
pedido (fl. 56 do PROCADM4). O réu Everson, em parecer também do dia 13/10, requereu a
apresentação de novas informações pela Secretaria de Obras, notadamente voltadas aos
motivos da escolha do fornecedor (fls. 57-59). Em 14/10/2010, o réu Alcyr justificou os
motivos de contratação da empresa Monterry (fl. 60), de modo que no mesmo dia foi
expedido parecer favorável à contratação (fls. 61-63), de lavra do réu Wagner.

Em seguida, o réu Alcyr solicitou manifestação do réu Sandro sobre a
contratação direta da empresa (fl. 02 do PROCADM5), obtendo posição favorável no dia
15/10/2010 (fl. 03). Consta ainda no dossiê que a empresa cadastrou-se no setor de licitações
em 30/09/2010, conforme fax das fls. 32-33.

Prosseguindo, consta em 14/10/2010 parecer do réu Wagner informando a
habilitação da empresa Monterry (fl. 39); em 21/10/2010 o demandado Alcyr requereu a
ratificação da contratação direta pelo prefeito (fl. 40), o que foi feito no mesmo dia pelo
Chefe do Poder Executivo Municipal (fl. 41). Foi então realizado o empenho do valor do
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contrato (fl. 42), com assinatura da avença naquele mesmo dia. A publicação no Diário
Oficial ocorreu dia 27/10, conforme fl. 53. Além disso, o memorial descritivo foi acostado às
fls. 55-62, tendo o termo de início de obra sido assinado no dia 13/11/2010 (fl. 69). Constam
ainda no documento as medições realizadas pelo município e as notas fiscais demonstrando
os pagamentos realizados pela empresa.

Dito isso, infere-se da inicial que, quanto a este contrato, o MPF questiona
quatro pontos, os quais passo a examinar.

2.1.1. Solicitação e aplicação indevida de verbas federais para local não
atingido pelo evento climático (item A.1 da inicial, evento 1, INIC1, p. 17)

Neste ponto o Ministério Público Federal - MPF levantou a questão de que os
recursos angariados junto ao governo federal foram direcionados a logradouro cujos danos
não decorreram do evento climático em questão, já que eram prévios a ele. Questionou o
preenchimento do AVADAN, visto que feito por quem não tinha habilitação técnica,
tampouco inspecionou o local, bem como o teor do laudo que o norteou.

O MPF, frente a isso, atribuiu a responsabilidade pelo ocorrido aos réus
CONSTANTINO ORSOLIN, prefeito do Município de Canela, VERA ROSANE
GONÇALVES, engenheira vinculada ao município que produziu o relatório que lastreou o
AVADAN, e SANDRO CAZZANELLI, Coordenador da Coordenadoria Municipal da Defesa
Civil de Canela – COMDEC, que assinou o AVADAN.

A requerida Vera, em sua defesa, aventou, em suma, quanto à Rua Rodolfo
Schlieper, que ela constatou em vistoria que havia "em diversos pontos acúmulo de água, que
provavelmente poderiam ter ocorrido em função da chuva intensa que ocorreu na noite do
vendaval e por estar localizada a jusante da área atingida". Anotou ainda que "a rua em
questão já apresentava comprometimento do pavimento (deformações) que provavelmente
foram agravados pela chuva". Consignou também que os laudos que subsidiaram o
AVADAN foram produzidos por uma gama de profissionais e discorreu sobre as dificuldades
enfrentadas e o exaustivo trabalho desenvolvido.

Os réus Constantino e Sandro defenderam-se alegando que todas as medidas
adotadas foram de acordo com a lei. Refutaram a prática de conduta dolosa em prejuízo ao
erário e alegaram que atuaram na esteira da urgência que o caso exigia. Especificamente
quanto ao réu Sandro, aduziram que sua nomeação ocorreu após o evento climático, não
tendo sido ele quem elaborou o AVADAN. Apontaram que sua atuação foi na tentativa de
auxiliar a população. Discorreram sobre as consequências do tornado, sobretudo no aumento
dos níveis dos rios. Referiram ainda que se porventura houve alguma falha procedimental,
esta decorreu de inabilidade, oriunda da falta de experiência de todos com atos climáticos de
tamanha robustez, jamais com a intenção de causar prejuízo ao interesse público.
Consignaram que não se pode confundir ilegalidade com improbidade.

Feito este breve resumo das alegações, passo ao exame do ponto.
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A questão de fundo emergiu da conclusão exarada pela Comissão Parlamentar
de Inquérito conhecida como "CPI do Tornado", promovida pela Câmara Municipal de
Canela, que concluiu que a Rua Rodolfo Schlieper não foi atingida pelo tornado, de modo
que suas avarias seriam prévias a tal evento climático (fl. 130 do PROCADM2 do ev. 01).

Antes, porém, de prosseguir no exame do tema de fundo, impende traçar um
breve relato sobre a CPI acima citada.

Tais comissões têm escoro em norma constitucional, figurando como legítimo
instrumento do Poder Legislativo para apuração de fatos determinados. Ainda que elementos
de cunho político sejam inerentes a elas, suas conclusões e a base probatória na qual elas se
assentam têm relevância em potencial responsabilização a ser promovida pelo Ministério
Público, como anota inclusive o art. 58, § 3º da Constituição Federal. Isso, por óbvio, não
significa que seus apontamentos geram automática condenação dos requeridos, tampouco que
eles sirvam de elementos únicos para nortear a atuação do órgão ministerial.

No caso dos autos, ainda que a CPI possa ter servido como ponto de partida
para análise da controvérsia, há uma gama de outros elementos que norteiam a atuação do
MPF. Além disso, o processo em questão tornou-se campo fértil para produção probatória,
bastando para tanto examinar as dezenas de horas de depoimentos colhidos e o extensivo
número de documentos juntados pelas partes.

Assim, ainda que os réus aventem o viés político da comissão em questão, o que
é inclusive mencionado por algumas testemunhas, como, por exemplo, Jean Spall (VÍDEO9
do ev. 1033), vereador da base política do prefeito Constantino na época, ou ainda Paulo
Thomasi (VÍDEO11 do ev. 1.033), a pretensão do MPF não se limita a citar as conclusões da
CPI, havendo um manancial de elementos, seja trazido pelo órgão ministerial, seja pelos réus,
que serve para formar a convicção do juízo.

Dito isso, prossigo com o tema de fundo.

Para entender a situação, é necessário fazer um breve resumo das vicissitudes
que orbitam sobre o preenchimento da Avaliação de Riscos - AVADAN.

Pois bem. Por meio da Lei Municipal nº 1.036/90 (fls. 04-05 do ANEXO5 do
ev. 01), o Município de Canela criou a Comissão Municipal de Defesa Civil - COMDEC,
que, subordinada ao Prefeito, tem o papel de "coordenar, planejar e executar os meios para
atendimento de situações de emergência ou calamidade pública que ocorrerem no
Município" (art. 1º). Diante de tal regramento, o Prefeito de Canela, surpreendido com o
evento natural que ocasionou prejuízos ao Município e diante da aparente inércia prévia de
nomear os integrantes da COMDEC, em 22/07/2010, ou seja, um dia após os eventos,
publicou a Portaria nº 1670/2010, que nomeou os membros da COMDEC (fls. 07-08 do
ANEXO5). O art. 2º previu expressamente que o Coordenador Municipal da comissão passou
a ser o réu Sandro Cazanelli. A COMDEC já se reuniu no dia seguinte para avaliar o
panorama dos danos no município (fl. 08).
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As COMDEC´s têm papel importante na solução das dificuldades vivenciadas
em caso de desastres, tanto que o Decreto Federal nº 5.376/05, vigente à época dos fatos,
previa o seguinte acerca das competências da comissão (sem grifo no original):

Art. 13. Às COMDECs, ou órgãos correspondentes, compete:

I - articular, coordenar e gerenciar ações de defesa civil em nível municipal;

II - promover a ampla participação da comunidade nas ações de defesa civil, especialmente
nas atividades de planejamento e ações de respostas a desastres e reconstrução;

III - elaborar e implementar planos diretores, planos de contingências e planos de operações
de defesa civil, bem como projetos relacionados com o assunto;

IV - elaborar o plano de ação anual, objetivando o atendimento de ações em tempo de
normalidade, bem como em situações emergenciais, com a garantia de recursos do orçamento
municipal;

V - prover recursos orçamentários próprios necessários às ações relacionadas com a
minimização de desastres e com o restabelecimento da situação de normalidade, para serem
usados como contrapartida da transferência de recursos da União e dos Estados, de acordo
com a legislação vigente;

VI - capacitar recursos humanos para as ações de defesa civil e promover o desenvolvimento
de associações de voluntários, buscando articular, ao máximo, a atuação conjunta com as
comunidades apoiadas;

VII - promover a inclusão dos princípios de defesa civil, nos currículos escolares da rede
municipal de ensino médio e fundamental, proporcionando todo apoio à comunidade docente
no desenvolvimento de material pedagógico-didático para esse fim;

VIII - vistoriar edificações e áreas de risco e promover ou articular a intervenção preventiva, o
isolamento e a evacuação da população de áreas de risco intensificado e das edificações
vulneráveis;

IX - implantar bancos de dados e elaborar mapas temáticos sobre ameaças múltiplas,
vulnerabilidades e mobiliamento do território, nível de riscos e sobre recursos relacionados
com o equipamento do território e disponíveis para o apoio às operações;

X - analisar e recomendar a inclusão de áreas de riscos no plano diretor estabelecido pelo § 1º
do art. 182 da Constituição;

XI - manter o órgão estadual de defesa civil e a Secretaria Nacional de Defesa Civil
informados sobre a ocorrência de desastres e sobre atividades de defesa civil;

XII - realizar exercícios simulados, com a participação da população, para treinamento das
equipes e aperfeiçoamento dos planos de contingência;

XIII - proceder à avaliação de danos e prejuízos das áreas atingidas por desastres, e ao
preenchimento dos formulários de Notificação Preliminar de Desastres - NOPRED e de
Avaliação de Danos - AVADAN;

XIV - propor à autoridade competente a decretação de situação de emergência ou de estado de
calamidade pública, de acordo com os critérios estabelecidos pelo CONDEC;
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XV - vistoriar, periodicamente, locais e instalações adequadas a abrigos temporários,
disponibilizando as informações relevantes à população;

XVI - executar a coleta, a distribuição e o controle de suprimentos em situações de desastres;

XVII - planejar a organização e a administração de abrigos provisórios para assistência à
população em situação de desastres;

XVIII - participar dos Sistemas de que trata o art. 22, promover a criação e a interligação de
centros de operações e incrementar as atividades de monitorização, alerta e alarme, com o
objetivo de otimizar a previsão de desastres;

XIX - promover a mobilização comunitária e a implantação de NUDECs, ou entidades
correspondentes, especialmente nas escolas de nível fundamental e médio e em áreas de riscos
intensificados e, ainda, implantar programas de treinamento de voluntários;

XX - implementar os comandos operacionais a serem utilizados como ferramenta gerencial
para comandar, controlar e coordenar as ações emergenciais em circunstâncias de desastres;

XXI - articular-se com as Regionais Estaduais de Defesa Civil - REDEC, ou órgãos
correspondentes, e participar ativamente dos Planos de Apoio Mútuo - PAM, em acordo com o
princípio de auxílio mútuo entre os Municípios.

§ 1º O órgão municipal de defesa civil poderá criar Distritais de Defesa Civil, ou órgãos
correspondentes, como parte integrante de sua estrutura e estabelecer suas atribuições, com a
finalidade de articular e executar as ações de defesa civil nas áreas específicas em distritos,
bairros ou localidades do Município.

§ 2º Os Municípios poderão exercer, na sua jurisdição, o controle e a fiscalização das
atividades capazes de provocar desastres. 

A vasta gama de atribuições, muitas de cunho preventivo, bem revelam que a
Comissão deveria ser permanente, sendo incoerente com o seu papel a formação dela um dia
após o evento trágico. De qualquer sorte, no que interessa ao deslinde do feito, cabe chamar
atenção para o inciso XIII que expressamente atribui ao COMDEC a avaliação dos danos e o
preenchimento do AVADAN.

Diante disso, foi elaborado o AVADAN, constante às fls. 14-18 do ANEXO5 do
ev. 01, subscrito pelo demandado Sandro Cazanelli.

De pronto já se refuta qualquer tipo de ilação de que a identificação dos danos e
o direcionamento dos recursos do Ministério da Integração Nacional foram feitas pela Defesa
Civil do Estado. Ainda que, obviamente, aquele órgão tenha prestado auxílio à
municipalidade, tanto que a Coordenadoria Estadual de Defesa Civil do Rio Grande do Sul
atestou no quesito "7" do item "3" do documento das fls. 9-11 do ANEXO5 do ev. 01 que
auxiliou na apuração de prejuízos e danos, a responsabilidade recai sobre o Município, que
possui órgão próprio para tanto, incumbido legalmente de expedir o documento.

A própria testemunha Ivone Maria Valente (VÍDEO3 do ev. 936), Secretaria
Nacional de Defesa Civil à época dos fatos, pontuou, à luz da experiência angariada nos dois
anos que ocupou o referido cargo, que “as defesas civis dos Estados normalmente dão apoio
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aos municípios, a nacional dificilmente faz isso, ou fazia. Normalmente as defesas civis
municipais não estão estruturadas” (9m e 59s).

Dessarte, alegações como a do réu Constantino, na entrevista retratada na
reportagem da fl. 72 do ANEXO5, de que o direcionamento dos valores "não foi definido
pela Prefeitura de Canela e sim pelo AVADAN (Avaliação de Danos) elaborado pela Defesa
Civil", ou a do Secretário de Governo, Vilmar da Silva Santos, na reunião realizada com a
população em 01/03/2011 (fl. 77 do ANEXO5), de que quem assinou o AVADAN foi o Major
Chioquetta, da Defesa Civil do Estado, não prosperam. A própria reportagem citada na fl. 57
da defesa do ev. 255 aponta apenas que o Comitê de Gerenciamento da Crise começou a
avaliar os prejuízos, o que, de forma alguma, mitiga a responsabilidade do órgão municipal.

Anote-se que os réus não apresentaram um único documento eventualmente
subscrito por integrante da defesa civil estadual que demonstrasse a assunção por aquele
órgão da responsabilidade pela documentação dos danos. Ademais, o próprio réu Sandro
esclarece em seu depoimento pessoal que a Defesa Civil Estadual teve um papel de
coordenação, ao passo que os laudos foram elaborados pelos técnicos do município
(VÍDEO16 do ev. 770, 3m e 35s):

A defesa civil tomou conta da situação pela experiência de trabalho deles e eles fizeram então
os pedidos para a gente providenciar a documentação para começar a elaborar o AVADAN
por força de lei (...) eles que foram as pessoas que começaram a solicitar a documentação e
olhar as áreas afetadas, solicitando que os técnicos fizessem a avaliação.

O mesmo se infere do depoimento da ré Vera quando ela diz o seguinte ao ser
indagada se elaborou o laudo sozinha (12m e 15s do VÍDEO17 do ev. 770): "Só eu. Eu fui
orientada pela Defesa Civil, mas foi ninguém da defesa civil comigo, em nenhum lugar". O
próprio réu Constantino deixou claro que o município tinha poucos conhecimentos sobre
como lidar com a situação, tendo a Defesa Civil do Estado o papel de ajudar na elaboração do
AVADAN (em 2m do VÍDEO2 do ev. 770). Em momento algum, em seu depoimento, foi
agregado algum papel maior que o de auxiliar o município.

De qualquer sorte, impõe observar que o Subchefe Estadual da Defesa Civil do
Rio Grande do Sul em 2010, Aurivan Chiocheta, foi ouvido em juízo (VÍDEO4 do ev. 771),
tendo relatado que se deparou com um cenário de guerra em Canela. Relatou que foi para lá a
pedido da governadora com uma equipe de outros três técnicos, tendo tomado conhecimento
da situação para auxílio dos prejudicados. Fez alusão à COMDEC do Município de Canela e
seu papel no deslinde da questão. Ressaltou que o primeiro foco é o auxílio humanitário; em
seguida, disse que se passa ao levantamento dos danos, com colaboração dos técnicos do
município, “que conhecem bem a região e sabem o que foi afetado” (5m e 55s). Ressaltou
que auxiliaram fortemente a COMDEC e os técnicos, destacando a necessidade de que os
danos sejam constatados por elementos técnicos (8m e 35s). Indagado sobre quem preencheu
o AVADAN, sinalou que “nós auxiliamos o pessoal do município a elaborar este projeto com
base nos elementos técnicos que eram subsidiados" (9m e 45s). Anotou que o instrumento é
um pouco complexo de ser elaborado, tendo a Defesa Civil do Estado conhecimento do tema.
Sobre os elementos técnicos que subsidiaram o AVADAN, disse que eles eram colhidos “pelo
pessoal do município, em alguns com o meu pessoal também colaborando” (10m e 17s),
havendo uma harmonia no trabalho. Aludiu expressamente que “todas as informações
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apuradas e acostadas ao feito são informações inerentes a laudos técnicos elaborados” pelos
técnicos do município (11m e 32s). Disse que a Defesa Civil do Estado não tinha o papel de
confirmar as informações colhidas pelos técnicos do município. Indagado pela defesa dos
demandados, confirmou que seus auxiliares iam também a campo (25m e 49s), muito embora
quem elaborou os laudos foi o pessoal do município, inclusive porque a equipe estadual é
composta por policiais militares, que não tem formação em engenharia, agronomia ou
arquitetura (26m e 51s). Nesta linha, pontuou que (27m e 33s)

(...) normalmente nas verificações in loco se vai um técnico de defesa civil para verificar por
exemplo um pontilhão, uma estrada, uma casa destruída. Não é ele que vai fazer o
levantamento e atribuir um valor pecuniário para aquele dano causado da catástrofe (...) ele
não vai sozinho ele vai seguramente com alguém da prefeitura municipal, um técnico do
município, é assim que se procede, que este técnico, este engenheiro, este arquiteto que vai
dizer aqui temos uma ponte, que houve um prejuízo de R$ 100.000,00, mas quem vai atestar
isso não é o técnico da defesa civil.

Consignou ainda que não havia preparação prévia do município para atender
situação como a narrada, como é comum na grande maioria dos municípios.

Nitidamente, portanto, a prova é cristalina em apontar a importante participação
da Defesa Civil do Estado no auxílio ao município, mas não no papel de preencher
documentos, tampouco na confecção de laudos técnicos. A testemunha Daniel Schlipie
(VÍDEO4 do ev. 1.033, 5m e 45s), por sinal, secretário do meio-ambiente do Município de
Canela à época e responsável pela elaboração dos laudos de passivos ambientais, deixou clara
a total falta de influência da Defesa Civil do Estado nas conclusões do laudo por ele
elaborado. A participação do órgão estadual, portanto, foi com orientação e organização dos
diversos atores que auxiliaram no deslinde do problema, inclusive no âmbito de comunicação,
conforme anotado pela informante Rita Daniela de Souza (VÍDEO13 do ev. 1.033). Os
integrantes do órgão estadual tinham conhecimento sobre as vicissitudes do processo voltado
aos atos de declaração de emergência - tanto que a testemunha Maria de Lourdes Henke
(VÍDEO3 do ev. 960, 12m e 30s) atestou que o integrante da Defesa Civil confeccionou a
minuta do Decreto de Emergência, o que foi confirmado pelo réu Everson (VÍDEO9 do ev.
770, 3m e 23s) -, apuração de prejuízos, instrução de pedidos de recursos, entre outros, mas
jamais foram responsáveis por pontuar quais obras deviam ser realizadas, muito menos por
subscrever o AVADAN.

O próprio depoimento do, à época, Deputado Federal Eliseu Padilha (VÍDEO2
do ev. 936) acenou que a "Defesa Civil do Governo do Estado era que comandava naquele
momento (momento da chegada do depoente e da governadora ao local) as ações que deviam
ser tomadas inclusive pela Prefeitura" (6m e 32s). Ele ressaltou que a Defesa Civil do Estado
articulava o comando das demais operações, ratificando o papel do órgão na organização e
orientação dos demais atuantes.

Importante ainda destacar, para frisar a responsabilidade do município pela
indicação dos locais afetados, o relato da testemunha Ivone Valente que, como visto acima,
tinha papel fundamental na defesa civil nacional, no tocante às áreas atingidas, aferição dos
danos pelos técnicos do ministério – notadamente em eventuais fragilidades do processo - e
sobre quem delineia as prioridades municipais para destino dos valores (12m e 03s):
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Olha. (o processo no ministério) tem fragilidades. Na época tinha muitas fragilidades. Nós não
tínhamos a capacidade de georreferenciar estas ocorrências. Então as informações não era
exigido que soubesse exatamente onde era a rua, onde era a área atingida. Então era feito de
uma forma estimada. Até porque a gente considera tecnicamente que as características do
desastre elas têm esta possibilidade de eu levar muito tempo para saber o que foi danificado.
(...) São danos (do tornado) que leva algum tempo para você quantificar. Mas este relatório de
avaliação de danos e o plano de trabalho, o prefeito junto com sua equipe definem suas
prioridades. Eu tive muitos danos, mas eu gostaria de priorizar estas ações. São as ações mais
importantes para um município e eu defino que ações são estas. A secretaria nacional não
discute isso. Quem define as prioridades são o prefeito e sua equipe.

Pontuou que o órgão não tinha condições de ir em cada cidade e avaliar, antes
do recurso ser liberado, o que de fato deveria ser feito e quanto iria custar. Assim, antecipa-se
o recurso ao prefeito para que inicie imediatamente as obras. Tal panorama infirma inclusive
a referência feita pelo réu Constantino em seu depoimento pessoal (5m e 50s do VÍDEO2 do
ev. 770) de que eventual falha em indicação do local a ser reparado emergiria da atuação do
órgão federal. Ora, era o município que estava próximo dos fatos e das particularidades do
local, não sendo minimamente razoável que se atribua a responsabilidade não a quem indicou
o local a ser consertado, mas ao órgão federal que repassou os recursos.

Portanto, afastada a responsabilidade do órgão estadual pela elaboração dos
documentos e, de conseguinte, pela indicação precisa dos locais afetados, cabe retomar a
análise da questão de fundo.

 Da leitura do AVADAN, infere-se que o evento climático ocorreu às 21 horas
do dia 21/07/2010, denominado de "tornado e trombas d´agua", com ventos de mais de 124
km/h. O documento indica que ele afetou trecho urbano, atingindo áreas residenciais,
comerciais e industriais, com prejuízo também ao turismo. Em seguida, eis a descrição da
área afetada:

O quadro do item "6" revela as pessoas afetadas, alcançando o total de 13.990;
já no item "7" há alusão ao número de casas danificadas ou destruídas, bem como que o
evento teria causado danos a mais de 100 quilômetros de estradas, 167.000 m2 de
pavimentação urbana e 7 quilômetros de drenagem; o item "8" faz referência, por sua vez, a
poucos danos ambientais, limitando-se à queda de árvores, ao passo que os itens "9" e "10"
indicam os prejuízos sociais e econômicos. Em seguida, o item "12" promove uma avaliação
conclusiva sobre a intensidade do desastre, cabendo chamar atenção ao fato de que um dos
critérios agravantes foi o "despreparo da Defesa Civil local". Arrematou-se fazendo alusão ao
grande porte do desastre.

Além deste documento, assinado pelo réu Sandro, bem como o laudo técnico
elaborado pela ré Vera (fls 275-278 do PROCADM2), foi apresentado o Plano de Trabalho de
Transferência Obrigatória (fls. 19-21 do ANEXO5), que indica a quantidade de área a ser
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recuperada, uma planilha orçamentária para recuperação de infraestrutura (fls. 41-45 do
ANEXO6), assinada pelo réu Constantino, e um Relatório Fotográfico dos danos causados
(fls. 46-64 do ANEXO6), que esmiúça as ruas afetadas e a quantidade da área de recuperação.

De pronto, cabe chamar atenção para o fato de que a Rua Rodolfo Schlieper,
situada no Bairro Santa Terezinha, sequer é nominalmente citada no AVADAN, no laudo
elaborado pela ré Vera e no Plano de Trabalho. Ela consta, contudo, nos outros dois
documentos, nos itens 6.2.7, que indicam a necessidade de reparo na ordem de R$ 4.198 m2.
É digo de nota, contudo, fato de que ela é o logradouro para o qual mais foram direcionados
recursos (R$ 335.840,00), seja pela área atingida, seja pelo valor do metro quadrado ser o
mais alto, na ordem de R$ 80,00, frente a valores de R$ 15,00, R$ 35,00 e R$ 40,00 de
outras ruas (fl. 45 do ANEXO6). Aliás, este ponto envolvendo o valor do conserto por metro
quadrado, muito superior ao dos demais logradouros, embora cause singular estranheza,
jamais foi analisado pelos órgãos de controle e pelo MPF, de modo que, diante da falta de
apontamentos, deixo de examiná-lo.

Prosseguindo, o MPF norteia sua pretensão em depoimentos colhidos na CPI.
Alude, primeiramente, ao depoimento de VELASQUES ORLANDI, que asseverou o
seguinte:

VELASQUES ORLANDI: (...), só o que eu posso dizer é que moro na Rodolfo Schilieper e os
meus filhos estavam na frente de casa e nada viram.

Aliado a isso, cita o parquet trecho do depoimento do próprio réu Sandro à CPI,
no qual afirmou que, de fato, não visitou todos os locais:

NOELI STOPASSOLA: eu gostaria de saber se o senhor, se houve verificação in loco de todos
os pontos relacionado no AVADAN?

SANDRO CAZANELLI: de minha parte não, eu recebi relatórios técnicos pra nos compor o
AVADAN, que é a avaliação de danos e como eu já frisei eu não sou técnico eu não consigo
mensura se a edificação se a ponte ou se a estrada está destruída ao ponto de ter que fazer
alguma reforma, mas os técnicos que analisaram o engenheiro que assino essa declaração
com certeza foi qualificado pra isso, a minha função foi coordena os trabalhos de ajuda
humanitária pós-tornado, gostaria de frisar também vocês vão ver nos documentos que no
próprio (sic) Ava Dan ele coloca que a nossa defesa civil em canela e isso é o motivo da defesa
civil estadual ter vindo aqui ajudar no preenchimento dessa situação que ela está. .. deixa eu
colocar aqui o termo correto aqui, deixa só eu localizar aqui no AVADAN

O depoimento do réu na esfera judicial não destoa muito daquele ofertado na
CPI. Ele reitera sua falta de qualificação técnica para identificar danos, notadamente por não
ter formação em engenharia e que o AVADAN chegou pronto para ele assinar, tendo se
focado na época precisamente na ajuda humanitária (VÍDEO15 do ev. 770). Disse ele não se
reuniu com os técnicos do município antes de assinar o documento, enfatizando que se focou
muito na ajuda humanitária, permanecendo “dentro do CTG Querência recebendo doações e
distribuindo doações” (7m e 55s). Ressaltou que nem se tivesse visitado todas as áreas não
teria como aferir a ocorrência de danos. Sobre a rua objeto do litígio, disse que não a visitou,
tampouco discutiu o tema com os demais servidores que auxiliavam na função.
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Além disso, há questionamento ao laudo das fls. 275-278 do PROCADM2 do
ev. 01, subscrito pelos réus Vera e Constantino. No que interessa ao ponto ora controverso, eis
o que consta no documento:

 

No amparo de sua pretensão, o MPF também cita depoimentos da própria
requerida na CPI:

FELICIANO FOSS: Se vocês me permitem eu não abri nenhum trabalho em perguntas. Bom,
tu fez levantamento pra defesa civil como funcionária pública, quem da defesa civil te
acompanhou nos levantamentos da defesa civil do município e do estado.

VERA MADEIRA: Da defesa civil do estado eu sei que eles foram nas estradas do interior e
percorreram alguns trechos, eles estavam ali no CTG, eu fui até onde eu pude ir, que foi na
ponte e em alguns trechos da estrada porque o resto estava· interditado, então a gente não
tinha acesso a determinados locais.

(...)

FELICIANO FOSS: Mas da defesa civil de Canela alguém acompanhou, te acompanhou, tu
fez os laudos né alguém te acompanhou da defesa civil de Canela.

VERA MADEIRA: Não.

FELlCIANO FOSS: Nem da defesa civil do estado?

VERA MADEIRA: Não eu sei que eles percorreram porque a gente conversou.

FELlCIANO FOSS: Não, não, não eles te acompanharam tu.

VERA MADEIRA: Ah, junto comigo não.

FELICIANO FOSS: Os laudos foi tu que fez, então eles não tiveram acompanhamento contigo.

VERA MADEIRA: Nos trechos não, mas depois eles olharam o laudo né.

FELICIANO FOSS: O laudo da ponte e da estrada do interior foi teu.

VERA MADEIRA: Sim.

FELICIANO FOSS: Da rua Rodolfo Schlieper.
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VERA MADEIRA: Todos os trechos foram avaliados por mim, a rua tem 4 travessias de rede
pluvial que uma delas rompeu ali, não houve maiores danos mas no momento a gente
colocou como rua atingida em função disso, eu acho que tecnicamente falando as vezes é
difícil da gente em horas ter que avaliar um dano que está embaixo da terra, como as redes
que tinha ali que a gente não sabia o comprometimento e a gente tinha que fazer o
AVADAN, então esses 5 dias ficam muito restritas para o número de técnicos que se tem e
pela grandiosidade do evento, então nós tínhamos 600 casas para vistoriar.

(...)

VERA MADEIRA: Tiano é que a gente teve trabalhos voluntários, tem laudos ali que
justificam, houveram em torno mais de 30 profissionais que ajudaram na distribuição de
telhas, entre engenheiros e arquitetos, e contribuíram voluntariamente para elaboração dos
laudos. A Rodolfo Schlieper tem 4 redes de drenagem pluvial que cortam a rua ali, houve esta
chuva intensa e houve comprometimento nas redes, em duas das que atravessam a rua. No
laudo tu só faz o levantamento não tem como avaliar o trecho Tiano em função de não ter
equipamentos não tem como dizer o que que houve, então como ali é só avaliação de danos,
depois se faz o laudo dos estragos que houveram, e com relação a ponte foi deslocamentos de
pedras na lateral, na cabeceira, que ali eu vi que havia comprometimento.

(...)

NOELI STOPASSOLA SOARES: dona Vera. Segundo nos relatou o coordenador da Defesa
Civil Municipal, a senhora é responsável pelos dados técnicos informados no AVADAN,
confirma essa informação?

VERA MADEIRA: eu fiz uma avaliação de danos, ta, o AVADAN, eu não posso preencher o
AVADAN.

NOELI STOPASSOLA SOARES: sim, mas o laudo técnico é de sua responsabilidade.

VERA MADEIRA: sim, da área de obras sim.

(...)

NOELI STOPASSOLA SOARES: ta. A senhora visitou pessoalmente cada um dos pontos
danificados e que foram relacionados no AVADAN?

VERA MADEIRA: eu posso falar que foram utilizados critérios, ta, porque a área atingida que
ela está marcada em mapa ali com a área atingida, nós pegamos todas as ruas ali aonde havia
ainda movimentação que caminhões, máquinas e tudo, então com relação à manutenção das
ruas a gente optou por colocar toda a rua. Se numa vistoria posterior se constatasse que
alguns trechos não seria necessário se retiraria dali, mas no momento da avaliação de danos a
gente teve que colocar.

NOELI STOPASSOLA SOARES: sim, mas a minha pergunta é bem especifica, se a senhora
visitou todos os pontos que estão relacionados no AVADAN.

VERA MADEIRA: a senhora diz as 600 casas?

NOELI STOPASSOLA SOARES: todos os itens, residências danificadas, ruas, pontes, prédios
públicos, redes de esgoto pluvial.
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VERA MADEIRA: com relação a prédios públicos sim. O levantamento das residências é o que
eu lhe disse que foram feitos laudos preliminares por vários voluntários, então eu não
fiscalizei essas 600 casas, ta, porque foram feitos laudos por engenheiros e arquitetos que
trabalharam voluntariamente.

(...)

NOELI STOPASSOLA SOARES: ta. Em relação à Rodolfo Schlieper ali, a senhora falou
que foi nos dutos do esgoto pluvial né?

VERA MADEIRA: é que a enxurrada maior foi pela parte da noite, né, foi no período da
noite. Quando nós nos deparamos lá de manhã havia ainda algumas poças d'água que a
gente não conseguia avaliar o estrago que tinha causado até por baixo da rede, né.

NOELI STOPASSOLA SOARES: mas não na questão da pavimentação, né? Mais nas galerias,
né?

VERA MADEIRA: não, mas quando há o comprometimento da rede, sempre há deslocamento
de material e pode haver no pavimento sempre.

NOELI STOPASSOLA SOARES: uma última pergunta engenheira. A rodovia, a Rodolfo
Schlieper, desculpe, a rua Rodolfo Schlieper e a ponte do Passo do Louro estavam no
cronograma de obras que iam sofrer alguma melhoria antes do tornado, a senhora tem
lembrança se a Rodolfo Schlieper, se já havia previsão de repavimentação da Rodolfo
Schlieper?

VERA MADEIRA: não, a Rodolfo Schlieper ela já apresentava problema sim, era notório,
né, só se agravou com a chuva.

NOEL STOPASSOLA SOARES: mas já estava no cronograma então de obras a serem
executadas?

VERA MADEIRA: não. que eu saiba assim de cronograma de obras não, mas ela já
apresentava problema, né.

(...)

FELICIANO FOSS: mais uma pergunta agora e é a última, te juro. A Rodolfo Schlieper foi
feita uma avaliação pelas galerias que foram arrebentadas, supostamente. São duas ..

VERA MADERA: é, não são só as galerias, tem contribuições de rede pluvial ali, no
loteamento ali, que em função da chuva acabaram alagando a rua. No momento da avaliação
ali, a gente não tinha, teria que retirar pavimento pra ver qual seria o comprometimento em
baixo, então a gente colocou que houve danos na rua.

FELICIANO FOSS: eu queria que a senhora deixasse a disposição junto ao nosso pedido aqui
as galerias que foram atingidas e como foram substituídas, se nós podemos olhar essas
galerias, eu acho que até porque no entendimento leigo ...

VERA MADEIRA: é que assim, é que eu vou ... eu acho que não ficou bem claro. Na hora da
avaliação da rua a gente já sabia que a rua já tinha comprometimentos. Em função da
chuva, ta, e da falta de elementos, nós não íamos arrancar um pavimento ali na hora pra
fazer uma avaliação melhor. Então, foi colocado que houve danos alí. Uma coisa é o registro
de danos, a outra coisa é a solicitação de recursos e a aplicação de recursos ali, ta? Como
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técnica eu deveria registrar que houve danos na rua em função da forte enxurrada com
comprometimento de redes que no momento a gente estava impossibilitado de fazer uma
avaliação melhor. Houve esse registro de danos, isso que eu queria deixar claro assim. Se
num segundo momento vai ser pedido ou não recursos para ali, é outro ... cabe a mim com
técnica fazer o relato.”

O relato também não destoa do que a ré disse em seu depoimento pessoal
(VÍDEO17 do ev. 770), no qual refere que foi informada a respeito dos danos às 5 horas do
dia seguinte ao tornado, quando se encaminhou ao Bairro Santa Terezinha, o mais afetado,
momento em que encontrou no local outros técnicos do município. Disse que em seguida foi
ao prédio da prefeitura, tendo sido encaminhada ao CTG em que se concentravam as
atividades de apoio. Anotou que foi instruída a ir para a rua fotografar os danos.
Posteriormente, foi instada pela Defesa Civil do Estado a elaborar laudo dos danos. Sobre a
Rua Rodolfo Schlieper apregoou o seguinte (9m e 15s):

É uma rua central. Esta rua também ela já tinha problemas no pavimento, mas em função da
chuva forte e por eu não ter ... a gente tem elementos técnicos que a gente pode fazer uma
avaliação em dois, três dias, se eu tivesse um caminhão que eu pudesse ir lá verificar. Mas que
vi que em alguns pontos as bocas de lobo extravasaram em função da chuva e num trecho da
rua. Então como eu fui orientada pela Defesa Civil que o que estava dentro da área de projeto
poderia ser colocado no laudo, foi colocado.

Em seguida ela disse o seguinte (11m e 15s), indagada sobre o que identificou
na indigitada rua:

As redes de drenagem estavam com algumas tampas deslocadas e a gente tinha duas redes que
ainda estavam obstruídas. Naquele momento nós não tínhamos como fazer uma avaliação.

Por fim, ela relatou (4m e 45s do VÍDEO18) que não sabia a finalidade do laudo
produzido, já que desconhecia os trâmites e procedimentos na época. Disse que não debateu
com terceiros sobre as informações do laudo.

Alguns pontos, portanto, são incontroversos. O primeiro é que ninguém
discorda que a Rua Rodolfo Schlieper já apresentava problemas estruturais prévios; o
segundo é que todos aquiescem com a premissa de que a análise feita era preliminar, realizada
às pressas pela urgência da questão; o terceiro é que o bairro em que ela se encontra foi
afetado.

Por outro lado, as dúvidas giram em torno de se o evento climático causou ou
não danos no local. A prova produzida não equaciona esta dúvida.

Senão, vejamos.

A testemunha GIAN LIBARDI (VÍDEO2 do ev. 960), integrante do Conselho
do Plano Diretor do Município de Canela, aventou o seguinte (10m e 48):

As condições de subsolo desta via são precaríssimas. Ela é uma via antiga que não teve
sustentação, não teve base, e que foi edificada sobre um banhado num período anterior
inclusive às legislações ambientais (...) o próprio hotel (construído pela testemunha na
referida rua) no momento do vendaval foi objeto já de problema porque houve um movimento
do solo da rua que atingiu o subsolo do hotel. Houve uma sobrepressão nas paredes do
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subsolo que ficam abaixo do nível da rua, exatamente porque houve o solapamento que é o
ingresso de excesso de água no subsolo. Houve um amolecimento (...), uma lavagem do
subsolo, que fez com que ele ficasse instável. Então a pressão de veículos que tentaram passar
pela via naquele período (...) criou pressão lateral nas paredes do hotel.

Disse que a rua, pelo excesso de chuva, afundou em decorrência da terra, por ter
sido lavada pela água do subterrâneo, o que pôde aferir por ter sido chamado para avaliar o
patrimônio de seu cliente (hotel).

A testemunha Alessandro Martins  (VÍDEO1 do ev. 1033) fez, ao final de seu
depoimento, referência também aos danos causados na rua pelo evento climático, tanto que
ela ficou bloqueada logo após o tornado.

Não há, por outro lado, um documento técnico preciso no sentido de que a rua
não teria sido atingida.

Em verdade, não há elementos concretos nos autos de que a rua não foi, de fato,
atingida pelo evento climático. Chamo atenção inclusive para o mapa citado na fl. 59 da
contestação do ev. 255, que demonstra que a rua estava na rota do tornado. Além disso, o
depoimento de Velasques Orlandi, que teve substancial relevância na CPI, foi infirmado pela
apresentação de um esclarecimento prestado por ele em auto de infração lavrado pelo
município no sentido de que efetuou obras na sua casa, estabelecida na rua em questão, em
decorrência do tornado, conforme referido à fl. 08 da contestação do ev. 249 e retratado no
OUT4 do ev. 22.

Não bastasse a dúvida sobre ter sido ou não atingida a rua, até porque não se
cuida de avaliar apenas os efeitos do tornado, mas também das chuvas, outro ponto é
relevante. Com efeito, como se vê do laudo subscrito pela ré Vera e do AVADAN, assinado
pelo Sandro, tais documentos retratavam relatórios preliminares que, em tese, deveriam ser
melhor avaliados com o passar dos dias. Basta ver que os laudos foram elaborados poucos
dias após o evento climático, que ocorreu em 21/07, ao passo que as medidas voltadas à
contratação das obras iniciaram em outubro, ou seja, mais de dois meses depois. Eles
demonstravam um esboço do cenário visualizado nos dois dias posteriores ao evento
climático, não sendo hábeis a pautar o destino dos valores ofertados pelo Ministério da
Integração Nacional. Cabe anotar que, ocorrido o tornado e as fortes chuvas, a própria
movimentação na cidade ficou prejudicada, de modo que os dois dias posteriores ao evento
foram voltados para angariar o máximo possível de informações.

Assim, não procede a argumentação do MPF da inicial de que os réus não
poderiam ter firmados os documentos sem uma análise rigorosa da questão, já que suas
conclusões foram preliminares, tomadas de acordo com as circunstâncias de tempo e local.

A área técnica do Tribunal de Contas da União - TCU, por sinal, compartilhou
desta conclusão ao assentar o seguinte (fl. 12 do PARECER2 do ev. 298) no tocante à atuação
do réu Sandro, o que veio a ser ratificado pela Primeira Câmara daquele tribunal no Acórdão
nº 899/2014, proferido na sessão do dia 11/03/2014 (doc. 2 do ev. 332):

Poder Judiciário
JUSTIÇA FEDERAL

Seção Judiciária do Rio Grande do Sul
3ª Vara Federal de Caxias do Sul



21/05/2020 :: 710010724558 - eproc - ::

https://eproc.jfrs.jus.br/eprocV2/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=63ff0977bcdde2a6c5d155… 43/147

5013833-84.2011.4.04.7107 710010724558 .V366

Pelo exposto, entende-se que não fica caracterizada a responsabilidade do Sr. Sandro
Cazzanelli pela inclusão no plano de trabalho de obras não relacionadas com a calamidade
natural, uma vez que o mesmo não elaborou os documentos que serviram de base ao plano de
trabalho, tendo apenas assinado na qualidade de coordenador do COMDEC, o formulário de
avaliação de danos - AVADAN, que resumia o levantamento preliminar de danos feito pelas
equipes de campo. A inclusão das obras no plano de trabalho e solicitação de recursos
federais ocorreu em momento posterior, quando a Administração Municipal deveria ter
revisado o levantamento preliminar e realizado um levantamento definitivo, o que não fez.

Observe-se a sequência dos fatos: o tornado ocorreu no dia 21/7/2010, às 21 h. Em 23/7/2010
às 8h, passadas menos de 48 horas do desastre, o COMDEC de reuniu e informou em ata que
havia sido realizado um levantamento de danos preliminar. No mesmo dia da reunião do
COMDEC foi assinado o AVADAN e o documento Danos Materiais/Edificações pela
engenheira da prefeitura. Fica claro que eram levantamentos preliminares realizados em
caráter de urgência para cumprir o prazo legal estipulado para o AVADAN. Em 27/7/2010,
seis dias após o desastre, o Prefeito Constantino Orsolin enviou o ofício SMA nº 176-66/2010
à Secretária Nacional de Defesa Civil com o plano de trabalho solicitando a transferência
obrigatória dos recursos federais utilizando-se do levantamento preliminar realizado. Os
contratos de reconstrução foram assinados a partir de 21/10/2010. Nessa época, passados três
meses do desastre e com a área limpa dos destroços já seria possível ter uma visão correta da
situação. Deveria ter sido retirado do plano de trabalho os danos incluídos a mais de forma
equivocada no levantamento preliminar e devolvidos os recursos correspondentes. Mas a
iniciativa de correção do plano de trabalho que seria de responsabilidade da Administração
Municipal não ocorreu. Preferiu-se utilizar os recursos recebidos a maior para ações de
restaurações e melhorias de vias no município mesmo sabendo que as mesmas não tinham
relação com o desastre. Importa mencionar que várias ruas incluídas indevidamente no
contrato de reconstrução encontram-se em zona central da cidade, até mesmo próximas à
prefeitura, conforme relatório fotográfico feito pela equipe de auditoria, não havendo como a
Administração Municipal alegar desconhecimento que as mesmas não estavam destruídas ou
danificadas pelo desastre natural.

Na mesma linha foi a conclusão quanto à ré Vera (fl. 18):

Inicialmente importa observar que no momento em que foi feito o laudo com o levantamento
de danos a situação do município era caótica pela passagem do tornado. O trabalho de
levantamento dos danos cujo laudo foi assinado pela justificante foi realizado em condições
bastante precárias. Observa-se que a mesma além de cumprir sua jornada de trabalho normal,
trabalhou voluntariamente na ajuda aos desabrigados todos os dias até altas horas, inclusive
nos sábados e domingos. Observa-se ainda que ao mesmo tempo em que havia severa carência
de profissionais naquele momento crítico para o município a Administração Municipal
concedia férias a seu engenheiro o que pode ter agravado ainda mais a carga de trabalho aos
demais servidores e voluntários favorecendo erros de avaliação.

Percebe-se também das justificativas apresentadas que o levantamento de danos assinado pela
responsável ocorreu na convicção de ser um levantamento preliminar, realizado nas condições
possíveis do momento e sujeito a correções futuras.

Observa-se que, após a limpeza inicial da área com a retirada das árvores e destroços das vias
públicas não havia como ignorar que várias ruas do município não estavam avariadas como
inicialmente se supunha ou que a ponte não havia sofrido a avaria inicialmente imaginada.
Nesse caso cabia à Administração Municipal propor a revisão do plano de trabalho, o que não
ocorreu.
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Tendo em vista as condições em que o trabalho de levantamento de danos foi realizado pela
responsável bem como de seu caráter preliminar entende-se que a mesma não deveria ser
responsabilizada uma vez que não se vislumbra nenhum indício de má fé e, mesmo equivocado,
o laudo de levantamento de danos não impediria que o plano de trabalho fosse ajustado
posteriormente.

Em suma, portanto, não vislumbro atos ímprobos dos três réus envolvidos.

A um, porque é nebulosa a questão de terem o tornado e as chuvas danificado
ou não a rua.

A dois, pois os documentos elaborados pelos réus Vera e Sandro eram
provisórios e retratavam o cenário a partir de análise célere feita nos primeiros dias após o
evento.

A três, porque não se pode olvidar que os documentos foram elaborados poucos
dias após o evento climático, momento em que o caos estava instaurado na cidade,
notadamente por ter sido um acontecimento de grandes dimensões, um dos maiores ocorridos
no Estado do Rio Grande do Sul nas últimas décadas. A testemunha Aurivan Chiocheta, aliás,
acostumado com grandes calamidades, chamou atenção para o quadro de guerra encontrado,
fazendo alusão às microexplosões existentes, a justificar o efeito destruidor do evento
(VÍDEO4 do ev. 771, 7m). Além disso, os réus Vera e Sandro não tinham treinamento para o
ofício que lhes foi atribuído, sem contar que, à luz da vasta prova testemunhal produzida,
havia naquele momento um grande desencontro de informações entre autoridades e técnicos.
Alie-se a tudo isso o fato de que os documentos tinham que ser preenchidos num curto espaço
de tempo, para atingir suas finalidades, embora posteriormente pudessem ter sido refeitos.

O fim e ao cabo, nem o MPF logrou concluir na inicial os motivos pelos quais
se teria incluído a citada rua como a ser objeto de reforma se não fosse pelos efeitos do
evento climático (fl. 30 da inicial).

Por tudo isso, é improcedente o pedido no ponto.

2.1.2. Dispensa de licitação indevida (processo nº 9328/2010 - item A.2 da
inicial, evento 1, INIC1, p. 30)

A questão ora em análise, levantada na inicial, diz respeito à falta de
procedimento licitatório para contratação da empresa Monterry, em contraponto ao art. 24, IV,
da Lei nº 8.666/93. Sustenta que não havia urgência, inclusive porque as avarias da rua em
questão eram prévias. Anota ainda que o próprio prazo do contrato, levando em conta quando
foi firmado, contrariava o lapso temporal máximo previsto em lei.

A responsabilidade sobre o ocorrido, segundo a parte autora, deve recair sobre
ALCYR FRANCISCO STACKE, secretário de obras que solicitou a contratação, EVERSON
MONTENEGRO ROSSI, Procurador-Geral do Município que não se opôs a ela, e
CONSTANTINO ORSOLIN, que assinou a dispensa, tudo conforme art. 10, VIII e XII da lei
nº 8.429/92, que aduzia o seguinte na época dos fatos (redação prévia à lei nº 13.109/14):
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Art. 10. Constitui ato de improbidade administrativa que causa lesão ao erário qualquer ação
ou omissão, dolosa ou culposa, que enseje perda patrimonial, desvio, apropriação,
malbaratamento ou dilapidação dos bens ou haveres das entidades referidas no art. 1º desta
lei, e notadamente:

(...)

VIII - frustrar a licitude de processo licitatório ou dispensá-lo indevidamente;

(...)

XII - permitir, facilitar ou concorrer para que terceiro se enriqueça ilicitamente;

Os réus Constantino, Alcyr e Everson defenderam-se alegando que todas as
medidas adotadas foram de acordo com a lei. Refutaram a prática de conduta dolosa em
prejuízo ao erário e alegaram que atuaram na esteira da urgência que o caso exigia, inclusive
na oferta das condições de trafegabilidade. Referiram que se porventura houve alguma falha
procedimental, esta decorreu de inabilidade, oriunda da falta de experiência de todos com
atos climáticos de tamanha robustez, jamais com a intenção de causar prejuízo ao interesse
público. Consignaram ainda que não se pode confundir ilegalidade com improbidade.
Especificamente quanto ao réu Everson, foi anotado que sua atuação na condição de
parecerista possui imunidade, não pode responder pela opinião emitida.

De início, cabe destacar que a adequação dos fatos à lei não demanda
necessariamente o enquadramento de acordo com os dispositivos legais citados pelo MPF na
inicial, em especial porque sabidamente os réus devem se defender dos fatos, e não da
premissa indicada neste ou naquele inciso, inclusive porque as listas dos artigos 9º a 11 da lei
nº 8.429/92 são meramente exemplificativas (uso do advérbio "notadamente"). Neste sentido
é a posição assentada no âmbito do Superior Tribunal de Justiça - STJ:

PROCESSO CIVIL E ADMINISTRATIVO - ATO DE IMPROBIDADE - ART. 10, INCISO XII
DA LEI 8.429/92 - PRINCÍPIO DA CONGRUÊNCIA - ELEMENTO SUBJETIVO -
DEMONSTRAÇÃO DE PREJUÍZO AO ERÁRIO. 1. Não infringe o princípio da congruência
a decisão judicial que enquadra o ato de improbidade em dispositivo diverso do indicado na
inicial, eis que deve a defesa ater-se aos fatos e não à capitulação legal. 2. Os tipos da Lei de
Improbidade estão divididos em três categorias: a) art. 9º (atos que importam em
enriquecimento ilícito); b) art.10 (atos que causam prejuízo ao erário) e c) art. 11 (atos que
atentam contra os princípios da administração). 3. Os atos de improbidade só são punidos à
título de dolo, indagando-se da boa ou má fé do agente, nas hipóteses dos artigos 9º e 11 da
Lei 8.429/92. 4. Embora mereçam acirradas críticas da doutrina, os atos de improbidade do
art. 10, como está no próprio caput, são também punidos à título de culpa, mas deve estar
presente na configuração do tipo a prova inequívoca do prejuízo ao erário. 5. Recurso especial
provido. (STJ, RESP 200600688561, ELIANA CALMON, SEGUNDA TURMA, DJ DATA:
21/05/2007 PG:00560)

Prosseguindo, é possível verificar que o ato formal de dispensa de licitação
encontra-se na fl. 01 do OUT13 do ev. 25, de 26/10/2010, com publicação demonstrada na fl.
69 do ANEXO5 do ev. 01.

Para entender as origens da deliberação sobre a dispensa de licitação, impende
analisar os documentos das fls. 105 e seguintes do ANEXO5 do ev. 01.

Poder Judiciário
JUSTIÇA FEDERAL

Seção Judiciária do Rio Grande do Sul
3ª Vara Federal de Caxias do Sul



21/05/2020 :: 710010724558 - eproc - ::

https://eproc.jfrs.jus.br/eprocV2/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=63ff0977bcdde2a6c5d155… 46/147

5013833-84.2011.4.04.7107 710010724558 .V366

Em 13/10/2010, ou seja, pouco menos de três meses após o evento climático, o
réu Alcyr Francisco Stacke, Secretário de Obras Públicas do Município de Canela, enviou
expediente urgente ao gabinete do Prefeito pugnando pela autorização para contratação direta
da empresa ré, por dispensa de licitação. O pedido veio escorado, basicamente, na urgência da
questão.

Em seguida, o Prefeito Municipal solicitou parecer sobre a possibilidade de
contratação direta no caso concreto (fl. 112). Em parecer de lavra do réu Everson Montenegro
Rossi (fls. 113-115), fez-se alusão aos seguintes dispositivos da lei nº 8.666/93, com redação
vigente à época:

Art. 24.  É dispensável a licitação: 

(...)

IV - nos casos de emergência ou de calamidade pública, quando caracterizada urgência de
atendimento de situação que possa ocasionar prejuízo ou comprometer a segurança de
pessoas, obras, serviços, equipamentos e outros bens, públicos ou particulares, e somente para
os bens necessários ao atendimento da situação emergencial ou calamitosa e para as parcelas
de obras e serviços que possam ser concluídas no prazo máximo de 180 (cento e oitenta) dias
consecutivos e ininterruptos, contados da ocorrência da emergência ou calamidade, vedada a
prorrogação dos respectivos contratos; 

(...)

Art. 26. As dispensas previstas nos §§ 2o e 4o do art. 17 e no inciso III e seguintes do art. 24,
as situações de inexigibilidade referidas no art. 25, necessariamente justificadas, e o
retardamento previsto no final do parágrafo único do art. 8o desta Lei deverão ser
comunicados, dentro de 3 (três) dias, à autoridade superior, para ratificação e publicação na
imprensa oficial, no prazo de 5 (cinco) dias, como condição para a eficácia dos atos.

Parágrafo único.  O processo de dispensa, de inexigibilidade ou de retardamento, previsto
neste artigo, será instruído, no que couber, com os seguintes elementos:

I - caracterização da situação emergencial ou calamitosa que justifique a dispensa, quando for
o caso;

II - razão da escolha do fornecedor ou executante;

III - justificativa do preço.

IV - documento de aprovação dos projetos de pesquisa aos quais os bens serão alocados.   

Em síntese, deliberou o Procurador-Geral do Município que a dispensa da
licitação pressupunha: situação de emergência, devidamente configurada no caso concreto;
razão da escolha do fornecedor e justificativa do preço, inexistentes no pedido.

Em seguida, mais precisamente no dia 14/10/2010, o réu Alcyr, apresentou as
razões da fl. 116. Após, parecer de lavra do réu Wagner (fls. 61-63 do PROCADM4 do ev.
1.214), o demandado Constantino autorizou a contratação direta da empresa Monterry sem
licitação (fl. 117).
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O ponto envolvendo a contratação especificamente da empresa Monterry será
apreciado no tópico seguinte. Neste momento, o tema relevante diz respeito se a dispensa de
licitação foi ou não regular. Para tanto, impõe-se segregar todos os pressupostos lançados no
inciso IV do art. 24, quais sejam:

a) situação de emergência ou de calamidade pública, quando caracterizada urgência de
atendimento de situação que possa ocasionar prejuízo ou comprometer a segurança de
pessoas, obras, serviços, equipamentos e outros bens, públicos ou particulares;

b) somente para os bens necessários ao atendimento da situação emergencial ou calamitosa;

c) para as parcelas de obras e serviços que possam ser concluídas no prazo máximo de 180
(cento e oitenta) dias consecutivos e ininterruptos, contados da ocorrência da emergência ou
calamidade, vedada a prorrogação dos respectivos contratos; 

O quesito "a", embora revele um viés subjetivo, já que a referência a potencial
urgência de atendimento de situação que possa ocasionar prejuízos pode suscitar
controvérsias, encontra-se preenchido no caso, notadamente diante do fato de que fora
expedido previamente Decreto de Emergência.

Anote-se que o art. 2º do Decreto nº 7.257/10 conceitua situação de emergência
e estado de calamidade pública da seguinte forma

Art. 2º. Para os efeitos deste Decreto, considera-se:

(...)

III - situação de emergência: situação anormal, provocada por desastres, causando danos e
prejuízos que impliquem o comprometimento parcial da capacidade de resposta do poder
público do ente atingido;

IV - estado de calamidade pública: situação anormal, provocada por desastres, causando
danos e prejuízos que impliquem o comprometimento substancial da capacidade de resposta
do poder público do ente atingido;

Nesta linha, portanto, não há dúvida sobre o cumprimento do item.

Quanto ao "b", reputo importante pontuar o que constou no relatório do Auditor
do TCU no Âmbito do TC 019.027/2011-7 (fl. 07 do PARECER2 do ev. 298):

Além disso, a equipe de auditoria verificou que as ruas urbanas e as estradas vicinais
encontram-se perfeitamente transitáveis, salvo alguns poucos defeitos nos pavimentos
causados pelo desgaste do tempo e não pelo tornado, como já mencionado anteriormente.

De fato, ainda que o ponto envolvendo os danos ou não ao logradouro tenha
sido dirimido em item anterior, é incontroverso que a rua não estava destruída ou intransitável
dias após o ocorrido. É dizer, ainda que ela possa ter sofrido danos, o que não ficou
suficientemente claro nos autos, é inegável que a reforma não emergia como elemento
necessário para atendimento da situação de emergência, tanto que o parecer que instruiu o
pedido de dispensa sequer logrou tratar sobre ela.
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Senão, vejamos.

Para bem elucidar a questão, cabe pinçar alguns trechos do parecer contido às
fls. 37-44 do PROCADM4 do ev. 1.214, que fundamentou a dispensa: a) "(...) casas e
estradas estão em condições precárias" (fl. 37); b) "(...) são estimados em 407 residências
danificadas, sendo 81 totalmente destruídas" (fl. 37); c) "os prejuízos mais iminentes,
conforme relatório de danos, foram as residências populares" (fl. 42); d) "(...) as residências
estão se deteriorando, as estradas estão intransitáveis" (fl. 42); e) "o atendimento imediato
do interesse do público, seja no conserto de estradas como no ramo habitacional é gritante"
(fl. 43).

A análise detida do parecer denota que não há uma única referência à
necessidade de reforma da Rua Rodolfo Schilieper, muito menos alguma alusão a eventual
premência de conserto urgente. Todas as referências do parecer são a residências danificadas
e estradas, o que não guarda nenhuma sintonia com o objeto contratado. Ou seja, o parecer,
inadvertidamente, faz alusão a uma situação de urgência no conserto de casas e estradas, mas,
em contrapartida, instrui pedido de dispensa de licitação para reforma de uma rua que, como
visto, estava sendo acessada de forma plena e regular pela população.

Não deixa, aliás, de ser curioso que um parecer que visa a instruir um
procedimento de dispensa de licitação não teça uma única palavra sobre a situação do local
que precisa ser reformado. Quase que numa espécie de "texto padrão", o parecer faz alusão a
tópicos que não têm nenhuma relação com o objeto em debate, pois insiste em revelar um
suposto caráter precário de casas e estradas sem discorrer minimamente sobre o que de fato
era importante, a situação da rua em questão, situada na área urbana do município.

É inequívoco, portanto, que o parecer que, em tese, fundamentaria o pedido de
dispensa, ao fim e ao cabo, não levanta nenhum ponto que justificasse a urgência da
contratação a afastar a instauração de processo licitatório, de modo que prospera a
irresignação ministerial.

Em relação ao item "c", também prospera a insurgência do MPF. A regra do
dispositivo é clara em assentar que a dispensa de licitação, neste caso, pressupõe que as obras
sejam finalizadas em 180 dias a contar do evento climático. Ou seja, levando-se em conta que
a dispensa escora-se em evento ocorrido em 21/07/2010, ela pressupunha o término da obra
invariavelmente até 16/01/2011. Contudo, o contrato nº 140/2010 foi firmado em 21/10/2010
e, em total contradição com o dispositivo legal, estabeleceu prazo de vigência de 165 dias a
contar da assinatura do Termo de Início de Obra, o que ocorreu em 13/11/2010, quando, na
verdade, deveria limitar a vigência, como visto, a 16/01/2011. Ao fim e ao cabo, contratou-se
obra, com dispensa de licitação, para finalização até 30/04/2011 (165 dias a contar do termo
de início), quando a legislação é clara e categórica que a obra emergencial deve ser finalizada
em 180 dias a partir do evento que deu causa à dispensa.

Além disso, o próprio plano de trabalho que instruiu o processo de dispensa (fls.
45-47 do PROCADM4 do ev. 1.214) indica no item 6.2.7 que a obra na Rua Rodolfo
Schlieper demandaria o lapso temporal de 180 dias a contar da "liberação do recurso".
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Sobre o tema, impende anotar o que apregoa Diógenes Gasparini (Direito
Administrativo, 16 ed - São Paulo: Saraiva, 2011, fl. 582) sobre o tema:

Desse modo, ainda que a pretexto de atender a uma situação emergencial, não pode a
Administração contratar obra ou serviço com prazo superior a esse. Nessas hipóteses está
ausente o caráter emergencial da obra ou do serviço. Tampouco cabe prorrogação do contrato
celebrado com fulcro nesse inciso. A prorrogação só seria admissível se um evento
intransponível impedisse, por certo tempo, a execução do contrato.

Tal ponto foi devidamente anotado no relatório da CGU do LAUDO4 do ev.
273, nos seguintes termos (fl. 16):

(...)

Conforme se verifica dos dados acima, os prazos pactuados para a execução das obras objeto
dos contratos n° 140, n° 141 e n° 152/2010, em tela, estendiam-se, respectivamente, até 30 de
abril de 2011, 27 de abril de 2011 e 10 de junho de 2011. Ocorre porém que, nos termos do
inc. IV do art. 24 da Lei n.º 8.666/93 (contratação emergencial), a dispensa do rito licitatório,
com tal fundamento, somente seria possível “para as parcelas de obras e serviços que possam
ser concluídas no prazo máximo de 180 (cento e oitenta) dias consecutivos e ininterruptos,
contados da ocorrência da emergência ou calamidade, vedada a prorrogação dos respectivos
contratos”. Considerando que a data da ocorrência do desastre foi em 21 de julho de 2010, e
que o referido prazo de 180 dias expiraria em 16 de janeiro de 2011, resta comprovado que os
prazos contratados para a execução das obras, nos três casos analisados, extrapolam o
permitido pela Lei de Licitações para contratações diretas de obras/serviços, fundamentadas
no inc. IV do art. 24.

Além disso, ele não passou desapercebido pelo TCU (fl. 07 do PARECER2 do
ev. 298):

O contrato nº 140/2010 foi firmado em 21/10/2010, tendo por objeto a recuperação da Rua
Schlieper, com prazo de entrega de 165 (cento e sessenta e cinco) dias a partir da data do
termo de início da obra (este firmado em 13/11/2010), contando-se o referido prazo até
27/4/2011, excedendo em 98 (noventa e oito) dias o prazo legal permitido.

Tal panorama já retrata que qualquer alegação voltada a justificar atrasos não
merece guarida, uma vez que não se cuida de atraso em obra prevista em terminar em 180
dias a contar do evento climático, mas sim de contratação que desrespeitou por completo as
premissas legais, firmando-se avença cujo prazo de vigência desatende o inciso IV acima
transcrito.

É relevante ainda pontuar que o próprio termo de início de obras do contrato nº
140/2010 foi firmado em período que não mais vigia o Decreto Executivo nº 5.858/10, que
declarou situação de emergência no Município de Canela, pois seu prazo era de 90 dias, o
qual não foi renovado.

Portanto, é inequívoca a ilegalidade cometida, pois a licitação foi dispensada
para obras em local que, embora se tenha dúvida sobre se foi ou não atingido pelo evento
climático, inequivocamente estava passível de uso; ou seja, a intervenção necessária não era
urgente, tanto que o contrato foi firmado quase três meses após o evento climático e o parecer
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que instruiu o pedido não logrou levantar um dano sequer que legitimasse a urgência.
Ademais, embora dispensada a licitação, o prazo para conclusão das obras estava em
completo desacordo com a norma legal que sustenta a dispensa.

Quanto à alegação dos réus de que o Ministério da Integração Nacional não
impôs óbice à dispensa, tampouco ao prazo de execução da obra, anote-se que os pontos são
irrelevantes para aquele órgão, pois não se está a discutir exigências dele, mas sim o respeito
à disposição legal. A própria testemunha Ivone Maria Valente, Secretaria Nacional de Defesa
Civil à época dos fatos, pontuou isso em seu depoimento (VÍDEO3 do ev. 936, 19m e 33s). É
dizer, para o órgão nacional não estava em jogo se o município dispensou ou não a licitação,
de modo que não cabia àquele se imiscuir no ponto. O que era relevante no trato entre o órgão
federal e o município era o atendimento ao prazo fixado no termo de compromisso, o qual
não pressupunha dispensa de licitação e, de conseguinte, prazo de 180 dias contado do evento
climático.

Neste sentido, transcrevo o seguinte trecho das alegações finais do MPF que
bem delineia a controvérsia (fl. 45 do ev. 1.172):

Entretanto, essa argumentação é falaciosa. As portarias que autorizam as transferências de
recursos para as ações emergenciais (nº 888 e nº 916, constantes das fls. 117 e 133 do Anexo
02 do IC) são claras em sintetizar que “o prazo de execução das obras e serviços é de 360
dias, a contar da liberação dos recursos”. Tal disposição – isso é claro – em nada tem a ver
com a duração dos contratos para a execução, sob responsabilidade do Município. Até
porque, não necessariamente uma obra vinculada ao desastre deve ser contratada através de
dispensa.

Portanto, a dispensa de licitação foi ilegal, pois além do procedimento não
contemplar bem necessário ao atendimento da situação emergencial, foi estabelecido no plano
de trabalho e no contrato prazo de término da obra em desacordo com os limites consignados
em lei.

Ocorre que não bastasse a ilegalidade da dispensa, os elementos dos autos
sugerem que a própria requisição de orçamentos, dentro do procedimento, a três empresas,
não passou de um jogo de cena na tentativa de ofertar um ar de legalidade ao ato. Com efeito,
cabe destacar o que foi trazido pela CGU aos autos, que revela ponto extremamente
preocupante, que diz respeito à proximidade entre a empresa contratada e a empresa
Glassystem, que também foi instada pelo município a apresentar orçamentos. Constou no
arrazoado do LAUDO4 do ev. 273 (fls. 10-11):

Analisando a composição societária das empresas chamadas pela Prefeitura Municipal de
Canela/RS para apresentar orçamentos, verificamos as seguintes relações entre os seus sócios:

a) A empresa Glassystem Montagem e Construções Ltda. e a empresa Monterry Montagem e
Stands Ltda. (ambas participantes dos processos referentes aos contratos n° 140/2010 e n°
141/2010, sendo a segunda destas a contratada em ambos casos) possuem sócios com relação
de parentesco:

* as 02 (duas) sócias da empresa Glassystem (CPF 467.478.770-04 e CFP 467.669.360-53)
são irmãs de um dos sócios da empresa Monterry (CPF 265.502.290-49);
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* outro sócio da empresa Monterry (CPF 400.237.370-34) reside no mesmo endereço que 01
(uma) das sócias da empresa Glassystem (CPF 467.478.770-04), sendo provavelmente o
marido desta, pois possuem o mesmo sobrenome.

b) A empresa Monterry Montagem e Stands Ltda. possui 01 (um) ex-sócio (CPF 640.074.309-
00) que compõe atualmente o quadro social da empresa Stand-By Montagem e Locações de
Stands e Bens Móveis Ltda. (ambas participantes do processo referente ao contrato n°
141/2010).

c) A única funcionária da Monterry Montagem e Stands Ltda. (CPF 887.760.269-49), segundo
a RAIS do exercício 2009, é atualmente uma das sócias da empresa Stand-By Montagem e
Locações de Stands e Bens Móveis Ltda.

Desta forma, e conforme os elementos acima apresentados, resta comprovado que diversas
empresas chamadas a apresentar proposta, no âmbito do Termo de Compromisso n°
0504/2010, possuíam relações entre seus sócios.

Colhe-se do excerto que ODILON CAMPELLO ECHEVERRI (CPF
265.502.290-49), sócio da empresa Monterry, já falecido (certidão de óbito do ev. 267), e
irmão do representante legal da empresa, PAULO VANDERLON CAMPELLO
ECHEVERRI (ambos filhos de FRANCISCA ESMERALDA CAMPELO ECHEVERRI), é
irmão das sócias da empresa Glassystem. Ou seja, dos quatro irmãos, um era sócio da
Monterry, dois da Glassystem e um é o representante legal da Monterry, réu na presente ação.
Além disso, uma das irmãs de Paulo e Odilon é, provavelmente (quanto a isso não há certeza
no arrazoado), esposa do outro sócio da empresa, também réu na ação, Luiz Alberto Gonzalez
Ribas.

Algo muito estranho paira sobre a situação, já que quatro irmãos eram sócios e
representante legal de duas das três empresas chamadas para apresentar orçamento em
processo de dispensa de licitação, as quais, aliás, eram voltadas para atividades de montagem
de estandes. Veja-se que na parte de cima da folha em que a Glassystem apresentou seu
orçamento (fl. 10 do PROCADM2 do ev. 1.214) consta que se trata de empresa voltada ao
"comércio, montagens e representações Ltda". A terceira chamada, por sua vez, Benedet
Pavimentações Ltda, foi subcontratada pela Monterry para atuar nas obras.

Mas a questão não para por aí. A empresa Glassystem sequer tinha vinculação
ao CREA, conforme fl. 08 do LAUDO4 do ev. 273. Mais que isso, examinando o CNPJ dela
(06.911.046/0001-49) junto ao cadastro da Receita Federal (CNPJ2 do ev. 1201), verifica-se
sua atividade principal é a nº 77.29-2-02, que tem a ver com "Aluguel de móveis, utensílios e
aparelhos de uso doméstico e pessoal; instrumentos musicais", e seu endereço é idêntico ao
informado para o réu Luiz Alberto Gonzalez na inicial, possivelmente por sua esposa ser
sócia da empresa. Todavia, o mais emblemático é o e-mail que consta no cadastro da RFB da
referida empresa Glassystem: "monterri@monterri.com.br". O ponto fala por si,
notadamente quando se verifica que o e-mail cadastrado pela Monterry junto ao município
era paulo@monterri.com.br (fl. 05 do PROCADM5 do ev. 1.214). Para arrematar, chamo
atenção para o telefone da empresa Glassystem (51) 3075-6450, idêntico àquele da empresa
Monterry, como certificado no ev. 144.
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Cabe chamar atenção que as partes foram intimadas, conforme determinação do
despacho da fl. 275, para se manifestarem sobre os documentos juntados pelo MPF no ev.
273, dentre os quais o relatório da CGU, tendo todos silenciado sobre ele.

O ponto, contudo, não passou despercebido do juízo na audiência de instrução.
O réu Paulo, quando do seu depoimento pessoal, foi indagado sobre o tema (VÍDEO12, ev.
770, 6m):

JUIZ: E esta Glassystem Montagem e Construções Ltda, o sr. conhece, sabe quem é o
proprietário? Sócio?

(...)

RÉU: Não, agora não me recordo.

Em seguida, o réu foi expressamente questionado sobre as conclusões da CGU,
dizendo que não tinha conhecimento sobre o ponto (6m e 55s).

Beira, contudo, ao escárnio o réu aventar que não sabe que a empresa que com a
dele "concorreu" em processo de dispensa de licitação que envolveria elevados valores tem
como sócias suas duas irmãs, que se situa no mesmo endereço do sócio da Monterry, e cujo o
próprio e-mail faz uso do domínio "monterri". Mais que isso, ambas possuem o mesmo
número de telefone.

A controvérsia, contudo, não para por aí. Com efeito, há uma absoluta falta de
transparência na "solicitação" de orçamentos pelo município. Os documentos do
PROCADM2 do ev. 1.214 contemplam os ofícios direcionados às empresas, mas não
demonstram o envio, seja por e-mail, seja por carta. A assinatura das empresas na base dos
documentos - sem que haja inclusive identificação do nome do representante da Glassystem -
sugere que os ofícios foram entregues pessoalmente, na própria prefeitura, possivelmente no
dia 03 ou 04 de outubro, o que é contraditório, inclusive, com a prova colhida, como se verá
abaixo. Já no dia 05 a Monterry apresentou seu orçamento, cujo valor é idêntico ao da
planilha das fls. 63-64 do PROCADM5, a qual, cogito eu, acompanhou o ofício. Ou seja, um
dia após supostamente tomar conhecimento da situação, como relatado pelo seu representante
legal, a empresa, que nunca realizou uma obra de engenharia, apresentou um orçamento no
idêntico valor ofertado pelo município.

A conclusão da CGU, nesta linha, vem trazer à baila relevante ponto, que coloca
em xeque a regularidade do processo de dispensa de licitação.

Portanto, além de não estarem presentes os pressupostos para a dispensa da
licitação, a colheita de orçamentos de três empresas revelou-se procedimento voltado a dar
apenas um suposto ar de legitimidade à medida, já que foram instadas duas empresas do
mesmo grupo familiar e uma que, ao final, acabou sendo subcontratada para realizar as obras,
como se verá abaixo. 

De qualquer sorte, a existência ou não de improbidade será apreciada em tópico
próprio abaixo, já que pressupõe a ilegalidade qualificada pelo elemento subjetivo da conduta
do agente público.
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2.1.3. Incapacidade da empresa contratada de realizar o objeto contratual
(item A.3 da inicial, evento 1, INIC1, p. 34)

O questionamento neste tópico envolve a total falta de capacidade da empresa
contratada para realização das obras, já que se trata a Monterry de pessoa jurídica voltada à
montagem e locação de estandes em geral e locação de bens móveis. Faz alusão também a
uma suspeita alteração contratual da pessoa jurídica que alterou seu objeto social e teceu
considerações sobre a própria ausência de registro dela no CREA.

A responsabilidade sobre o ocorrido, segundo a parte autora, deve recair sobre
Alcyr Francisco Stacke, secretário de obras que solicitou a contratação, alegando se tratar de
empresa de grande porte, Everson Montenegro Rossi, Procurador-Geral do Município que
avalizou o ato, e Constantino Orsolin, que ratificou a escolha.

Os réus Constantino, Alcyr e Everson defendem-se alegando que todas as
medidas adotadas foram de acordo com a lei. Refutam a prática de conduta dolosa em
prejuízo ao erário e alegam que atuaram na esteira da urgência que o caso exigia. Referem
que se porventura houve alguma falha procedimental, esta decorreu de inabilidade, oriunda da
falta de experiência de todos com atos climáticos de tamanha robustez, jamais com a intenção
de causar prejuízo ao interesse público. Consignam ainda que não se pode confundir
ilegalidade com improbidade. Especificamente quanto ao réu Everson, foi anotado que sua
atuação na condição de parecerista possui imunidade, de modo que não pode responder pela
opinião emitida. Já em relação à empresa Monterry, alegam que não há nada de estranho na
sexta alteração contratual, já que seu registro ocorreu em 23/04/2010, de modo que a
referência ao ano de 2008 cuida-se de mora erro material.

Feito este breve resumo, passo ao exame do ponto.

Pois bem. A empresa Monterry Montagem de Stands Ltda foi constituída em
09/07/2003, com registro na Junta Comercial em 07/08/2003, conforme fls. 46-51 do
ANEXO3 do ev. 01, tendo como sócios na época Luiz Alberto Gonzalez Ribas e Rogério
Carneiro Mesquita. Ela se localizada na Rua Ângelo Girardi, nº 96, Barreiros, em São José -
SC e tinha como objeto social a "montagem e locação de estandes em geral e locação de bens
móveis". Na ocasião, seu capital social era de R$ 30.000,00.

A 6ª alteração contratual foi registrada em 23/04/2010 (fls. 52-57), embora o
documento seja de 17/10/2008, nela constando como sócios Luiz Alberto Gonzalez Ribas,
também administrador, e Odilon Campelo Echeverri. Na ocasião o capital social passou a ser
R$ 650.000,00, do qual apenas R$ 350.000,00 integralizado. A empresa tinha como endereço
a Rua José Pedro, nº 01, sala 103, Bairro Areias, São José - SC, embora seus sócios
residissem em Porto Alegre. Houve, na ocasião, também alteração do objeto social, que
passou a ser o seguinte:
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Em seguida, foi apresentada procuração de fevereiro de 2010 na qual a empresa
outorgava poderes de representação ao réu Paulo Vanderlon Campello Echeverri, também
residente em Porto Alegre, que atuava como representante comercial, conforme fl. 61.

A análise dos elementos apresentados revela com precisão a total falta de
capacidade da empresa, nos mais variados aspectos, para realizar as obras para as quais foi
contratada.

Senão, vejamos.

A empresa jamais realizou obras de construção civil, tanto que o réu Paulo -
pessoa física que atuou em nome da empresa ao longo de todas as avenças -, ouvido pela Zero
Hora em março de 2011, admitiu "não ter outras obras, mas pondera que experiência não
era exigência para a contratação" (fl. 118 do ANEXO5). Aliás, chama atenção que em sua
contestação (ev. 171) a empresa aduz que "não foi aventada a inexperiência, que por certo
agravou a situação das obras, mas isso não pode ser impeditivo para nada, ou muito menos
presunção de má fé, pois começar não é ilegal, sempre há uma primeira vez para tudo. Isso é
esquecido o tempo todo nos autos". Ora, não é a existência tão somente da contratação que
pesa em desfavor dos réus. O ponto nevrálgico da lide é que uma empresa que NUNCA
realizou uma única obra foi contratada, sem licitação, em três contratos no valor total de R$
7.000.000,00.

A empresa sempre direcionou suas atividades para a montagem de estandes, de
modo que a alocação, poucos meses antes, da possibilidade de realização de "obras de
engenharia civil" em seu contrato social mostrou-se algo meramente formal. Não é à toa,
inclusive, que a CGU (fls. 06-7 do LAUDO4 do ev. 273), analisando a capacidade técnica da
empresa, apontou o seguinte:

Acerca da empresa contratada, é possível verificar de plano, na própria razão social da
mesma - Monterry Montagem e Stands Ltda., que o seu foco principal de atuação seria
a “montagem de stands para eventos”. Diante desse aspecto, tão evidente, parece-nos
que a verificação da capacidade técnica da empresa a ser contratada, e em particular
da sua capacidade “técnico-operacional”, seria um procedimento essencial a ser
aplicado pela administração municipal, no âmbito dos processos de contratação
realizados. Ocorre porém que, examinando os autos dos processos administrativos
correspondentes, verificamos que a Prefeitura Municipal de Canela não realizou
qualquer verificação ou aferição da capacidade técnico-operacional da empresa a ser
contratada, o qual, considerando a denominação social da mesma (que evidencia a
atuação destacada no segmento de montagem de stands), e considerando
principalmente o porte do conjunto das obras pactuadas com esta (da ordem de R$
7.000.000,00 nos três contratos celebrados), constituiria um procedimento inadequado,
ou mesmo indevido, por expor a administração a um risco desnecessário. Observa-se
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que a capacidade técnico-operacional é uma aptidão da "empresa", e está relacionada
com a sua experiência (adquirida por obras anteriormente executadas) no
gerenciamento de obras de porte e complexidade equivalentes àquela a ser executada
(gerenciamento de operários, de frentes de serviço, de equipamentos, do canteiro de
obras, dentre outros).

Há, de qualquer sorte, uma vasta gama de elementos que não só
contraindicavam a contratação da empresa, mas como deixavam claro que ela não tinha
nenhum conhecimento, capacidade e experiência com obras de engenharia.

O primeiro é a certidão do CREA-RS da fl. 73 do PROCADM2 do ev. 01, que
revela que seu registro no Conselho ocorreu apenas em 22/10/2010, ou seja, após inclusive
a assinatura do contrato. É dizer, o município contratou a empresa, sem licitação, em valor de
cerca de R$ 7.000.000,00, que jamais havia feito serviço de engenharia neste Estado - local
de residência dos sócios e da própria empresa, naquele momento, como se verá a seguir -,
tanto que nem mesmo vinculação com o CREA estadual possuía. Cabe ressaltar, neste ponto,
que embora o réu Paulo tenha dito que a vinculação ao Conselho é pretérita, isso não é
demonstrado nos autos, não se tratando a certidão citada como mero "visto", como dito por
ele em seu depoimento pessoal, para realização da obra, tanto que o documento faz expressa
alusão ao seguinte: "Registro Nº: 174095 desde 22/10/2010". O que a empresa tinha era
registro no CREA-SC, já que, como informado pelo representante legal da empresa em seu
depoimento, a montagem de estandes demandava também vinculação àquele conselho.

Outro documento que chama  atenção é o da fl. 43 do ANEXO3. Com efeito,
ele revela um dado curioso, no sentido de que, no ano de 2009, a empresa teve receita bruta
de R$ 441.659,40, ou seja, uma média de cerca de R$ 37.000,00 por mês, oriunda do ofício
de montagem e locação de estandes. No ano seguinte, contudo, firmou os contratos objeto do
litígio, no valor de cerca de R$ 7.000.000,00. É dizer, só os contratos discutidos nesta ação
revelam valor mais de quinze vezes superior a todo o faturamento de 2009.

Não bastasse isso, nem o local da sede da empresa é conhecido. O expediente
das fls. 03-04 do PROCADM2 do ev. 1.214, em que o Município de Canela solicita à
empresa a apresentação de orçamento para a obra, foi endereçado à Rua Ângelo Girardi, nº
84, Barreiros, São José/SC, tal como consta no contrato social (fl. 17 do PROCADM5 do ev.
1.214), ao passo que o carimbo da empresa da fl. 04 faz alusão à Rua São Pedro, nº 01, sala
103, naquela cidade, o qual coaduna com aquele do Livro Diário (fl. 12 do PROCADM5 do
ev. 1.214). Ainda que os elementos sugiram que aquele era o endereço quando da constituição
da empresa e este era o existente quando da contratação (o mesmo citado no cadastro do
CNPJ da empresa, à fl. 45 do ANEXO3 do ev. 01), já que este figura na última alteração
contratual juntada e é o indicado no contrato questionado, chama atenção que os sócios e o
representante dela residiam em Porto Alegre, conforme procuração da fl. 31 do PROCADM5,
sendo que os próprios DDD´s dos telefones da empresa (nº 51) são da região metropolitana de
Porto Alegre (fl. 32). Curiosamente, aliás, a procuração acostada pela empresa no ev. 38
indica que o seu endereço é na Rua Lajeado, nº 161, em Canoas - RS, embora o recurso de
agravo lançado naquele mesmo evento faça alusão ao endereço inicialmente citado. Não
bastasse tudo isso, quando o oficial de justiça foi citar a empresa no endereço por ela indicado
em Santa Catarina, condizente com a última alteração de seu contrato social, eis o que ele
encontrou (ev. 144):
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CERTIFICO, em cumprimento, que me dirigi a Rua São Pedro, 1, sala 103, Areias, 88113-250,
São José - SC, e lá estando, deixei de proceder aos atos determinados, uma vez que não
localizei o destinatário MONTERRY MONTAGEM E STANDS LTDA-ME. No local funciona a
empresa de contabilidade SOMA CONTABILIDADE (3246-8482), onde fui informado pela
Sra. Andreia Maria Machado de Amorim, funcionaria, que o escritório faz a contabilidade da
empresa destinatária. Informou ainda, que a empresa MONTERRY, é estabelecida na rua
Lajeado, 161, Bairro Niterói, na cidade de Canoas-RS, fone 051-3075-6450. Assim, face o
exposto, devolvo o presente. Dou fé. Florianópolis, 04/04/2013.

Apesar disso, a empresa insistiu em sua contestação que seu endereço era na
Rua São Pedro (ev. 171), informação que, sabidamente, não era verdadeira, visto que
incompatível com a certidão do oficial de justiça. Aliás, cabe pontuar que no ev. 175 há
petição da Monterry, protocolada em ação distinta, em que consta na parte superior da peça
que a causídica atua em dois endereços, sendo um deles curiosamente na Rua Lajeado, 161,
indicado como sendo o da empresa. Já nas ARTs, como, por exemplo, da fl. 04 do
PROCADM9 do ev. 1.215, consta como seu endereço a Av. Ramiro Barcelos, 1681, em
Canoas.

Destaque-se, outrossim, que o réu Paulo, em seu depoimento pessoal, disse que
a sede da empresa é em Canoas, o que, contudo, não se encontra retratado em nenhuma
alteração contratual.

Ao fim e ao cabo, desconhece-se até hoje o endereço da empresa, não sendo
possível coligir sequer se ela em algum momento teve, de fato, alguma sede, ou seja, um local
que pudesse ser encontrada.

Outro ponto de destaque é que a empresa sequer tinha cadastro junto ao
Município de Canela, tendo-o feito apenas em 30/09/2010, conforme fax enviado naquele dia,
o qual se encontra na fl. 32 do PROCADM5 do ev. 1.214. Ou seja, ela se cadastrou numa
quinta-feira e na segunda-feira seguinte, dia 03/10, foi instada a apresentar orçamento para a
obra, muito embora seu registro cadastral apresente a data de 06/10. Ela foi notificada, aliás,
juntamente com a empresa Benedet, que, ao fim, acabou sendo subcontratada pela requerida,
em total descompasso com o contrato, estando aí outro elemento que confirma a total falta de
capacidade da empresa, muito bem retratada no Relatório de Demandas Especiais nº
00222.001170/2010-87 produzido pela CGU (LAUDO4 do ev. 273), que diz respeito à
subcontratação realizada pela empresa para realização das obras, bem como no que toca às
falhas na execução das obras (fl. 06):

Ocorre porém que, em inspeção física realizada às obras, no mês de janeiro de 2011,
constatamos que a empresa Monterry Montagem e Stands Ltda. sub-rogou a execução dos
serviços de calçamento objeto do contrato n° 140/2010, em favor da empresa Benedet
Pavimentações Ltda., da mesma forma que subcontratou a execução das unidades
habitacionais objeto do contrato n° 141/2010, apesar de não haver tal prerrogativa em
nenhum dos contratos firmados (a subcontratação dos serviços no âmbito dos contratos n°
140/2010 e n° 141/2010 foi objeto de apontamento específico, que compõe o presente relatório
de fiscalização). Ainda durante a inspeção física às obras, foi constatada também, por esta
equipe de fiscalização, a ocorrência de problemas construtivos “grosseiros” na execução das
unidades habitacionais contratadas (p.e. juntas na alvenaria com espessuras da ordem de
4,0cm, paredes e vãos totalmente fora de prumo, inversão do telhado de moradia
impossibilitando a colocação da caixa d ́água, dentre outros).
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Em seguida, o órgão esclarece a origem das informações colhidas (fls. 20-21):

Constatamos, por meio de entrevista com os três operários (vide quadro) alocados à data da
fiscalização (12/01/2011) na execução do contrato nº 140/2010, cujo objeto é a recuperação
da pavimentação com blocos de concreto e da rede de drenagem e caixas de inspeção da Rua
Rodolfo Schilieper, que estes não são funcionários da empresa contratada pela Prefeitura de
Canela/RS, a Monterry Montagem e Stands Ltda. (CNPJ 05.848.616/0001-30), e que estavam
trabalhando como “diaristas” para A. A. dos S. (CPF 007558790/40 ).

(...)

Em conversa com A. A. dos S. (CPF 07558790/40), este informou verbalmente que estava
executando a obra para a empresa Benedet, de propriedade de Daniel, e que a Monterry havia
subcontratado a Benedet para a execução do calçamento.

Ao verificarmos a execução física do objeto contratado identificamos que todos os
equipamentos utilizados na obra (rolo compactador e retroescavadeira), conforme registro
fotográfico, são da empresa Benedet Pavimentações Ltda. (CNPJ 91.726.216/0001-94).

Tal situação demonstra, de forma inequívoca, a sub-rogação do contrato nº 140/2010
(transferência de sua execução a terceiros alheios a avença).

Há de se registrar ainda, acerca da questão em comento, que a empresa Benedet
Pavimentações Ltda. havia participado do processo de contratação promovido pela Prefeitura
Municipal, não tendo sido selecionada por apresentar proposta comercial com valor superior
ao oferecido pela contratada - Monterry Montagem e Stands Ltda., conforme constante no
processo administrativo da Prefeitura Municipal de Canela nº 9328/2010.

Outro ponto levantado ao longo de toda tramitação do feito e especialmente
destacada nos depoimentos pessoais dos réus, notadamente dos demandados Alcyr e
Constantino, era que o aquecimento do mercado da construção civil naquela época - fato,
aliás, notório - fez com que as empresas do ramo não desejassem realizar o serviço. Algumas
testemunhas, por sinal, dizem isso. Destaco, por exemplo, as testemunhas Ênio da Silva Ponto
(ev. 867) e Adori Cristofolli (VÍDEO2 do ev. 1033), sócios de empresas de terraplanagem,
que declinaram do convite feito pelo município para a prestação deste tipo de serviço, e não
de construção, assim como a testemunha Maria de Lourdes Hencke (VÍDEO3 do ev. 960). A
questão, contudo, não é confirmada pela prova documental, seja porque não há convites
formais a outras empresas, seja porque o TCU trouxe um dado relevantíssimo na análise que
fez do tema, atinente ao elevado número de empresas de construção civil cadastradas junto ao
município. Isso é possível visualizar no DVD do ev. 1.226, que todas as partes tiveram
acesso, mais precisamente no documento nº 44 - acostado para facilitar acesso no evento retro
- que explicita com singular precisão que embora houvesse pelo menos 35 empresas de
construção civil cadastradas junto ao Setor de Licitações do Município, optou-se por instar
para apresentar orçamentos duas empresas de montagem de estantes. Nenhuma das três
possuía cadastro no município e uma, a vencedora, tinha feito pedido de cadastro menos que
uma semana antes.

Em resumo, o Município de Canela contratou para a execução de serviços de
cerca de R$ 7.000.000,00 - valor vinte vezes maior ao capital integralizado da empresa -
empresa que nunca realizou uma única obra de construção civil, notadamente por atuar no
ramo de montagem de estandes. Os contratos, nesta linha, alcançaram somas mais de quinze
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vezes superiores do que o faturamento da empresa no ano anterior. A empresa, contudo, cuja
sede inclusive é desconhecida, por não ter estrutura para o cumprimento do objeto do
contrato, já que não possuía máquinas e empregados, subcontratou a obra exatamente para a
empresa com quem supostamente disputou a contratação na fase de orçamentos.

O que fica claro dos autos também é que a capacidade técnica da empresa
jamais foi levada em conta, seja pelo cenário acima narrado, seja pelas reiteradas alegações
dos demandados de que a empresa possuía cadastro junto ao Setor de Licitações do
Município (veja-se, p.e., depoimento de Wagner em 10m do VÍDEO19 do ev. 770, dentre
outros), como se isso fosse suficiente para qualificá-la para qualquer tipo de contratação. Ora,
o Certificado de Registro Cadastral, constante na fl. 05 do PROCADM5 do ev. 1.214, apenas
tem o condão de descrever a documentação apresentada e comprovar da empresa, como o
próprio documento diz, "sua Personalidade Jurídica, Regularidade Fiscal, Financeira",
jamais a capacidade técnica. Ele figura como um mero registro cadastral, não tendo o condão
de legitimar tecnicamente a empresa cadastrada a habilitar-se e lograr êxito em qualquer tipo
de certame ou contratação.

Neste sentido cito ainda o testemunho de Milton Wilrich (VÍDEO20 do ev.
1.033), servidor do Setor de Licitação, que disse o seguinte sobre o ponto (3m e 40s):

No registro cadastral não é solicitado qualificação técnica. A qualificação técnica é solicitada
no processo licitatório, para cada tipo de obra. Não é no cadastro que vem a qualificação
técnica, e sim no momento da licitação. Cada obra tem a sua especificação. (...) Se uma obra
é de telhado, a qualificação técnica é de telhado.

É de se destacar também o depoimento do réu Cássio (VÍDEO8 do ev. 770, 3m)
que ressaltou que não houve apresentação nestes processos de dispensa de licitação de
atestado técnico da empresa, que deveria ser colhido pela secretaria correspondente.

Os depoimentos confirmam a premissa supra, no sentido de que o cadastro só
serve como um pressuposto para a empresa participar do processo de habilitação, jamais para
expressar capacidade técnica para a realização de algum serviço, e que no caso em questão
não foi solicitado atestado técnico.

Em relação aos predicados para contratação pelo Poder Público, eis o que
estatui o art. 27 da lei nº 8.666/94:

Art. 27.  Para a habilitação nas licitações exigir-se-á dos interessados, exclusivamente,
documentação relativa a:

I - habilitação jurídica;

II - qualificação técnica;

III - qualificação econômico-financeira;

IV – regularidade fiscal e trabalhista;

V – cumprimento do disposto no inciso XXXIII do art. 7º da Constituição Federal. 
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No que toca ao inciso II, relevante para o deslinde do feito, cabe anotar que o
dispõe o art. 30:

Art. 30.  A documentação relativa à qualificação técnica limitar-se-á a:

I - registro ou inscrição na entidade profissional competente;

II - comprovação de aptidão para desempenho de atividade pertinente e compatível em
características, quantidades e prazos com o objeto da licitação, e indicação das instalações e
do aparelhamento e do pessoal técnico adequados e disponíveis para a realização do objeto da
licitação, bem como da qualificação de cada um dos membros da equipe técnica que se
responsabilizará pelos trabalhos;

III - comprovação, fornecida pelo órgão licitante, de que recebeu os documentos, e, quando
exigido, de que tomou conhecimento de todas as informações e das condições locais para o
cumprimento das obrigações objeto da licitação;

IV - prova de atendimento de requisitos previstos em lei especial, quando for o caso.

§ 1o  A comprovação de aptidão referida no inciso II do "caput" deste artigo, no caso das
licitações pertinentes a obras e serviços, será feita por atestados fornecidos por pessoas
jurídicas de direito público ou privado, devidamente registrados nas entidades profissionais
competentes, limitadas as exigências a:

I - capacitação técnico-profissional: comprovação do licitante de possuir em seu quadro
permanente, na data prevista para entrega da proposta, profissional de nível superior ou outro
devidamente reconhecido pela entidade competente, detentor de atestado de responsabilidade
técnica por execução de obra ou serviço de características semelhantes, limitadas estas
exclusivamente às parcelas de maior relevância e valor significativo do objeto da licitação,
vedadas as exigências de quantidades mínimas ou prazos máximos;

II - VETADO;

(...)

§ 10.  Os profissionais indicados pelo licitante para fins de comprovação da capacitação
técnico-operacional de que trata o inciso I do § 1º deste artigo deverão participar da obra ou
serviço objeto da licitação, admitindo-se a substituição por profissionais de experiência
equivalente ou superior, desde que aprovada pela administração.                    

Ainda que o veto ao inciso II do § 1º seja tema antigo na seara do Direito
Administrativo, cabe anotar que o Egrégio Tribunal Regional Federal da 4ª Região tem
posição de que "a comprovação da capacidade técnico-operacional transcende a
comprovação da capacitação dos profissionais vinculados à pessoa jurídica, pois diz respeito
às condições desta, considerando seu corpo funcional genericamente, seus equipamentos,
seus métodos de trabalho (dentre outros requisitos), para executar o objeto da obra ou
serviço a ser contratado" (TRF4, AG 5047764-83.2016.4.04.0000, TERCEIRA TURMA,
Relatora MARIA ISABEL PEZZI KLEIN, juntado aos autos em 09/02/2017) .

O STJ, por sua vez, à luz da jurisprudência do TCU, tem apontado o seguinte
sobre o tema:
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PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. TUTELA JURISDICIONAL. NEGATIVA.
INEXISTÊNCIA. CERCEAMENTO DE DEFESA. CASO CONCRETO. VERIFICAÇÃO
INVIÁVEL NA VIA ESPECIAL. LICITAÇÃO. QUALIFICAÇÃO TÉCNICA. ATESTADO DE
EXECUÇÃO DE OBRA SIMILAR DE COMPLEXIDADE EQUIVALENTE OU SUPERIOR.
PROVA PERICIAL. COMPROVAÇÃO. HABILITAÇÃO. DIREITO. LAUDO TÉCNICO.
DISCORDÂNCIA. SÚMULA 7 DO STJ. CLÁUSULAS DO EDITAL. NULIDADE NÃO
AVERIGUADA NO ARESTO RECORRIDO. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. (...) 6.
Julgados do Plenário do Tribunal de Contas da União orientam que, "em regra, as exigências
para demonstração da capacidade técnico-operacional devem se limitar à comprovação de
execução de obras e serviços similares ou equivalentes, não se admitindo, sem a devida
fundamentação, a exigência de experiência em determinado tipo de metodologia executiva
(...)", e que "é possível a comprovação de aptidão técnica por atestados de obras ou serviços
similares, com complexidade tecnológica e operacional equivalente ou superior." (...) (AREsp
1144965/SP, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 12/12/2017,
DJe 19/12/2017)

É bem verdade que os dispositivos legais citados fazem referência direta à
hipótese de ocorrência de licitação, e não no caso de dispensa, como o tratado. Contudo, a
capacidade da empresa em executar o objeto contratado é ponto essencial seja em licitações,
seja em hipótese de dispensa ou inexigibilidade, ganhando maior relevância ainda o ponto
exatamente no caso de dispensa, em que não ocorre disputa. Não é à toa, por sinal, que o art.
26, § único, II, da lei de Licitações exige que se externe "a razão da escolha" do executante,
o que jamais ocorreu propriamente, pois, como será esmiuçado abaixo, o parecer que constou
no procedimento de dispensa alude a contato com "empresas de grande porte e de
reconhecida notoriedade por trabalhados já realizados no Brasil afora", o que redundou na
contratação da Monterry. Ora, além da Monterry não se enquadrar no conceito de empresa de
grande porte e, muito menos, na condição de pessoa jurídica reconhecida pelos trabalhos
realizados pelo país, o que se vislumbra foi a total falta de cuidados em exigir da empresa
elementos mínimos que revelassem sua capacidade técnica.

Em resumo, além de não ter exigido indícios mínimos que revelassem a
capacidade técnica da empresa para ser contratada, o município guiou-se, para a contratação,
por argumentos inverídicos, desatrelados de qualquer prova. Chega a ser, aliás, curioso que o
Município de Canela na fl. 162 do PROCADM2 do ev. 01, indagado sobre o tema, tenha
referido que a contratação ocorreu porque não havia nada que desmerecesse a empresa, já
que, em verdade, o que não existia era, ao fim, algo que abonasse a contratação da citada
pessoa jurídica.

Portanto, o amplo contexto probatório indica que a empresa jamais apresentou
mínimos predicados que legitimassem as contratações levadas a efeito.

2.1.4. Irregularidade no pagamento adiantado à empresa contratada (item
A.4 da inicial, evento 1, INIC1, p. 40)

Como último questionamento do contrato, o parquet federal insurge-se contra a
previsão contratual de antecipação de 30% do valor quando da assinatura, premissa que,
segundo alega, ofende o ordenamento jurídico. Salienta que a manobra visou a beneficiar
indevidamente a empresa contratada.
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O MPF imputa a prática ilícita aos réus Everson Montenegro Rossi, Procurador-
Geral do Município que avalizou o ato, e Constantino Orsolin, quem subscreveu a avença.

Os réus Constantino e Everson defendem-se alegando que a prática de antecipar
valores é comum na seara administrativa, podendo configurar, no máximo, uma falha, e não
ato de improbidade.

 O questionamento envolve a seguinte previsão contratual:

Por meio de tal cláusula, o Município de Canela e a empresa Monterry se
acertaram no sentido de que aquele transferiria a esta, de imediato, na data da assinatura do
contrato, ou seja, antes mesmo do início das obras, o valor de R$ 105.000,00. Esta simples
análise já refuta a alegação da Monterry da fl. 06 do ev. 171, no sentido de que "os
pagamentos eram feitos conforme medição e fiscalização do Município, assim, só recebeu
pelo que foi feito, nenhum valor tendo sido repassado que não condizente com o serviço
prestado".

Nesta linha, impende avaliar se esta previsão encontra assento na legislação
pátria.

O MPF guia-se, para amparar sua pretensão, na análise da legislação financeira,
notadamente a partir do exame da lei nº 4.320/64, que estatui as “Normas Gerais de Direito
Financeiro para elaboração e contrôle dos orçamentos e balanços da União, dos Estados,
dos Municípios e do Distrito Federal”. O art. 62 estipula que “o pagamento da despesa só
será efetuado quando ordenado após sua regular liquidação”. O conceito de liquidação pode
ser melhor apreciado na análise do dispositivo seguinte:

Art. 63. A liquidação da despesa consiste na verificação do direito adquirido pelo credor tendo
por base os títulos e documentos comprobatórios do respectivo crédito.

§ 1° Essa verificação tem por fim apurar:

I - a origem e o objeto do que se deve pagar;

II - a importância exata a pagar;

III - a quem se deve pagar a importância, para extinguir a obrigação.

§ 2º A liquidação da despesa por fornecimentos feitos ou serviços prestados terá por base:

I - o contrato, ajuste ou acôrdo respectivo;

II - a nota de empenho;

III - os comprovantes da entrega de material ou da prestação efetiva do serviço.
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A “liquidação”, conforme ensina Kiyoshi Harada (Direito Financeiro e
Tributário. 16. Ed. São Paulo: Atlas, 2007, fl. 57), é a segunda etapa na realização de uma
despesa, consistindo “na verificação do direito adquirido pelo credor tendo por base os
títulos e documentos comprobatórios do respectivo crédito”.

O MPF se escora no inciso III do § 2º que alude à “prestação efetiva do serviço”
como elemento necessário para a liquidação, a denotar que seria inviável pagamentos sem
realização de obras.

Não me parece, contudo, a conclusão mais adequada.

As hipóteses do § 2º não são, a meu ver, cumulativas, no sentido de que a
liquidação só pode ocorrer quando houver previsão contratual, emissão da nota de empenho –
ato da autoridade que cria para o Estado uma obrigação de pagamento sujeita a uma condição
– e comprovante de prestação do serviço. É dizer, ainda que balizas éticas e de proteção ao
patrimônio pública exijam cuidados no trato da questão atinente à liberação de recursos
públicos, não se pode inferir do dispositivo legal, de per si, que eventual previsão contratual
de pagamento antecipado, a resplandecer o inciso I, não possa ser concretizada por inexistir
ainda o inciso III. Não se pode, de antemão, à luz exclusivamente deste dispositivo legal
inferir que haveria ilegalidade na medida adotada pelo Município.

Por outro lado, há norma sim que veda a medida adotada pelo município,
inserida no Decreto-Lei nº 93.872/86, mais precisamente a do art. 38, lançada na seção da
“liquidação da despesa”:

Art . 38. Não será permitido o pagamento antecipado de fornecimento de materiais, execução
de obra, ou prestação de serviço, inclusive de utilidade pública, admitindo-se, todavia,
mediante as indispensáveis cautelas ou garantias, o pagamento de parcela contratual na
vigência do respectivo contrato, convênio, acordo ou ajuste, segundo a forma de pagamento
nele estabelecida, prevista no edital de licitação ou nos instrumentos formais de adjudicação
direta.

Aí sim há uma norma expressa que refuta a prática adotada pelo município.
Com efeito, a previsão é categórica em infirmar a possibilidade de antecipação de
pagamentos em contratos de execução de obras.

A conclusão sobre a impossibilidade de antecipação de recursos neste tipo de
avença encontra guarida ainda nas conclusões da CGU e do TCU, embora com lastro em
previsões legais distintas. Eis o que constou no relatório da Controladoria Geral da União,
lançado no LAUDO4 do ev. 273 (fl. 18):

Acerca da antecipação de pagamentos em contratos celebrados pela administração pública, o
Tribunal de Contas da União, com fulcro nos arts. 62 e 63 da Lei n.º 4.320/64, e em comandos
combinados da Lei Federal de Licitações, firmou entendimento no sentido de que a
antecipação de pagamento em contratos de fornecimentos de materiais, execução de obras e
prestação de serviços “é indevida”, exceto em caráter excepcional, mediante as
"indispensáveis" cautelas ou garantias, desde que reste comprovada a existência de interesse
público, e haja previsão para tal nos documentos formais de adjudicação (Acórdão n°
585/2005 – 2a Câmara, Acórdão n° 481/2005 – Plenário).

Poder Judiciário
JUSTIÇA FEDERAL

Seção Judiciária do Rio Grande do Sul
3ª Vara Federal de Caxias do Sul



21/05/2020 :: 710010724558 - eproc - ::

https://eproc.jfrs.jus.br/eprocV2/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=63ff0977bcdde2a6c5d155… 63/147

5013833-84.2011.4.04.7107 710010724558 .V366

Considerando que os contratos celebrados no âmbito do Termo de Compromisso n° 0504/2010
não previam a obrigatoriedade de "cautelas" ou "garantias" em favor da administração,
relacionadas à antecipação de pagamentos pactuados, e considerando que não constam dos
processos administrativos correspondentes qualquer garantia emitida pela contratada, ou
documento equivalente, entendemos que os pagamentos realizados pela administração
municipal no âmbito dos contratos vinculados ao termo de compromisso n° 0504/2010, a título
de “antecipação”, são irregulares, segundo a legislação vigente e o entendimento dominante
dos tribunais competentes, em particular do TCU.

Na mesma linha é a conclusão do Tribunal de Contas da União, conforme fls.
09-10 do PARECER2 do ev. 298, Corte que, inclusive, aplicou multa por tal medida dos
gestores:

Nos contratos 140/2010, 141/2010 e 152/2010 firmados entre o Município de Canela (RS) e a
empresa Monterry Montagem de Stands Ltda. foi estipulado o pagamento antecipado de 30%
ou 20% do valor dos contratos na assinatura dos respectivos termos, quando, para a situação
em tela, que envolve obras de engenharia, as permissões legais vão apenas até o pagamento
de despesas de instalação e mobilização (Lei nº 8.666, de 1993, art. 40, inciso XIII).

Tal situação já foi objeto do Acórdão 1308/2003, item 9.1, vi, Tribunal de Contas da União, 2ª
Câmara, com aplicação de multa a responsável por admitir "cláusula prevendo adiantamento
ao contratado, quando a permissão legal contempla apenas o pagamento de despesas de
instalação e mobilização".

A situação se repetiu em relação à apuração feita pelo Tribunal de Contas do
Estado - TCE (fl. 45 do ev. 1200):

Embora os réus aleguem que a prática não é incomum, não foram acostados
exemplos da mesma prática em contratações promovidas pelo Município de Canela ou
mesmo em outros entes da federação, até porque o assunto não é novo, sendo patente a
impossibilidade da medida. Cabe lembrar que a Lei nº 8.666/93 previu, em sua redação
original, o § 1º no art. 55, com a seguinte redação:

§ 1º. Os contratos de obras, de fornecimento para entrega futura de bens ou de serviços,
especialmente os de serviços técnicos especializados que utilizem mão de obra intensiva,
poderão prever adiantamentos de pagamentos, desde que seja prestada garantia numa das
modalidades previstas no art. 56 desta Lei, sem o limite estabelecido nos §§ 2º e 3º daquele
artigo.

O texto foi vetado pelo seguinte motivo:

O dispositivo em epígrafe viabiliza o pagamento de adiantamentos aos licitantes contratados
pela Administração, o que nulifica, em verdade, a exigência estabelecida no art. 31 do projeto,
de prévia qualificação econômico-financeira.
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Ademais, a preservação do interesse público impõe à Administração o máximo de zelo e
cautela, que só tornam admissíveis pagamentos por bens e serviços efetivamente prestados ou
fornecidos.

Em 1994, houve nova tentativa de inclusão do dispositivo, por meio da lei nº
8.883, o que foi novamente objeto de veto. Além disso, a própria lei de licitação sinaliza para
a impossibilidade de antecipações de pagamento, conforme se infere do art. 65, II, “c”, que
embora trate da “alteração dos contratos”, revela a necessidade de acurada atenção com o
dinheiro público.

Veja-se que o dispositivo que foi vetado, por obediência ao interesse público,
previa a possibilidade de antecipação de pagamento desde que prestada uma das garantias do
art. 56, ou seja, caução em dinheiro, caução de títulos da dívida pública, seguro-garantia ou
fiança bancária. No caso concreto, contudo, além de se ter aquiescido com o pagamento
antecipado, não se adotou nenhuma forma de garantia.

Acresça-se que, recentemente, o TCU reafirmou sua jurisprudência, concluindo
no âmbito do acórdão nº 4143/2016 (Tomas de Contas Especial, no processo nº
009.852/2015-8, Relator Benjamin Zymler, 1ª Câmara, sessão de 28/06/2016) que o
pagamento antecipado pressupõe os seguintes requisitos:

I) previsão no ato convocatório;

II) existência, no processo licitatório, de estudo fundamentado comprovando a real
necessidade e economicidade da medida; e

III) estabelecimento de garantias específicas e suficientes, que resguardem a Administração
dos riscos inerentes à operação, fato que não foi observado pela Prefeitura de Colniza/MT.

Chama atenção ainda no caso concreto que o réu Cássio, Chefe do Setor de
Licitações do município por muitos anos, assentou em seu depoimento pessoal o seguinte
(VÍDEO8 do ev. 770, 6m, 10s):

JUIZ: Neste caso tinha uma previsão de antecipação de valores. É comum a redação deste tipo
de contrato pelo setor?

RÉU: Não.

JUIZ: O sr. sabe por que foi feito neste formato?

RÉU: Não sei. Foi solicitado que fosse colocado nesta minuta esta antecipação de valores.

JUIZ: Nem de obras é feito antecipação

RÉU: Nenhuma obra do município, que eu me recorde, teve esta antecipação de valores.

A referência não destoa inclusive do aventado pelo réu Wagner em seu
depoimento pessoal, que atentou que (VÍDEO19 do ev. 770, 14m e 40s) "talvez não tenha
sido a melhor forma adiantar dinheiro", tendo ele esclarecido que a medida decorreu do teor
da proposta apresentada pela empresa.
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Destaco ainda o relato da ré Vera, conhecedora dos trâmites internos para a
contratação de obras (6m e 35s do VÍDEO18 do ev. 770):

MPF: Era normal ter adiantamento de valores em relação a obras?

RÉ: Não.

Em seguida ela disse que não assinou a nota que antecipava o pagamento, já
que, apesar de não ter conhecimento jurídico, ela mesma verificou, pela experiência colhida
ao longo dos anos, que aquele "não era um trâmite normal".

Infere-se, portanto, que a medida, além de ilegal, nunca fora utilizada em outras
hipóteses de contratação pela municipalidade, o que revela o acerto da pretensão do MPF.

2.1.5. Conclusões sobre o Contrato nº 140/2010

A análise da ocorrência ou não de atos de improbidade não pode perpassar pelo
exame individual de cada ponto acima esmiuçado. Cada um deles, se não contextualizado
dentro de uma análise global do ocorrido, pode sugerir equívocos ou mesmo incompetência
dos participantes. Mais que isso, não é a simples ilegalidade que configura a improbidade, já
que esta pressupõe a ilegalidade qualificada pelo elemento subjetivo da conduta do agente
público.

O exame, contudo, global dos pontos revela elementos graves, que ultrapassam
a ilegalidade pura, em relação aos quais passo a detalhar.

Cabe principiar elencando os seguintes fatos:

1. Houve a contratação de empresa sem licitação para realização de obra que, de
antemão, se sabia que não poderia ser realizada no prazo de 180 dias a contar do evento
climático, lapso temporal balizador deste tipo de medida;

2. A obra contratada não era urgente, tanto que o parecer que instruiu o pedido
sequer faz alusão às condições do referido logradouro, tampouco da necessidade emergencial
de intervenção, limitando-se a atestar a precariedade de residências e estradas ;

3. Dispensada a licitação, foram escolhidas, através de obscuros motivos - já
que nenhuma delas tinha cadastro no município, só a que acabou sendo escolhida, que o havia
feito dias antes -, as quais foram instadas a apresentar orçamentos. Ocorre que os sócios e o
representante legal da Monterry eram irmãos e esposo das sócias da outra empresa instada
(Glassystem), sem contar que entre as duas empresas havia identidade de telefones e e-mails,
ao passo que a terceira empresa instada a orçar foi quem, de fato, realizou parte das obras,
mediante subcontratação, o que não era permitido pelo contrato;

4. Escolheu-se a empresa Monterry para a contratação, que alcançou, ao fim, o
valor de R$ 365.000,00 neste contrato e, ao fim, mais de R$ 7.000.000,00, não tendo a
contratada jamais realizado serviço de realização de obras de construção civil, em especial
por ter se dedicado, desde a sua constituição, à instalação e montagem de estandes;
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5. A empresa tinha sede em Santa Catarina, ponto em relação ao qual se
descobriu durante a tramitação do processo que o endereço indicado era, na verdade, de
escritório de contabilidade;

6. O faturamento da empresa, no ano anterior às contratações, era quinze vezes
inferior ao valor final contratado com o município, ao passo que as quotas sociais
integralizadas da pessoa jurídica eram vinte vezes menor ao montante final;

7. Não se exigiu da empresa, tampouco de seus profissionais cadastrados,
nenhum tipo de prova da capacidade técnica para execução da obra;

8. Em deliberação inédita dentro do município, já que jamais se teve notícia de
medida similar naquele local, antecipou-se, ao arrepio da lei, a tal empresa, cujas
peculiaridades estão acima elencadas, 30% do valor do contrato.

Tais fatos estão provados nos autos e, analisados em conjunto, revelam um
cenário de extrema gravidade, já que denotam uma concatenação de atos voltados a beneficiar
a empresa Monterry, que veio a ser contratada sem que tivesse mínimas condições técnicas
para tanto. Aliás, além da falta de CAPACIDADE TÉCNICA, a empresa não detinha
CAPACIDADE FINANCEIRA, estrutura física, maquinário e mão de obra. Ou seja, a
empresa Monterry não tinha nenhum mínimo predicado que se levasse a cogitar que ela
pudesse cumprir a contento a avença.

Não se trata, em verdade, de uma falha ou mesmo incompetência de quem
participou dos autos, muito menos de "pequenos equívocos passíveis de serem tolerados",
como constou na fl. 03 das alegações finais do ev. 1.196. Cuida-se sim de  uma atuação
grosseiramente imoral, ilegal e em total contradição com o dever de probidade
constitucionalmente exigido, que trouxe severos danos à Administração Pública.

Senão, vejamos.

Os atos relevantes para o deslinde do feito iniciaram em outubro de 2010, ou
seja, mais de dois meses após o evento climático. O ponto de partida foi a expedição de
ofícios a três empresas - duas das quais, pelo menos, se confundiam, e não tinham nenhum
histórico de obras de construção civil - para apresentação de orçamentos. Sem que se saiba ao
certo como os expedientes chegaram às empresas (se por carta, e-mail, etc), as três
apresentaram propostas, sendo a da Monterry, a mais baixa, idêntica ao valor estabelecido no
Plano de Trabalho.

Frente a isso, mesmo se sabendo que a obra a ser contratada não seria finalizada
no prazo de 180 dias a contar do evento climático, e apesar de não se ter levantado um único
dado que indicasse a urgência na intervenção na rua escolhida para ser reparada, deliberou-se
pela dispensa de licitação, contratando-se empresa que jamais executou uma obra de
engenharia, cuja sede até hoje é desconhecida. Não bastasse isso, acenou-se com o pagamento
antecipado de 30% do contrato à empresa, o que, além de colidir frontalmente com o que
prevê a lei, já revelava que a empresa não tinha condições de cumprir o acertado, tanto que
precisava de recursos prévios.
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As vicissitudes narradas jamais poderiam configurar uma mera sequência de
erros, já que cada passo foi relevante para se chegar ao resultado final, que foi de contratar,
sem licitação, empresa sabidamente incapaz de cumprir o acerto.

Nesta linha, a prova produzida pelos réus não logrou infirmar tais conclusões.
Em verdade, os depoimentos pessoais, colhidos por mim há vários anos e agora
exaustivamente reanalisados, mostraram-se repletos de esquivas, alegações de
desconhecimento e afirmações desencontradas, revelando, ao fim, um ponto curioso:
ninguém logrou esclarecer como se chegou ao nome da empresa ré para efeito de contratação,
como, aliás, já havia sido retratado nos documentos da CPI das fls. 109 e seguintes do
PROCADM2 do ev. 01. É dizer, nem o Prefeito, nem o Secretário de Obras, nem o
Procurador-Geral, nem o assessor jurídico responsável pelo procedimento lograram indicar
minimamente como se chegou à situação de se contratar uma empresa, sem licitação, que não
possuía nenhuma condição mínima de cumprir o contrato. Nem mesmo nos bem redigidos
memoriais do ev. 1.196, pertencentes aos réus Constantino, Alcyr, Sandro e Everson, não
obstante haja tópico acerca da origem da empresa, se logrou clarear tal panorama.

O réu Constantino Orsolin, por exemplo, em seu depoimento pessoal (VÍDEO2
do ev. 770), foi categórico ao dizer o seguinte (4m e 10s):

(...)

RÉU: E pela movimentação, a imprensa falando para cá e para lá, a empresa Monterry se
apresentou.

JUIZ: Se apresentou pro sr.?

RÉU: Tiveram contato comigo.

JUIZ: Vocês fizeram uma reunião?

RÉU: Se apresentou. Teve interesse de querer construir as obras. Eu mandei para o setor
técnico da prefeitura para analisar todo o processo. (...) Sei que ela se apresentou para mim e
eu mandei o setor. Parece que tem inclusive troca de e-mails no sentido de comunicar. Eu sei
que o setor de licitações com a própria procuradoria analisou todo o documento e acharam
ela apta e eu mandei contratar.

Infere-se, portanto, que segundo relato do réu, a empresa Monterry se
apresentou no município demonstrando interesse na realização de obras, tendo o Setor de
Licitações e a Procuradoria do Município respaldado a contratação.

Já o réu Alcyr Stacke, indagado sobre o mesmo ponto (VÍDEO5 do ev. 770),
disse que não sabe como a empresa chegou ao município (2m e 33s). Disse que não contatou
a empresa, tampouco teve contato com o representante dela. O mesmo se diga em relação ao
réu Éverson Montenegro Rossi (VÍDEO9 do ev. 770). Disse ele (14m e 52):

JUIZ: Como se chegou a esta empresa?

RÉU: Eu não sei como esta empresa chegou ao município. Este conhecimento eu não tenho.
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 O réu Cássio de Abreu, por sua vez, Chefe do Setor de Licitações e Compras
(VÍDEO7 do ev. 770), embora desconheça quem contatou a empresa Monterry, esclareceu em
seu depoimento pessoal (2m e 20s) que em processos de dispensa de licitação a indicação das
empresas a serem instadas a apresentar orçamentos ocorre pela secretaria responsável pelo
pedido, no caso a Secretaria de Obras. Disse que no caso concreto o expediente já veio da
Procuradoria do Município com a indicação das três empresas a serem instadas

Por outro lado, o representante legal da empresa Monterry, Paulo Echeverri,
aventou sobre o tema (VÍDEO12 do ev. 770, 1m e 8s):

JUIZ: Como se deu o contato do sr. com o Município de Canela a fim de fazer as obras?

RÉU: Através de carta convite, normal.

JUIZ: A empresa recebeu uma carta convite?

RÉU: Recebeu um e-mail, o convite para participar.

JUIZ: A empresa nunca foi antes à prefeitura se dispor a executar tais obras? Se apresentar
como alguém que poderia executar as obras?

RÉU: Não. Nesta situação, não. A empresa teve contato, fez cadastro, mas alguns anos atrás,
algum tempo. Não especificamente para obra não, nunca.

JUIZ: Antes de receber o e-mail com a carta convite o sr. nunca teve contato com ninguém
no município de canela para apresentar o seu trabalho, apresentar a possibilidade da
empresa ser contratada pelo município?

RÉU: NÃO.

É bem verdade que o cadastro da empresa no Setor de Licitações não ocorreu
muito tempo antes, como aventado pelo representante legal dela, já que o fax acima
mencionado, nos moldes já aventados alhures, é de 30/09 e o próprio réu Sandro informou
(VÍDEO8 do ev. 770) isso em seu depoimento pessoal, sem contar que o Certificado de
Registro Cadastral é de 06/10/2010.

Mais além o tema volta a ser tratado no seu depoimento pessoal (4m e 35s):

JUIZ: Em algum momento o sr. ficou sabendo ou alguém lhe informou como que chegaram até
o sr, como que chegaram até a empresa do sr., por que que mandaram uma carta para vocês?

RÉU PAULO: Não. Daí é uma questão peculiar do município.

Há um estranho conflito de informações entre os réus. O prefeito disse que foi
procurado pelo representante da empresa; o secretário da pasta responsável e o Procurador-
Geral do Município desconhecem como se chegou ao nome da empresa; e o representante da
empresa, em contraponto, disse que recebeu um e-mail solicitando um orçamento. Além
disso, há um outro dado relevante: não foi trazida a juízo pelos demandados uma única
testemunha que pudesse minimamente esclarecer o ponto, desanuviando como uma empresa
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de montagem de estandes, que nunca executou uma obra complexa de engenharia, com sede
fictícia, conforme cadastro existente, em Santa Catarina, foi instada a contratar com o
município obras na casa de R$ 7.000.000,00 de reais.

Tal cenário de silêncio, contudo, não é à toa. Não é crível ou razoável supor
que ninguém do alto escalão do Município de Canela pudesse indicar com detalhes como se
chegou ao nome da empresa para contratação, sobretudo quando se avalia que se trata do
evento climático mais danoso da história do município e que, como exaustivamente reiterado
nos depoimentos, havia forte pressão popular para uma solução. O que se verifica, portanto, é
uma tentativa de se homiziar a verdadeira história por trás da contratação, pois, afinal de
contas, nem as versões dos réus, como visto acima, coadunam entre si.

De qualquer sorte, para conhecer, à luz das provas produzidas, quem teve papel
fundamental na contratação da empresa e, diante disso, na desastrosa solução dada ao
desastre natural, impende analisar, tal como no item prévio, os documentos do ev. 1.214.

Pois bem. Em 13/10/2010, o réu Alcyr Francisco Stacke, Secretário de Obras
Públicas do Município de Canela, enviou expediente urgente ao gabinete do Prefeito
pugnando pela autorização para contratação direta da empresa Monterry, por dispensa de
licitação. A justificativa para contratação da específica empresa foi assim lançada (fls. 43-44
do PROCADM4):

Na cidade de Canela, RS, alguns contatos foram verbais, outros sequer haveria possibilidade
de ser oferecidos principalmente pelo fato que as empresas canelenses são de pequeno porte e
não conseguem entregar as obras para a qual são contratadas através do Poder Público
Municipal no prazo ajustado, na verdade são intensas as lutas para que as obras em Canela,
contratadas através de empresas canelenses, sejam executadas no prazo fixado.

Eis que o secretário arremata dizendo que se buscou "então empresas de grande
porte e de reconhecida notoriedade por trabalhados já realizados no Brasil afora". Em
seguida, ele disse que três empresas foram consultadas, apresentando a Monterry a melhor
proposta.

Como visto acima, o prefeito solicitou parecer da Procuradoria do Município,
que nas fls. 57-59 do PROCADM4, por meio do réu Everson, assentou que a dispensa da
licitação pressupunha o seguinte: situação de emergência, devidamente configurada; razão da
escolha do fornecedor e justificativa do preço, inexistentes no pedido.

Em seguida, mais precisamente no dia 14/10/2010, o réu Alcyr, apresentou as
razões da fl. 60, assentando o seguinte:

Poder Judiciário
JUSTIÇA FEDERAL

Seção Judiciária do Rio Grande do Sul
3ª Vara Federal de Caxias do Sul



21/05/2020 :: 710010724558 - eproc - ::

https://eproc.jfrs.jus.br/eprocV2/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=63ff0977bcdde2a6c5d155… 70/147

5013833-84.2011.4.04.7107 710010724558 .V366

Ou seja, o réu Alcyr categoricamente indicou que propunha a contratação direta
da empresa Monterry, sem licitação, por ser ela: a) empresa de grande porte; b) empresa de
reconhecida notoriedade pelos serviços prestados Brasil afora; c) tecnicamente capaz.

Em seguida, após pareceres ofertados pelo réu Wagner (fls. 61-63 do
PROCADM4 e fl. 39 do PROCADM5), o réu Constantino autorizou a contratação direta da
empresa Monterry sem licitação (fl. 41 do PROCADM5).

Neste ponto, já é possível descartar a participação do réu Everson Rossi no fato
em concreto. Isso porque, da leitura do pedido deduzido inicialmente pelo réu Alcyr, já é
possível ver que, ainda que em total falta de sintonia com a realidade, o subscritor havia feito
referência ao grande porte da empresa e sua reconhecida notoriedade. Tais pontos não foram
suficientes para o procurador emitir parecer pela contratação direta, pugnando por mais
subsídios para esclarecer esta questão. Em resposta, o Secretário de Obras apresentou uma
manifestação lacônica, aludindo à capacidade técnica da empresa, sem maiores
detalhamentos. No entanto, em vez do expediente voltar ao causídico em questão, ele foi
encaminhado ao réu Wagner, que ofertou pareceres opinando pela contratação com dispensa,
contra o qual não há nenhuma irresignação do MPF quanto ao contrato em questão.

Cabe anotar que a responsabilidade do réu Everson é apontada na inicial sob
argumento de que, "em razão do seu cargo deveria ter fiscalizado a regularidade dos
contratos, o que incluía avaliar se a empresa escolhida satisfazia ou não os requisitos
mínimos necessários para contratar com o Município e assumir o compromisso de entregar
as obras nos moldes em que contratadas" (fl. 40). Ora, o procurador não se convenceu da
capacidade da empresa em sua manifestação, tanto que pugnou por novos elementos. Ocorre
que, mesmo sem eles, o procedimento não retornou a ele, adotando o prefeito o parecer de
outro integrante da procuradoria.

O próprio TCU fez alusão às considerações feitas pela procuradoria (fl. 09 do
PARECER2 do ev. 298):
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A Procuradoria Geral do Município, em pareceres, alertou nos três processos: Cabe referir
que no processo deverão ser contemplados outros requisitos como a razão da escolha do
fornecedor ou executante e justificativa do preço, ainda não constantes no processo para a
formalização da contratação.

Não há falar também em responsabilizar o réu Everson pelo parecer do réu
Wagner, pois sua condição de Procurador-Geral não o torna responsável, para fins de
improbidade administrativa, por todos os pareceres emitidos pela procuradoria. Também não
há falar em responsabilização por ter o demandado assinado o contrato, já que tal medida tem
cunho meramente formal, emergindo de suposta regularidade dos pressupostos prévios para
tanto. É o prefeito o representante do município, de modo que a assinatura do procurador não
tem relevância para fins de responsabilização.

Por outro lado, a participação do réu ALCYR FRANCISCO STACKE foi
fundamental para a realização da contratação, pois ele, categoricamente, assentou que a
empresa Monterry era, além de tecnicamente capaz para cumprir o acerto, considerada de
grande porte e "de reconhecida notoriedade pelos serviços prestados Brasil afora". É dizer, a
uma empresa que jamais realizou uma obra de construção civil foi atribuída eminente
notoriedade por serviços prestados em todo o país. O texto fala por si e não demanda maiores
digressões. É possível, de qualquer sorte, dele inferir que não houve uma maquiagem de
dados ou um leve incremento na qualificação da empresa: o que houve de fato foi o
lançamento em processo de dispensa de licitação de uma grande, eloquente e prejudicial
mentira.

É preciso pontuar, nesta linha, que o réu Alcyr, em seu depoimento pessoal, não
logrou minimamente explicar a origem daquela falsa informação. Disse ele o seguinte sobre o
ponto (VÍDEO5 do ev. 770, 4m e 23s):

JUIZ: Tem um parecer assinado pelo Sr. que o Sr. atesta a capacidade da empresa e diz que ela
pode ser contratada. O sr. lembra disso?

RÉU: Quando foi solicitado para mim que fosse feito um documento, como a minha secretaria
estava toda envolvida no acontecido...

JUIZ: Foi solicitado por quem? Por quem foi solicitado?

RÉU: Foi solicitado, tinha que ser um parecer da secretaria de obras.

JUIZ: Quem solicitou isso?

RÉU: Foi solicitado pela procuradoria.

JUIZ: Pela procuradoria? Na pessoa de alguém específico?

RÉU: Não, foi solicitado que precisava ser no processo para contratar a empresa. Eu disse
que não saberia fazer, então que fizesse alguém, se era aquilo.

Em seguida, asseverou que não tinha conhecimento sobre a capacidade da
empresa, mas assinou o documento diante das dificuldades enfrentadas pela cidade. Indagado
sobre quem o informou da necessidade do documento, o réu desconversou e não obstante a
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insistência na indagação, disse apenas que o documento veio da procuradoria e foi por ele
assinado.

A versão do réu Alcyr destoa, entretanto, do depoimento do réu Wagner que,
sobre o ponto, disse o seguinte (VÍDEO19, do ev. 770, 10m e 55s):

O jurídico requisitou ao secretário de obras que fosse justificada a escolha da empresa e o
secretário de obra esteve lá no jurídico e ele me passou o que ele entendia e eu redigi o
documento, o parecer dele, nos termos que ele havia me solicitado para colocar, justamente
para que a gente fizesse que andasse mais rápido este processo e após foi passado ao prefeito
para contratação efetiva da empresa.

Ou seja, ainda que haja uma divergência entre os relatos, ganha corpo, ante a
ausência de prova em contrário, a versão do segundo demandado, até porque há a assinatura
do réu Alcyr no documento, o que o responsabiliza pelo contido no documento. Não se
admite que os fundamentos para a dispensa da licitação sejam lançados sem que o subscritor
do documento analise com calma e retidão as informações contidas no parecer. O fato de um
terceiro confeccionar o parecer não mitiga, tampouco infirma a responsabilidade de quem
assina o documento.

Cabe destacar ainda que embora o réu tenha dito em seu depoimento pessoal
(VÍDEO5 do ev. 770, 3m e 40s) que jamais teve contato com representantes da empresa, há
relatos de testemunhas, como a Sra. Sílvia Pacheco, por exemplo, secretaria do gabinete do
prefeito (VÍDEO15 do ev. 1.033), de que presenciou o gestor da Monterry aguardando para
ter reunião com o secretário.

Demais disso, é relevante o depoimento da testemunha Milton Wilrich
(VÍDEO20 do ev. 1.033), que atuava no Setor de Licitações do Município de Canela na
época, que bem esclareceu que todas as informações relevantes da contratação foram colhidas
na Secretaria de Obras, órgão chefiado pelo réu (2m), tendo a minuta do contrato sido
elaborada com base no que foi passado por aquela secretaria, inclusive quanto à forma de
pagamento. Ressaltou que a documentação veio para o Setor de Licitações a partir da
Secretaria de Obras, já pronta (5m e 5s). Destacou ainda que as empresas instadas para
acostar orçamentos pela secretaria não tinham cadastro no setor em que atuava a testemunha
(6m e 22s).

Em contrapartida, o exame atento do depoimento do réu é cheio de pontos
nebulosos. Vê-se que ele a todo momento tenta se esquivar da responsabilidade, olvidando-se
de seu papel como Secretário de Obras. Ora ele diz que apenas assinava o que lhe passavam;
já em outro momento ele aventa que cabia aos fiscais analisarem as obras; aponta ainda que
não lembra quem repassou o parecer, nem mesmo quem atestou que as obras vinham sendo
feitas. Chama atenção que ele, mesmo na condição de secretário e afirmando ter experiência
de décadas com o mister, sustenta que não era técnico, muito embora sequer soubesse quem
repassava as informações. O próprio réu se coloca como parte de uma engrenagem imune a
responsabilidades, pois ora se lança como desconhecedor dos aspectos técnicos, ora aponta
não lembrar quem lhe repassava informações e produzia os documentos necessários para
instrução dos processos, que vinham a ser assinados por ele. Enfim, o réu auferia os bônus do
cargo, mas a todo custo tentou se desvencilhar dos ônus dele.
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Tudo isso revela muito mais que inabilidade ou pouco zelo, como referido na fl.
79 dos memoriais do réu (ev. 1.196). As provas indicam com precisão que o demandado
chefiava o setor responsável pela contratação por dispensa e que foi ele que, de forma dolosa,
levantou inverdades para contratar uma empresa, no formato como feito (sem licitação, com
antecipação de valores, com prazo para obras superior ao legal, mediante uma fraudulenta
requisição de orçamentos a empresas controladas pelos mesmos familiares, etc.), que não
detinha as mínimas condições para tanto. Mais que isso, o réu, num momento de extrema
gravidade do município, utilizou-se de um procedimento fictício para chegar ao resultado
desde o início pretendido: contratação da Monterry.

Assim, além de o réu ter causado dano ao erário (art. 10, caput, da lei n
8.429/92), ponto que será analisando com maior afinco em tópico abaixo, ele teve
participação contundente da dispensa indevida de licitação (inciso VIII) e em facilitar o
enriquecimento ilícito da Monterry (inciso XII). Ademais, quanto à prática de atos que
atentam contra os princípios da Administração Pública - art. 11 - é inequívoco o ferimento
dos deveres de honestidade, imparcialidade, legalidade e lealdade às instituições, tendo o réu
praticado "ato visando fim proibido em lei", impossibilitando qualquer tipo de disputa em
certame público.

A norma em questão, como apregoa Waldo Fazzio Júnior (Op. Cit. Fl. 301),
"funda-se na necessidade de prevenir disfunções administrativas que promovem a
substituição das metas públicas por interesses menores (individuais, de grupos, partidos,
empresas, familiares, etc)".

E é exatamente o ocorrido nos autos, conforme exaustivamente narrado acima.
Juarez Freitas, na obra O Controle dos Atos Administrativos e os princípios fundamentais (5ª
Ed. São Paulo: Malheiros, 2013, fls. 157-158), defende que a aplicação do dispositivo
depende da comprovação da prática ímproba, assim como da prova da "grave violação do
senso médio superior de moralidade". Destaca ainda que a improbidade, no caso do art. 11,
"somente se aperfeiçoa pela ofensa simultânea à moralidade, e a um ou mais princípios, seja
por ação ou por inoperância, transgredidos os deveres de retidão e lealdade aos objetivos
fundamentais do Estado Democrático".

  O réu Alcyr foi peça chave, portanto, do cenário orquestrado pelos
participantes para perfectibilização da fraude.

Além do réu Alcyr, é inegável a participação do réu CONSTANTINO
ORSOLIN no resultado, já que foi ele quem ratificou a contratação da empresa Monterry por
dispensa de licitação (fl. 41 do PROCADM5 do ev. 1.214) e firmou o contrato que admitia
inclusive, ao arrepio da lei, a antecipação de pagamentos, lastreando-se em procedimento de
dispensa de licitação repleto de irregularidades e inverdades.

Verifica-se que, diferentemente do dolo direto visualizado na conduta do réu
Alcyr que, com lastro em inverdades, emitiu parecer pela dispensa da licitação em obra a ser
realizada sob a ingerência de sua secretaria, se vislumbra na conduta do prefeito, pelo menos
diante das provas produzidas, no mínimo o dolo eventual, consubstanciado em assumir o
risco de levar adiante contratação repleta de ilegalidades que, inevitavelmente, não seria
adequadamente cumprida pela empresa contratada, causando dano ao Poder Público.
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O réu Constantino não foi enganado mediante subterfúgios ou medidas
ardilosas. Todas as ilegalidades estavam escancaradas no procedimento administrativo, seja
porque o parecer do Secretário de Obras, embora voltado à realizado de conserto de
logradouro, não fez nenhuma alusão à necessidade urgente de intervenção no local, seja
porque não consta nele um único elemento que ateste predicados mínimos da empresa que
viria a ser agraciada com substancial monta para realizar obra que nunca havia feito similar.
Mais que isso, o réu aceitou firmar contrato com antecipação de recursos à capenga empresa
escolhida, medida jamais realizada nos contratos firmados pelo Município de Canela.

Também não há falar em distanciamento do prefeito da questão em pauta. A
prova toda produzida indica participação ativa do réu na solução da questão, a revelar seu
engajamento na empreitada. O réu Wagner, por exemplo, é claro em assentar em seu
depoimento pessoal o seguinte (VÍDEO19 do ev. 770, 7m e 4s, sic):

Após esta determinação de dispensa de licitação, apareceram empresas lá na prefeitura, no
gabinete do prefeito, interessadas na realização do serviço, acreditamos. O jurídico não
participou de negociações, não participou de reuniões. O que a agente tem conhecimento é
que houveram. Houveram reuniões com empresas. Não sei a quantidade de empresas. Eu sei
que após alguns dias veio a determinação então para que fosse encaminhado para algumas
empresas que lá estiveram planilhas para que elas orçassem valores.

O próprio réu referiu que teve contato com a empresa Monterry, embora tenha
se esquivado de dar maiores detalhamentos sobre ele em seu depoimento. Registre-se,
todavia, que não poderia ser diferente, pois, como dito alhures, a solução para o maior
desastre natural do município exigia, no mínimo, participação ativa do prefeito, o qual, por
sinal, aventou em diversos momentos que estava sofrendo muita pressão social na época. 

O réu, portanto, estava na linha de frente da questão, promovendo tanto medidas
junto ao Ministério da Integração Nacional para arrecadação de recursos, como para a
contratação da empresa, tanto que ele mesmo disse que recebeu negativas em contatos
visando à contratação de outras empresas. Não há como conceber, portanto, que ele, na
dianteira do enfrentamento do tema, possa ter promovido atos de tamanha ilegalidade sem
que lhe possa atribuir, no mínimo, dolo eventual. O dano ao erário era inequívoco num
cenário como narrado, oriundo inclusive de uma disputa de faz de conta que já envolvia
empresas previamente indicadas, com relação entre si, e que não possuíam sequer cadastro no
município.

Anote-se ainda que as diversas ilegalidades cometidas não ocorreram num
cenário de dúvida interpretativa ou mesmo em alguma questão nebulosa, que fosse incomum
em contratos administrativos. Pelo contrário. Elas ocorreram em situações de praxe,
ordinárias mesmo em municípios pequenos, a envolver desde a aferição de predicados
técnicos mínimos da empresa contratada, como a absurda medida de antecipação de valores.

O STJ já firmou posição que o dolo pressupõe, ainda que no tipo eventual, o
conhecimento e o querer (vontade), devidamente evidenciados nos autos:

ADMINISTRATIVO. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. CONTRATAÇÃO SEM
LICITAÇÃO. ART. 11 DA LEI N. 8.429/92. PREJUÍZO AO ERÁRIO. DESNECESSIDADE.
ELEMENTO SUBJETIVO DOLOSO. CARACTERIZAÇÃO.
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1. Trata-se, na espécie, de ação civil pública por improbidade administrativa ajuizada em
razão de contratação de empresa sem prévia licitação.
2. Sob a luz dos fatos e provas, a origem concluiu pela inocorrência de improbidade
administrativa na espécie, seja pela inocorrência de lesão ao erário, seja pela não-
caracterização do elemento subjetivo doloso.
3. Pacífico no Superior Tribunal de Justiça entendimento segundo o qual, para o
enquadramento de condutas no art. 11 da Lei n. 8.429/92, é despicienda a caracterização do
dano ao erário e do enriquecimento ilícito. Precedentes.
4. Não fosse isto suficiente, esta Corte Superior, especialmente por sua Segunda Turma, vem
entendendo que, no âmbito de ações por improbidade administrativa relativa a procedimentos
licitatórios, a pura e simples prestação do serviço não é suficiente para afastar o prejuízo ao
erário, pois o valor pago pela prestação pode estar além do valor médio de mercado, bem
como pode ser até mesmo indevido (nas hipóteses, p. ex., em que o serviço em si é
desnecessário à luz da realidade).
5. Como a origem atrelou a ausência de dolo à inexistência de dano ao erário, a questão da
configuração do elemento subjetivo doloso teve análise insuficiente pela origem. Isto porque
esta Corte Superior possui jurisprudência no sentido de que "[o] dolo compreende
necessariamente o conhecimento e o querer (vontade). Como se sabe, entretanto, dentro
desta perspectiva, existem dois tipos de dolo: direto (imediato ou mediato) e eventual", com
dispensando o dolo específico, ou o especial fim de agir (voto-vista de minha lavra no REsp
765.212/AC), não se relacionando, portanto, à (in)existência de resultado lesivo.
6. Na espécie, o elemento subjetivo na modalidade doloso está plenamente caracterizado, na
medida em que a contratação sem realização de licitação foi levada a cabo pelo recorrido,
sem justificativa plausível para tanto, com violação a preceito básico da Administração
Pública, que é a obrigatoriedade genérica e apriorística do prévio procedimento de licitação
para fins de contratação.
7. Recurso especial provido, remetendo os autos à origem para a fixação das sanções previstas
no art. 12, inc. III, da Lei n. 8.429/92, na forma como entender de direito.
(REsp 1164881/MG, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA,
julgado em 14/09/2010, DJe 06/10/2010)

Outrossim, cito precedente do Egrégio Tribunal Regional Federal da 4ª Região
que trata de caso similar ao dos autos:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ADMINISTRATIVO. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA.
EFEITOS INFRINGENTES AO ACÓRDÃO. INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO. EFETIVA
PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS. DANO AO ERÁRIO. INOCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE
CONTRATO. PREFEITO MUNICIPAL. OFENSA AOS PRINCÍPIOS DA ADMINISTRAÇÃO
PÚBLICA. DOLO EVENTUAL. ERRO MATERIAL. CORREÇÃO. 1. É possível a condenação
dos réus mediante culpa ou dolo, nas hipóteses do artigo 10 da Lei nº 8.429/92, ou apenas de
dolo no caso do artigo 11 da Lei nº 8.429/92. Para tal, não há necessidade de dolo específico,
bastando para tal o dolo genérico, a vontade do agente de praticar ato desonesto, eivado de
corrupção, desprovido de lealdade, moralidade e boa-fé, e não o ato meramente inábil. 2. Um
erro pode configurar mera irregularidade caso o agente público não tenha agido,
dolosamente, com imoralidade, nos moldes em que doutrina e jurisprudência afirmam ser
exigível para fins de aplicação da Lei 8.429/92. 3. Caso em que foi efetivamente comprovada a
prestação dos serviços, demonstrada a ausência de nulidade do contrato ou de dano ao erário.
4. No caso concreto, havia necessidade inafastável de contrato escrito para a validade do
processo inexigibilidade de licitação, o que não foi feito. O particular não restou
responsabilizado por essa inabilidade, pois verificada a sua boa-fé. Ao agente público, por
outro lado, cabia realizar a contratação em consonância com os ditames legais, o que não
ocorreu, tendo incorrido deliberadamente em graves vícios formais. 5. Restou caracterizado o
dolo eventual do prefeito que coadunou com os trâmites irregulares do processo de dispensa
de licitação, relativamente, sobretudo, à ausência do contrato, requisito primordial cuja
ciência é, naturalmente, esperada do prefeito municipal, em efetiva violação aos comandos

Poder Judiciário
JUSTIÇA FEDERAL

Seção Judiciária do Rio Grande do Sul
3ª Vara Federal de Caxias do Sul



21/05/2020 :: 710010724558 - eproc - ::

https://eproc.jfrs.jus.br/eprocV2/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=63ff0977bcdde2a6c5d155… 76/147

5013833-84.2011.4.04.7107 710010724558 .V366

de gestão proba e pautada pela eficiência, legalidade e moralidade administrativa. 6.
Condenado o então prefeito por cometimento de ato de improbidade administrativa,
consistente na ofensa aos princípios da administração pública, conforme disposto no art. 11 da
Lei nº 8.429/92. 7. Merecem acolhimento os aclaratórios opostos por Ziraldo e por The-Raldo
Estúdio de Arte e Propaganda quanto à existência de erro material, para que no voto e na
ementa passe a constar que foi "afastada a condenação por ato de improbidade nos termos dos
arts. 10, IX, e 11 da Lei nº 8.429/92". (TRF4 5005586-75.2010.4.04.7002, TERCEIRA
TURMA, Relator ROGERIO FAVRETO, juntado aos autos em 13/02/2019)

A atuação do réu Constantino, nesta linha, se encaixa nos mesmos preceitos
legais daquela relativa ao demandado Alcyr.

Portanto, quanto ao presente contrato, considerando a prova clara e convincente,
é de se condenar os réus Constantino e Alcyr pela prática de atos de improbidade, nos termos
dos arts. 10, caput, VIII e XII e 11 da lei nº 8.429/92.

2.2. Contrato nº 141/2010:

Trata-se de avença firmada em 21/10/2010, constante às fls. 29-34 do ANEXO3
do ev. 01, no valor de R$ 1.650.000,00, cujos objetos são:

O valor de R$ 900.000,00 contemplaria o primeiro serviço citado, e o valor de
R$ 750.000,00 o segundo. Ou seja, ele contempla a construção de 30 casas, no valor de R$
30.000,00 cada uma, e a reforma de 75, no montante de R$ 10.000,00 cada. O item 2.3 da
avença especificou as condições de pagamento, ficando previsto o término em 165 dias.

Os documentos do ev. 1.215 revelam as vicissitudes que cercaram os atos prévio
à assinatura da avença, o que passo a examinar.

O contrato decorre do Processo Administrativo nº 9.202/10, em que assentada a
dispensa de licitação. O processo foi iniciado em 06/10/2010 (fl. 02 do PROCADM1 do ev.
1.215), tendo sido instruído com ofícios enviados às empresas Monterry (fls. 03-04), Stand-
by Montagem e Locações de Stands (fls. 05-06) e Glassystem Montagem e Construções (fls.
07-08) solicitando orçamentos. As três empresas apresentaram orçamentos (fls. 09-11).

Em seguida, em 13/10/2010, o réu Alcyr solicitou por meio do expediente das
fls. 46-53 (PROCADM3) autorização para contratação direta da empresa Monterry. No
mesmo dia 13/10/2010 réu Constantino solicitou parecer jurídico sobre o pedido (fl. 54). O
réu Everson, em parecer também do dia 13/10, solicitou a apresentação de novas informações
pela Secretaria de Obras, notadamente voltadas aos motivos da escolha do fornecedor (fls.
55-57). Em 14/10/2010, o réu Alcyr justificou os motivos de contratação da empresa
Monterry (fl. 58), de modo que no mesmo dia foi expedido parecer favorável à contratação
(fls. 59-61), de lavra do réu Adilson.
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Em seguida, o réu Alcyr solicitou manifestação do réu Sandro sobre a
contratação direta da empresa (fl. 02 do PROCADM5), obtendo manifestação favorável no
dia 15/10/2010 (fl. 03). Prosseguindo, consta em 14/10/2010 parecer do réu Adilson
informando a habilitação da empresa Monterry (fl. 39); em 21/10/2010 o demandado Alcyr
requereu a ratificação da contratação direta pelo prefeito (fl. 40), o que foi feito no mesmo dia
pelo Chefe do Poder Executivo Municipal (fl. 42). Foi então realizado o empenho do valor do
contrato (fl. 43), com assinatura do contrato naquele mesmo dia. A publicação no Diário
Oficial ocorreu dia 27/10, conforme fl. 54. Além disso, o memorial descritivo foi acostado às
fls. 56-71, tendo o termo de início de obra sido assinado no dia 10/11/2010 (fl. 73). Constam
ainda no documento as reuniões realizadas entre o município e a empresa e as notificações
expedidas pelo ente público, o que também integra o PROCADM6-10 daquele evento.

Dito isso, infere-se da inicial que, quanto a este contrato, o MPF questiona três
pontos, os quais passo a examinar.

2.2.1. Incapacidade da empresa contratada de realizar o objeto contratual,
o que gerou execução parcial e com vícios construtivos (item B.1 da inicial, evento 1,
INIC1, p. 45)

No presente tópico o MPF se insurge contra a capacidade da empresa de
cumprir obrigação destoante de seu histórico e objeto social. Defende que a empresa
demandada jamais construiu casas, como confessado por seu próprio gestor, sendo
indevidamente contratada, o que ocasionou, como resultado, obras de péssima qualidade à
população.

A responsabilidade pelo ocorrido, segundo o Ministério Público Federal, deve
recair sobre o réu Alcyr Francisco Stacke, secretário de obras que solicitou a contratação,
alegando se tratar de empresa de grande porte, Everson Montenegro Rossi, Procurador-Geral
do Município que avalizou o ato, e Constantino Orsolin, que ratificou a escolha.

Os réus Constantino, Alcyr e Everson, nos termos já acima delineados no item
2.1.3, defendem-se alegando que todas as medidas adotadas foram de acordo com a lei.
Refutam a prática de conduta dolosa em prejuízo ao erário e alegam que atuaram na esteira da
urgência que o caso exigia. Referem que se porventura houve alguma falha procedimental,
esta decorreu de inabilidade, oriunda da falta de experiência de todos com atos climáticos de
tamanha robustez, jamais com a intenção de causar prejuízo ao interesse público. Consignam
ainda que não se pode confundir ilegalidade com improbidade. Especificamente quanto ao
réu Everson, foi anotado que sua atuação na condição de parecerista possui imunidade, não
pode responder pela opinião emitida. Já em relação à empresa Monterry, alegam que não há
nada de estranho na sexta alteração contratual, já que seu registro ocorreu em 23/04/2010, de
modo que a referência ao ano de 2008 cuida-se de mero erro material.

Todas as razões lançadas no item 2.1.3 alcançam o tópico em questão, sendo
desnecessária a repetição integral delas. Com efeito, como analisado na ocasião, a empresa
sempre teve seu objeto social direcionado à montagem de estandes, não tendo jamais
realizado obras de engenharia envolvendo a construção e reforma de residências. Ainda que
tenha agregado a seu contrato social, poucos meses antes da avença, a possibilidade de
realização de obras de engenharia civil, tal medida foi meramente formal, pois jamais houve
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prestação de serviços como o contratado. Além disso, a empresa embora tivesse sócios e
representante no Rio Grande do Sul, jamais teve vinculação, até a data da contratação, com o
CREA deste Estado, não se sabendo até hoje onde é a sua sede. Ainda, a empresa teve
faturamento total em 2009 de valor próximo a 25% apenas do montante deste contrato nº
141/2010, não tendo em seu quadro sequer funcionários e maquinários que pudessem cumprir
com o entabulado, tanto que subcontratou empresas. Além de tudo isso, não houve nenhuma
avaliação da capacidade técnica da empresa para fins de contratação.

Todos estes pontos, de qualquer sorte, são esmiuçados no item 2.1.3.

De qualquer sorte, alguns outros elementos particulares a este contrato são
relevantes e devem ser destacados.

O primeiro é que, como esperado, as obras realizadas pela empresa ré, que
jamais possuiu os predicados para executar ofício voltado à construção de casas, foram de má
qualidade. A conclusão contida no Relatório Final da CPI do Tornado (fl. 132 do
PROCADM2 do ev. 01) foi confirmada pelo TCU e pela CGU.

O Tribunal de Contas da União, na decisão estampada no doc. 02 do ev. 332, fez
expressa alusão à fl. 04 dos defeitos apurados nas obras. A Controladoria-Geral da União, por
sua vez, foi mais enfática sobre o ponto, aventando o seguinte (LAUDO4 do ev. 273, fl. 06):

Ainda durante a inspeção física às obras, foi constatada também, por esta equipe de
fiscalização, a ocorrência de problemas construtivos “grosseiros” na execução das unidades
habitacionais contratadas (p.e. juntas na alvenaria com espessuras da ordem de 4,0cm,
paredes e vãos totalmente fora de prumo, inversão do telhado de moradia impossibilitando a
colocação da caixa d ́água, dentre outros).

Em seguida, o órgão delineia com maior detalhamento as falhas visualizadas
(fls. 45-46):

Efetuou-se inspeção in loco nos dias 12, 13, 19 e 20 de janeiro para avaliar os serviços até
então executados em 11 das 13 casas em construção. A título de informação, nenhuma das
casas fiscalizadas encontrava-se concluída.

Os principais problemas identificados durante a fiscalização in loco quanto à execução das
casas podem ser resumidos em:

a) alvenaria executada fora de prumo, com juntas irregulares e dimensões em desacordo com
o definido no memorial descritivo da obra (15 mm) e com a boa prática de engenharia;

b) tesouras em desacordo com o memorial descritivo. Enquanto o memorial prevê que estas
devem ser executadas com guias dupladas, em casas inspecionadas foi identificada a execução
das tesouras com guias simples;

c) ausência de contraverga em desacordo com o previsto no item "4.0 – Alvenarias" do
memorial descritivo das obras, e execução inadequada de vergas, muitas vezes com exposição
da armadura. Registra-se que todas as casas fiscalizadas em fase de execução da alvenaria foi
possível constatar a ausência da contraverga;
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d) existência de “bicheiras” nas vigas de amarração, indicando problemas na concretagem
das mesmas.

O caso mais “grave” observado de construção inadequada é o da casa situada na Rua Borges
de Medeiros nº 1333, na qual identificamos que:

a) a estrutura do telhado da casa foi disposta de forma invertida em relação ao projeto. As
tesouras foram executadas em sentido contrário ao previsto, bem como os panos de caimento
das águas do telhado. Devido a essa “inversão” da estrutura do telhado, a vão livre (altura)
entre as telhas de fibrocimento e o forro da casa é inferior ao de projeto, impossibilitando a
colocação da caixa d ́água no local previsto;

b) além da disposição das tesouras de forma contrária ao projeto, estas não são dupladas, em
desacordo com o definido no memorial descritivo;

c) a execução da alvenaria na parte interna da edificação apresenta falta de alinhamento e de
correto posicionamento, facilmente visível pela existência de “vazios” consideráveis entre a
posição do marco das esquadrias (portas) e a alvenaria, bem como da variação destes
“vazios” ao longo dos marcos, conforme pode ser observado no registro fotográfico da obra à
data da fiscalização.

A situação relatada quanto aos problemas na execução das casas foi também devidamente
registrada em notificação encaminhada pelos fiscais do contrato (CPF nº 453667752004 e
CPF nº 9056027087) à empresa executora, encontrando-se também consignada nas Atas nº
02, 03, 04 da Central de Projetos, constantes no processo nº 9202/2010 da Prefeitura de
Canela/RS.

A fiscalização do contrato, além dos problemas detectados por esta fiscalização, relaciona as
seguintes falhas executivas no processo de edificação das casas:

a) execução de vigas de baldrame em desacordo com o memorial descritivo e até mesmo fora
do esquadro, como no caso específico da casa em execução na Avenida Assis Brasil, nº 500,
ocasionando problemas para o assentamento da alvenaria na viga;

b) execução de impermeabilização em desacordo com o previsto no memorial descritivo;

c) as fundações não atendem ao previsto no memorial descritivo do projeto em algumas das
casas em execução. Como resultado dos trabalhos de fiscalização desenvolvidos identificamos
que a edificação das casas não apresenta um padrão definido em termos executivos, além de
desatender disposições contidas no memorial descritivo da obra. Cada casa vai sendo erguida
atendendo algumas premissas e conforme a fiscalização da Prefeitura vai "reclamando" e
registrando as falhas de execução, os serviços vão sendo adequados de modo que as casas
subsequentes apresentam a correção de alguns dos defeitos apontados, apresentando um
padrão de construção um pouco melhor do que as anteriores, mas sem que tenham sido
sanados os defeitos detectados nas casas anteriores

Além da apuração da CGU, a própria análise dos documentos do ev. 1.215
aponta que o Município necessitou realizar diversas reuniões com a empresa e expedir várias
notificações para buscar a adequada prestação do serviço. Cabe citar, por exemplo, as
reuniões dos dias 11, 16/11/2010 e 08/12/2010 (fls. 74, 75 e 79 do PROCADM5), em que
postuladas providências da empresa no sentido de equacionar falhas nas obras; ou as
notificações emitidas pelo município nas fls. 80-81 do PROCADM5, fls. 04-06 e 12-14 do
PROCADM6, dentre tantas outras, pugnando pela adoção de medidas voltadas ao conserto de
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falhas identificadas; há também o expediente das fls. 31-38 do PROCADM6 em que o setor
da Central de Projetos, vinculado à Secretaria de Obra, informa o Departamento de Licitações
das diversas falhas no cumprimento pela Monterry da obrigação assumida.

A título meramente ilustrativo, cito o teor de trecho da notificação extrajudicial
enviada pelo município à empresa em março de 2011, em que detalhadas algumas falhas de
execução (fl. 23 do PROCADM7 do ev. 1.215):

Cabe chamar atenção ainda para o depoimento da ré Vera, engenheira do
município, que foi categórica na afirmação das falhas nas obras realizadas (VÍDEO18 do ev.
770, 1m e 20s): "A gente tinha problema na execução das casas, alguns problemas que foram
detectados e eu fiz um relatório comentando". A identificação das falhas inclusive foi
contemporânea ao afastamento da ré da fiscalização do contrato.

Outra prova relevante são as informações lançadas no DVD enviado pelo
Ministério da Integração Nacional, conforme ev. 1.226. Dentre elas, é possível verificar as
fotos que foram tiradas por servidores do TCU em inspeção realizada em agosto de 2011, as
quais se encontram no arquivo nº 41 do dispositivo que, para facilitar o acesso das partes -
embora todos tenham sido intimados da juntada do DVD - acostei no evento retro. Elas
ratificam a péssima qualidade do trabalho desenvolvido pela empresa na construção das
casas.

Por derradeiro, destaco também a apuração levada a efeito pelo Tribunal de
Contas do Estado - TCE (ev. 1.200), em cujo relatório constou o seguinte (fl. 07):

Isso posto, há que se referir que durante a execução das obras, mostrou-se constante a
ocorrência de defeitos construtivos, bem como, o ritmo de execução dos serviços foi lento,
provocando sucessivas prorrogações do prazo previsto para conclusão das obras e, por fim, a
paralisação dos trabalhos, sem que fosse executada a totalidade dos serviços contratados.

A precariedade das obras, em suma, é inconteste. Assinale-se que embora
deferida a produção de prova pericial pelo juízo, voltada à apuração das condições das
residências, esta não ocorreu por inércia dos demandados em depositarem os valores dos
honorários periciais, como anotado na decisão do ev. 548, que transcrevo abaixo:

Poder Judiciário
JUSTIÇA FEDERAL

Seção Judiciária do Rio Grande do Sul
3ª Vara Federal de Caxias do Sul



21/05/2020 :: 710010724558 - eproc - ::

https://eproc.jfrs.jus.br/eprocV2/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=63ff0977bcdde2a6c5d155… 81/147

5013833-84.2011.4.04.7107 710010724558 .V366

(...) Ocorre que, mesmo diversas vezes intimados (eventos nº 479, 512 e 536), nenhum dos
cinco litigantes (CONSTANTINO ORSOLIN, ALCYR FRANCISCO STACKE, SANDRO
CAZZANELLI, EVERSON MONTENEGRO ROSSI e VERA ROSANE GONCALVES
MADEIRA) promoveu o pagamento dos honorários periciais, o que leva, inevitavelmente, ao
cancelamento da prova outrora deferida. Com efeito, não há falar em realização de perícia
quando os interessados, devidamente intimados, não depositaram os valores necessários para
custear a realização da prova.

Quanto ao réu WAGNER ADILSON KOCH, que também requereu a produção de prova
técnica (evento nº 305) - e litiga sob o pálio da gratuidade de justiça -, tenho que não há
qualquer prejuízo na não realização da prova. Isso porque, os atos que lhe são atribuídos na
inicial não guardam nenhuma relação direta com as obras promovidas, de modo a se tornar
imperiosa a análise da qualidade das construções. Com efeito, o MPF indica ao longo da peça
vestibular, em especial na fl. 113, que os supostos atos de improbidade praticados pelo
específico réu dizem respeito à "dispensa ilegal da licitação no contrato n.º 152/2010", com
ulterior assinatura do expediente, bem como a um suposto favorecimento à empresa Monterry,
sem contar eventual participação nos adiantamentos de pagamento que o parquet federal
reputa ilegais.

Cuida-se, portanto, da atribuição de atos específicos, relativos à atividade jurídica
desenvolvida pelo réu junto ao Município de Canela por ocasião dos fatos narrados. Nesta
linha, o fato de as obras terem sido ou não feitas a contento não modifica em nada eventual
responsabilização do réu, o que torna inócua e desnecessária a produção da indigitada prova,
notadamente porque não se trata de litisconsórcio passivo unitário.

Ademais, como elemento acessório, sinalo que ante a inércia dos demais autores em promover
o depósito dos honorários, o pagamento da prova pericial tornar-se-ia impraticável, pois não
haveria como admitir que a perita realizasse a complexa e dispendiosa prova pelo valor de R$
1.056,60, ainda que ao fim do processo pudesse pleitear junto aos sucumbentes - que não
litigassem com AJG - o valor que lhe seria devido.

Diante de tudo isso, determino o cancelamento da prova pericial deferida no evento nº 309.

É relevante destacar ainda que um dos argumentos que foi levantado ao longo
da demanda por alguns réus é de que os valores de R$ 30.000,00 para reconstrução de cada
casa e de R$ 10.000,00 para reforma eram demasiadamente baixos, o que impedia a
concretização das obras.

A alegação, contudo, não se sustenta. A um, porque o valor foi indicado pelo
próprio corpo técnico do município, consoante planilhas orçamentárias das fls. 42-44 do
PROCADM3 e fls. 63-64 do PROCADM5, ambos do ev. 1.215. A dois, pois foi a empresa
Monterry que expressamente consignou em sua proposta da fl. 09 do PROCADM do ev.
1.215 que construiria cada uma das 30 casas por R$ 30.000,00 e reformaria cada uma das 75
casas indicadas por R$ 10.000,00. A três, porque não houve prova nenhuma a amparar a
alegação de insuficiência dos valores. Pelo contrário, a prova testemunhal, em linhas gerais,
foi no sentido da adequação do valor. Assim, aliás, foi o depoimento da testemunha Elisabete
Queiroga (VÍDEO7 do ev. 1033), arquiteta do Município de Canela que iniciou suas
atividades em setembro de 2010 e acompanhou a construção das casas. Disse ela (3m):

ADVOGADO: É possível construir uma casa naqueles padrões com R$ 30.000,00?

TESTEMUNHA: Na época sim.
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Ressaltou a testemunha, ademais, que imóveis que demandassem maiores
intervenções eram aditivados, a fim de receberem mais recursos. Anotou ainda que houve
aditivos também para pintura, como revelado na fl. 87 do PROCADM9 do ev. 1.215.
Arrematou dizendo que o valor era bem apertado, mas suficiente.

O TCU, além disso, também ressaltou que os valores foram fixados pelo próprio
município, conforme fl. 05 do doc. 02 do ev. 332:

Tal orçamento, submetido à Secretaria Nacional de Defesa Civil por ocasião da solicitação
dos recursos foi assinado por uma engenheira e uma arquiteta da prefeitura de Canela e
também pelo próprio responsável, Prefeito Constantino Orsolin, no valor de R$ 30 mil por
casa.

Não há como justificar a execução de obra de padrão inaceitável com base na alegação de
preço insuficiente. A empresa aceitou assinar o contrato por aqueles valores para executar o
projeto já perfeitamente definido na assinatura.

Conclui-se, portanto, que a falta de competência técnica da empresa ficou mais
clara no contrato em apreço, o qual, afinal de contas, era o único que tinha um objeto urgente
- tanto que o MPF não questionou quanto a este contrato a dispensa de licitação -, pois
envolvia o direito à moradia de diversos cidadãos do município que perderam suas
residências ou tiveram danos substanciais nelas.

O segundo elemento é que a escolha das empresas que iriam ser instadas a
apresentar orçamentos para as obras também não vingou pela transparência, tendo a CGU
colhido elementos que atestam, tal como no contrato anteriormente examinado, relação de
elevada proximidade entre as empresas escolhidas.

Como visto na parte final do tópico 2.1.2 supra, foram instadas três empresas
para apresentar orçamentos, as quais como visto, tinham íntima relação, já que os sócios da
Glassystem e da Monterry são parentes próximos, sem contar a ampla gama de elementos que
as aproximam, ao passo que a Benedet, terceira empresa instada, acabou sendo subcontratada
pela Monterry.

No caso do presente contrato, o cenário é ainda pior.

Senão, vejamos.

O Município expediu ofícios às empresas Monterry, Stand-by Montagem e
Locações de Stands e Bens Móveis Ltda e Glassystem (fls. 03-08 do PROCADM1 do ev.
1.215) para que apresentassem orçamentos. Quanto à proximidade entre a Monterry e a
Glassystem, as razões lançadas no item 2.1.3 são esclarecedores, sendo desnecessárias novas
digressões.

Quanto à Stand-by Montagem e Locações de Stands, seu próprio nome, assim
como ocorreu com a Monterry, já coloca um ponto de interrogação na sua escolha. Trata-se
de empresa de montagem e locação de estandes, nenhuma relação tendo, portanto, com a
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construção e reforma de residências. A parte inferior do ofício supostamente enviado a ela
indica também o endereço na Rua Ângelo Girardi, mesma rua da sede da Monterry pelo
menos até 2010.

Não bastasse isso, são esclarecedoras as informações lançadas pela CGU na
análise do tema (fl. 07 do LAUDO4 do ev. 273):

Em análise ao processo de dispensa de licitação nº 9202/2010, do qual resultou a celebração
do contrato nº 141/2010, cujo objeto era a construção de 30 casas e reforma de outras 75
unidades habitacionais, verificamos que a Prefeitura Municipal de Canela/RS obteve 03 (três)
propostas comerciais distintas para execução do objeto, sendo que 02 (duas) destas propostas
foram apresentados por empresas especializadas em "montagem de stands", conforme se
depreende da própria razão social das mesmas – Stand-By Montagem e Locações de Stands e
Bens Móveis Ltda. e Monterry Montagem e Stands Ltda. (esta última resultou contratada).
Ainda no âmbito deste processo, verificamos que a terceira empresa chamada a apresentar
proposta, denominada Glassystem Montagem e Construções Ltda. (a qual provavelmente
também atue no segmento de stands, pela sua denominação social), não possui registro no
Conselho Regional de Engenharia e Arquitetura - CREA, assim com também não possui
registro no CREA a empresa Stand-By Montagem e Locações de Stands e Bens Móveis Ltda.,
não estando, portanto, estas duas empresas habilitadas a executar obras de construção civil.
Por conseguinte, além das 03 (três) empresas consultadas no âmbito do processo em tela
serem especializadas em “montagem de stands para eventos”, somente a empresa contratada -
Monterry Montagem e Stands Ltda., estaria habilitada a executar obras de construção civil,
visto que as outras 02 (duas) que apresentaram proposta não possuem registro no CREA, em
nenhum Estado da Federação.

O cenário de "faz de conta" criado não atentou nitidamente para a grosseira
incongruência entre as atividades que as empresas executavam e o serviço para qual foram
instadas a orçar, tanto que duas delas sequer registro em algum CREA possuíam. Mas a
imoralidade não para por aí, pois além das empresas não serem voltadas à construção de
residências, as três escolhidas tinham especial relação entre sócios, como excerto extraído das
razões da CGU que segue (fl. 11 do LAUDO4):

A empresa Monterry Montagem e Stands Ltda. possui 01 (um) ex-sócio (CPF 640.074.309-00)
que compõe atualmente o quadro social da empresa Stand-By Montagem e Locações de Stands
e Bens Móveis Ltda. (ambas participantes do processo referente ao contrato n° 141/2010).

É dizer, além da íntima proximidade entre a Monterry e a Glassystem, acima
analisada, havia ainda relação prévia entre a Monterry e a Stand-By, já que o Sr. Rogério
Carneiro de Mesquita, sócio fundador da Monterry, era sócio da Stand-by. Ou seja, para a
realização de obras de construção e reforma de casas, o município solicitou orçamentos de
três empresas de montagem de estandes, as quais possuíam entre seus sócios íntimas relações.

A questão central, portanto, não é só a contratação da Monterry, mas a nítida
intenção de conferir ares de legalidade a um procedimento nitidamente violador de elementos
morais e legais.

O terceiro elemento que salta aos olhos neste contrato é aquele envolvendo a
subcontratação, avaliado pela CGU no LAUDO4 do ev. 273 com base no seguinte relato (fls.
21-22):
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Quanto à execução das casas objeto do contrato de repasse nº 141/201, foi possível identificar
a existência de três grupos de funcionários trabalhando nas obras, administrados por 3
coordenadores distintos. O primeiro grupo sob responsabilidade de M. P. da S. (CPF
04371469604), o segundo grupo coordenado por E. R. da L. (CPF 60709387-22) e o terceiro
grupo que responde ao comando de A. A. dos S. (CPF 007558790/40).

Operários entrevistados, do segundo grupo, informaram que possuem carteira assinada com a
empresa Luz Forte (CNPJ 10.679.254/0001-31) de propriedade do E. R. da L.(CPF
692738.390-53) dentre os quais relacionamos A. L. da S. e L. J. V. dos S., situação distinta dos
operários do terceiro grupo, no qual todos informaram que não possuem carteira assinada e
trabalham como “diaristas”.

Quanto aos operários do primeiro grupo, parte dos entrevistados informou que não tem
carteira assinada e trabalha como “diarista”.

Importante destacar finalmente, por relevante, que nenhum dos 23 (vinte e três) operários
arguidos por esta equipe de fiscalização, durante a inspeção física realizada às obras objeto
do contrato nº 141/2010, informou ser funcionário da empresa Monterry Montagem e Stands
Ltda. (CNPJ 05.848.616/0001-30).

Cabe apontar ainda, a título exemplificativo, o teor das razões lançadas pelo
município em 18/04/2011, em resposta a uma notificação da Monterry, que bem evidenciam a
total falta de mão de obra qualificada da empresa para executar as obras (fl. 25 do
PROCADM8 do ev. 1.215):

Frente ao exposto, infere-se que a empresa jamais apresentou condições
mínimas que indicassem o atendimento do objeto contratado, de modo que sua contratação,
além de emergir de uma aparente competição junto àquelas empresas instadas a apresentar
orçamentos, revelou-se nefasta diante do resultado das obras realizadas, que não atenderam
minimamente aos objetivos estabelecidos quando do repasse dos recursos.

2.2.2. Irregularidade no pagamento adiantado à empresa contratada (item
B.2 da inicial, evento 1, INIC1, p. 56)

Aqui há também repetição dos argumentos lançados no item 2.1.4, já que nesta
avença também houve previsão de adiantamento de 30% do valor contratado para o momento
da assinatura.
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Tal como no tópico anterior, o MPF imputa a prática ilícita aos réus Everson
Montenegro Rossi, Procurador-Geral do Município que avalizou e assinou o ato, e
Constantino Orsolin, quem subscreveu a avença.

Os réus Constantino e Everson defendem-se alegando que a prática de antecipar
valores é comum na seara administrativa, podendo configurar, no máximo, uma falha, e não
ato de improbidade.

O questionamento envolve o item 2.2. do contrato, que fala em antecipação de
30% (fl. 48 do PROCADM5 do ev. 1.215).

Por meio de tal cláusula, o Município de Canela e a empresa Monterry
entabularam que a municipalidade repassaria à empresa, de imediato, na data da assinatura do
contrato, ou seja, antes mesmo do início das obras, o valor de R$ 495.000,00. Esta simples
análise já refuta a alegação da Monterry da fl. 06 do ev. 171, no sentido de que "os
pagamentos eram feitos conforme medição e fiscalização do Município, assim, só recebeu
pelo que foi feito, nenhum valor tendo sido repassado que não condizente com o serviço
prestado".

São desnecessárias, de qualquer sorte, maiores digressões sobre a ilegalidade da
medida, já que o ponto foi exaustivamente analisado no item 2.1.4 supra. Além de haver
expressa proibição no ordenamento jurídico, a prova produzida deixou claro que não se tem
notícia de algum outro contrato, num passado recente do município, em que se tenha previsto
pagamento antecipado de valores à empresa contratada.

Infere-se, portanto, que a medida, além de ilegal, nunca fora utilizada em outras
hipóteses de contratação pela municipalidade, o que revela o acerto da pretensão do MPF.

2.2.3. Prorrogação indevida do contrato (item B.3 da inicial, evento 1,
INIC1, p. 57)

Na peça vestibular há também irresignação à prorrogação do contrato, em total
contraponto ao que estipula o art. 24, IV, da Lei n.º 8.666/93. De acordo com o MPF, tendo a
avença sido firmada sem licitação, a lei veda a prorrogação, o que não impediu que em
25/04/2011 fosse firmado aditivo prorrogando o prazo de entrega.

A ilegalidade, segundo o MPF, teria sido cometida por Constantino Orsolin, que
assinou o aditivo, Everson Montenegro Rossi, Procurador-Geral do Município, que avalizou o
ato, e Wagner Adilson Kock, assessor-jurídico do município que aprovou a medida.

O réu Wagner, no ponto, aventou que as prorrogações foram lídimas, já que
justificadas nas fortes chuvas, ausência de documentação legal imobiliária e falta de material
humano (ev. 248). Escorou sua irresignação em julgado do TCU. Os réus Constantino e
Everson defenderam-se escorados nos mesmos argumentos (fl. 93 do ev. 255).

Antes de ingressar no mérito do tema, impende descrever os aditivos realizados.
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O primeiro deles encontra-se às fls. 85-87 do PROCADM8 do ev. 1.215,
realizado em 25/04/2011. Por meio dele agregou-se o valor de R$ 1.700,00 para cada casa
construída, atinente à pintura, e prorrogou-se o prazo de entrega para 31/08/2011. O segundo
foi lançado às fls. 51-52 do PROCADM10 do ev. 1.215, tendo sido assinado no dia
29/09/2011. Ele prorrogou o prazo de entrega para 30/10/2011. Já o terceiro (fls. 38-39 do
PROCADM10), de 29/11/2011, prorrogou a entrega para 28/03/2012.

Pois bem. O já citado inciso VI do art. 24 da lei nº 8.666/93 não confere muita
margem para dúvidas ao prever o seguinte

Art. 24.  É dispensável a licitação: 

(...)

IV - nos casos de emergência ou de calamidade pública, quando caracterizada urgência de
atendimento de situação que possa ocasionar prejuízo ou comprometer a segurança de
pessoas, obras, serviços, equipamentos e outros bens, públicos ou particulares, e somente para
os bens necessários ao atendimento da situação emergencial ou calamitosa e para as parcelas
de obras e serviços que possam ser concluídas no prazo máximo de 180 (cento e oitenta) dias
consecutivos e ininterruptos, contados da ocorrência da emergência ou calamidade, vedada a
prorrogação dos respectivos contratos; 

Sendo a licitação a regra para o Poder Público contratar, o legislador
estabeleceu para a exceção em análise algumas condições, dentre as quais a conclusão das
obras e serviços no prazo de 180 dias do evento climático - ponto já examinado com esmero
acima - e a impossibilidade de prorrogação dos referidos contratos. O texto legal, por sinal,
não confere muita margem para dúvidas.

Colhe-se do ofício das fls. 59-60 do PROCADM10 do ev. 1.215 que a
municipalidade assentou-se em seis razões para a prorrogação: a) excesso de chuva; b)
"tempo considerado impraticável para a execução dos serviços"; c) dificuldades para
regularização dos lotes e imóveis; d) dificuldade na remoção dos escombros; e) percalços na
aprovação dos projetos nos órgãos municipais; f) dificuldade na contratação de mão de obra.

Cabe lembrar que como o Termo de Início da Obra é de 10/11/2010 e o prazo do
contrato era de 165 dias, seu encerramento deveria ocorrer até 27/04/2011.

Neste sentido, apesar de a lei não dar margem para prorrogações, ganhou força
interpretação que, com lastro no art. 57, § 1º, II da lei nº 8.666/94, admite a prorrogação
excepcional. Nesta linha, aliás, é o precedente do TCU citado pelo réu Wagner em sua defesa
(ev. 248), que fala em "superveniência de fato excepcional ou imprevisível, estranho à
vontade das partes, que altere fundamentalmente as condições de execução do contrato"
(Acórdão nº 3745/2010 - 1ª Câmara, TC-018.336/2006-9, rel. Min. Augusto Nardes,
22.06.2010).

Anote-se, porém, que o TCU, na decisão do ev. 332, atestou a ilegalidade da
prática levada a efeito pelo Município de Canela de prorrogar contratos firmados sem
licitação por situação emergencial.
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De qualquer sorte, pesquisando a jurisprudência do TCU, verifica-se a
existência de julgados tanto admitindo, quando inadmitindo as prorrogações. Para a primeira
hipótese, cito o Acórdão 3238/2010 (Relator Benjamin Zymler, Plenário, sessão de
01/12/2010), em que deliberado o seguinte: "As contratações diretas amparadas no art. 24,
inciso IV, da Lei 8.666/1993 - emergência ou calamidade pública -, podem, excepcionalmente
e atendidas determinadas condições, ultrapassar 180 dias". Já em sentido contrário cito o
Acórdão 4.570/14 (Relator José Múcio Monteiro, Primeira Câmara, sessão de 26/08/2014),
que veda a peremptoriamente a prorrogação.

As prorrogações, contudo, quando admitidas, não ocorrem ao bel-prazer do
gestor, devendo ser realizadas como medida de exceção, sempre que houver fato excepcional
ou imprevisível. O exemplo citado acima envolve obra que não logrou ser executada no prazo
de 180 dias por excesso de chuvas, que redundaram inclusive em decretação de Estado de
Calamidade Pública no local. É este o ensinamento de José dos Santos Carvalho Filho (Op.
Cit. fl. 250-251):

A lei previu, também, a dispensa nos casos de emergência. Em ambos os casos, as situações
devem caracterizar-se pela urgência no atendimento, de modo que não causem prejuízo ou
comprometam a segurança de pessoas, obras, serviços, equipamentos e outros bens públicos
ou particulares. Os contratos, nessas hipóteses, não podem ser prorrogados e somente podem
abranger os bens necessários ao atendimento da situação emergencial ou calamitosa e, assim
mesmo, devendo concluir-se as obras e serviços no prazo máximo de 180 dias. O prazo, em
princípio, deve ser considerado peremptório, impedindo-se o cometimento de desvios de
finalidade, mas, atendendo ao espírito da norma, tem-se admitido sua flexibilização quando
inviável a sua observância sem culpa da Administração.

Ocorre que não se vislumbram elementos mínimos que abonem as prorrogações
questionadas nos autos.

A um, porque não há prova de que naquele verão de 2010/2011 - prazo de
cumprimento do contrato - houve excesso de chuvas no local que inviabilizasse a conclusão
das obras no prazo fixado, o qual, como já exaustivamente destacado alhures, já excedia o
prazo legal máximo (180 dias a contar do evento climático). Anote-se que o parecer da fl. 83
do PROCADM8 do ev. 1.215 fala em "incidência de chuvas neste período", referência vazia,
pois a ocorrência de chuvas é comum na região em qualquer parte do ano. Se houve chuvas
mais constantes, o que também não está documentalmente provado, isso ocorreu no inverno
de 2011, quando já aditivado o contrato. A dois, pois o item "b" supra sugere que o objeto do
contrato não teria como ser cumprido no lapso temporal originalmente fixado. Ocorre que se
isso é verdade, não se poderia ter cogitado a dispensa de licitação. A três, porque a
regularização de lotes e imóveis não era algo excepcional ou imprevisível, já que o
cumprimento do acerto pressupunha isso desde o início. Se a contratação envolvia construção
e reforma de casas, é evidente que a indicação de antemão dos locais e a apuração da
regularidade da moradia era fato previsível. A quatro, porque os itens "d" e "e" supra, além de
pouco esclarecedores, não se cuidavam também de eventos imprevisíveis e excepcionais. A
cinco, pois ainda que não se negue o aquecimento do mercado naquele momento, não há nada
que revele a impossibilidade da empresa ré de contratar funcionários. A seis, porque são
contundentes as razões lançadas pelo TCU para inadmitir a prorrogação (f. 07 do doc. 02 do
ev. 332):
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(...) Não há qualquer justificativa técnica plausível para que não se construam 30 casas
populares de apenas 44 m² e reforma de outras 75 casas no período de 180 dias (contrato nº
141/2010).

A jurisprudência mencionada pelo responsável trata de casos excepcionais no qual sobrevém
outra calamidade enquanto ainda não foi solucionada aquela existente, ou no caso de uma
calamidade natural continuada. Nada disso se aplica ao caso em questão. Houve um tornado
em partes do município que durou alguns minutos no dia 21/7/2010. Após isso, qualquer
demora em resolver a situação se deve exclusivamente a falhas de gerenciamento por parte da
Administração Municipal.

A situação de emergência foi reconhecida pela Secretaria Nacional de Defesa Civil (SEDEC),
pelo prazo de 90 (noventa) dias, a partir de 23/7/2010. Portanto, o prazo a que se refere o art.
24, inciso IV, da Lei nº 8666, de 1993, expirou em 19/1/2011.

Anote-se, outrossim, que a testemunha Douglas Roos (VÍDEO6 do ev. 1033),
que também atuava como assessor jurídico do Município de Canela na época dos fatos,
relatou em seu depoimento que (8m) não recorda de nenhum contrato emergencial que tenha
sido prorrogado no município nos moldes deste.

Por fim, cabe chamar atenção que não se trata o caso concreto de uma mera
prorrogação para encerramento de obras que já estavam na iminência se ser finalizadas. Basta
ver que quando do primeiro aditivo não haviam sido cumpridas nem mesmo 50% das obras,
conforme OUT3 do ev. 25. Cuida-se, em verdade, de hipótese em que o prazo final acertado
entre as partes por meio de aditivos era mais de duas vezes superior ao limite previsto em lei.
Veja-se que os 165 dias originalmente previstos, contados a partir de 10/11/2010, se
transformaram em mais de 500 dias e, ao final, o objeto contratual sequer foi devidamente
cumprido.

Quanto à alegação de que a Secretaria Nacional da Defesa Civil autorizou as
prorrogações, conforme expediente da fl. 54 do PROCADM10 do ev. 1.215, ressalte-se
novamente que a análise feita por aquele órgão envolvia o objeto contratado e o repasse de
valores, e não a adequação ou não à regra legal que impede a extensão do prazo em caso de
dispensa de licitação. O órgão federal, quando analisava a possibilidade de prorrogação,
sequer levava em conta se o contrato feito pelo município emergia de prévia licitação ou não,
de modo, portanto, que o exame que ele fazia era meramente formal, não guardando nenhuma
sintonia com a análise em comento. Isso fica ainda mais claro a partir da leitura do
documento da fl. 28 do PROCADM7 do ev. 1.215, em que aquele órgão federal deixa claro
que a análise ou não da prorrogação deve atentar apenas para o prazo de 360 dias do termo de
compromisso, não tendo nada a ver com o lapso temporal fixado na lei de licitações.

Enfim, diante de todo o narrado, colige-se que, além de desrespeitar previsão
legal expressa, que veda a prorrogação, o município transformou um contrato com prazo de
165 dias em avença com previsão de mais de 500 dias, sem que exista um único elemento
concreto a justificar, senão o despreparo da empresa contratada.

2.2.4. Conclusões sobre o contrato nº 141/2010
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Como já assentado no item 2.1.5, a análise da ocorrência ou não de atos de
improbidade não pode perpassar pelo exame individual de cada ponto acima esmiuçado. Cada
um deles, se não contextualizado dentro de uma análise global do ocorrido, pode sugerir
equívocos ou mesmo incompetência dos participantes. Mais que isso, não é a simples
ilegalidade que configura a improbidade, já que esta pressupõe a ilegalidade qualificada pelo
elemento subjetivo da conduta do agente público.

O exame, contudo, global dos pontos revela elementos graves, que ultrapassam
a ilegalidade pura, em relação aos quais passo a detalhar, nos moldes inclusive das conclusões
do item 2.1.5.

Estas são as premissas que orbitam em favor da tese do MPF:

A. Foi contratada empresa mediante procedimento de dispensa de licitação -
medida, em tese, à luz do objeto, correta, ante a urgência no conserto e construção de
residências - para realização de obra que, de antemão, já se sabia que não poderia ser
realizada no prazo de 180 dias a contar do evento climático, lapso temporal balizador deste
tipo de medida, como já destacado quanto ao contrato nº 140/2010;

B. Dispensada a licitação, foram escolhidas três empresas, sem indicação
precisa dos motivos da escolha - já que duas não tinham cadastros no município, ao passo que
o Setor de Licitações possuía ampla gama de construtoras cadastradas -, as quais foram
instadas a apresentar orçamentos. Ocorre que os sócios e o representante legal da Monterry
eram irmãos e esposo das sócias da outra empresa instada (Glassystem), sem contar que entre
as duas empresas havia identidade de telefones e e-mails, ao passo que a terceira empresa
(Stand-by) instada tinha em seu quadro social antigo sócio da Monterry, cuja sede coaduna
com o endereço original desta;

C. Escolheu-se a empresa Monterry para a contratação, que alcançou, ao fim, o
valor de mais de R$ 7.000.000,00 reais, não tendo a contratada jamais prestado serviço de
realização de obras de construção civil, em especial por ter se dedicado, desde a sua
constituição, à instalação e montagem de estandes, tal como, aliás, as outras duas empresas
notificadas para apresentar orçamentos;

D. A empresa tinha sede em Santa Catarina, ponto em relação ao qual se
descobriu durante a tramitação do processo que o endereço indicado era, na verdade, de
escritório de contabilidade;

E. O faturamento da empresa, no ano anterior às contratações, era quinze vezes
inferior ao valor total contratado com o município. Ademais, só no contrato em questão, o
valor era quase quatro vezes superior ao faturamento total da pessoa jurídica no ano anterior;

F. Não se exigiu da empresa nenhum tipo de prova da capacidade técnica para
execução da obra;

G. Em deliberação inédita dentro do município, já que jamais se teve notícia de
medida similar naquele local, antecipou-se a tal empresa, cujas peculiaridades estão acima
elencadas, 30% do valor do contrato. Só a antecipação deste contrato foi superior a todo o
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faturamento da empresa em 2009;

H. Não obstante a lei vede expressamente a prorrogação de contratos firmados
sem prévia licitação por situação de emergência, houve três aditivos que, sem motivação
consistente, estenderam o prazo original de 165 dias para mais de 500 dias.

Tais fatos estão provados nos autos e, analisados em conjunto, revelam um
cenário de extrema gravidade, já que denotam uma concatenação de atos voltados a beneficiar
a empresa Monterry, que veio a ser contratada sem que tivesse mínimas condições técnicas
para tanto. Por sinal, como já narrado no item 2.1.5, a empresa, além de TECNICAMENTE
INCAPAZ, não detinha CAPACIDADE FINANCEIRA, estrutura física, maquinário e mão de
obra. Ou seja, a empresa Monterry não tinha nenhum mínimo predicado que se levasse a
cogitar que ela pudesse cumprir a contento a avença.

Não se trata, em verdade, de uma falha ou mesmo incompetência de quem
participou dos atos, muito menos de "pequenos equívocos passíveis de serem tolerados",
como constou na fl. 03 das alegações finais do ev. 1.196. Cuida-se sim de  uma atuação
grosseiramente imoral, em total contradição com o dever de probidade constitucionalmente
exigido, que trouxe severos danos à Administração Pública.

Assim como no contrato nº 140/2010, os atos relevantes para o deslinde do feito
iniciaram em outubro de 2010, ou seja, mais de dois meses após o evento climático. O ponto
de partida foi a expedição de ofícios a três empresas para a apresentação de orçamentos, cujos
sócios tinham relação de parentesco ou de prévia sociedade, sem contar que nenhuma das
pessoas jurídicas tinha histórico de obras de construção civil. Sem que se saiba ao certo como
os expedientes chegaram às empresas (se por carta, e-mail, etc), as três apresentaram
propostas, sendo a da Monterry a mais baixa, idêntica ao valor estabelecido no Plano de
Trabalho.

Frente a isso, mesmo se sabendo que a obra a ser contratada não seria finalizada
no prazo de 180 dias a contar do evento climático, deliberou-se pela dispensa de licitação,
pois, de fato, a questão demandava intervenção urgente, contratando-se, entretanto, empresa
que jamais executou uma obra de engenharia, cuja sede até hoje é desconhecida. Não bastasse
isso, acenou-se com o pagamento antecipado de 30% do contrato à empresa, o que, além de
colidir frontalmente com o que prevê a lei, já revelava que a empresa não tinha condições de
cumprir o acertado, tanto que precisava de recursos prévios. Os recursos antecipados apenas
neste contrato eram superiores a todo o faturamento da empresa no ano anterior.

O cenário que se poderia estimar, destarte, foi concretizado: as obras foram de
péssima qualidade. Isso, porém, não impediu que a municipalidade, com lastro em
argumentos nebulosos - que em momento algum revelaram situação excepcional e
imprevisível -, prorrogasse sucessivamente os prazos da avença, em total contraponto à lei.

As vicissitudes narradas jamais poderiam configurar uma mera sequência de
erros, já que cada passo foi relevante para se chegar ao resultado final, que foi de contratar,
sem licitação, inclusive com ulterior prorrogação de contrato, empresa sabidamente incapaz
de cumprir o acerto.
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Nesta linha, a prova produzida pelos réus não logrou infirmar tais conclusões.
Em verdade, os depoimentos pessoais, colhidos por mim há vários anos e agora
exaustivamente reanalisados, mostraram-se repletos de esquivas, alegações de
desconhecimento e afirmações desencontradas. Com efeito, a análise da vasta prova
produzida revela, como já esmiuçado no item 2.1.5, um ponto curioso: ninguém logrou
esclarecer como se chegou ao nome da empresa ré para efeito de contratação, como, aliás, já
havia sido retratado nos documentos da CPI das fls. 109 e seguintes do PROCADM2 do ev.
01.

Considerando que os depoimentos e incongruências relacionadas à falta de
subsídios para identificação da origem da escolha do nome da empresa encontram-se no item
2.1.5, desnecessária nova transcrição deles, remetendo-se o leitor àquele item.

De qualquer sorte, para conhecer, à luz das provas produzidas, quem teve papel
fundamental na contratação da empresa, impende analisar os documentos do ev. 1.215.

Pois bem. Em 13/10/2010, o réu Alcyr Francisco Stacke, Secretário de Obras
Públicas do Município de Canela, enviou expediente urgente ao gabinete do Prefeito
pugnando pela autorização para contratação direta da empresa Monterry, por dispensa de
licitação. A justificativa para contratação da específica empresa foi assim lançada (fls. 52-53
do PROCADM3):

Na cidade de Canela, RS, alguns contatos foram verbais, outros sequer haveria possibilidade
de ser oferecidos principalmente pelo fato que as empresas canalenses são de pequeno porte e
não conseguem entregar as obras para a qual são contratadas através do Poder Público
Municipal no prazo ajustado, na verdade são intensas as lutas para que as obras em Canela,
contratadas através de empresas canelenses, sejam executadas no prazo fixado.

O secretário arremata dizendo que se buscou "então empresas de grande porte
e de reconhecida notoriedade por trabalhados já realizados no Brasil afora". Em seguida,
ele disse que três empresas foram consultadas, apresentando a Monterry a melhor proposta.

Como visto acima, o prefeito solicitou parecer da Procuradoria do Município,
que nas fls. 55-57 do PROCADM3, por meio do réu Everson, assentou que a dispensa da
licitação pressupunha o seguinte: situação de emergência, devidamente configurada; razão da
escolha do fornecedor e justificativa do preço, inexistentes no pedido.

Em seguida, mais precisamente no dia 14/10/2010, o réu Alcyr, apresentou as
razões da fl. 58, assentando que a "razão da escolha do executante decorreu pela sua
capacidade técnica em executar o objeto da contratação, assim como pelo valor requerido a
título de entrada".

Ou seja, o réu Alcyr categoricamente assentou, a partir de suas duas
manifestações, que propunha a contratação direta da empresa Monterry, sem licitação, por ser
ela: a) empresa de grande porte; b) empresa de reconhecida notoriedade pelos serviços
prestados Brasil afora; c) tecnicamente capaz.
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Em seguida, após pareceres ofertados pelo réu Wagner (fls. 59-61 do
PROCADM3 e fl. 39 do PROCADM5), o réu Constantino autorizou a contratação direta da
empresa Monterry sem licitação (fl. 42 do PROCADM5).

Neste ponto, como já deliberado no item 2.1.5 em idêntico sentido, é possível
descartar de pronto a participação do réu Everson Rossi no fato em concreto, visto que ele
não assinou o parecer jurídico que estribou a dispensa. Pelo contrário. Ele apresentou parecer
questionando diversos pontos da contratação.

Não há falar também em responsabilizar o réu Everson pelo parecer do réu
Wagner, pois sua condição de Procurador-Geral não o torna responsável, para fins de
improbidade administrativa, por todos os pareceres emitidos pela procuradoria. Também não
há falar em responsabilização por ter o demandado assinado o contrato, já que tal medida tem
cunho meramente formal, emergindo de suposta regularidade dos pressupostos prévios para
tanto. É o prefeito o representante do município, de modo que a assinatura do procurador não
tem relevância para fins de responsabilização.

Por outro lado, a participação do réu ALCYR FRANCISCO STACKE foi
fundamental para a realização da contratação, pois ele, categoricamente, assentou que a
empresa Monterry era, além de tecnicamente capaz que cumprir o acerto, considerada de
grande porte e "de reconhecida notoriedade pelos serviços prestados Brasil afora". É dizer, a
uma empresa que jamais realizou uma obra de construção civil foi atribuída eminente
notoriedade por serviços prestados em todo o país. O texto fala por si e não demanda maiores
digressões. É possível dele inferir que não houve uma maquiagem de dados ou um leve
incremento na qualificação da empresa: o que houve de fato foi o lançamento em processo de
dispensa de licitação de uma grande, eloquente e prejudicial mentira.

É preciso pontuar, nesta linha, que o réu Alcyr, em seu depoimento pessoal, não
logrou minimamente explicar a origem daquela falsa informação. Disse ele o seguinte sobre o
ponto (VÍDEO5 do ev. 770, 4m e 23s):

JUIZ: Tem um parecer assinado pelo Sr. que o Sr. atesta a capacidade da empresa e diz que ela
pode ser contratada. O sr. lembra disso?

RÉU: Quando foi solicitado para mim que fosse feito um documento, como a minha secretaria
estava toda envolvida no acontecido...

JUIZ: Foi solicitado por quem? Por quem foi solicitado?

RÉU: Foi solicitado, tinha que ser um parecer da secretaria de obras.

JUIZ: Quem solicitou isso?

RÉU: Foi solicitado pela procuradoria.

JUIZ: Pela procuradoria? Na pessoa de alguém específico?

RÉU: Não, foi solicitado que precisava ser no processo para contratar a empresa. Eu disse
que não saberia fazer, então que fizesse alguém, se era aquilo.
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Em seguida, disse que não tinha conhecimento sobre a capacidade da empresa,
mas assinou o documento diante das dificuldades enfrentadas pela cidade. Indagado sobre
quem o informou da necessidade do documento, o réu desconversou e não obstante a
insistência na indagação, disse apenas que o documento veio da procuradoria e foi por ele
assinado.

A versão do réu Alcyr destoa, entretanto, do depoimento do réu Wagner que,
sobre o ponto, disse o seguinte (VÍDEO19, do ev. 770, 10m e 55s):

O jurídico requisitou ao secretário de obras que fosse justificada a escolha da empresa e o
secretário de obra esteve lá no jurídico e ele me passou o que ele entendia e eu redigi o
documento, o parecer dele, nos termos que ele havia me solicitado para colocar, justamente
para que a gente fizesse que andasse mais rápido este processo e após foi passado ao prefeito
para contratação efetiva da empresa.

Ou seja, ainda que haja uma divergência entre os relatos, ganha corpo, ante a
ausência de prova em contrário, a versão do segundo demandado, até porque há a assinatura
do réu Alcyr no documento, o que o responsabiliza pelo contido no documento. Não é crível
que se considere razoável que os fundamentos para a dispensa da licitação sejam lançados
sem que o subscritor do documento analise com calma e retidão as informações contidas no
parecer. O fato de um terceiro confeccionar o parecer não mitiga, tampouco infirma a
responsabilidade de quem assina o documento.

Cabe destacar ainda que embora o réu tenha dito em seu depoimento pessoal
(VÍDEO5 do ev. 770, 3m e 40s) que jamais teve contato com representantes da empresa, há
relatos de testemunhas, como a Sra. Sílvia Pacheco, por exemplo, secretaria do gabinete do
prefeito (VÍDEO15 do ev. 1.033), de que presenciou o gestor da Monterry aguardando para
ter reunião com o secretário.

Demais disso, é relevante o depoimento da testemunha Milton Wilrich
(VÍDEO20 do ev. 1.033), que atuava no Setor de Licitações do Município de Canela na
época, que bem esclareceu que todas as informações relevantes da contratação foram colhidos
na Secretaria de Obras, órgão chefiado pelo réu (2m), tendo a minuta do contrato sido
elaborada com base no que foi passado por aquela secretaria, inclusive quanto à forma de
pagamento. Ressaltou que a documentação veio para o Setor de Licitações a partir da
Secretaria de Obras, já pronta (5m e 5s). Destacou ainda que as empresas instadas para
acostar orçamentos pela secretaria não tinham cadastro no setor em que atuava a testemunha
(6m e 22s).

Em contrapartida, o exame atento do depoimento do réu é cheio de pontos
nebulosos. Vê-se que ele a todo momento tenta se esquivar da responsabilidade, olvidando-se
de seu papel como Secretário de Obras. Ora ele diz que apenas assinava o que lhe passavam;
já em outro momento ele aventa que cabia aos fiscais analisarem as obras; aponta ainda que
não lembra quem repassou o parecer, nem mesmo quem atestou que as obras vinham sendo
feitas. Chama atenção que ele, mesmo na condição de secretário e afirmando ter experiência
de décadas com o mister, sustenta que não era técnico, muito embora sequer soubesse quem
repassava as informações. O próprio réu se coloca como parte de uma engrenagem imune a
responsabilidades, pois ora se lança como desconhecedor dos aspectos técnicos, ora aponta
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não lembram quem lhe repassava informações e produzia os documentos necessários para
instrução dos processos, que vinham a ser assinados por ele. Enfim, o réu auferia os bônus do
cargo, mas a todo custo tentava SE desvencilhar dos ônus dele.

Tudo isso revela muito mais que inabilidade ou pouco zelo, como referido na fl.
79 dos memoriais do réu (ev. 1.196). As provas indicam com precisão que o demandado
chefiava o setor responsável pela contratação por dispensa e que foi ele que, de forma dolosa,
levantou inverdades para contratar uma empresa, no formato como feito (sem licitação, com
antecipação de valores, com prazo para obras superior ao legal, mediante uma fraudulenta
requisição de orçamentos a empresas controladas pelos mesmos familiares, etc.), que não
detinha as mínimas condições para tanto. Mais que isso, o réu, num momento de extrema
gravidade do município, utilizou-se de um procedimento fictício para chegar ao resultado
desde o início pretendido: contratação da Monterry.

Assim, além de o réu ter causado dano ao erário (art. 10, caput, da lei n
8.429/92) através de procedimentos fraudulentos que ensejaram a contratação de empresa
inábil, ponto que será analisando com maior afinco em tópico abaixo, ele teve participação
contundente em facilitar o enriquecimento ilícito da Monterry (inciso XII). Ademais, quanto à
prática de atos que atentam contra os princípios da Administração Pública - art. 11 - é
inequívoco o ferimento dos deveres de honestidade, imparcialidade, legalidade e lealdade às
instituições.

A norma em questão, como apregoa Waldo Fazzio Júnior (Op. Cit. Fl. 301),
"funda-se na necessidade de prevenir disfunções administrativas que promovem a
substituição das metas públicas por interesses menores (individuais, de grupos, partidos,
empresas, familiares, etc)".

E é exatamente o ocorrido nos autos, conforme exaustivamente narrado acima.
Juarez Freitas, na obra O Controle dos Atos Administrativos e os princípios fundamentais (5ª
Ed. São Paulo: Malheiros, 2013, fls. 157-158), defende que a aplicação do dispositivo
depende da comprovação da prática ímproba, assim como da prova da "grave violação do
senso médio superior de moralidade". Destaca ainda que a improbidade, no caso do art. 11,
"somente se aperfeiçoa pela ofensa simultânea à moralidade, e a um ou mais princípios, seja
por ação ou por inoperância, transgredidos os deveres de retidão e lealdade aos objetivos
fundamentais do Estado Democrático".

  O réu Alcyr foi peça chave, portanto, do cenário orquestrado pelos
participantes para perfectibilização da fraude

Além do réu Alcyr, é inegável a participação do réu CONSTANTINO
ORSOLIN no resultado, já que foi ele quem firmou o contrato - com antecipação de
pagamento - e as respectivas prorrogações, lastreando-se em procedimento de dispensa de
licitação repleto de irregularidades e inverdades, que redundaram na contratação de empresa
sem os mínimos predicados para a empreitada.

Verifica-se que, diferentemente do dolo visualizado na conduta do réu Alcyr
que, com lastro em inverdades, emitiu parecer pela contratação de empresa inábil para obras a
serem realizadas sob a ingerência de sua secretaria, se vislumbra na conduta do prefeito, pelo
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menos diante das provas produzidas, no mínimo o dolo eventual, consubstanciado em
assumir do risco de levar adiante contratação repleta de ilegalidades que, inevitavelmente,
não seria adequadamente cumprida pela empresa contratada.

O réu Constantino não foi enganado mediante subterfúgios ou medidas
ardilosas. Isso porque, todas as ilegalidades estavam escancaradas no procedimento
administrativo, já que o parecer do Secretário de Obras não indica um único elemento que
ateste predicados mínimos da empresa que viria a ser agraciada com substancial monta para
realizar obra que nunca havia feito similar. Mais que isso, o réu aceitou firmar contrato com
antecipação de recursos à capenga empresa escolhida, medida jamais realizada nos contratos
firmados pelo Município de Canela. Por fim, mesmo evidenciada a total incapacidade técnica
da empresa, ele assinou, em respaldo legal, a prorrogação da avença.

Também não há falar em distanciamento do prefeito da questão em pauta. A
prova toda produzida indica participação ativa do réu na solução da questão, a revelar seu
engajamento na empreitada. O réu Wagner, por exemplo, é claro em assentar em seu
depoimento pessoal o seguinte (VÍDEO19 do ev. 770, 7m e 4s, sic):

Após esta determinação de dispensa de licitação, apareceram empresas lá na prefeitura, no
gabinete do prefeito, interessadas na realização do serviço, acreditamos. O jurídico não
participou de negociações, não participou de reuniões. O que a agente tem conhecimento é
que houveram. Houveram reuniões com empresas. Não sei a quantidade de empresas. Eu sei
que após alguns dias veio a determinação então para que fosse encaminhado para algumas
empresas que lá estiveram planilhas para que elas orçassem valores.

O próprio réu referiu que teve contato com a empresa Monterry, embora tenha
se esquivado de dar maiores detalhamentos sobre ele em seu depoimento. Registre-se,
todavia, que não poderia ser diferente, pois, como dito alhures, a solução para o maior
desastre natural do município exigia, no mínimo, participação ativa do prefeito, o qual, por
sinal, aventou em diversos momentos que estava sofrendo muita pressão social na época. 

O réu, portanto, estava na linha de frente da questão, promovendo tanto medidas
junto ao Ministério da Integração Nacional para arrecadação de recursos, como para a
contratação da empresa, tanto que ele mesmo disse que recebeu negativas em contatos
visando à contratação de outras empresas. Não há como conceber, destarte, que ele, na
dianteira do enfrentamento do tema, possa ter promovido atos de tamanha ilegalidade sem
que lhe possa atribuir, no mínimo, dolo eventual.

Anote-se ainda que as diversas ilegalidades cometidas não ocorreram num
cenário de dúvida interpretativa ou mesmo em alguma questão nebulosa, que fosse incomum
em contratos administrativos. Pelo contrário. Elas ocorreram em situações de praxe, comuns
mesmo em municípios pequenos, a envolver desde a aferição de predicados técnicos mínimos
da empresa contratada, como a absurda medida de antecipação de valores.

Os precedentes que estribam a condenação podem ser visualizados no item 2.1.5
supra, sendo despicienda nova transcrição.
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Por fim, no contrato nº 141/10 em questão, o MPF também atribui
responsabilidades ao réu Wagner Adilson Koch, já que, como alega na inicial, ele assinou o
parecer que autorizou o aditamento do prazo contratual, constante na fl. 83 do PROCADM8
do ev. 1215, cujo teor é o seguinte:

O tema envolve a possibilidade de condenação de advogado por improbidade
administrativa em virtude de parecer emitido, no caso, concordando com a prorrogação de
contrato firmado sem licitação por situação emergencial.

O ponto central está em avaliar qual é o papel, afinal, de um parecer jurídico,
notadamente diante da posição defendida pelos réus Wagner e Everson ao longo da demanda
de que os pareceres exarados transmitiam uma mera opinião.

De fato, como anota José dos Santos Carvalho Filho (Op. cit. fl. 136), "os
pareceres consubstanciam opiniões, pontos de vista de alguns agentes administrativos sobre
matéria submetida a sua apreciação". Por consequência, ainda que existam pareceres
facultativos e obrigatórios, em qualquer uma das hipóteses os pareceres são opiniões emitidas
pelo subscritor.

A Lei de Licitações prevê a hipótese de alguns pareceres obrigatórios. Cabe
citar, por exemplo, a regra do art. 38, VI:

Art. 38.  O procedimento da licitação será iniciado com a abertura de processo administrativo,
devidamente autuado, protocolado e numerado, contendo a autorização respectiva, a
indicação sucinta de seu objeto e do recurso próprio para a despesa, e ao qual serão juntados
oportunamente:

(...)

VI - pareceres técnicos ou jurídicos emitidos sobre a licitação, dispensa ou inexigibilidade; 
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(...)

Parágrafo único.  As minutas de editais de licitação, bem como as dos contratos, acordos,
convênios ou ajustes devem ser previamente examinadas e aprovadas por assessoria jurídica
da Administração.    

Portanto, toda licitação, dispensa ou inexigibilidade exige um parecer jurídico
atestando a regularidade da providência, sob pena de ilegalidade. A anulação de licitação
também exige parecer, consoante art. 49:

Art. 49.  A autoridade competente para a aprovação do procedimento somente poderá revogar
a licitação por razões de interesse público decorrente de fato superveniente devidamente
comprovado, pertinente e suficiente para justificar tal conduta, devendo anulá-la por
ilegalidade, de ofício ou por provocação de terceiros, mediante parecer escrito e devidamente
fundamentado.

De qualquer sorte, ainda que o parecer seja indispensável nestes casos, ele não
se confunde com a decisão a ser tomada pela autoridade competente, tanto que a deliberação
pode ser antagônica à conclusão do parecer. Neste sentido é a lição de José dos Santos
Carvalho Filho (Op. Cit. fl. 137):

Refletindo um juízo de valor, uma opinião pessoal do parecerista, o parecer não vincula a
autoridade que tem competência decisória, ou seja, aquela a quem cabe pratica o ato
administrativo final. Trata-se de atos diversos - o parecer e o ato que o aprova ou rejeita.
Como tais atos têm conteúdos antagônicos, o agente que opina nunca poderá ser o que decide.

Portanto, o parecer, que é um ato administrativo de cunho opinativo, visa a
analisar tecnicamente o ato administrativo a ser exarado, ofertando subsídios à autoridade,
que tem a possibilidade ou não se acolhê-lo.

Por outro lado, o parecer não é uma peça de ficção, em que o técnico pode nele
inserir qualquer conclusão. É dizer, não há como afastar de antemão qualquer
responsabilidade do parecerista pelo simples fato de que a decisão final não é sua, sob pena
inclusive de um ato formal previsto em lei tornar-se irrelevante. Se o parecerista não responde
por seus atos, relevância não há em se buscar o amparo técnico para uma decisão da
autoridade pública.

Frente a isso, há o famoso precedente do STF - MS 24073 -  que afasta a
responsabilidade objetiva do parecerista, reputando possível, contudo, a responsabilização
quando existente o dolo ou a culpa. Eis a ementa:

CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. TRIBUNAL DE CONTAS. TOMADA DE CONTAS:
ADVOGADO. PROCURADOR: PARECER. C.F., art. 70, parág. único, art. 71, II, art. 133. Lei
nº 8.906, de 1994, art. 2º, § 3º, art. 7º, art. 32, art. 34, IX. I. - Advogado de empresa estatal
que, chamado a opinar, oferece parecer sugerindo contratação direta, sem licitação, mediante
interpretação da lei das licitações. Pretensão do Tribunal de Contas da União em
responsabilizar o advogado solidariamente com o administrador que decidiu pela contratação
direta: impossibilidade, dado que o parecer não é ato administrativo, sendo, quando muito, ato
de administração consultiva, que visa a informar, elucidar, sugerir providências
administrativas a serem estabelecidas nos atos de administração ativa. Celso Antônio
Bandeira de Mello, "Curso de Direito Administrativo", Malheiros Ed., 13ª ed., p. 377. II. - O
advogado somente será civilmente responsável pelos danos causados a seus clientes ou a
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terceiros, se decorrentes de erro grave, inescusável, ou de ato ou omissão praticado com
culpa, em sentido largo: Cód. Civil, art. 159; Lei 8.906/94, art. 32. III. - Mandado de
Segurança deferido. (MS 24073, Relator(a):  Min. CARLOS VELLOSO, Tribunal Pleno,
julgado em 06/11/2002, DJ 31-10-2003 PP-00029 EMENT VOL-02130-02 PP-00379)

O citado julgado trata de caso envolvendo dispensa de licitação no âmbito da
Petrobrás. Com efeito, o TCU, após reputar ilegal a medida adotada pela citada empresa,
incluiu como responsáveis solidários os causídicos que subscreveram o parecer que instruiu a
deliberação de dispensa. Contra esta decisão os advogados impetraram o citado mandado de
segurança no STF, tendo a Corte deliberado que a mera existência de parecer não pode
ensejar a responsabilização solidária do parecerista, sendo imprescindível o elemento
subjetivo da culpa ou do dolo, ressaltando a Corte a ocorrência de erro grave.

Em 2007 a Corte Constitucional debruçou-se novamente sobre o tema,
conforme ementa que segue:

ADVOGADO PÚBLICO - RESPONSABILIDADE - ARTIGO 38 DA LEI Nº 8.666/93 -
TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO - ESCLARECIMENTOS. Prevendo o artigo 38 da Lei nº
8.666/93 que a manifestação da assessoria jurídica quanto a editais de licitação, contratos,
acordos, convênios e ajustes não se limita a simples opinião, alcançando a aprovação, ou não,
descabe a recusa à convocação do Tribunal de Contas da União para serem prestados
esclarecimentos. (MS 24584, Relator(a):  Min. MARCO AURÉLIO, Tribunal Pleno, julgado
em 09/08/2007, DJe-112 DIVULG 19-06-2008 PUBLIC 20-06-2008 EMENT VOL-02324-02
PP-00362)

As mais de cem páginas do julgado dizem por certo muito mais que a ementa,
ficando claro das razões externadas que não houve uma ruptura da posição anterior firmada
no MS 24.073, mas apenas que naquele caso não haveria como imunizar os advogados -
procuradores federais que firmaram parecer envolvendo convênio atrelado ao INSS e à
Dataprev - de responsabilidade antes mesmo de ouvi-los perante o TCU. Portanto, não se
concluiu que a responsabilidade do parecerista é ampla e irrestrita, mas apenas que não se
podia de antemão obstar o Tribunal de Contas de instar aqueles que ofertaram o embasamento
técnico para a o ato administrativo.

Neste cenário, o STJ firmou posição de que o parecerista pode ser condenado
por improbidade administrativa, desde que presente o elemento subjetivo (dolo ou culpa),
retratado muitas vezes no erro grosseiro ou na má-fé:

PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. IMPROBIDADE
ADMINISTRATIVA. PRETENSÃO DE REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. INCIDÊNCIA DO
ENUNCIADO N. 7 DA SÚMULA DO STJ. POSSIBILIDADE DE CONFIGURAÇÃO DE
IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA POR ATO DE NATUREZA CONSULTIVA.
ENTENDIMENTO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO
DO ART. 1.022 DO CPC/2015 (ART. 535 DO CPC/73). NÃO CONFIGURADA. (...) III - No
tocante, precisamente, à alegação de que, abstratamente, um ato consultivo não pode
configurar improbidade administrativa, embora deva ser tal argumento conhecido, não
merece ser provido. Convém ressaltar o entendimento desta Corte Superior no sentido de
que é juridicamente possível a caracterização de improbidade administrativa quando o ato
de natureza consultiva decorre de erro grosseiro ou de má-fé. Consequentemente, o
parecerista, ao contrário do sustentado por Neuci Santoro Soares, pode ser responsabilizado
nos termos da Lei de Improbidade Administrativa. Nesse sentido: EDcl no AgRg no REsp n.
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1.408.523/PR, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 14/6/2016, DJe
10/10/2016. (...) (AgInt no AREsp 984.246/RJ, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO,
SEGUNDA TURMA, julgado em 15/08/2019, DJe 23/08/2019)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO EXISTENTE. AÇÃO CIVIL PÚBLICA.
IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. INDISPONIBILIDADE DE BENS. REQUISITO DO
FUMUS BONI IURIS NÃO EXAMINADO. EFEITO INFRINGENTE. AGRAVO REGIMENTAL
PROVIDO. RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO.
(...)
5. A omissão apontada toma relevância quando considerada a jurisprudência do STJ no
sentido de que é possível configurar como improbidade administrativa o ato de procurador do
município que emite parecer dolosamente direcionado para a prática de ato ímprobo, aliando-
se a isso o entendimento de que as hipóteses de improbidade administrativa não se resumem a
enriquecimento ilícito dos agentes (art. 9º), mas também abrangem violação aos princípios da
Administração Pública (art. 11) e prejuízo ao erário (art. 10).
6. "É possível, em situações excepcionais, enquadrar o consultor jurídico ou o parecerista
como sujeito passivo numa ação de improbidade administrativa. Para isso, é preciso que a
peça opinativa seja apenas um instrumento, dolosamente elaborado, destinado a possibilitar a
realização do ato ímprobo. Em outras palavras, faz-se necessário, para que se configure essa
situação excepcional, que desde o nascedouro a má-fé tenha sido o elemento subjetivo
condutor da realização do parecer." (REsp 1.183.504/DF, Rel. Ministro Humberto Martins,
Segunda Turma, DJe 17.6.2010.
7. Embargos de Declaração acolhidos para dar provimento ao Agravo Regimental e, com isso,
prover parcialmente o Recurso Especial para anular o acórdão dos Embargos de Declaração.
(EDcl no AgRg no REsp 1408523/PR, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA
TURMA, julgado em 14/06/2016, DJe 10/10/2016)

Na mesma linha é a jurisprudência do Egrégio Tribunal Regional Federal da 4ª
Região: 

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA DE IMPROBIDADE
ADMINISTRATIVA. LEGITIMIDADE PASSIVA. DECRETAÇÃO DE INDISPONIBILIDADE
DE BENS. 1. É cediço na jurisprudência que a responsabilização de advogado público é
admissível somente quando ele comete erro grave no desempenho de sua atividade profissional
ou age, dolosamente, para viabilizar a prática de ato ilegal. E, mesmo quando o parecer
jurídico integra a formação do ato administrativo tido por irregular (art. 38 da Lei n.º
8.666/1993), a sua força só será vinculante se a lei assim dispuser, impedindo a autoridade
decisória de adotar outra conclusão. Vale dizer, a emissão de opinião técnica, sem caráter
vinculante, por agente do corpo jurídico do ente público, não constitui, por si só, ato de
improbidade administrativa, ainda que sirva de motivação da decisão da autoridade pública.
Trata-se de atividade meramente consultiva, que reflete um juízo de valor, o ponto de vista do
parecerista sobre a matéria submetida ao seu exame, sem ser impositivo para a autoridade que
possui o poder decisório. 2. Para o fim pretendido pelo Ministério Público Federal
(responsabilização por ato de improbidade administrativa), é exigível a demonstração de que
o ex-Procurador Geral do Município agiu com culpa ou dolo (ou seja, com o intuito
predeterminado de cometer o ilícito), mediante a indicação de circunstâncias fáticas
específicas que denotem tal forma de atuação, porque uma opinião eventualmente equivocada
ou a divergência de interpretação da lei e dos fatos não são suficientes para submetê-lo às
sanções previstas na Lei de Improbidade Administrativa. À míngua de descrição de fatos e
elementos concretos que apontem para a presença de dolo ou culpa na conduta imputada ao
corréu, prevalece a garantia insculpida no art. 133 da Constituição Federal, no art 2º da Lei
n.º 8.906/1994 e no art. 28 do Decreto-Lei n.º 4.657/1942. 3. O pronunciamento do e. Supremo
Tribunal Federal, no julgamento do mandado de segurança n.º 24.631/DF (Rel. Min. Joaquim
Barbosa), endossa o entendimento no sentido de que a aprovação de parecer jurídico, sem
caráter vinculante, pelo superior hierárquico, não desvirtua sua natureza opinativa, nem o
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torna parte de ato administrativo posterior do qual possa eventualmente decorrer dano ao
erário, mas apenas incorpora sua fundamentação ao ato. Nessa perspectiva, é abusiva a
responsabilização do parecerista à luz de uma alargada relação de causalidade entre seu
parecer e o ato administrativo do qual tenha resultado dano ao erário. Salvo demonstração de
culpa ou erro grosseiro [que não se confunde com a simples divergência na interpretação da
legislação de regência], submetida às instâncias administrativo disciplinares ou jurisdicionais
próprias, não cabe a responsabilização do advogado público pelo conteúdo de seu parecer de
natureza meramente opinativa. 3. A decretação da indisponibilidade de bens é medida
acautelatória que visa a assegurar o resultado útil do processo, garantindo a liquidez
patrimonial do acusado para eventual execução de sentença condenatória de ressarcimento de
danos ou restituição de valores havidos ilicitamente. Com efeito, há suporte legal para a
constrição judicial, que não antecipa a culpabilidade, nem possui caráter sancionador, e pode
ser efetivada antes mesmo do recebimento da petição inicial. 4. Até o dimensionamento de
eventual prejuízo, após dilação probatória, a estimativa do valor do dano realizada pelo
Ministério Público Federal é parâmetro idôneo (e não aletatório) para pautar a
implementação da constrição patrimonial, uma vez que calcada em dados objetivos e
concretamente aferíveis. Ademais, a indisponibilidade patrimonial, de rigor, não retira de seu
proprietário a posse direta dos bens, e eventuais excessos (p.ex. bens impenhoráveis, por força
de lei, bens de terceiro por meação) poderão ser objeto de alegação a posteriori pelos réus, e
analisados oportunamente pelo juízo da causa. (TRF4, AG 5025406-56.2018.4.04.0000,
QUARTA TURMA, Relatora VIVIAN JOSETE PANTALEÃO CAMINHA, juntado aos autos em
26/07/2019)

Frente a isso, quanto ao contrato nº 141/2010, a irresignação ministerial centra-
se apenas no parecer que opinou pela prorrogação do contrato. Nesta linha, focando a atuação
do demandado neste único ponto, e não na concatenação de atos acima narrados, não se
vislumbra a presença de dolo ou culpa grave a legitimar a condenação do demandado Wagner.

Isso porque, ainda que a lei e as circunstâncias justificadoras lançadas no
parecer não legitimassem a prorrogação, como exaustivamente narrado no item 2.2.3, não é
possível, inclusive à luz da jurisprudência do TCU lá citada, concluir pela ocorrência de dolo
ou erro grosseiro.

É bem verdade que o parecer é mal redigido, revelando, além de problemas
gramaticais, falhas jurídicas. Basta ver que ele, ao fim, sequer faz alusão à vedação legal,
opinando pela autorização, de forma um tanto lacônica, de medida impactante na avença. Era
de se esperar, no mínimo, um aprofundamento maior do tema, com imersão em fundamentos
que justificassem, no mínimo, o descumprimento da lei naquele caso concreto. O réu, por
sinal, indagado sobre o tema em seu depoimento pessoal, disse o seguinte (VÍDEO19 do ev.
770, 17m e 35s):

A situação de emergência permanecia, porque tinha pessoas sem casa, pessoas sem talhado,
estradas em situação precárias. É evidente que toda a prorrogação de contrato vinha após a
justificativa da pasta de obras ou governo, encaminhavam para o ministério da integração e lá
no ministério é que era autorizada a prorrogação. Então toda prorrogação veio de um aval,
uma anuência de quem competia, o que de fato dava segurança para o jurídico assinar. A
gente sabe que tem a ressalva da lei, mas a gente sabe que esta interpretação teria que ter sido
dada, como o foi efetivamente.

É dizer, o demandado assenta sua defesa no argumento de autorização do
Ministério da Integração Nacional, muito embora, como exaustivamente falado no tópico
próprio, a prorrogação de uso dos recursos não guarde relação com a prorrogação de contrato
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firmado sem licitação por situação emergencial. Sua defesa, portanto, centra-se em frágil
análise dos fatos e do direito feita à época, ou seja, inabilidade técnica.

De todo modo, focando a conduta do réu neste único ponto, o panorama indica
muito mais um caso de incapacidade técnica do que de improbidade. Não vislumbro, enfim,
dolo ou culpa grave na atuação do réu, cabendo rememorar de novo que o exame foca-se na
atuação do citado réu em um único ponto do contrato. É dizer, à luz dos fundamentos da
inicial, como o MPF não imputa ao réu participação na escolha da empresa, tampouco na
elaboração do contrato com antecipação de valores, a análise exclusiva da conduta de
prorrogar um contrato emergencial, diante das provas produzidas, leva à rejeição do pedido.

De conseguinte, quanto ao presente contrato, considerando a prova clara e
convincente, é de se condenar os réus Constantino e Alcyr pela prática de atos de
improbidade, nos termos dos arts. 10, caput e inciso XII, e 11 da lei nº 8.429/92.

2.3. Contrato nº 152/2010:

Por fim, está-se diante de entabulamento, firmado em 03/12/2010, constante às
fls. 63-70 do PROCADM2 do ev. 01, no valor de R$ 4.998.165,50, cujo objeto é:
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O valor de R$ 737.705,30 contemplaria a ponte de acesso à comunidade Passo
do Louro, R$ 629.607,10 iriam para a rede pluvial de esgoto, R$ 1.000.000,00 para estradas
vicinais, R$ 1.071.306,00 para ruas urbanas e R$ 283.640,00 para pavimentação asfáltica em
diversas ruas, R$ 925.907,00 para pavimentação em blocos de concreto e pedras poliédricas e
R$ 350.000,00 para construção de outras 35 unidades habitacionais. O item 2.2 da avença
especificou as condições de pagamento, ficando previsto o término em 151 dias.

Os documentos do ev. 1.216 revelam as vicissitudes que cercaram os atos prévio
à assinatura da avença, o que passo a examinar.

O contrato decorre do Processo Administrativo nº 10.576/10, em que assentada
a dispensa de licitação. O processo foi iniciado em 24/11/2010 (fl. 02 do PROCADM1 do ev.
1.216). Em seguida, em 26/11/2010, o réu Alcyr solicitou por meio do expediente das fls. 03-
14 autorização para contratação direta da empresa Monterry. No PROCADM2 constam e-
mails enviados para quatro empresas em 24/11/2010 pugnando pela apresentação de
orçamentos. No dia 26/11 réu Constantino solicitou parecer jurídico sobre o pedido (fl. 57 do
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PROCADM4). O réu Everson, em parecer também do dia 26/11 (data rasurada), solicitou a
apresentação de novas informações pela Secretaria de Obras, notadamente voltadas aos
motivos da escolha do fornecedor (fls. 58-60). Em 29/11/2010, o réu Alcyr justificou os
motivos de contratação da empresa Monterry (fls. 61-62), de modo que no mesmo dia foi
expedido parecer favorável à contratação (fls. 28-30 do PROCADM5), de lavra do réu
Everson.

Em seguida, o réu Alcyr solicitou manifestação do réu Sandro sobre a
contratação direta da empresa (fl. 32 do PROCADM5), obtendo posição favorável no dia
29/11/2010 (fls 33-34). O mesmo dia a Procuradoria do Município solicitou esclarecimentos
sobre alguns pontos (fl. 35), o que foi atendido pelo secretário Alcyr no dia seguinte (fl. 36).
Diante da apuração de falha num dos itens, o réu Adilson solicitou nova apresentação de
orçamentos pelas empresas (fl. 37), o que ensejou novo envio de e-mails (fls. 44-45). Os
orçamentos foram então acostados às fls. 50-64.

Prosseguindo, em 02/12/2010 o demandado Alcyr requereu a ratificação da
contratação direta pelo prefeito (fl. 65), o que foi feito no dia seguinte pelo Chefe do Poder
Executivo Municipal (fl. 66).

A publicação no Diário Oficial da formalização do contrato ocorreu dia 07/12,
conforme fl. 07 do PROCADM6. Além disso, o memorial descritivo foi acostado às fls. 10-
22, tendo o termo de início de obra sido assinado no dia 10/01/2011 (fl. 36). Constam ainda
no documento os aditivos realizados na avença.

Em relação a tal avença, o MPF questiona outros cinco pontos.

2.3.1. Solicitação e aplicação indevida de verbas federais para locais não
atingido pelo evento climático (item C.1 da inicial, evento 1, INIC1, p. 63)

De forma similar ao item 2.1.1, o MPF aduz que uma parte das verbas foi
encaminhada a obras que demandavam intervenção muito antes do evento climático. Ele
chama atenção para a Ponte do Passo do Louro, que não foi atingida pelo tornado e pelas
chuvas e sua situação precária era de conhecimento da municipalidade pelo menos desde
2009. Alude inclusive à alteração de laudo produzido em 2009 para instruir o pedido.
Ademais, faz menção à existência de contratos para recapeamento de ruas, firmados antes do
evento climático, que poderiam ter sido utilizados para conserto das áreas atingidas.

Em decorrência disto, o MPF atribui a responsabilidade pelo ocorrido, tal como
no item 2.1.1, aos réus Constantino, prefeito, Vera, engenheira que produziu o relatório que
lastreou o AVADAN, e Sandro, que assinou o AVADAN.

A requerida Vera, em sua defesa, aventou quanto à Ponte do Passo do Louro que
embora ela já tivesse problemas estruturais, "o tornado, com seu volume de chuvas, agravou
a situação de manutenção da ponte, colocando em risco a vida dos utentes da obra de arte"
(fl. 33 do ev. 221).  Disse também que os laudos que subsidiaram o AVADAN foram
produzidos por uma gama de profissionais. Discorreu sobre as dificuldades enfrentadas e o
exaustivo trabalho desenvolvido.
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Os réus Constantino e Sandro contestam o pedido, aventando que todas as
medidas adotadas foram de acordo com a lei. Refutam a prática ora questionada, já que o
evento climático contribuiu para a avaria da ponte.

Feito este breve resumo das alegações, passo ao exame do ponto.

Quanto (i) às conclusões da CPI sobre o ponto, (ii) à relevância do Relatório
Final daquela comissão para o deslinde deste processo, (iii) às vicissitudes que orbitam sobre
o preenchimento da Avaliação de Riscos – AVADAN, (iv) à Comissão Municipal de Defesa
Civil – COMDEC – seu papel, importância e formação –, (v) ao papel da Defesa Civil do
Estado na organização e orientação do município em como lidar com as consequências do
evento climático e (vi) à impossibilidade da Defesa Civil Nacional de conferir a retidão das
informações repassadas pelo município, chamo atenção para as razões do item 2.1.1, em que
analisados com parcimônia cada um destes itens, evitando assim repetições desnecessárias
que acabam alongando em demasia a presente sentença.

Prossigo especificamente com a análise do tema de fundo, qual seja, a inclusão
da reforma da Ponte do Passo do Louro no contrato em questão.

Da leitura do AVADAN, infere-se que o evento climático ocorreu às 21 horas do
dia 21/07/2010, denominado de "tornado e trombas d´agua", com ventos de mais de 124
km/h. O documento indica que ele afetou trecho urbano e rural.

Além deste documento, assinado pelo réu Sandro, bem como o laudo técnico
elaborado pela ré Vera (fls. 275-278 do PROCADM2), foi apresentado o Plano de Trabalho
de Transferência Obrigatória (fls. 19-21 do ANEXO5), que indica a quantidade de área a ser
recuperada, uma planilha orçamentária para recuperação de infraestrutura (fls. 41-45 do
ANEXO6), assinada pelo réu Constantino, e um Relatório Fotográfico dos danos causados
(fls. 46-64 do ANEXO6), que esmiúça os locais afetados e a quantidade da área de
recuperação.

De pronto, cabe chamar atenção para o fato de que a ponte sequer é
nominalmente citada no AVADAN; ela é porém mencionada no laudo elaborado pela ré Vera
(sic):

Ponte localizada na localidade Passo do Louro, totalmente danificada, sem condições de
tráfego, com extenção 21m e largura 4,50 m, sendo parte da estrutura em concreto armado e
madeira. Será executada uma nova ponte com valor aproximado de R$ 750.000,00.

Há ainda referência à ponte no Plano de Trabalho.

Prosseguindo, o MPF norteia sua pretensão em depoimentos colhidos na CPI.
Alude, primeiramente, ao depoimento de CÉLIA FOSS, que asseverou o seguinte quando
ouvida na CPI (fl. 109 do PROCADM2 do ev. 1):

Vereador Feliciano: a forte chuva que atingiu, senhora Célia, ela foi causadora da destruição
da ponte, ela saiu do nível do leito do rio, a água?
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Célia Foss:  não, não. Todas as chuvas que “dá” ela só cobre as lajes ali, dá que...levanta
mais ou menos aquela parte ali que dá o que, uns 70 centímetros que ela cobre a laje. É só o
nível dele que vai até ali.

Vereadora Noeli: não chegou a atingir a ponte então, a chuva?

Célia Foss: não, não

A moradora da localidade ressaltou que a ponte tinha problemas estruturais há
muito tempo, mas que não foi atingida pelo evento climático.

Aliado a isso, cita o parquet trecho do depoimento do próprio réu Sandro à CPI,
no qual afirmou que, de fato, não visitou todos os locais:

NOELI STOPASSOLA: eu gostaria de saber se o senhor, se houve verificação in loco de todos
os pontos relacionado no AVADAN?

SANDRO CAZANELLI: de minha parte não, eu recebi relatórios técnicos pra nos compor o
AVADAN, que é a avaliação de danos e como eu já frisei eu não sou técnico eu não consigo
mensura se a edificação se a ponte ou se a estrada esta destruída ao ponto de ter que fazer
alguma reforma, mas os técnicos que analisaram o engenheiro que assino essa declaração
com certeza foi qualificado pra isso, a minha função foi coordena os trabalhos de ajuda
humanitária pós-tornado, gostaria de frisar também vocês vão ver nos documentos que no
próprio (sic) Ava Dan ele coloca que a nossa defesa civil em canela e isso é o motivo da defesa
civil estadual ter vindo aqui ajudar no preenchimento dessa situação que ela está. .. deixa eu
colocar aqui o termo correto aqui, deixa só eu localizar aqui no AVADAN

O depoimento do réu na esfera judicial não diverge daquele dado na CPI. Ele
reitera sua falta de qualificação técnica para identificar danos, notadamente por não ter
formação em engenharia e que o AVADAN chegou pronto para ele assinar, tendo se focado
na época precisamente na ajuda humanitária (VÍDEO15  do ev. 770). Disse ele que não se
reuniu com os técnicos do município antes de assinar o documento, enfatizando que se focou
muito na ajuda humanitária, permanecendo “dentro do CTG Querência recebendo doações e
distribuindo doações” (7m e 55s). Ressaltou que nem se tivesse visitado todas as áreas não
teria como aferir a ocorrência de danos. Sobre a ponte objeto do litígio, disse que não a
visitou (VÍDEO16, 45s), tampouco discutiu o tema com os demais servidores que auxiliavam
na função.

O MPF também cita depoimentos da requerida Vera na CPI:

FELICIANO FOSS: Se vocês me permitem eu não abri nenhum trabalho em perguntas. Bom,
tu fez levantamento pra defesa civil como funcionária pública, quem da defesa civil te
acompanhou nos levantamentos da defesa civil do município e do estado.

VERA MADEIRA: Da defesa civil do estado eu sei que eles foram nas estradas do interior e
percorreram alguns trechos, eles estavam ali no CTG, eu fui até onde eu pude ir, que foi na
ponte e em alguns trechos da estrada porque o resto estava interditado, então a gente não
tinha acesso a determinados locais.

Especificamente sobre a ponte ela disse o seguinte (fl. 106 do PROCADM2):

Poder Judiciário
JUSTIÇA FEDERAL

Seção Judiciária do Rio Grande do Sul
3ª Vara Federal de Caxias do Sul



21/05/2020 :: 710010724558 - eproc - ::

https://eproc.jfrs.jus.br/eprocV2/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=63ff0977bcdde2a6c5d15… 106/147

5013833-84.2011.4.04.7107 710010724558 .V366

O relato também não destoa daquele ofertado judicialmente (VÍDEO17 do ev.
770), no qual a ré refere que foi informada a respeito dos danos às 5 horas do dia seguinte ao
tornado, quando se encaminhou ao Bairro Santa Terezinha, o mais afetado, momento em que
encontrou no local outros técnicos do município. Disse que em seguida foi ao prédio da
prefeitura, tendo sido encaminhada ao CTG em que se concentravam as atividades de apoio.
Anotou que foi instruída a ir para a rua fotografar os danos. Posteriormente, foi instada pela
Defesa Civil do Estado a elaborar laudo dos danos. Sobre a ponte em questão anotou o
seguinte (7m e 30s):

A ponte eu fui lá olhar. A ponte não foi atingida pelo tornado. O vento não chegou lá. Mas em
função da chuva eu não tinha como dimensionar. Eu tinha 15 minutos para analisar uma
ponte. A ponte estava rachada. Eu nunca fui lá. Eu nunca fui nesta ponte. Foi o primeiro
momento em que eu me deparei com ela. Eu vi que tinha risco para pedestres, tanto é que
depois ela foi interditada (..) Eu não tinha como avaliar se a chuva forte, o tornado não foi, a
ponte não foi atingida por vento.

Ela ressaltou ainda que foi o prefeito Constantino que pediu para ela ir olhar a
ponte (8m e 30s) e que naquele momento desconhecia o laudo produzido pelo engenheiro
William Hurtado sobre a ponte (VÍDEO18 do ev. 770).

Alguns pontos, portanto, são incontroversos. O primeiro é que ninguém
discorda que a Ponte do Passo do Louro já apresentava problemas estruturais prévios; o
segundo é que todos concordam que a análise feita era preliminar, realizada às pressas pela
urgência da questão.

Por outro lado, as dúvidas giram em torno de se o evento climático causou ou
não danos no local. Diferentemente do caso envolvendo a Rua Rodolfo Schlieper, o contexto
probatório confirma que a ponte não foi, de fato, atingida pelo evento climático.
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Senão, vejamos.

Os técnicos do TCU, ao analisarem a questão, definiram o seguinte (fl. 03 do
doc. 2 do ev. 332):

A equipe de auditoria vistoriou e fotografou a ponte (peça 39). A estrutura encontrava-se em
condição crítica, especialmente quanto ao terceiro pilar de alvenaria de pedras com
ocorrência de recalques e rachaduras. Também foi constatada a situação precária da
estrutura de madeira que sustenta o tabuleiro. Entretanto, tais danos não podem ter sido
causados pelo evento climático do dia 21/7/2011 porque os mesmos são idênticos aos
relatados no de laudo técnico de inspeção feito pela Secretaria Municipal de Obras Públicas
em 14/5/2009 (peça 40).

A comparação das fotos tiradas pela auditoria (peça 39) com as do laudo da prefeitura
anterior ao tornado (peça 40) não deixa dívidas de que os defeitos pré-existentes são
exatamente os mesmos encontrados após o tornado. Não houve nenhuma alteração da
situação estrutural da ponte antes e depois do tornado.

Tais peças 39 e 40 encontram-se no DVD do ev. 1.226 e, como já feito
anteriormente, lancei-as no evento retro para facilitar a visualização pelas partes. Anote-se
que os técnicos do TCU, cotejando o cenário por eles visualizado em meados de 2011 com o
periciado1 pelo técnico do município, concluíram que a situação era idêntica.

Não bastasse isso, verifica-se que se cuida de uma ponte bem distante do leito
do rio, que, conforme testemunho citado, não sofreu influência das chuvas daquele dia e,
muito menos, do tornado. Alie-se a isso a referência categórica da ré Vera no sentido de que
compareceu ao local e embora não tenha constatado nenhuma influência da chuva e do
tornado na ponte, fez alusão a ela no seu laudo pelas más condições apresentadas.

Ocorre que o que poderia ser uma mera avaliação equivocada ganhou gravidade
ao se apurar que existia um laudo produzido por engenheiro do município mais de um ano
antes do evento climático que teve sua data adulterada para justificar, nesta avença, a reforma
do local, como passo a expor.

Consoante a peça 39 acima citada, o engenheiro civil William Leonardo
Bohorquez elaborou, a pedido exatamente da Secretaria Municipal de Obras Públicas -
SMOP, em 14/05/2009 um Laudo de Inspeção e Manutenção da Ponte sobre o Rio Paranhana.
Após avaliar as diversas características da ponte, ele concluiu que o estado dela era crítico,
ensejando intervenção imediata voltada "à recuperação da estabilidade do terceiro pilar de
apoio, a recuperação ou substituição das vigas longarinas, recuperação da
impermeabilização no tabuleiro superior e área pavimentada sobre o engaste da fundação da
estrutura e finalmente a recuperação da pintura de proteção de toda a estrutura".
Recomendou assim que fosse desenvolvido um projeto específico para os serviços propostos.

No entanto, tal como consta nas fls. 63 e seguintes do processo administrativo
que tramitou junto ao Ministério da Integração Nacional, o Município enviou àquele órgão
(DVD do ev. 1.226 - com trecho recortado e juntado no evento retro), para justificar o uso dos
recursos, o mesmo laudo, alterando apenas a data, que passou a ser 24/07/2010, como se o
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laudo tivesse sido elaborado após o evento climático. O documento não está assinado pelo
engenheiro que, como demonstrado nos autos e no seu próprio depoimento, estava de férias
na época, mas sim apenas pelo réu Constantino.

A modificação da data revela, nesta linha, a intenção de buscar conferir
veracidade à informação de que a ponte teria sido danificada pelo evento climático, quando,
na verdade, ela pareceu incólume, ainda que com falhas e avarias prévias ao fato.

Por derradeiro, há um ponto que merece destaque e não pode passar
despercebido, tendo sido levantado inclusive nas alegações finais do MPF. Por ocasião da
dispensa de licitação, o Município de Canela indicou como valor para reforma da ponte o
total de R$ 738.498,62, conforme planilha da fl. 15 do PROCADM1 do ev. 1.216. A
Monterry apresentou, por sua vez, proposta no valor de R$ 737.705,38 (fl. 56 do
PROCADM5 do ev. 1.216). Como é sabido, a empresa não realizou a obra, embora tenha
embolsado parte do valor, que lhe foi antecipado. Anos depois, contudo, conforme
documentos inseridos no DVD do ev. 1.226, o Município de Canela, visando a equacionar o
problema envolvendo a estrutura da ponte, publicou um edital de licitação, por tomada de
preço, vindo a contratar para a realização do serviço, em setembro de 2013, a empresa
Artebase Construtora Ltda, que apresentou atestado de capacidade técnica (fl. 75 do doc.
intitulado Volume2, juntado no evento retro), pelo valor de R$ 149.490,43 (fl. 93), ou seja,
quase cinco vezes inferior àquele supra.

O próprio TCE, no arrazoado do ev. 1.200, destacou à fl. 09 a total falta de
parâmetro na indicação do valor pelo município. Salientou que "o memorial descritivo, por
sua vez, no seu item 2, estabelece a necessidade de elaboração do projeto e planilha
orçamentária tendo por base de orçamento a planilha SINAPI, o que mostra uma inversão na
formação do valor da obra, pois é evidente que esta etapa deve proceder a contratação da
execução dos serviços". O Tribunal de Contas Estadual, por sinal, levantou a ocorrência de
outras hipóteses de sobrepreço, como fica claro da leitura das fls. 12-13 do citado documento.

Portanto, pelos elementos colhidos, infere-se com precisão que a Ponte do Passo
do Louro não foi atingida pelo evento climático, sendo irregular a sua inclusão como área
afetada.

Quanto às intervenções nas ruas, que, em tese, poderiam ser equacionadas
mediante os contratos juntados nas fls. 170 e seguintes do PROCADM2 do ev. 01, o tema foi
pouco debatido nos autos, sendo inviável qualquer conclusão sobre a relação entre o objeto
das avenças descritas na fl. 78 da inicial e o do contrato nº 152. Anote-se que o MPF não fez
nenhuma alusão ao tema em suas alegações finais.

2.3.2. Dispensa indevida de licitação (processo nº 10.576/2010 - item C.2 da
inicial, evento 1, INIC1, p. 79

A questão ora levantada na inicial diz respeito à falta de procedimento
licitatório para contratação da empresa Monterry, nos moldes do item 2.1.2 supra, em
contraponto ao art. 24, IV da Lei nº 8.666/93. Sustenta que não havia urgência, sobretudo
porque as avarias em questão eram prévias, sem contar que o contrato foi firmado mais de
130 dias após os fatos, além de não ter respeitado o prazo de 180 dias previsto na legislação.
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A responsabilidade sobre o ocorrido, segundo a parte autora, deve recair sobre
Alcyr Francisco Stacke, secretário de obras que solicitou a contratação, Everson Montenegro
Rossi, Procurador-Geral do Município que não se opôs à contratação, Wagner Koch, assessor-
jurídico que teve participação na dispensa, e Constantino Orsolin, quem assinou a dispensa.

O ato formal de dispensa de licitação encontra-se na fl. 01 do OUT17 do ev. 23.

O réu Wagner contestou o pedido, alegando, em síntese, que emitiu parecer à
luz das vicissitudes que visualizou naquele momento, sobretudo ante a posição do TCU sobre
o tema. Disse, nesta linha, que não atuou com dolo ou culpa, tendo apenas cumprido com o
seu mister. Arrematou dizendo que um advogado parecerista não pratica ato de improbidade
por oferecer interpretação jurídica destoante daquelas dos órgãos de controle.

Já os réus Constantino, Alcyr e Everson defendem-se alegando que todas as
medidas adotadas foram de acordo com a lei. Refutam a prática de conduta dolosa em
prejuízo ao erário e alegam que atuaram na esteira da urgência que o caso exigia. Referem
que se porventura houve alguma falha procedimental, esta decorreu de inabilidade, oriunda da
falta de experiência de todos com atos climáticos de tamanha robustez, jamais com a intenção
de causar prejuízo ao interesse público. Consignam ainda que não se pode confundir
ilegalidade com improbidade. Especificamente quanto ao réu Everson, foi anotado que sua
atuação na condição de parecerista possui imunidade, não pode responder pela opinião
emitida.

Para entender as origens da deliberação sobre a dispensa de licitação, impende
analisar os documentos do ev. 1.216.

Em 26/11/2010, ou seja, pouco mais de quatro meses após o evento climático, o
réu Alcyr Francisco Stacke, Secretário de Obras Públicas do Município de Canela, enviou
expediente ao gabinete do Prefeito pugnando pela autorização para contratação direta da
empresa ré, por dispensa de licitação. O pedido veio escorado, basicamente, na urgência da
questão (PROCADM1 do ev. 1.216).

Em seguida, o Prefeito Municipal solicitou parecer sobre a possibilidade de
contratação direta no caso concreto (fl. 57 do PROCADM4). Em parecer de lavra do réu
Everson Montenegro Rossi (fls. 58-60), fez-se alusão aos seguintes dispositivos da lei nº
8.666/93, com redação vigente à época:

Art. 24.  É dispensável a licitação: 

(...)

IV - nos casos de emergência ou de calamidade pública, quando caracterizada urgência de
atendimento de situação que possa ocasionar prejuízo ou comprometer a segurança de
pessoas, obras, serviços, equipamentos e outros bens, públicos ou particulares, e somente para
os bens necessários ao atendimento da situação emergencial ou calamitosa e para as parcelas
de obras e serviços que possam ser concluídas no prazo máximo de 180 (cento e oitenta) dias
consecutivos e ininterruptos, contados da ocorrência da emergência ou calamidade, vedada a
prorrogação dos respectivos contratos; 

(...)
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Art. 26. As dispensas previstas nos §§ 2o e 4o do art. 17 e no inciso III e seguintes do art. 24,
as situações de inexigibilidade referidas no art. 25, necessariamente justificadas, e o
retardamento previsto no final do parágrafo único do art. 8o desta Lei deverão ser
comunicados, dentro de 3 (três) dias, à autoridade superior, para ratificação e publicação na
imprensa oficial, no prazo de 5 (cinco) dias, como condição para a eficácia dos atos.

Parágrafo único.  O processo de dispensa, de inexigibilidade ou de retardamento, previsto
neste artigo, será instruído, no que couber, com os seguintes elementos:

I - caracterização da situação emergencial ou calamitosa que justifique a dispensa, quando for
o caso;

II - razão da escolha do fornecedor ou executante;

III - justificativa do preço.

IV - documento de aprovação dos projetos de pesquisa aos quais os bens serão alocados.   

Em síntese, deliberou o Procurador-Geral do Município que a dispensa da
licitação pressupunha: situação de emergência, devidamente configurada no caso concreto,
segundo ele; razão da escolha do fornecedor e justificativa do preço, inexistentes no pedido.

Após, mais precisamente no dia 29/11/2010, o réu Alcyr, apresentou as razões
da fl. 61, assentando o seguinte:

(...) A caracterização da situação emergencial que justifique a dispensa vem disposta pelo
Decreto Municipal nº 5.858/10 e pelas fotografias, relatórios e constatações que já fazem
parte do presente.

A razão da escolha do executante decorreu pela sua capacidade técnica em executar o objeto
da contratação já que encontra-se executando outras obras no Município de Canela, assim
como pelo valor requerido a título de entrada.

Em novo parecer, de 29/11, o réu Everson assentou que estavam presentes os
pressupostos para a contratação direta (fls. 28-31 do PROCADM5). Em 01/12/2010 foi
solicitado novo pedido de orçamento às empresas, já que um dos itens já estava contemplado
em outro contrato (fl. 37 do PROCADM5), o que foi feito pelo setor de licitações (fls. 44 e
ss.). Os orçamentos das empresas instadas foram acostados às fls. 50-64.

O réu Constantino autorizou a contratação direta da empresa Monterry sem
licitação (fl. 66).

O ponto envolvendo a contratação especificamente da empresa Monterry será
apreciado no tópico seguinte. Neste momento, o tema relevante diz respeito se a dispensa de
licitação foi ou não regular. Para tanto, impõe-se segregar todos os pressupostos lançados no
inciso IV do art. 24, quais sejam:

a) situação de emergência ou de calamidade pública, quando caracterizada urgência de
atendimento de situação que possa ocasionar prejuízo ou comprometer a segurança de
pessoas, obras, serviços, equipamentos e outros bens, públicos ou particulares;
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b) somente para os bens necessários ao atendimento da situação emergencial ou calamitosa;

c) para as parcelas de obras e serviços que possam ser concluídas no prazo máximo de 180
(cento e oitenta) dias consecutivos e ininterruptos, contados da ocorrência da emergência ou
calamidade, vedada a prorrogação dos respectivos contratos; 

O primeiro pressuposto, de pronto, já não se faz presente. Com efeito,
diferentemente da situação enfrentada no item 2.1.2, o Decreto Executivo nº 5.858/10, que
declarou Situação de Emergência em áreas do município não mais vigia. Com efeito, o prazo
de 90 dias nele fixado já havia expirado no final de outubro, de modo que todas as medidas
tomadas em novembro, que redundaram na assinatura do contrato em dezembro, ocorreram
em período em que o Município de Canela não mais se encontrava em situação de
emergência.

Cabe repisar, outrossim, que o pedido de contratação direta ocorreu mais de
quatro meses após o evento climático, o que, por si só, já era um anúncio de não mais
persistir a situação que embasou os contratos pretéritos (nº 140 e 141).

Nesta linha, portanto, não se vislumbra o cumprimento do requisito.

Quanto ao "b", reputo importante pontuar o que constou no relatório do Auditor
do TCU no Âmbito do TC 019.027/2011-7 (fl. 07 do PARECER2 do ev. 298):

Além disso, a equipe de auditoria verificou que as ruas urbanas e as estradas vicinais
encontram-se perfeitamente transitáveis, salvo alguns poucos defeitos nos pavimentos
causados pelo desgaste do tempo e não pelo tornado, como já mencionado anteriormente.

De fato, além da ponte, como analisado no item anterior, ter sido incluída
indevidamente na avença, pois não foi atingida pelo evento climático, é incontroverso que as
ruas e estradas não estavam destruídas ou intransitáveis dias após o ocorrido. É dizer, ainda
que elas possam ter sofrido danos, o que não ficou suficientemente claro nos autos, é inegável
que a reforma não emergia como elemento necessário para atendimento da situação de
emergência, tanto que o parecer que instruiu o pedido de dispensa alude ao Decreto Executivo
nº 5.858, o qual, como visto sequer vigia naquele momento.

Em relação ao item "c", também prospera a insurgência ministerial. A regra do
dispositivo é clara em assentar que a dispensa de licitação, neste caso, pressupõe que as obras
sejam finalizadas em 180 dias a contar do evento climático. Ou seja, levando-se em conta que
a dispensa escora-se em evento ocorrido em 21/07/2010, ela pressupunha o término da obra
invariavelmente até 16/01/2011. Contudo, o contrato nº 152/2010 foi firmado em 03/12/2010
e, em total contradição com o dispositivo legal, estabeleceu prazo de vigência de 151 dias a
contar da assinatura do Termo de Início de Obra, o que ocorreu em 10/01/2011, quando, na
verdade, deveria limitar a vigência, como visto, a 16/01/2011. Ao fim e ao cabo, contratou-se
obra, com dispensa de licitação, para finalização até 10 de junho (151 dias a contar do termo
de início), quando a legislação é clara e categórica de que a obra emergencial deve ser
finalizada em 180 dias a partir do evento que deu causa à dispensa.
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Além disso, o próprio plano de trabalho que instruiu o processo de dispensa
(PROCADM4 do ev. 1.216) indica que as obras demandariam o lapso temporal de 180 dias a
contar da "liberação do recurso".

Sobre o tema, impende anotar o que apregoa Diógenes Gasparini (Direito
Administrativo, 16 ed - São Paulo: Saraiva, 2011, fl. 582) sobre o tema:

Desse monto, ainda que a pretexto de atender a uma situação emergencial, não pode a
Administração contratar obra ou serviço com prazo superior a esse. Nessas hipóteses está
ausente o caráter emergencial da obra ou do serviço. Tampouco cabe prorrogação do contrato
celebrado com fulcro nesse inciso. A prorrogação só seria admissível se um evento
intransponível impedisse, por certo tempo, a execução do contrato.

Tal ponto foi devidamente anotado no relatório da CGU do LAUDO4 do ev.
273, como já anotado no item 2.1.2, nos seguintes termos (fl. 16):

(...)

Conforme se verifica dos dados acima, os prazos pactuados para a execução das obras objeto
dos contratos n° 140, n° 141 e n° 152/2010, em tela, estendiam-se, respectivamente, até 30 de
abril de 2011, 27 de abril de 2011 e 10 de junho de 2011. Ocorre porém que, nos termos do
inc. IV do art. 24 da Lei n.º 8.666/93 (contratação emergencial), a dispensa do rito licitatório,
com tal fundamento, somente seria possível “para as parcelas de obras e serviços que possam
ser concluídas no prazo máximo de 180 (cento e oitenta) dias consecutivos e ininterruptos,
contados da ocorrência da emergência ou calamidade, vedada a prorrogação dos respectivos
contratos”. Considerando que a data da ocorrência do desastre foi em 21 de julho de 2010, e
que o referido prazo de 180 dias expiraria em 16 de janeiro de 2011, resta comprovado que os
prazos contratados para a execução das obras, nos três casos analisados, extrapolam o
permitido pela Lei de Licitações para contratações diretas de obras/serviços, fundamentadas
no inc. IV do art. 24.

Tal panorama já retrata que qualquer alegação voltada a justificar atrasos não
merece guarida, uma vez que não se cuida de atraso em obra prevista em terminar em 180
dias a contar do evento climático, mas sim de contratação que desrespeitou por completo as
premissas legais, firmando-se avença cujo prazo de vigência desatende o inciso IV acima
transcrito.

É relevante ainda reiterar que o próprio termo de início de obras do contrato nº
152/2010 foi firmado seis dias antes do fim do lapso de 180 dias contado do evento climático,
o que, à luz da legislação, conferiria tal exíguo prazo para término da obra.

Portanto, é inequívoca a ilegalidade cometida, pois a licitação foi dispensada
quanto não mais vigia o Decreto de Emergência, incluiu-se indevidamente área não atingida
pelo evento climático e a contratação foi voltada para obras em locais que estavam passíveis
de uso, ou seja, a intervenção necessária não era urgente, tanto que o contrato foi firmado
mais de quatro meses após o evento climático e o parecer que instruiu o pedido não logrou
levantar um dano sequer que legitimasse a urgência. Ademais, embora dispensada a licitação,
o prazo para conclusão das obras estava em completo desacordo com a norma legal que
sustenta a dispensa.
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Quanto à alegação dos réus de que o Ministério da Integração Nacional não
impôs óbice à dispensa, tampouco ao prazo de execução da obra, cabe remeter ao que já foi
deliberado no item 2.1.2.

Portanto, a dispensa de licitação foi ilegal, pois além do procedimento não
contemplar bem necessário ao atendimento da situação emergencial, foi estabelecido no plano
de trabalho e no contrato prazo de término da obra em desacordo com os limites consignados
em lei.

Ocorre que não bastasse a ilegalidade da dispensa, os elementos dos autos
sugerem que a própria requisição de orçamentos, dentro do procedimento, a quatro empresas,
não passou de um jogo de cena na tentativa de ofertar um ar de legalidade ao ato.

Senão, vejamos.

O Processo Administrativo nº 10.576/10, lançado no ev. 1.216, é instruído com
duas supostas requisições de orçamentos. A primeira é aquela da fl. 01 do PROCADM2, de
24/11/2010, que faz alusão a pedidos direcionados às empresas Monterry, Benedet, Razec e
Glassystem. Não há nos autos, contudo, resposta das empresas aos pedidos, o que não
impediu que o Secretário de Obras, em pedido realizado em 26/11 (PROCADM1), já
solicitasse a contratação direta da Monterry. As razões são incongruentes, pois ao mesmo
tempo que o subscritor faz alusão a três "empresas escolhidas para apresentarem proposta",
quando, na verdade, são quatro, ele diz que a Monterry apresentou a melhor proposta, apesar
de inexistir nenhum orçamento nos autos.

Além disso, na fl. 61 do PROCADM4 o réu Alcyr repete que a Monterry
apresentou a melhor proposta à luz do valor requerido de entrada, muito embora, repita-se,
inexistam orçamentos, o que indica que a empresa estava escolhida muito tempo antes.

Ocorre que, conforme fl. 37 do PROCADM5, anotou-se a necessidade de que
fossem requeridos novos orçamentos, já que um tópico encontrava contemplado em outra
avença, o que foi feito à fl. 44, em 01/12/2010. Daí então foram acostados os orçamentos de
três empresas, inclusive da Monterry.

Chama atenção que os e-mails têm o mesmo teor, o que sugere que não houve
nenhuma correção; ademais, houve alteração do e-mail de um dos destinatários, de
glassistem.glassitem@gmail.com para glassystem.glassystem@gmail.com, o que ratifica a
ideia de ter se tratado de um procedimento meramente formal, já que a Monterry já estava
escolhida há muito tempo.

Dito tudo isso, são inequívocas as ilegalidades cometidas, cabendo avaliar a
responsabilidade dos réus no item 2.3.6.

2.3.3. Incapacidade da empresa contratada de realizar o objeto contratual,
o que gerou execução parcial e com vícios construtivos (item C.3 da inicial, evento 1,
INIC1, p. 82)
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Nos moldes dos itens 2.1.3 e 2.2.1, a empresa contratada não possuía mínimas
condições de cumprir a contento o objeto do contrato. Faz o MPF alusão a uma forjada
concorrência de preços para dar ar de legalidade ao procedimento, cujas consultas a outras
empresas foram feitas posteriormente à definição da contratação da Monterry.

O MPF imputa a responsabilidade pelo ocorrido aos réus Alcyr Francisco
Stacke, Everson Montenegro Rossi, Wagner Koch e Constantino Orsolin, além ainda de
Cássio de Abreu, "que ardilosamente apôs nas mensagens de solicitação de orçamento data
anterior a do seu efetivo envio para dar aparência de congruência temporal em relação ao
parecer daquele Secretário" (fl. 89 da inicial).

Os réus Constantino, Alcyr e Everson apresentaram contestação, defendendo,
tal como constou nos tópicos 2.1.3 e 2.2.1, que todas as medidas adotadas foram de acordo
com a lei. Refutam a prática de conduta dolosa em prejuízo ao erário e alegam que atuaram
na esteira da urgência que o caso exigia. Referem que se porventura houve alguma falha
procedimental, esta decorreu de inabilidade, oriunda da falta de experiência de todos com
atos climáticos de tamanha robustez, jamais com a intenção de causar prejuízo ao interesse
público. Consignam ainda que não se pode confundir ilegalidade com improbidade.
Especificamente quanto ao réu Everson, foi anotado que sua atuação na condição de
parecerista possui imunidade, não pode responder pela opinião emitida. Já em relação à
empresa Monterry, alegam que não há nada de estranho na sexta alteração contratual, já que
seu registro ocorreu em 23/04/2010, de modo que a referência ao ano de 2008 cuida-se de
mora erro material.

Já o réu Wagner aventou em sua contestação de que como a empresa tinha como
objeto social serviços de engenharia e que havia técnicos vinculados a ela, não havia óbice à
contratação.

Quanto à total falta de capacidade técnica da empresa, adoto como razões de
decidir aquelas do tópico 2.1.3 - repisadas, com alguns acréscimos no item 2.2.1 -, sendo
desnecessárias maiores digressões.

Agrego apenas neste item os elementos colhidos no item 2.3.2, que externam a
falta de transparência no convite a outras empresas, revelando um procedimento meramente
formal voltado a dar ares de regularidade à escolha da Monterry.

2.3.4. Irregularidade no pagamento adiantado à empresa contratada (item
C.4 da inicial, evento 1, INIC1, p. 93)

O MPF ataca ponto similar aos itens 2.1.4 e 2.2.2 supra, que tratam da previsão
contratual de antecipação de 20% do valor do contrato para o momento da assinatura. O
parquet ainda levanta dúvidas sobre as notas fiscais apresentadas.

A imputação da prática ímproba direciona-se aos réus Everson Montenegro
Rossi, Wagner Koch e Constantino Orsolin.

O réu Wagner defendeu-se dizendo que a previsão contratual decorre da
existência de valores para instalação do canteiro de obras.
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Já os réus Constantino e Everson defendem-se, tal como ressaltado nos tópicos
2.1.4 e 2.2.2, alegando que a prática de antecipar valores é comum na seara administrativa,
podendo configurar, no máximo, uma falha, e não ato de improbidade.

O questionamento envolve a seguinte previsão contratual (fl. 69 do
PROCADM5 do ev. 1.216)

Por meio de tal cláusula, o Município de Canela e a empresa Monterry
entabularam que a municipalidade repassaria à empresa, de imediato, na data da assinatura do
contrato, ou seja, antes mesmo do início das obras, o valor de R$ 999.633,10. Esta simples
análise já refuta a alegação da Monterry da fl. 06 do ev. 171, no sentido de que "os
pagamentos eram feitos conforme medição e fiscalização do Município, assim, só recebeu
pelo que foi feito, nenhum valor tendo sido repassado que não condizente com o serviço
prestado".

São desnecessárias, de qualquer sorte, maiores digressões sobre a ilegalidade da
medida, já que o ponto foi exaustivamente analisado no item 2.1.4 supra. Além de haver
expressa proibição no ordenamento jurídico, a prova produzida deixou claro que não se tem
notícia de algum outro contrato, num passado recente do município, em que se tenha previsto
pagamento antecipado de valores à empresa contratada.

Infere-se, portanto, que a medida, além de ilegal, nunca fora utilizada em outras
hipóteses de contratação pela municipalidade, o que revela o acerto da pretensão do MPF.

2.3.5. Prorrogação indevida do contrato (item C.5 da inicial, evento 1,
INIC1, p. 97)

O ponto acopla-se ao item 2.2.3, já que, em se tratando de contrato firmado sem
prévia licitação, não havia possibilidade legal de prorrogação.

A ilegalidade, segundo o MPF, teria sido cometida por Constantino Orsolin, que
assinou o aditivo, e Wagner Adilson Kock, assessor-jurídico do município que aprovou a
medida.  

O réu Wagner, repisando os argumentos do tópico 2.2.3, aventou que as
prorrogações foram lídimas, já que justificadas nas fortes chuvas, ausência de documentação
legal imobiliária e falta de material humano (ev. 248). O réu Constantino defendeu-se
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escorado no mesmo argumento.

Cabe iniciar a análise do tema descrevendo os aditivos realizados.

O primeiro aditivo firmado encontra-se nas fls. 46-47 do PROCADM6 do ev.
1.216 e teve o condão de prorrogar o prazo final de 05 de maio para 31 de agosto de 2011. Já
o segundo (fls. 54-55), de 05/07/2011, não envolveu aumento de prazo, mas apenas a
transferência de R$ 150.000,00 do item "7" (reforma de casas) para o item 4 (recuperação de
vias urbanas). No terceiro houve a nova prorrogação do prazo, de 1º de setembro para 30
daquele mês (fls. 69-70), ao passo que no quarto o termo final foi de 01/10 para 31/10 (fls.
81-82). O quinto não tratou do mesmo envolvendo prazo, diferentemente do sexto que,
conforme fls. 89-90, estendeu o prazo para 28 de março de 2012, ou seja, conferiu mais cinco
meses em relação ao último aditivo.

Como já exaustivamente tratado no item 2.2.3, o inciso VI do art. 24 da lei nº
8.666/93 não confere muita margem para dúvidas ao prever expressamente a vedação à
prorrogação de contrato firmado a partir de dispensa de licitação por se tratar de caso de
emergência ou calamidade pública.

Apesar dos aditivos não virem precedidos de elementos que externassem os
motivos, colhe-se do ofício das fls. 71-72 do PROCADM6 do ev. 1.216 que a municipalidade
assentou-se em seis razões para a prorrogação: a) excesso de chuva; b) "tempo consideração
impraticável para a execução dos serviços"; c) dificuldades para regularização dos lotes e
imóveis; d) dificuldade na remoção dos escombros; e) percalços na aprovação dos projetos
nos órgãos municipais; f) dificuldade na contratação de mão de obra.

Cabe lembrar que como o Termo de Início da Obra é de 10/01/2011 e o prazo do
contrato era de 151 dias, seu encerramento deveria ocorrer até início de junho.

Retomando o que constou no item 2.2.3, anote-se que embora a lei não oferte
margem para prorrogações, há posições antagônicas no TCU, admitindo ou não a
prorrogação, apesar de que a análise por aquele órgão do caso concreto alcançou a conclusão
de que a prorrogação foi indevida. De qualquer sorte, como visto alhures, quando o TCU
admite a prorrogação ele impõe que haja, sempre como medida de exceção fato excepcional
ou imprevisível.

Ocorre que não se vislumbram elementos mínimos que abonem as prorrogações
questionadas nos autos.

A um, porque não há prova de que naquele verão e outono de 2011 - prazo de
cumprimento do contrato, que alcançou o início de janeiro ao início de junho - houve excesso
de chuvas no local que inviabilizasse a conclusão das obras no prazo fixado, o qual, como já
exaustivamente destacado alhures, já excedia o prazo legal máximo (180 dias a contar do
evento climático). Ainda, se houve chuvas mais constantes, o que também não está
documentalmente provado, isso ocorreu no inverno de 2011, quando já aditivado o contrato.
A dois, porque o item "b", em eloquente falta de lógica, sugere que o objeto do contrato não
teria como ser cumprido no lapso temporal originalmente fixado, a revelar que ele poderia ter
sido contratado mediante dispensa de licitação. A três, porque a regularização de lotes e
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imóveis não era algo excepcional ou imprevisível, já que o cumprimento do acerto
pressupunha isso desde o início. Se a contratação envolvia construção e reforma de casas, é
evidente que a indicação de antemão dos locais e a apuração da regularidade da moradia era
fato previsível. Ademais, a administração já tinha conhecimento da questão, pois contratou a
construção e reforma de casas em avença pretérita (nº 141, já examinada). A quatro, porque
os itens "d" e "e" supra, além de pouco esclarecedores, não se cuidavam também de eventos
imprevisíveis e excepcionais. A cinco, pois ainda que não se negue o aquecimento do
mercado naquele momento, não há nada que revele a impossibilidade da empresa ré de
contratar funcionários. A seis, porque são contundentes as razões lançadas pelo TCU para
inadmitir a prorrogação (fl. 07 do doc. 02 do ev. 332):

(...) A jurisprudência mencionada pelo responsável trata de casos excepcionais no qual
sobrevém outra calamidade enquanto ainda não foi solucionada aquela existente, ou no caso
de uma calamidade natural continuada. Nada disso se aplica ao caso em questão. Houve um
tornado em partes do município que durou alguns minutos no dia 21/7/2010. Após isso,
qualquer demora em resolver a situação se deve exclusivamente a falhas de gerenciamento por
parte da Administração Municipal.

A situação de emergência foi reconhecida pela Secretaria Nacional de Defesa Civil (SEDEC),
pelo prazo de 90 (noventa) dias, a partir de 23/7/2010. Portanto, o prazo a que se refere o art.
24, inciso IV, da Lei nº 8666, de 1993, expirou em 19/1/2011.

Além disso, como no tópico anterior, não se trata o caso concreto de uma mera
prorrogação para encerramento de obras que já estavam na iminência se ser finalizadas. Basta
ver que quando do primeiro aditivo a medição realizada era extremamente baixa (fl. 04 do
PROCADM8 do ev. 1216), tanto que quatro dos oito itens sequer tinham iniciado. Afinal de
contas, um contrato que era para durar cinco meses transformou-se em lapso próximo de
quinze meses, ou seja, quase três vezes mais que o acertado e mais que o dobro do prazo
admitido em lei. Pior que isso, ao final, o objeto contratual sequer foi devidamente cumprido.

Portanto, no caso concreto, além de ter sido desrespeitada a previsão legal
expressa, que veda a prorrogação, o município transformou um contrato com prazo de 151 em
avença com previsão de mais de 400 dias, sem que exista um único elemento concreto a
justificar, senão o despreparo da empresa contratada e do município.

2.3.6. Conclusão quanto ao contrato 152/2010

Repisando os itens 2.1.5 e 2.2.4, a análise da prática ou não de atos ímprobos
passa pelo exame conjugado das diversas práticas levantadas, que ao fim e ao cabo também
explicitam condutas neste contrato nº 152/10 não condizentes com o dever de probidade.
Listo as premissas que respaldam a pretensão ministerial:

i. Entabulou-se contrato de R$ 5.000.000,00, sem licitação, em situação que não
era mais de emergência, tanto que o decreto outrora publicado declarando esta condição não
mais vigorava e a avença foi firmada mais de quatro meses após o evento climático; com isso,
o prazo de 180 dias para conclusão das obras, como manda a lei, jamais poderia ter sido
cumprido;
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ii. Incluiu-se na avença obras que não eram urgentes, sendo uma delas, em
específico - Ponte do Passo do Louro -, prevista sem que o local tenha sido atingido pelo
evento climático. Tal obra, por sinal, quando posteriormente contratada anos depois por meio
de licitação, custou quase cinco vezes menos. Mais que isso, para justificar a inclusão da
obra, fraudou-se a data de um laudo produzido por engenheiro do município mais de um ano
antes;

iii. Dispensada a licitação, foram escolhidas quatro empresas, não se sabendo
precisamente os motivos para terem sido elas as indicadas, as quais foram instadas a
apresentar orçamentos em suas oportunidades, conquanto só existam respostas em relação a
uma das solicitações. Ademais, como já esmiuçado nos demais contratos, uma das empresas
tinha íntima relação com a empresa agraciada com a contratação;

iv. A empresa escolhida jamais tinha realizado obras de construção civil, em
especial por ter se dedicado, desde a sua constituição, à instalação e montagem de estandes;

v. A empresa tinha sede em Santa Catarina, ponto em relação ao qual se
descobriu durante a tramitação do processo que o endereço indicado era, na verdade, de
escritório de contabilidade;

vi. O faturamento da empresa, no ano anterior às contratações, era quinze vezes
inferior ao valor total contratado com o município. Ademais, só no contrato em questão, o
valor era quase DOZE vezes superior ao faturamento total da pessoa jurídica no ano anterior;

vii. Não se exigiu da empresa nenhum tipo de prova da capacidade técnica para
execução da obra;

viii. Em deliberação inédita dentro do município - salvo no que se trata dos
contratos 140 e 141 -, antecipou-se a tal empresa, cujas peculiaridades estão acima elencadas,
20% do valor do contrato. Só a antecipação deste contrato foi superior a mais que o dobro de
todo o faturamento da empresa em 2009;

ix. Não obstante a lei vede expressamente a prorrogação de contratos firmados
sem prévia licitação por situação de emergência, houve seis aditivos dos quais quatro, sem
motivação consistente, estenderam o prazo original de 151 dias para mais de 450 dias.

Tudo isso está devidamente demonstrado nos autos, denotando um panorama de
grandiosa gravidade. A moldura fática indica uma concatenação de atos voltados a beneficiar
a empresa Monterry, que veio a ser contratada sem que tivesse mínimas condições técnicas
para tanto. Por sinal, como já narrado nos itens 2.1.5 e 2.2.4, a empresa, além de
TECNICAMENTE INCAPAZ, não detinha CAPACIDADE FINANCEIRA, estrutura física,
maquinário e mão de obra. Ou seja, a empresa Monterry não tinha nenhum mínimo predicado
que se levasse a cogitar que ela pudesse cumprir a contento a avença.

Numa análise global de tudo isso, a conclusão é que não há falar em mero erro
ou mesmo incompetência. Cuida-se sim de uma atuação grosseiramente ilegal e imoral, em
total contradição com o dever de probidade constitucionalmente exigido, que trouxe severos
danos à Administração Pública.
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Senão, vejamos.

Na esteira de tudo que vinha ocorrendo nos contratos nº 140 e 141, os insidiosos
atos que redundaram no ajuizamento da presente ação iniciaram, no que toca especificamente
ao contrato n 152, em novembro de 2010, ou seja, mais de QUATRO meses após o evento
climático. Com efeito, em pedido direcionado ao Prefeito Municipal pleiteou-se a contratação
sem licitação da empresa Monterry que, em tese, teria apresentado a proposta mais baixa,
num nebuloso processo administrativo que não apresenta os orçamentos supostamente
solicitados no PROCADM2 do ev. 1.216.

Frente a isso, mesmo se sabendo que a obra a ser contratada não seria
finalizada no prazo de 180 dias a contar do evento climático, que não mais vigorava o
Decreto de Emergência e apesar de não se ter levantado um único dado que indicasse a
urgência na intervenção, com alocação inclusive de recursos a uma ponte não atingida pelo
evento climático, deliberou-se pela dispensa de licitação, contratando-se empresa que jamais
executou uma obra de engenharia, cuja sede até hoje é desconhecida. Não bastasse isso, num
sinal de curiosa benevolência, aceitou-se o pagamento antecipado de 20% do contrato à
empresa, o que, além de colidir frontalmente com o que prevê a lei, já revelava que a empresa
não tinha condições de cumprir o acertado, tanto que precisava de recursos prévios. Mesmo
assim, diante de atos de magnânima simpatia com a empresa, posteriormente foram firmados
diversos aditivos de prorrogação de prazos, em inequívoco descompasso com a lei.

As circunstâncias narradas jamais poderiam configurar uma mera sequência de
erros, já que cada passo foi relevante para se chegar ao resultado final, que foi de contratar,
sem licitação, empresa sabidamente incapaz de cumprir o acerto.

Nesta linha, a prova produzida pelos réus não logrou infirmar tais conclusões.
Na prática, como exaustivamente tratado em tópicos anteriores, os depoimentos pessoais
mostraram-se repletos de esquivas, alegações de desconhecimento e afirmações
desencontradas, não logrando sequer revelar como se chegou ao nome da empresa ré para
efeito de contratação. As ponderações dos itens 2.1.5 e 2.2.4 bem expressam o conflito de
versões dos réus quanto ao convite enviado à empresa ainda no primeiro contrato firmado,
sendo desnecessário novamente transcrevê-las aqui.

Apesar da sequência de fatos acima narrada revelar um quadro de extrema
gravidade, com direcionamento e benesses explícitas a uma empresa incapaz de cumprir com
o contratado, cumpre avaliar, à luz das provas produzidas, quem teve papel fundamental na
contratação da empresa, conforme documentos do ev. 1.216.

Em 26/11/2010, na esteira de recursos disponibilizados ao município em
05/11/2010 (fl. 20 do PROCADM1), o réu Alcyr Francisco Stacke, Secretário de Obras
Públicas do Município de Canela, enviou expediente urgente ao gabinete do Prefeito
pugnando pela autorização para contratação direta da empresa Monterry, por dispensa de
licitação. A justificativa para contratação da específica empresa foi de que "a empresa
contratada (contratos nº 140 e 141) vem executando de maneira perfeita os serviços
contratados" (fl. 3 do PROCADM1).
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O prefeito então solicitou parecer da Procuradoria do Município, que nas fls.
58-60 do PROCADM4, por meio do réu Everson, assentou que a dispensa da licitação
pressupunha o seguinte: situação de emergência, devidamente configurada; razão da escolha
do fornecedor e justificativa do preço, inexistentes no pedido.

Em seguida, mais precisamente no dia 29/11/2010, o réu Alcyr, apresentou as
razões da fl. 61, assentando que a "razão da escolha do executante decorreu pela sua
capacidade técnica em executar o objeto da contratação já que encontra-se executando
outras obras no Município de Canela, assim como pelo valor requerido a título de entrada".

Após parecer ofertado pelo réu Everson (fls. 28-30 do PROCADM5), o réu
Constantino autorizou a contratação direta da empresa Monterry sem licitação (fl. 66 do
PROCADM5).

Dito isso, inicio examinando a atuação do réu Alcyr.

Na linha das razões consignadas nos itens 2.1.5 e 2.2.4, a participação do réu
ALCYR FRANCISCO STAHKE foi fundamental para a realização da contratação, pois ele,
categoricamente, defendeu a contratação da empresa Monterry por ela estar executando de
maneira PERFEITA os serviços contratados nos outros dois contratos. O adjetivo utilizado
pelo secretário não demanda maiores dúvidas, revelando ele que o trabalho impecável,
excelente, magnífico que a empresa vinha exercendo alçava-a a contratar novamente com o
Poder Público, desta feita num contrato cujo valor era superior ao dobro dos outros dois
somados.

A referência a esta condição das obras já soaria estranho ao se analisar que o
termo de início do contrato nº 141/2010, por exemplo, é de 10/11/2010 (fl. 73 do
PROCADM5 do ev. 1.215), de modo que o período de 16 dias entre começo da obra e a
expedição do parecer seria demasiadamente exíguo para permitir tal conclusão. Ocorre que,
em total oposição ao afirmado pelo réu, verifica-se pela análise do processo administrativo do
ev. 1.215 que já no dia 23/11/2010, na Secretaria de Obras Públicas (fl. 75 do PROCADM5),
ou seja, no órgão chefiado pelo demandado, realizou-se uma reunião entre servidoras do
município, responsáveis pela fiscalização do contrato nº 141/2010, e a representante da
Monterry, em que se deliberou o seguinte:
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Ou seja, treze dias após o início das obras e três dias antes do secretário
produzir o parecer acima citado, a Secretaria de Obras já havia identificado uma série de
falhas no serviço prestado pela Monterry no contrato nº 141, que iam desde
impermeabilização incorreta até medidas e ferragens da viga de baldrame. Houve ainda
questionamento, como visto, à alvenaria, que estaria em desacordo com o memorial.

Anote-se que ele disse ainda em outro momento do parecer que a "empresa já
contratada vem demonstrando todas as técnicas necessárias para a entrega no exíguo prazo
da emergência", o que é sabidamente inverídico.

A contradição entre o relato do réu e a realidade impressiona. Em menos de 20
dias de atividade a Secretaria de Obras já tinha apontado várias falhas nos serviços prestados
pela Monterry, o que não impediu que ela fosse contratada novamente sem licitação, ainda
mais sob o argumento envolvendo a "perfeição" de seu serviço.

Não bastasse isso, anote-se que no citado parecer do réu ele ainda, tal como
feito nos outros dois contratos, inventou outros predicados para justificar a contratação,
aludindo à condição de grande porte da Monterry e de reconhecida notoriedade por
"trabalhos já realizados no Brasil afora", os quais não guardavam nenhuma sintonia com a
realidade. Inconteste, portanto, a intenção do réu de contratar a Monterry, ainda que para
tanto tivesse que faltar com a verdade em diversos trechos de seu parecer.

Em contrapartida, o réu Alcyr não logrou minimamente explicar a origem
daquelas falsas informações. Preferiu ele fazer alusão a relatos desencontrados e ilógicos,
olvidando de explicar minimamente como, em mais de uma oportunidade, levantou
inverdades para justificar a contratação da Monterry.

Agregue-se a isso o fato de que o parecer em favor da Monterry é prévio aos
orçamentos apresentados, não havendo nenhum indício de que as empresas instadas a se
manifestarem tenham respondido ao e-mail enviado em 24/11/2010. Isso confirma que,
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independente de tudo, a contratação da Monterry já estava acertada muito antes de acontecer.

Não bastasse isso, é emblemático o fato de que o pedido de dispensa veio
quando sequer vigorava o Decreto de Emergência. Num ato, no mínimo audacioso, o réu
requereu a dispensa de licitação por causa de situação de emergência que não mais existia.

Outrossim, é relevante o depoimento da testemunha Milton Wilrich (VÍDEO20
do ev. 1.033), que atuava no Setor de Licitações do Município de Canela na época, que bem
esclareceu que todas as informações relevantes da contratação foram colhidas na Secretaria
de Obras, órgão chefiado pelo réu (2m), tendo a minuta do contrato sido elaborada com base
no que foi repassado por aquela secretaria, inclusive quanto à forma de pagamento. Ressaltou
que a documentação veio para o Setor de Licitações a partir da Secretaria de Obras, já pronta
(5m e 5s). Destacou ainda que as empresas instadas para acostar orçamentos pela secretaria
não tinham cadastro no setor em que atuava a testemunha (6m e 22s).

Em contrapartida, o exame atento do depoimento do réu é cheio de pontos
nebulosos. Vê-se que ele a todo momento tenta se esquivar da responsabilidade, olvidando-se
de seu papel como Secretário de Obras. Ora ele diz que apenas assinava o que lhe passavam;
já em outro momento ele aventa que cabia aos fiscais analisarem as obras; aponta ainda que
não lembra quem repassou o parecer, nem mesmo quem atestou que as obras vinham sendo
feitas. Chama atenção que ele, mesmo na condição de secretário e afirmando ter experiência
de décadas com o mister, sustenta que não era técnico, muito embora sequer soubesse quem
repassava as informações. O próprio réu se coloca como parte de uma engrenagem imune a
responsabilidades, pois ora se lança como desconhecedor dos aspectos técnicos, ora aponta
não lembram quem lhe repassava informações e produzia os documentos necessários para
instrução dos processos, que vinham a ser assinados por ele. Enfim, o réu auferia os bônus do
cargo, mas a todo custo se tentava desvencilhar dos ônus dele.

Tudo isso revela muito mais que inabilidade ou pouco zelo, como referido na fl.
79 dos memoriais do réu (ev. 1.196). As provas indicam com precisão que o demandado
chefiava o setor responsável pela contratação por dispensa e que foi ele que, de forma dolosa,
levantou inverdades para contratar uma empresa, no formato como feito (sem licitação, com
antecipação de valores, com prazo para obras superior ao legal, mediante uma fraudulenta
requisição de orçamentos, etc.), não detinha as mínimas condições para tanto. Mais que isso,
o réu, num momento de extrema gravidade do município, utilizou-se de um procedimento
fictício para chegar ao resultado desde o início pretendido: contratação da Monterry.

Assim, além de o réu ter causado dano ao erário (art. 10, caput, da lei n
8.429/92), ponto que será analisando com maior afinco em tópico abaixo, ele teve
participação contundente da dispensa indevida de licitação (inciso VIII) e em facilitar o
enriquecimento ilícito da Monterry (inciso XII). Ademais, quanto à prática de atos que
atentam contra os princípios da Administração Pública - art. 11 - é inequívoco o ferimento
dos deveres de honestidade, imparcialidade, legalidade e lealdade às instituições, tendo o réu
praticado "ato visando fim proibido em lei", impossibilitando qualquer tipo de disputa em
certame público, tudo conforme a doutrina de Waldo Fazzio Júnior e de Juarez Freitas, citada
anteriormente.
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  O réu Alcyr foi peça chave, portanto, do cenário orquestrado pelos
participantes para perfectibilização da fraude.

Além do réu Alcyr, é inegável, assim como nos demais contratos, a participação
do réu CONSTANTINO ORSOLIN no resultado, já que foi ele quem ratificou a contratação
da empresa Monterry por dispensa de licitação, firmou o contrato, lastreando-se em
procedimento de dispensa de licitação repleto de irregularidades, e ao fim ainda prorrogou o
prazo da avença.

Alguns elementos saltam aos olhos, como, por exemplo, o fato dele ter
autorizado a dispensa por suposta situação de emergência quando sequer o decreto por ele
expedido, que declarou o quadro de emergência em julho, estava mais em vigor. Veja-se que
o chefe do Poder Executivo municipal contratou por R$ 5.000.000,00 empresa, sem licitação,
quando já não mais vigorava o Decreto de Emergência. É dizer, a contratação ocorreu mais de
quatro meses após o evento climático.

Mais que isso, a contratação envolveu a reforma de ponte cuja necessidade de
reparos já era de seu conhecimento há mais de um ano e meio, tendo sido propositalmente
alterada a data do laudo outrora produzido por servidor do município para fins de instrução
do AVADAN e, de conseguinte, inclusão no contrato. Do laudo, aliás, enviado ao Ministério
da Integração Nacional foi apagada a assinatura do engenheiro e lançada a do réu, o qual,
aliás, questionado sobre isso na audiência de instrução, não deu nenhuma explicação
minimamente plausível (VÍDEO2 do ev. 770, 16m). Outrossim, anote-se que segundo
depoimento da ré Vera ela só foi ao local da ponte nos dias seguintes ao evento climático por
pedido expresso feito pelo prefeito.

O réu Constantino, tal qual nos procedimentos de dispensa envolvendo os
outros contratos, não foi enganado mediante subterfúgios ou medidas ardilosas, visto que
todas as ilegalidades estavam escancaradas no procedimento administrativo. Com efeito, o
parecer do Secretário de Obras não indica um único elemento que atestasse predicados
mínimos da empresa que viria a ser agraciada com substancial monta para realizar obra que
nunca havia feito similar, já sendo inclusive de conhecimento no município o surgimento de
falhas em poucos dias de atividade da empresa. Mais que isso, o réu aceitou firmar contrato
com antecipação de recursos à inábil empresa escolhida, medida jamais realizada nos
contratos firmados pelo Município de Canela. Ou seja, o réu contratou empresa de
montagem de estandes, sem licitação, mesmo já expirado o prazo do Decreto de
Emergência, quando já havia notícia de falhas nos outros serviços prestados e, de forma
absurda, admitiu transferir a ela, antes de qualquer serviço prestado, o valor de R$
1.000.000,00.

Trazendo este ponto para o cenário atual de pandemia (COVID-19) que
atualmente enfrentamos, seria mais ou menos como, expirado o Decreto Legislativo nº
6/2020, que reconheceu o estado de calamidade pública no país, e dos respectivos decretos
estaduais e municipais, um gestor contratar sem licitação a compra de respiradores junto uma
empresa que fabrica eletrodomésticos, ou EPI´s de uma empresa que produz fantasias para
baile de carnaval, sendo em qualquer caso com antecipação de pagamento e com
prorrogações infinitas da avença. A situação é surreal.
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Cabe repisar, embora as responsabilidades dos gestores municipais independam
de seu grau de participação no dia a dia das questões do município, que não há falar, tal como
destacado na análise dos outros contratos, em distanciamento do prefeito da questão em
pauta. A prova toda produzida indica participação ativa do réu na solução da questão, a
revelar seu engajamento na empreitada. O réu Wagner, por exemplo, é claro em assentar em
seu depoimento pessoal o seguinte (VÍDEO19 do ev. 770, 7m e 4s, sic):

Após esta determinação de dispensa de licitação, apareceram empresas lá na prefeitura, no
gabinete do prefeito, interessadas na realização do serviço, acreditamos. O jurídico não
participou de negociações, não participou de reuniões. O que a agente tem conhecimento é
que houveram. Houveram reuniões com empresas. Não sei a quantidade de empresas. Eu sei
que após alguns dias veio a determinação então para que fosse encaminhado para algumas
empresas que lá estiveram planilhas para que elas orçassem valores.

O próprio réu referiu que teve contato com a empresa Monterry, embora tenha
se esquivado de dar maiores detalhamentos sobre ele em seu depoimento. Registre-se,
todavia, que não poderia ser diferente, pois, como dito alhures, a solução para o maior
desastre natural do município exigia, no mínimo, participação ativa e contundente do prefeito,
o qual, por sinal, aventou em diversos momentos que estava sofrendo muita pressão social na
época. 

O réu, portanto, estava na linha de frente da questão, promovendo tanto medidas
junto ao Ministério da Integração Nacional para arrecadação de recursos, como para a
contratação da empresa, tanto que ele mesmo disse que recebeu negativas em contatos
visando à contratação de outras empresas. Assim, esta série de ilegalidades não figuram como
singelos equívocos, mas sim uma atuação voltada nitidamente para a contratação de uma
específica empresa, conferindo-se a ela uma série de benefícios sem respaldo na legislação.

A tentativa do réu também de repassar a responsabilidade ao Setor de Licitações
e à Procuradoria não merece vingar, pois os órgãos auxiliares não refutam a responsabilidade
do gestor. Com efeito, estes órgãos são chefiados por servidores de confiança do prefeito, não
imunizando, contudo, a responsabilidade do Chefe do Poder Executivo as ponderações dos
setores capacitados que atuam no sentido de auxiliar o prefeito e não de o substituir nas
decisões. Mais que isso, as referências do réu são imprescisas e aleatórias, pois ele, como
Chefe do Poder Executivo, não logrou indicar em momento algum, afinal de contas, quem
orquestrou as tenebrosas decisões tomadas.

Anote-se ainda que as diversas ilegalidades cometidas não ocorreram num
cenário de dúvida interpretativa ou mesmo em alguma questão nebulosa, que fosse incomum
em contratos administrativos. Pelo contrário. Elas ocorreram em situações de praxe, comuns
mesmo em municípios pequenos, a envolver desde a aferição de predicados técnicos mínimos
da empresa contratada, como a absurda medida de antecipação de valores.

E veja-se que incompetência é realizar uma licitação com algumas falhas, não
adotar por equívoco algumas medidas que a lei exige, esquecer algum pressuposto, etc; o
cenário narrado, contudo, jamais se encaixaria nisso, já que há, como exaustivamente tratado,
uma concatenação precisa de atos para justificar a contratação, de forma benevolente, de uma
empresa totalmente inábil.
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Os precedentes que estribam a condenação podem ser visualizados no item 2.1.5
supra, sendo despicienda nova transcrição.

Na sequência, no contrato nº 152/10 em questão, o MPF também atribui
responsabilidades aos réus Wagner e Everson, que atuavam na procuradoria do município.
Àquele por participação nos fatos apurados nos itens 2.3.2 a 2.3.5, ao passo a este por atuação
nos itens 2.3.2 a 2.3.4.

Quanto ao papel da assessoria jurídica e à possibilidade de atribuição de
responsabilidades a quem atua nesta posição, desnecessárias novas digressões diante das
ponderações levantadas no item 2.2.4. Repise-se apenas que, à luz da jurisprudência do STF,
STJ e TRF4, os advogados que atuam na assessoria jurídica do prefeito podem ser
condenados por improbidade administrativa, desde que presente o elemento subjetivo (dolo
ou culpa), retratado muitas vezes no erro grosseiro ou na má-fé.

Pois bem. Quanto ao réu EVERSON MONTENEGRO ROSSI, todas as
ponderações feitas nos itens 2.1.5 e 2.2.4 em relação à sua não participação nos atos de
dispensa e contratação da empresa Monterry se esvaem no caso concreto, já que sua atuação
foi emblemática e decisiva no contrato em questão.

Senão, vejamos.

Chamado a ofertar um parecer sobre a legalidade do pedido deduzido pelo
Secretário de Obras, o réu, no parecer das fls. 58-60 do PROCADM4 do ev. 1.216, guia-se
pela regra do art. 24, IV, da Lei de Licitações, já esmiuçado nos autos, aventando logo em
seguida que os pressupostos de emergência estavam caracterizados no Decreto nº 5.858/10:

Ocorre que, como dito, o decreto não estava em vigor há mais de trinta dias, já
que seu prazo inicial de 90 dias não foi prorrogado. Já neste ponto se infere duas
possibilidades: ou o réu, dolosamente, fez uso de argumento sabidamente equivocado para
justificar uma contratação ilegal, buscando conferir ares de legalidade à questão; ou o
demandando cometeu um erro grosseiro, com evidente culpa grave, de fazer alusão a decreto
não mais em vigor para justificar uma contratação sem licitação.

Dolo no âmbito civil dos negócios jurídicos (arts. 145-150 do CCB), nos dizeres
de Sílvio de Salvo Venosa (Direito Civil: Parte Geral. 6ª ed. São Paulo: Atlas, 2006, vol. 1, fl.
415), "consiste em artifício, artimanha, engodo, encenação, astúcia, desejo maligno tendente
a viciar a vontade do destinatário". Na esfera penal, ainda que não difiram no aspecto
ontológico, o dolo "é a vontade e consciência dirigidas a realizar a conduta prevista no tipo
penal incriminador" (GRECO, Rogério. Curso de Direito Penal. 11 ed. Rio de Janeiro:
Impetus, 2009, fl. 185). Em suma, a configuração da improbidade do agente exige, no caso
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concreto, "a vontade de realizar o ato descrito na norma" (AgRg no REsp 1100213/PR, Rel.
Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 02/12/2010), DJe
14/12/2010), o que não se verifica no caso concreto, contudo, à luz da prova produzida.

Já a culpa é inconteste.  Aqui, aliás, cabe fazer um parêntese para tratar sobre o
dolo e a culpa para configuração do ato de improbidade.

A regra do art. 10 da Lei de Improbidade, à luz da qual se examina a conduta do
réu, comporta atuação culposa. A doutrina vem admitindo também que a prática culposa, na
hipótese do art. 10, implique condenação por ato de improbidade. Com efeito, Waldo Fazzio
Júnior, acerca do tema, esclarece o seguinte (Op. Cit. fl. 305):

A excepcional sanção de atos culposos deve ser expressamente declinada no texto da norma.
Não há como sancionar condutas a título de culpa sem expressa previsão legal.

Entender que por causa da expressa previsão de conduta culposa do art. 10 fica sem sentido
inadmitir o ato de improbidade culposo no art. 11 implicaria, ad argumentandum, por devoção
à coerência, entender o mesmo para o art. 9º, em que o legislador também nada menciona
sobre o elemento subjetivo. E seria admissível o enriquecimento ilícito culposo!

Não se trata de tornar impunível o ato culposo. Se a Lei nº 8.429/92 não admite, no art. 11,
conduta culposa, o que não há, não é ato culposo impunível; não há ato culposo. Não há o que
punir a este título O ato culposo é criação legal. Se a norma não o cria, não existe. Mesmo
porque, o silêncio elouquente do legislador quanto à possibilidade culposa, nos arts. 9º e 11,
obsta a que se diga em seu lugar.

(...)

Quanto o legislador admite a conduta culposa, expressamente o declara, como o faz no art.
10. Se não a admite, no art. 11, é que não há, dado que não se pode querer pelo legislador,
nem presumir que tenha se esquecido de expressá-lo e, menos ainda, dizer onde nada disse,
punindo cidadãos por meras irregularidades sem dolo, à mingua de expressa previsão legal.

Ora, não havendo limitação constitucional, não há impedir o legislador de
estabelecer os limites da responsabilidade por atos de improbidade, atribuindo-a, se for o
caso, inclusive para os desvios culposos. Neste sentido, a jurisprudência do STJ:

ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL AÇÃO CIVIL PÚBLICA. IMPROBIDADE
ADMINISTRATIVA. CUMULAÇÃO INDEVIDA DE CARGOS PÚBLICOS. ANÁLISE DOS
ELEMENTOS CARACTERIZADORES DO ATO DE IMPROBIDADE. INCIDÊNCIA DA
SÚMULA 7/STJ. 1. A configuração dos atos de improbidade administrativa previstos no art.
10 da Lei de Improbidade Administrativa (atos de improbidade administrativa que causam
prejuízo ao erário), à luz da atual jurisprudência do STJ, exige a presença do efetivo dano ao
erário (critério objetivo) e, ao menos, culpa, o mesmo não ocorrendo com os tipos previstos
nos arts. 9º e 11 da mesma Lei (enriquecimento ilícito e atos de improbidade administrativa
que atentam contra os princípios da administração pública), os quais se prendem ao elemento
volitivo do agente (critério subjetivo), exigindo-se o dolo. 2. Rever as conclusões do Tribunal
de origem sobre a existência de dolo na conduta do agente, bem como os elementos que
ensejaram os atos de improbidade implica o reexame dos elementos fático-probatórios, o que
não é possível pela via eleita (Súmula 7/STJ). 3. Agravo regimental a que se nega provimento.
(AgRg no AREsp 666.459/SP, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado
em 23/06/2015, DJe 30/06/2015)
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Retomando o caso concreto, sinalo que a alegação de que as obras envolviam,
mesmo assim, danos oriundos do evento climático não tem mínima lógica ou base legal,
servindo como argumento pueril, pois, a vingar a tese, ainda hoje, passados nove anos do
evento, o Município de Canela poderia contratar sem licitação empresa para realização de
obras danificadas naquele momento. Ora, não é o fato de o dano ter ocorrido em evento
climático severo que permite a dispensa de contratação, mas sim a presença da situação de
emergência quando da contratação, até porque a lei é expressa em prever que a obra deve ser
finalizada em 180 dias do evento desencadeador do dano.

Cabe rememorar, de qualquer sorte, que não se tratava de um contrato singelo
ou corriqueiro: cuidava-se sim de uma avença de R$ 5.000.000,00, firmada mais de quatro
meses após o evento climático.

Na sequência, contudo, aparentando a adoção de medidas de prudência, o réu
levantou a necessidade de melhores esclarecimentos sobre as escolhas do fornecedor e a
indicação do preço. Ocorre que quando então se esperava um parecer da Secretaria de Obras
que equacionasse com esmero as questões, veio aos autos aquele da fl. 61 do PROCADM4 do
ev. 1216, que não traz nenhum elemento novo, mas, em contrapartida, justifica a escolha da
empresa, dentre outros motivos, "pelo valor requerido a título de entrada". Ou seja, beirando
ao absurdo, o parecer anotou que um dos motivos da contratação da empresa Monterry, além
de sua capacidade técnica, era que ela "só" exigia R$ 1.000.000,00 (UM MILHÃO DE
REAIS) de entrada.

A partir disto, o que se espera de uma análise minimamente regular é que o
parecer seja no sentido de impossibilidade da contratação, já que, como visto, a antecipação é
ilegal, inexistindo tese, argumento ou entendimento que autorize tal providência. Mas não.
No caso, o réu, à fl. 28 do PROCADM5, concluiu que os pressupostos do art. 26 da lei de
Licitações, dentre eles a razão da escolha do fornecedor ou executante, estavam cumpridos.

Vê-se que o que difere este caso daqueles dos contratos nº 140 e 141 é que,
além do Decreto nº 5.858/10 não estar mais em vigência neste período, o parecer posterior à
manifestação do secretário é do réu Everson, diferentemente dos outros dois casos em que ele
foi elaborado e assinado pelo réu Wagner, em relação ao qual não houve insurgência do MPF
nos pontos.

Portanto, como há elementos que externam, no mínimo, a culpa grave do réu,
procede o pedido em relação a ele.

Quanto ao réu Wagner, embora o MPF alegue que ele "atestou a regularidade
da contratação sem qualquer ressalva" (fl. 89 da inicial), o que se vê nos autos é que a
atuação do citado réu na dispensa de licitação foi mínima, resumindo-se à manifestação da fl.
35 do PROCADM5 do ev. 1.216, de pouca relevância, e àquela da fl. 37, em que solicitados
novos orçamentos. Se esta requisição de novos orçamentos teve a intenção de dar ares de
regularidade a um procedimento viciado, isso, contudo, não está provado nos autos, de modo
que ausente qualquer vinculação do réu com as deliberações dos itens 2.3.2 a 2.3.4.
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Além disso, quanto ao item 2.3.5, o MPF aponta que a assinatura do réu no
Primeiro Termo Aditivo revela a prática de ato de improbidade, o que também não merece
vingar. Com efeito, não há aparente parecer prévio para a prorrogação do prazo, resumindo a
irresignação à aposição pelo demandado de sua assinatura no aditivo. Frente a isso, alguns
pontos me levam a rejeitar a irresignação.

O primeiro é que, nos moldes em que narrado no item 2.2.4, focando a atuação
do demandado neste único ponto, e não na concatenação de atos acima narrados, não se
vislumbra a presença de dolo ou culpa grave a legitimar a condenação do demandado Wagner.
Isso porque, ainda que a lei e as circunstâncias justificadoras lançadas no parecer não
legitimassem a prorrogação, como exaustivamente narrado no item 2.2.3, não é possível,
inclusive à luz da jurisprudência do TCU lá citada, concluir pela ocorrência de erro grosseiro.

O segundo é que a assinatura de representante da procuradoria em contratos e
aditivos é providência meramente formal, já que é o prefeito quem representa o município,
tanto que houve aditivos posteriores firmados pelo novo Procurador-Geral do Município (vide
fls. 69-70 do PROCADM6 do ev. 1.216) que não deram azo a pedido de condenação por
improbidade. Ainda que, como tratado nas preliminares, não se esteja diante de litisconsórcio
necessário, o não direcionamento de pedido a procurador que assinou outros aditivos revela a
pouca relevância da questão quando examinada isoladamente.

Rejeito assim a insurgência contra o réu Wagner.

Quanto ao réu Cássio Abreu, o parquet federal se escorou na inicial nos
documentos juntados ao DVD apresentado em secretaria no ev. 02, dentre os quais o
intitulado "SINDICÂNCIA DIGITALIZADA". O documento da fl. 454 inserido em tal anexo2 é
um e-mail enviado pelo setor de Licitações e Compras do Município a quatro empresas,
dentre as quais uma é a Monterry, na qual se solicita orçamentos. Apesar de constar na
mensagem o dia 24/11/2010, no cabeçalho consta o envio no dia 01/12/2010, às 17h e 33m,
conforme imagem abaixo:

Isso, segundo o MPF relatou na inicial, evidenciaria que a "consulta" a outras
empresas foi apenas pró-forma, já que o parecer do Secretário de Obras optando pela
Monterry é de 26/11/2010, conforme fls. 445-451 do mesmo documento.

O réu Cássio alegou em sua defesa (ev. 222) que "somente reencaminhou os e-
mail’s que hora se discute, pois, fora requerido pela PGM, ofício de fls. 227 do processo
administrativo, que as empresas apresentassem novos orçamentos, esse ofício com data de
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01/12/2010, ou seja, a data fecha com o envio do e-mail que o requerido fez pedindo novos
orçamentos sendo descabido o que ora lhe imputa o MPF".

No decorrer da tramitação do feito, notadamente a partir da análise do processo
administrativo do ev. 1.216, foi possível concluir que a conduta do citado réu não teve nada
de ilegal, tampouco de imoral. Com efeito, o e-mail enviado por ele foi apenas uma repetição
daquele originalmente remetido, o que foi feito a pedido da Procuradoria do Município a
partir da percepção de que houve uma aparente falha no primeiro envio.

Senão, vejamos.

Consoante PROCADM2 do ev. 1.216, o réu Cássio enviou aparentemente e-
mails solicitando orçamentos de quatro empresas no dia 24/11/2010 (fls. 01-02). Contudo, a
partir do parecer da fl. 37 do PROCADM5, verificou-se que houve uma falha na indicação do
objeto a ser contratado, já que o item "2" já havia sido contemplado no Contrato nº 140/10.
Diante disso, o assistente jurídico do Município, réu Wagner, solicitou que fosse feita nova
comunicação às empresas, o que foi cumprido pelo réu Cássio nas fls. 44-45, por meio da
mensagem eletrônica acima retratada e questionada. Ainda que o e-mail tenha como data
24/11, ele foi enviado em 01/12 diante de tais vicissitudes, tendo os orçamentos das empresas
sido apresentado após tal envio.

Reputa-se, portanto, lídima a atuação do citado réu, tanto que o MPF, em suas
alegações finais, requereu o julgamento de improcedência do pedido a ele direcionado, nos
seguintes termos (fls. 05-06 do ev. 1.172):

Outrossim, não obstante a inicial tenha imputado práticas irregulares ao réu Cássio de Abreu,
o cenário ímprobo quanto a esse requerido não foi confirmado. Ao que se verificou o
requerido não esteve envolvido na fraude, tendo apenas formalizado atos que foram utilizados
pelos reais responsáveis no sentido de desviar o dinheiro federal. Todas as fraudes
desarticuladas foram pensadas, arquitetadas e perpetradas a partir do Gabinete do Prefeito,
com a participação e colaboração da Procuradoria-Geral e da Secretaria de Obras do
Município de Canela. Ainda e principalmente, os e-mails – que, em suma, atrelaram o réu ao
processo – não foram por ele redigidos ou confeccionados; ao que se viu, o requerido apenas
redirecionou as mensagens, sem qualquer vínculo com o que se estava articulando nas outras
salas da Municipalidade.

Assim, rejeito o pedido em relação a ele.

Por fim, quanto aos réus Sandro e Vera, também não vislumbro como imputar-
lhes responsabilidade pelo ocorrido (item 2.3.1) na seara da improbidade administrativa.

Conforme examinado alhures, está evidenciado nos autos que a Ponte do Passo
do Louro NÃO foi atingida pelo evento climático, o que torna inequívoco que a sua reforma
não poderia ser incluída em contrato com dispensa de licitação. Contudo, também é certo,
como analisado no item 2.1.1, que o laudo subscrito pela ré Vera e o AVADAN, assinado pelo
Sandro, retratavam relatórios preliminares que, em tese, deveriam ser melhor avaliados com o
passar dos dias. Basta ver que os documentos foram elaborados poucos dias após o evento
climático, que ocorreu em 21/07, ao passo que as medidas voltadas à contratação das obras
relacionadas à ponte iniciariam em novembro, ou seja, mais de QUATRO meses depois. Eles
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demonstravam um esboço do cenário visualizado nos dois dias posteriores ao evento
climático, não sendo hábeis a pautar o destino dos valores ofertados pelo Ministério da
Integração Nacional. Cabe anotar que, ocorrido o tornado e as fortes chuvas, a própria
movimentação na cidade ficou prejudicada, de modo que os dois dias posteriores ao evento
foram voltados para angariar o máximo possível de informações.

Assim, não procede a argumentação do MPF da inicial de que os réus não
poderiam ter firmados os documentos sem uma análise rigorosa da questão, já que suas
conclusões foram preliminares, tomadas de acordo com as circunstâncias de tempo e local.
Aliás, o MPF em suas alegações finais aduz que (fl. 07 do ev. 1.172) "independentemente de
constarem os locais no AVADAN, o que demandaria a alocação de recursos nesses pontos
seria exatamente a efetiva existência dos danos". Ou seja, não é a alusão à ponte no laudo ou
no AVADAN que revela a prática de ato de improbidade, mas a indicação de recursos para
esta obra no cenário em que feito.

A área técnica do Tribunal de Contas da União - TCU, por sinal, compartilhou
desta conclusão ao assentar o seguinte (fl. 12 do PARECER2 do ev. 298) no tocante à atuação
do réu Sandro, o que veio a ser ratificado pela Primeira Câmara daquele tribunal no Acórdão
nº 899/2014, proferido na sessão do dia 11/03/2014 (doc. 2 do ev. 332):

Pelo exposto, entende-se que não fica caracterizada a responsabilidade do Sr. Sandro
Cazzanelli pela inclusão no plano de trabalho de obras não relacionadas com a calamidade
natural, uma vez que o mesmo não elaborou os documentos que serviram de base ao plano de
trabalho, tendo apenas assinado na qualidade de coordenador do COMDEC, o formulário de
avaliação de danos - AVADAN, que resumia o levantamento preliminar de danos feito pelas
equipes de campo. A inclusão das obras no plano de trabalho e solicitação de recursos
federais ocorreu em momento posterior, quando a Administração Municipal deveria ter
revisado o levantamento preliminar e realizado um levantamento definitivo, o que não fez.

Observe-se a sequência dos fatos: o tornado ocorreu no dia 21/7/2010, às 21 h. Em 23/7/2010
às 8h, passadas menos de 48 horas do desastre, o COMDEC de reuniu e informou em ata que
havia sido realizado um levantamento de danos preliminar. No mesmo dia da reunião do
COMDEC foi assinado o AVADAN e o documento Danos Materiais/Edificações pela
engenheira da prefeitura. Fica claro que eram levantamentos preliminares realizados em
caráter de urgência para cumprir o prazo legal estipulado para o AVADAN. Em 27/7/2010,
seis dias após o desastre, o Prefeito Constantino Orsolin enviou o ofício SMA nº 176-66/2010
à Secretária Nacional de Defesa Civil com o plano de trabalho solicitando a transferência
obrigatória dos recursos federais utilizando-se do levantamento preliminar realizado. Os
contratos de reconstrução foram assinados a partir de 21/10/2010. Nessa época, passados três
meses do desastre e com a área limpa dos destroços já seria possível ter uma visão correta da
situação. Deveria ter sido retirado do plano de trabalho os danos incluídos a mais de forma
equivocada no levantamento preliminar e devolvidos os recursos correspondentes. Mas a
iniciativa de correção do plano de trabalho que seria de responsabilidade da Administração
Municipal não ocorreu. Preferiu-se utilizar os recursos recebidos a maior para ações de
restaurações e melhorias de vias no município mesmo sabendo que as mesmas não tinham
relação com o desastre. Importa mencionar que várias ruas incluídas indevidamente no
contrato de reconstrução encontram-se em zona central da cidade, até mesmo próximas à
prefeitura, conforme relatório fotográfico feito pela equipe de auditoria, não havendo como a
Administração Municipal alegar desconhecimento que as mesmas não estavam destruídas ou
danificadas pelo desastre natural.
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Note-se que o réu assinou o AVADAN dois dias depois ao evento e um dia após
ter sido nomeado para o cargo, numa situação de caos, o que infirma qualquer ideal de
direcionamento de recursos a área não atingida pelo tornado, refutando a prática de atos de
improbidade.

Na mesma linha foi a conclusão quanto à ré Vera (fl. 18):

Inicialmente importa observar que no momento em que foi feito o laudo com o levantamento
de danos a situação do município era caótica pela passagem do tornado. O trabalho de
levantamento dos danos cujo laudo foi assinado pela justificante foi realizado em condições
bastante precárias. Observa-se que a mesma além de cumprir sua jornada de trabalho normal,
trabalhou voluntariamente na ajuda aos desabrigados todos os dias até altas horas, inclusive
nos sábados e domingos. Observa-se ainda que ao mesmo tempo em que havia severa carência
de profissionais naquele momento crítico para o município a Administração Municipal
concedia férias a seu engenheiro o que pode ter agravado ainda mais a carga de trabalho aos
demais servidores e voluntários favorecendo erros de avaliação.

Percebe-se também das justificativas apresentadas que o levantamento de danos assinado pela
responsável ocorreu na convicção de ser um levantamento preliminar, realizado nas condições
possíveis do momento e sujeito a correções futuras.

Observa-se que, após a limpeza inicial da área com a retirada das árvores e destroços das vias
públicas não havia como ignorar que várias ruas do município não estavam avariadas como
inicialmente se supunha ou que a ponte não havia sofrido a avaria inicialmente imaginada.
Nesse caso cabia à Administração Municipal propor a revisão do plano de trabalho, o que não
ocorreu.

Tendo em vista as condições em que o trabalho de levantamento de danos foi realizado pela
responsável bem como de seu caráter preliminar entende-se que a mesma não deveria ser
responsabilizada uma vez que não se vislumbra nenhum indício de má fé e, mesmo equivocado,
o laudo de levantamento de danos não impediria que o plano de trabalho fosse ajustado
posteriormente.

Quanto à ré Vera, pesam em favor dela ainda os fatos de desconhecer a ponte
até aquele dia, não ter informação sobre laudo prévio produzido por outro engenheiro do
município que, naquele momento, estava de férias, e se deparar com uma estrutura que, de
fato, tinha problemas, o que, num momento de caos, poderia levá-la a fazer alusão a ponte em
seu laudo. É bem verdade, que o valor por ela indicado para conserto da ponte no laudo
reclamaria explicações, sobretudo à luz do narrado no item pretérito, envolvendo contratação
por valor cinco vezes menor pelo município, mas como isso não foi objeto de pauta ao longo
da demanda, impedindo eventual defesa ou mesmo esclarecimentos, não poderia tal ponto ser
elemento ensejador de eventual condenação.

Em suma, como os documentos elaborados pelos réus Vera e Sandro eram
provisórios e retratavam o cenário a partir de análise célere feita nos primeiros dias após o
evento, sem contar que foram elaborados em momento em que o caos estava instaurado na
cidade, notadamente por ter sido um acontecimento de grandes dimensões, não vislumbro a
prática de atos de improbidade, não revelando a hipótese nem mesmo caso de culpa grave.
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De conseguinte, quanto ao presente contrato, considerando a prova clara e
convincente, é de se condenar os réus Constantino, Alcyr e Everson pela prática de atos de
improbidade, nos termos dos arts. 10, caput, incisos VIII e XII, e apenas os dois primeiros
réus pela prática do art. 11 da lei nº 8.429/92, nos termos da fundamentação.

2.4. Da conduta dos réus PAULO VANDERLON CAMPELLO
ECHEVERRI e MONTERRY MONTAGEM E STANDS LTDA ME

A contratação ilegal da empresa Monterry, como já categoricamente assentado,
foi o ponto chave de toda a fraude perpetrada pelos réus. Conquanto a controvérsia se estenda
por diversos pontos, a questão central sempre foi a contratação da citada pessoa jurídica, com
todas as peculiaridades narradas, para a realização de obras, sem licitação, no valor de R$
7.000.000,00.

Os pactos objeto da controvérsia, contudo, não foram engendrados pelos sócios
da empresa, mas sim pelo réu Paulo, representante legal dela e irmão de um dos sócios, que,
conforme se infere da prova, tomou a dianteira dos negócios, sendo o ponto de interlocução
entre o Município de Canela e a Monterry.

Os réus, nesta linha, de acordo com toda a prova produzida, são passíveis de
condenação diante da parte final da regra do art. 3º da lei nº 8.429/92: “As disposições desta
lei são aplicáveis, no que couber, àquele que, mesmo não sendo agente público, induza ou
concorra para a prática do ato de improbidade ou dele se beneficie sob qualquer forma
direta ou indireta”. A jurisprudência do STJ firmou-se no sentido de que a possibilidade de
condenação das pessoas jurídicas transcende a presença ou não dos sócios no polo passivo da
lide:

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA
POR ATO DE IMPROBIDADE. VIOLAÇÃO AO ARTIGO 535 DO CPC INOCORRENTE.
PESSOA JURÍDICA DE DIREITO PRIVADO. LEGITIMIDADE PASSIVA. 1. Não há violação
do artigo 535 do CPC quando o acórdão, mesmo sem ter examinado individualmente cada um
dos argumentos trazidos pelo recorrente, adota fundamentação suficiente para decidir de
modo integral a controvérsia, apenas não adotando a tese defendida pelo recorrente,
manifestando-se, de maneira clara e fundamentada, acerca de todas as questões relevantes
para a solução da controvérsia, inclusive em relação às quais o recorrente alega contradição e
omissão. 2. Considerando que as pessoas jurídicas podem ser beneficiadas e condenadas por
atos ímprobos, é de se concluir que, de forma correlata, podem figurar no polo passivo de uma
demanda de improbidade, ainda que desacompanhada de seus sócios. 3. Recurso especial não
provido. (REsp 970.393/CE, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA,
julgado em 21/06/2012, DJe 29/06/2012)

O MPF atribui responsabilidades aos autos segundo a regra do art. 9, caput, da
lei nº 8.429/92:

Art. 9° Constitui ato de improbidade administrativa importando enriquecimento ilícito auferir
qualquer tipo de vantagem patrimonial indevida em razão do exercício de cargo, mandato,
função, emprego ou atividade nas entidades mencionadas no art. 1° desta lei, e notadamente:
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Os citados réus foram os maiores beneficiados com todo o ocorrido.
Enriqueceram ilicitamente com as contratações no valor de R$ 7.000.000,00 para realização
de obras que nunca haviam realizado similares. É dizer, uma empresa que por mais de uma
década atuou no ramo de montagem de estandes logrou, subitamente, ser contratada, sem
licitação, para realização de grandes obras em outro estado da federação por valor quase vinte
vezes superior ao seu faturamento do ano anterior. Mais que isso, foi contratada mediante o
pagamento de graciosas antecipações de valores, ao arrepio da lei. Ainda, não cumpriu a
contento sua obrigação, sendo novamente beneficiada com prorrogações contratuais em
descompasso com a lei.

Além disso, para conferir ares de legalidade à contratação, foi feito um jogo de
cena com convites para outras empresas apresentarem orçamentos, as quais, se verificou
posteriormente, tinham íntima relação com os sócios e representante legal da Monterry.

Todo este descalabro ocorreu no momento em que a população de Canela,
atingida por grave evento climático, mais precisava, auferindo ilicitamente a parte ré valores
repassados por órgão federal.

Cito precedente que traz à tona situação similar à dos autos:

ADMINISTRATIVO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. LEI
8.429/92. CONVÊNIO ENTRE UNIÃO E MUNICÍPIO. AQUISIÇÃO DE UNIDADE MÓVEL
DE SAÚDE. IRREGULARIDADES. MÁFIA DAS AMBULÂNCIAS. RESTRIÇÃO DA
COMPETITIVIDADE. AUSÊNCIA DE PESQUISA PREVIA DE PREÇOS. ATRASO NA
ENTREGA DO BEM LICITADO SEM APLICAÇÃO DE MULTA. VERIFICAÇÃO DO DOLO
GENÉRICO DE VIOLAR PRINCÍPIOS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. (...) 2. O aplicador
da lei de improbidade pode e deve observar todas as circunstâncias objetivas do caso
concreto para delas extrair o elemento subjetivo da conduta. Assim, ainda que a
participação de empresas do mesmo grupo familiar e de fora da unidade federativa em que
situado o Município não represente, de per se, a ilicitude do procedimento licitatório, não se
pode ignorá-la como um possível indício de irregularidade, especialmente quando
investigações na seara penal dão conta do envolvimento de tais empresas em um esquema
ilícito que por muito tempo atuou no comércio de veículos superfaturados a diversos
Municípios brasileiros, conhecido como "Máfia das Ambulâncias". (...) (TRF4, APELREEX
5000058-26.2012.404.7120, Terceira Turma, Relatora p/ Acórdão Vânia Hack de Almeida,
juntado aos autos em 16/08/2013)

Os elementos, portanto, demonstram que a empresa Monterry e seu
representante beneficiaram-se da fraude, devendo também ser condenados por improbidade.

2.5. DO DANO AO ERÁRIO 

Um dos pontos levantados pelos réus ao longo da demanda é de que não houve
dano, já que parte das obras foi realizada e parcela do montante foi devolvido à União, o que
afastaria a aplicação do art. 10 da Lei nº 8.429/92.

Sem razão, contudo.

Eis o teor do caput do citado art. 10:
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Art. 10. Constitui ato de improbidade administrativa que causa lesão ao erário qualquer ação
ou omissão, dolosa ou culposa, que enseje perda patrimonial, desvio, apropriação,
malbaratamento ou dilapidação dos bens ou haveres das entidades referidas no art. 1º desta
lei, e notadamente:

O legislador fez uso do termo LESÃO ao erário para justificar o enquadramento
de eventual conduta ímproba nesta regra, apontando em seguida que esta lesão deveria
redundar em perda patrimonial, desvio, apropriação, malbaratamento ou dilapidação dos bens
ou haveres. Ainda que o termo lesão se confunda de certa forma com dano, ele tem
abrangência maior, identificando-se mais precisamente com a ideia de prejuízo. Ou seja, a
lesão alcança uma área maior do que o dano, não se resumindo apenas a eventual perda
(redução), desvio (repasse a terceiro) ou apropriação (ficar para si), mas também ao
malbaratamento, que indica o MAL USO, o desperdício.

Não é à toa, aliás, que o STJ firmou posição no sentido de ser também
presumido o dano (lesão) ao erário quando a questão controversa envolver fraude em
licitação:

PROCESSUAL  CIVIL.  ADMINISTRATIVO.  RECURSO  ESPECIAL. IMPROBIDADE.
FRAUDE  À  LICITAÇÃO.  VIOLAÇÃO  DO  ART.  5º  DA  LEI 8.429/92. NÃO
OCORRÊNCIA.   ALEGADA  PRESTAÇÃO  DO  SERVIÇO  CONTRATADO.  PERÍCIA.
AUSÊNCIA  DE  CONSTATAÇÃO. DANO IN RE IPSA. RESSARCIMENTO AO ERÁRIO.
POSSIBILIDADE.  1.  No  que  tange  à  possibilidade de imposição de ressarcimento  ao 
erário,  nos  casos  em  que  o  dano decorrer da contratação  irregular proveniente de fraude
a processo licitatório, como  ocorreu  na  hipótese, a jurisprudência desta Corte de Justiça
tem   evoluído  no  sentido  de  considerar  que  o  dano,  em  tais circunstâncias, é in re ipsa,
na medida em que o Poder Público deixa de,  por  condutas  de administradores, contratar a
melhor proposta. Precedentes:   REsp   1.280.321/MG,  Rel.  Ministro  Mauro  Campbell
Marques,  Segunda  Turma,  DJe  9/3/2012.  AgRg  nos  EDcl  no AREsp 419.769/SC, Rel.
Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 18/10/2016,   DJe   25/10/2016. 
REsp  1.376.524/RJ,  Rel.  Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, julgado em 2/9/2014,
DJe 9/9/2014. 2. O entendimento externado pelo Tribunal de origem alinha-se ao que vem
sendo perfilhado nesta Corte de Justiça sobre o tema. 3.  Mesmo  que  assim  não  fosse, 
verifica-se  dos  autos  que, em cumprimento à diligência requerida, a perícia apontou
irregularidade na prestação de serviço de contabilidade, que foi executado de forma indireta 
pelo Sr. Hélio Rubens Tavares Martinez, e não pela empresa licitante. Ademais, apesar de o
serviço ter sido iniciado e entregue no  prazo contratual, não havia atestado de recebimento
emitido pelo servidor responsável por conferir os serviços, conforme determina os arts.  62  e 
63  da  Lei  Federal n. 4.320/1964, ficando, por isso, comprometida  a  regular liquidação.
Constata-se, dessa forma, que a prestação do serviço não esteve imune a irregularidades. 4.
Recurso especial a que se nega provimento. (REsp 728.341/SP, Rel. Ministro OG
FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 14/03/2017, DJe 20/03/2017)

Cito, aliás, precedente recente daquela Corte aventando o dano prejuízo que
ocorre quando há dispensa indevida de licitação:

ADMINISTRATIVO. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. AGRAVO INTERNO NO RECURSO
ESPECIAL. CONTRATAÇÃO DE ADVOGADO PARA PRESTAR SERVIÇOS JURÍDICOS À
CÂMARA MUNICIPAL. ACORDO VERBAL. CARACTERIZAÇÃO DO ATO DE
IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. SÚMULA 7/STJ. DISSÍDIO NÃO DEMONSTRADO.
REVISÃO DAS PENALIDADES. POSSIBILIDADE.
1. A jurisprudência desta Corte considera indispensável, para a caracterização de
improbidade, que a atuação do agente seja dolosa, para a tipificação das condutas descritas
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nos artigos 9º e 11 da Lei 8.429/1992, ou pelo menos eivada de culpa, para as condutas
elencadas no artigo 10 ( EREsp 479.812/SP, Rel. Ministro TEORI ALBINO ZAVASCKI,
PRIMEIRA SEÇÃO, DJe 27/9/2010).
2. Nos casos em que se discute a regularidade de procedimento licitatório, a jurisprudência
desta Corte é no sentido de que a contratação direta de empresa prestadora de serviço,
quando não caracterizada situação de inexigibilidade de licitação, gera lesão ao erário, na
medida em que o Poder Público deixa de contratar a melhor proposta, dando ensejo ao
chamado dano in re ipsa, decorrente da própria ilegalidade do ato praticado, descabendo-se
exigir do autor da ação civil pública prova a respeito do tema.
3. Segundo o arcabouço fático delineado no acórdão, restaram claramente demonstrados o
prejuízo ao erário (decorrente da ausência de formalização de procedimento licitatório) e o
elemento subjetivo necessário à configuração do ato de improbidade administrativa,
porquanto as partes tinham ciência da irregularidade decorrente de contratação meramente
verbal.
(...)
(AgInt no REsp 1520982/SP, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA TURMA, julgado em
28/04/2020, DJe 08/05/2020)

A conclusão dos julgados emerge do fato de que a ausência de disputa regular
ou a contratação de empresa sabidamente inidônea impede a contratação da melhor proposta,
revelando lesão inerente à prática.

Trazendo a questão para o caso dos autos, ainda que a empresa tenha realizado
algumas obras ao longo dos três contratos, o que impede que se meça com precisão quanto
uma empresa regularmente contratada teria realizado de serviços com o mesmo valor
dispensado, a fim de apurar um dano objetivo, como almejam os demandados, o que se tem
de concreto, à luz do cenário narrado, é que a contratação foi ilegal, a empresa era inidônea,
algumas cláusulas ofendiam o ordenamento e as prorrogações foram ilegítimas, o que já
sustenta a ocorrência de dano.

Outrossim, a vingar a tese dos réus, jamais os gestores responderiam por fraude
em licitações ou dispensa, já que bastaria a empresa agraciada com a fraude realizar algumas
obras que estaria tudo normalizado para fins de apuração de responsabilidades. Seria, enfim,
além de uma interpretação destoante da alusão ao termo malbaratamento do caput e contrária
às previsões dos incisos - notadamente o VIII -, um incentivo à prática ilegal e ímproba, pois,
a não ser que o Ministério Público levantasse elementos matemáticos precisos, oriundos de
comparação com a situação supostamente regular, não haveria falar em responsabilização.

Impõe-se lembrar que a ocorrência de fraude impede que se saiba quanto o valor
pago pelos serviços contratados seria menor caso outras empresas pudessem apresentar
propostas, participando de uma competição regular, isso sem contar na questão envolvendo
qualidade do serviço. Aqui, apenas a título exemplificativo, cabe fazer mera alusão ao preço
"orçado" para a ponte tratada no item 2.3.1 e a proposta apresentada por ocasião da licitação
posteriormente realizada.

O tema, portanto, não é novo na órbita do Tribunal responsável pela
uniformização da legislação federal, não havendo maiores questionamentos sobre ele.

Ademais, a posição é seguida ainda pelo Egrégio Tribunal Regional Federal da
4ª Região:
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ADMINISTRATIVO. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. MALVERSAÇÃO DE VERBAS
FEDERAIS ORIUNDAS DE CONVÊNIO FIRMADO ENTRE O MUNICÍPIO E A UNIÃO.
FRAUDE NO PROCESSO LICITATÓRIO. CARTA-CONVITE. DANO IN RE IPSA. DESVIO
DE RECURSOS. OFENSA AOS PRINCÍPIOS DA ADMINISTRAÇÃO E PREJUÍZO AO
ERÁRIO. ARTIGOS 10 E 11 DA LEI N. 8.429/92. CONFIGURAÇÃO.  1. A Lei nº
8.429/1992 definiu os atos caracterizadores de improbidade administrativa, especificando-os
em três categorias diversas, de acordo com os níveis gradativos de gravidade da conduta e de
ofensa ao patrimônio público: atos que importam enriquecimento ilícito, atos que causam
prejuízo ao erário e atos que atentam contra os princípios da Administração Pública. 2. Para
a configuração do ato ímprobo, é necessária a análise do elemento subjetivo, qual seja, dolo
nas condutas tipificadas nos artigos 9º e 11, ou ao menos culpa, quanto às condutas do art. 10
da Lei n. 8.429/92. 3. Havendo a comprovação em juízo da existência de fraude em
procedimento licitatório, com direcionamento da licitação para a empresa vencedora do
certame por ente municipal para empresa previamente definida, que, posteriormente, sequer
executou a obra, necessária se apresenta a incidência da normatização de repressão aos atos
configuradores de improbidade administrativa. 4. O dolo reclamado para a tipificação dos
atos de improbidade administrativa, mais precisamente da lesão a princípios administrativos
contida no artigo 11 da Lei n. 8.429/92, é um dolo genérico, consistente na vontade de praticar
o ato descrito na norma, dispensando o dolo específico. 5. Evidenciadas as fraudes ao
processo licitatório ocorrido no Município de Borrozópolis/PR, mediante o direcionamento do
certame, resultando em violações à supremacia do interesse público e aos princípios
constitucionais da legalidade, eficácia, moralidade, impessoalidade e probidade, deve ser
enquadrado o réu pela prática dos atos de improbidade administrativa capitulados  artigo
11, caput, da Lei 8.429/1992, com a aplicação das penalidades previstas no art. 12 da mesma
lei.  (TRF4 5002697-02.2016.4.04.7015, TERCEIRA TURMA, Relatora VÂNIA HACK DE
ALMEIDA, juntado aos autos em 12/12/2018)

ADMINISTRATIVO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA POR IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA.
LICITAÇÃO FRAUDULENTA. ATOS QUE CAUSAM PREJUÍZO AO ERÁRIO. DANO IN RE
IPSA. VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. PREFEITO. NÃO
COMPROVAÇÃO DO DOLO DE BURLAR A LICITAÇÃO. APLICAÇÃO DAS PENAS. 1.
A perícia realizada no curso da instrução processual demonstrou que os valores apresentados
na proposta da empresa vencedora não foram superfaturados. Ao contrário, indica que os
preços pagos à empresa Damedi Dambrós Materiais e Equipamentos Hospitalares não
extrapolavam os valores de mercado. 2. O dano ao erário, para configurar a figura típica
disposta no artigo 10 da Lei de Improbidade, em que pese não tenha sido reconhecido o
superfaturamento, é evidente, uma vez que o Superior Tribunal de Justiça tem decidido que o
prejuízo ao Erário, em razão da fraude à competição em procedimento licitatório, "é in re
ipsa, na medida em que o Poder Público deixa de, por condutas de administradores, contratar
a melhor proposta (...)" (REsp 1280321/MG, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES,
SEGUNDA TURMA, julgado em 06/03/2012, DJe 09/03/2012). Portanto, é evidente o prejuízo
ao erário ocasionado pelos requeridos a partir de suas condutas ímprobas, de forma que o
prejuízo corresponde ao total repassado pela União em virtude do convênio. 3. A violação
dolosa aos princípios da administração pública (artigo 11 da LIA) ficou cabalmente
demonstrada nos autos. 4. Todavia, no que tange ao então Prefeito, a só homologação dos
resultados da licitação fraudada, sem outras provas, não configura culpa grave, mormente
considerando a aparente normalidade da licitação. 5. Nos termos da jurisprudência do STJ,
cada inciso do art. 12 da Lei 8.429/1992 traz uma pluralidade de sanções, que podem ser
aplicadas cumulativamente, ou não, cabendo ao magistrado a sua dosimetria, como bem
assegura o seu parágrafo único, o que, no caso em tela, foi levado a efeito.   (TRF4 5003397-
55.2014.4.04.7012, TERCEIRA TURMA, Relator SÉRGIO RENATO TEJADA GARCIA,
juntado aos autos em 10/08/2016)
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Isso tudo não significa que o dano/lesão equivale ao valor total repassado pelo
Ministério da Integração Nacional ao Município de Canela. Isso porque, parte do montante
foi devolvido à União. O documento do TCE do ev. 1.200 (fls. 14-16), bem como o
documento do ev. 955 (OUT3) revelam o seguinte, notadamente diante da análise das notas
fiscais:

I - CONTRATO nº 140/10:

Valor total: R$ 350.000,00

Valor repassado à empresa: R$ 350.000,00

Valor devolvido à União: 0.

II - CONTRATO nº 141/10:

Valor total: R$ 1.650.000,00

Valor repassado à empresa: R$ 960.635,853

Valor devolvido à União: R$ 689.364,15

III - CONTRATO nº 152/10:

Valor total: R$ 5.000.000,00

Valor repassado à empresa: R$ 3.873.944,38

Valor devolvido à União: R$ 1.126.055,62

Diante disso, colhe-se de concreto que houve repasse à empresa Monterry na
ordem de R$ 5.184.880,23, sendo devolvido R$ 1.815.119,77, montante que, atualizado,
chegou a R$ 2.766.963,33, conforme INF4 do ev. 901, em 09/07/2015.

Portanto, a lesão total apurada é de R$ 5.184.880,23, segregado em R$
350.000,00 em relação ao contrato nº 140/10, R$ 960.635,85 no que toca ao contrato nº
141/10 e R$ 3.873.944,38 no que tange ao contrato nº 152/10.

2.6. DO RESUMO DA CONDENAÇÃO E DAS PENAS

Diante dos vastos elementos apurados, pôde-se apurar a responsabilidade dos
seguintes réus pelos seguintes fatos.

A. ALCYR FRANCISO STACKE: atuou de forma dolosa para a prática dos
atos descritos nos itens 2.1.2, 2.1.3, 2.2.1, 2.3.2 e 2.3.3, que envolvem a dispensa indevida de
licitação em relação aos contratos nº 140/10 e 152/10, bem como a contratação e
favorecimento de empresa inidônea, nos termos do art. 10, caput, VIII e XII, e 11 da Lei nº
8.429/92.
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B. CONSTANTINO ORSOLIN: atuou de forma dolosa (eventual e direto) para
a prática dos atos descritos nos itens 2.1.2, 2.1.3, 2.1.4, 2.2.1, 2.2.2, 2.2.3, 2.3.1, 2.3.2, 2.3.3,
2.3.4 e 2.3.5, que envolvem a dispensa indevida de licitação em relação aos contratos nº
140/10 e 152/10, a contratação e favorecimento de empresa inidônea, a inclusão indevida de
cláusula que antecipava o pagamento de valores à empresa contratada, a prorrogação indevida
do prazo dos contratos nº 141/10 e 152/10 e a inclusão indevida de obra em contrato, nos
termos do art. 10, caput, VIII e XII, e 11 da Lei nº 8.429/92.

C. ÉVERSON MONTENEGRO ROSSI: atuou de forma, no mínimo, culposa
(culpa grave) para a prática dos atos descritos no item 2.3.2, ao avalizar o procedimento de
dispensa de licitação que precedeu à celebração do Contrato nº 152/10, nos termos termos do
art. 10, caput, VIII e XII da Lei n.º 8.429/92.

D. MONTERRY MONTAGEM DE STANDS LTDA e PAULO VANDERLON
CAMPELLO ECHEVERRI: concorreram para a prática de atos de improbidade dos itens
2.1.2, 2.1.3, 2.1.4, 2.2.1, 2.2.2, 2.2.3, 2.3.1, 2.3.2, 2.3.3, 2.3.4 e 2.3.5, que importaram no
enriquecimento ilícito da empresa ré e do representante perante o Município (Paulo), nos
termos dos artigos 3º e 9º, caput, da Lei n.º 8.429/92.

Resta, diante disso, avaliar as penalidades a serem aplicadas diante de tais fatos.

O enquadramento da conduta nos arts. 9 a 11 da Lei nº 8.429/92 importa na
aplicação das sanções descritas no art. 12, inciso III, do mencionado Diploma legal:

Art. 12. Independentemente das sanções penais, civis e administrativas previstas na legislação
específica, está o responsável pelo ato de improbidade sujeito às seguintes cominações, que
podem ser aplicadas isolada ou cumulativamente, de acordo com a gravidade do fato:
(Redação dada pela Lei nº 12.120, de 2009).

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

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

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

Parágrafo único. Na fixação das penas previstas nesta lei o juiz levará em conta a extensão do
dano causado, assim como o proveito patrimonial obtido pelo agente.
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Convém lembrar, outrossim, que para a fixação das sanções, além de "levar em
conta a extensão do dano causado, assim como o proveito patrimonial obtido pelo agente"
(art. 12, parágrafo único), o juiz deve se valer, a exemplo do direito processual penal, de
princípios que atendam à individualização da pena, especialmente no que pertine à
razoabilidade da punição, "sob seu aspecto de proporcionalidade entre meios e fins" (DI
PIETRO, Maria Sylvia Zanella. Direito Administrativo. 24 ed. - São Paulo: Atlas, 2011, p.
843). PRIMEIRA TURMA, julgado em 03/02/2011, DJe 23/02/2011), desde que a fixação
não seja inferior ou extrapole o limite da lei, conforme posição recente do STJ:

DIREITO ADMINISTRATIVO. INAPLICABILIDADE DAS SANÇÕES POR ATO DE
IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA ABAIXO DO MÍNIMO LEGAL. No caso de condenação
pela prática de ato de improbidade administrativa que atenta contra os princípios da
administração pública, as penalidades de suspensão dos direitos políticos e de proibição de
contratar com o Poder Público ou receber benefícios ou incentivos fiscais ou creditícios não
podem ser fixadas aquém do mínimo previsto no art. 12, III, da Lei n. 8.429/1992. Isso
porque é manifesta a ausência de previsão legal. Resp 1.582.014-CE, Rel. Min. Humberto
Martins, julgado em 7/4/2016, DJe 15/4/2016.

Eis, portanto, as sanções previstas em lei: a) ressarcimento integral do dano, se
houver; b) perda da função pública; c) suspensão dos direitos políticos; d) pagamento de
multa civil; e) proibição de contratar com o Poder Público ou receber benefícios ou incentivos
fiscais ou creditícios, direta ou indiretamente, ainda que por intermédio de pessoa jurídica da
qual seja sócio majoritário; f) e perda dos bens ou valores acrescidos ilicitamente ao
patrimônio.

De plano, quanto à perda da função pública, não há notícia nos autos de que os
réus Everson e Alcyr - agentes públicos - exerçam algum cargo ou função pública atualmente,
notadamente porque exonerados da Procuradoria-Geral do Município e da Secretária de
Obras, respectivamente, há muito tempo. O réu Constantino, por sua vez, conquanto seja o
atual prefeito de Canela, não há nem cogitar a perda da função pública, já que houve um
intervalo entre sua condição de prefeito à época e atualmente, tanto que sua condição de
Chefe do Poder Executivo em Canela perdurou de 2009-2012 e de 2017 em diante. De mais a
mais, não houve pedido do MPF neste sentido em suas alegações finais.

Resta, portanto, analisar para os agentes públicos o pedido de aplicação das
demais penalidades previstas no art. 12, II, da LIA, mais gravosas que as do inciso III. Neste
contexto, calha registrar que a intensidade destas reprimendas deve ser diferenciada de acordo
com a classificação e o grau de reprovabilidade do ato ímprobo. Ou seja, deve ser "maior nos
atos de improbidade administrativa que importem em enriquecimento ilícito (...)", média nas
hipóteses que causam lesão ao Erário, "e menor nos atos de improbidade administrativa que
atentam contra os princípios da Administração Pública" (PAZZAGLINI FILHO, Marino. Lei
de Improbidade Administrativa Comentada - Aspectos Constitucionais, Administrativos,
Civis, Criminais, Processuais e de Responsabilidade Fiscal. 3ª Ed.- São Paulo: Atlas, 2007, p.
147).

Frente a isso, o dever de ressarcimento integral do dano é inequívoco, de modo
que enquanto cabe aos réus Constantino e Alcyr, condenados em relação aos três contratos, o
dever de devolução de R$ 5.184.880,23, ao réu Everson a condenação alcança apenas o valor
do terceiro contrato, de R$ 3.873.944,38.
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Quanto à suspensão dos direitos políticos, ressalto que a penalidade deve ser
avaliada com temperamento, por ser a mais grave da legislação em questão:

IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. CONFIGURAÇÃO. PREFEITURA MUNICIPAL.
"MÁFIA DAS AMBULÂNCIAS". LICITAÇÃO FRAUDULENTA. SUPERFATURAMENTO.
PREJUÍZO AO ERÁRIO. OFENSA AOS PRINCÍPIOS DA ADMINISTRAÇÃO. ARTIGOS 1O
E 11 DA LEI N. 8.429/92. SANÇÃO. PROPORCIONALIDADE. PROIBIÇÃO DE PROTEÇÃO
DEFICITÁRIA. PERDA DE FUNÇÃO PÚBLICA. SUSPENSÃO DOS DIREITOS POLÍTICOS.
PROIBIÇÃO DE CONTRATAR COM O PODER PÚBLICO. MULTA CIVIL.  (...) 9. A pena
de suspensão dos direitos políticos é a sanção mais drástica prevista no art. 12 da Lei
8.429/92, porquanto impõe limitação a direito fundamental, só devendo ser aplicada quando a
gravidade da conduta permitir, o que é o caso no tocante ao Prefeito, ante a total pertinência
da conduta com aqueles que estavam no exercício de cargo eletivo. 10. Sendo as condutas
relacionadas com contratação de serviços públicos, aplicável a pena de 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. 11.
A pena de multa civil, quando observados os parâmetros legais e a extensão do dano causado,
deve ser prestigiada, mormente se considerado o comando constitucional de proteção à
moralidade administrativa - a denotar a necessária consideração do princípio da
proporcionalidade em seu duplo viés: proibição de excesso e proibição de proteção deficitária.
(TRF4, AC 5002109-61.2017.4.04.7014, TERCEIRA TURMA, Relatora VÂNIA HACK DE
ALMEIDA, juntado aos autos em 30/07/2019)

Neste passo, por terem agido dolosamente, reputo ela aplicável aos réus
Constantino e Alcyr, fixando o prazo de cinco anos, mínimo possível na legislação, e que
coaduna com os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. Quanto ao réu Everson,
seria demasiado puni-lo com a suspensão de direitos fundamentais, intimamente atrelados à
cidadania, diante de sua atuação culposa.

Em relação à multa, diante do elevado valor do dano apurado, fixo-a em relação
aos três réus citados no percentual de 5% do dano, já que qualquer montante superior a isso
teria apenas um papel formal, alheio à análise da viabilidade da cobrança, notadamente diante
do elevado valor a ser restituído.

Quanto à proibição de contratar com o Poder Público, a penalidade não guarda
sintonia com o papel e a situação dos demandados em questão.

Já em relação à empresa Monterry e ao réu Paulo, condeno-os, na forma do art.
12, I, da lei de regência, à perda dos valores acrescidos ilicitamente ao patrimônio, que
equivale ao dano suportado pelo Erário Público, na ordem de R$ 5.184.880,23. A perda da
função pública não tem relevância para os réus, ao passo que a gravidade da conduta leva-me
a penalizar o réu Paulo com a suspensão dos seus direitos políticos por oito anos.

Quanto à multa, aplico-a no mesmo patamar que dos demais demandados,
fixando ainda, por relevante, a proibição de contratar com o Poder Público ou receber
benefícios ou incentivos fiscais ou creditícios, direta ou indiretamente, ainda que por
intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário, pelo prazo de dez anos.

Dessarte, os fatos e os balizamentos legais conduzem, notadamente em razão
dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, à aplicação das penas de:
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(a) ressarcimento integral do dano, de forma solidária, cabendo aos réus
CONSTANTINO ORSOLIN, ALCYR FRANCISCO STACKE, MONTERRY
MONTAGEM DE STANDS LTDA e PAULO VANDERLON CAMPELLO
ECHEVERRI - valor indevidamente acrescido ao patrimônio destes dois últimos - o
pagamento de R$ 5.184.880,23, ao passo que ao réu ÉVERSON MONTENEGRO ROSSI o
valor de R$ 3.873.944,38;

(b)  de suspensão dos direitos políticos dos réus CONSTANTINO ORSOLIN
e ALCYR FRANCISCO STACKE, pelo prazo de 05 anos, e do réu PAULO
VANDERLON CAMPELLO ECHEVERRI pelo prazo de 08 anos, mínimo previsto nos
incisos I e II, tempo suficiente diante dos fatos ventilados;

(c) pagamento de multa civil de 5% sobre o valor do item "a" supra;

(d) proibição de contratar com o Poder Público ou receber benefícios ou
incentivos fiscais ou creditícios, direta ou indiretamente, ainda que por intermédio de pessoa
jurídica da qual seja sócio majoritário, aos réus MONTERRY MONTAGEM DE STANDS
LTDA e PAULO VANDERLON CAMPELLO ECHEVERRI.

Tenho que a punição do item "d" é imprescindível em demandas como a
presente, já que é a única forma de estancar a renovação de práticas como a narrada no
processo. 

Creio que as penalidades coadunam com a reprovação que o ordenamento
resguarda às condutas acima arroladas, bem como ao caráter pedagógico e punitivo de tais
penalidades, impondo-se, desta feita, a procedência parcial da pretensão deduzida na inicial.
As sanções atendem ainda, a meu ver, o grau de reprovabilidade da conduta de cada
requerido.

2.7. DOS DANOS MORAIS COLETIVOS

Defende o Ministério Público Federal que as práticas imputadas aos réus, além
de configurarem como atos de improbidade administrativa, implicaram danos morais à
coletividade. Sustenta que a ofensa de índole extrapatrimonial emerge, entre outros pontos, do
abalo da imagem e da credibilidade do ente público (fl. 119 da inicial).

O art. 1º da Lei nº 7.347/85 estatui que a ação civil pública é o instrumento hábil
para as "ações de responsabilidade por danos morais e patrimoniais causados":

I - ao meio-ambiente;

II - ao consumidor;

III - a bens e direitos de valor artístico, estético, histórico, turístico e paisagístico;

IV - a qualquer outro interesse difuso ou coletivo. (Incluído pela Lei nº 8.078 de 1990)

V - por infração da ordem econômica; (Redação dada pela Lei nº 12.529, de 2011).
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VI - à ordem urbanística. (Incluído pela Medida provisória nº 2.180-35, de 2001)

VII - à honra e à dignidade de grupos raciais, étnicos ou religiosos. (Incluído pela Lei nº
12.966, de 2014)

VIII - ao patrimônio público e social. (Incluído pela Lei nº 13.004, de 2014)

Em tese, seria possível o enquadramento da questão discorrida nos autos no
inciso IV, de cunho geral, que alcança interesses difusos e coletivos.

O tema envolvendo o dano moral coletivo, embora já tenha sido objeto de
diversas controvérsias, atualmente não guarda maiores dilemas, em especial em determinadas
searas do direito, como a esfera ambiental. Neste campo, por exemplo, a premissa de o meio
ambiente como bem de elevado valor, constituindo direito fundamental da pessoa e, portanto,
base consistente do princípio da dignidade humana, suporta e exige uma concepção ampla e
alargada de dano ambiental. Pensar o dano ambiental no aspecto meramente patrimonial é
mitigar a importância do meio ambiente no cenário social atual, olvidando-se do peso sobre
ele colocado pela Carta Magna atual e por tratados internacionais.

Diante disso, o exemplo do dano ambiental atinge também aspectos de ordem
extrapatrimonial, seja do indivíduo, seja da coletividade. O dano moral coletivo guarda
sintonia com a ideia de prejuízo ao patrimônio social, refletido na manutenção do equilíbrio
ambiental e da qualidade de vida da população atual e futura. Neste sentido, cito trecho da
obra de José Rubens Morato Leite e Patryck de Araújo Ayala que trata sobre o tema (Dano
Ambiental. Do individual ao coletivo extrapatrimonial. Teoria e Prática. 5ª ed. São Paulo:
Editora Revista dos Tribunais, 2012, fl. 281), que pode ser transposta também para o dano
moral coletivo em geral:

Se a personalidade jurídica pode ser suscetível de dano extrapatrimonial, por que a
personalidade em sua acepção difusa não poderia ser?

A resposta pode ser encontrada a partir da desvinculação dos valores morais, que passam de
sua ligação restrita aos interesses individuais da pessoa física para uma conotação coletiva.
Também porque nas lições de BOBBIO existem novos direito do homem, tal como o direito do
meio ambiente, que, ao mesmo tempo, são essenciais às personalidades individual e difusa,
esta no sentido de qualidade de vida. Este direito de personalidade de caráter difuso tem como
traço marcante a união indeterminada dos sujeitos, trazendo uma certa comunhão de
interesses, pois quando há dano, este atinge toda a coletividade, de forma indiscriminada.
ademais, não há como dissociar o meio ambiente equilibrado da qualidade de vida, posto que
meio ambiente deteriorado, ou não preservado, redunda em diminuição de um valor referente
a uma expectativa de vida sadia, causando sensação negativa e perda em seu sentido coletivo
da personalidade, consistente em um dano extrapatrimonial.

A aferição do dano extrapatrimonial, porém, não segue a mesma lógica do dano
moral individual. Não se exige um sentimento de desonra, humilhação, tristeza, dor ou algo
similar pela coletividade. A configuração do dano não segue linha, por exemplo, estampada
pelo professor Yussef Said Cahali para evidenciar o dano individual, precisamente "tudo
aquilo que molesta gravemente a alma humana, ferindo-lhe gravemente os valores
fundamentais inerentes a sua personalidade ou reconhecidos pela sociedade em que está
integrado, qualifica-se, em linha de princípio, como dano moral" (Dano Moral. 4'ª Ed. São
Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2011, fl. 20). Em verdade, ainda que excessivamente
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amplo para ser limitado numa frase, o dano extrapatrimonial revela-se em situações como no
desrespeito a valores que afetam negativamente a coletividade. Como lançam os autores na
obra acima indicada (fl. 286), já que o sentimento "negativo suportado pela coletividade
decorrente da degradação ambiental é de caráter objetivo, e não referente a interesse
subjetivo particular, fala-se em ofensa a um direito da personalidade de dimensão coletiva".

Neste sentido é a posição do STJ:

PROCESSUAL CIVIL E AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA PARA COIBIR A PRÁTICA
RECORRENTE DE POLUIÇÃO SONORA. MINISTÉRIO PÚBLICO. LEGITIMIDADE
RECONHECIDA. DANO MORAL COLETIVA. POLUIÇÃO SONORA. OCORRÊNCIA.
PRECEDENTES. REDUÇÃO DA INDENIZAÇÃO. REEXAME DE FATOS E PROVAS.
INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7/STJ. (...) 4. "O dano moral coletivo, assim entendido o que é
transindividual e atinge uma classe específica ou não de pessoas, é passível de comprovação
pela presença de prejuízo à imagem e à moral coletiva dos indivíduos enquanto síntese das
individualidades percebidas como segmento, derivado de uma mesma relação jurídica-base.
(...) O dano extrapatrimonial coletivo prescinde da comprovação de dor, de sofrimento e de
abalo psicológico, suscetíveis de apreciação na esfera do indivíduo, mas inaplicável aos
interesses difusos e coletivos". Nesse sentido: REsp 1.410.698/MG, Rel. Ministro HUMBERTO
MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 23/06/2015, DJe 30/06/2015; REsp 1.057.274/RS,
Rel. Ministra ELIANA CALMON, SEGUNDA TURMA, julgado em 01/12/2009, DJe
26/02/2010. 5. A Corte local, ao fixar o valor indenizatório em R$ 50.000,00 (cinquenta mil
reais), o fez com base na análise aprofundada da prova constante dos autos. A pretensão da
ora agravante não se limita à revaloração da prova apreciada do aresto estadual, mas, sim, ao
seu revolvimento por este Tribunal Superior, o que é inviável. Incidência da Súmula 7 do
Superior Tribunal de Justiça. Nesse sentido: AgRg no AREsp 430.850/SP, Rel. Ministro
Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 07/03/2014. Agravo regimental improvido. (AgRg no
AREsp 737.887/SE, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em
03/09/2015, DJe 14/09/2015)

Ocorre que não vejo nos autos nenhuma prova de que os fatos acima
identificados como ímprobos tenham, de fato, gerado um alegado desrespeito a valores que
afetam negativamente a sociedade.

Com efeito, é inquestionável que é direito de cada cidadão uma boa
administração pública. No entanto, não se pode interpretar que a ocorrência de ato de
improbidade gera como consequência sempre um prejuízo de ordem moral à coletividade.
Não há uma relação direta entre as questões, notadamente diante de aspectos democráticos
que cercam a escolha do Chefe do Poder Executivo. Não há comparar um dano ambiental,
por exemplo, de evidente impacto em todos, ainda que indireto, com a prática de atos de
improbidade, em que a questão controversa pode ou não ser de impacto coletivo grave.

Não verifico a existência de provas que sugiram que os fatos acima
identificados tenham gerado um abalo dos valores sociais e morais que permeiam a
comunidade de Canela. Mesmo se tratando de recursos voltados para o auxílio necessário aos
prejuízos decorrentes de grave evento climático, o que se verificou foi uma fraude na
contratação de empresa despreparada para a reconstrução prometida à cidade, fato que,
conquanto grave e gerador de prejuízo ao erário, não repercute em valores morais da pequena
comunidade em questão.
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Acresça-se que o MPF não produzir nenhuma prova no sentido de revelar o
impacto da questão junto aos moradores da cidade, inclusive no sentido de se isso é ou não de
conhecimento geral e qual o sentimento da população quanto a isso. Registre-se, por
exemplo, que o réu Constantino foi eleito prefeito de Canela em 2016.

Não havendo prova, a condenação emergiria de uma presunção de dano, que
também não se pode admitir.

Assim, rejeito o pedido.

2.8. DA DECLARAÇÃO DE NULIDADE E CANCELAMENTO DOS
CONTRATOS

No item "f" da fl. 128 da inicial o MPF deduziu o seguinte pedido:

f) o julgamento de total procedência dos pedidos relacionados à tutela da probidade
administrativa, com a declaração de nulidade e cancelamento dos contratos n.º 140/2010, n.º
141/2010 e n.º 152/2010 (...).

O pedido não veio, contudo, escorado em argumentos de fato e de direito na
peça vestibular. Mais que isso, o tópico sequer foi mencionado nas alegações finais do ev.
1.172.

De qualquer sorte, o presente feito não se presta para isso, já que não haveria
falar em provimento jurisdicional que decretasse a nulidade de contrato entre um ente público
e o particular quando aquele sequer participa do processo. É dizer, eventual nulidade das
avenças ingressa na órbita patrimonial do município, o que sequer é objeto da controvérsia,
intimamente ligada à atuação dos agentes públicos.

Assim, diante da falta de maiores esclarecimentos quanto ao mérito do pedido e
por não integrar a lide o Município de Canela, rejeito a pretensão.

2.9. BENS BLOQUEADOS

Nos autos do agravo de instrumento nº 5001481-41.2012.404.0000, a Corte
Recursal, atendendo a pedido do MPF, determinou em sessão do dia 22/08/2012 a
indisponibilidade "dos bens dos acusados Constantino Orsolin, Alcyr Francisco Stacke,
Monterry Montagem de Stands Ltda., Luiz Alberto Gonzalez, Odilon Campello Echeverri e
Paulo Vanderlon Campello Echeverri".

No ev. 64  houve bloqueio de valores de titularidade de Constantino Orsolin (R$
17.597,60, R$ 491,96 e R$ 159,06), Paulo Vanderlon Campello Echeverri (R$ 1.593,48) e
Alcyr Francisco Stancke (R$ 53,81), ao passo que no ev. 65 houve restrição de transferências
de veículos dos mesmos três réus, além de dois da empresa Monterry. Já no ev. 86 foi
noticiada a indisponibilidade de imóveis de Constantino (matrícula 5533 do Registro de
Imóveis de Canela) e de Alcyr Stancke (matrículas 503 e 4932).
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O montante de maior relevância bloqueado do réu Constantino foi liberado
diante da decisão do ev. 107, conforme documento do ev. 108; já os demais valores foram
transferidos a contas à ordem do juízo, conforme ev. 525.

Em relação ao veículo de placa INK-1927, de propriedade da Monterry, o
DETRAN informou que o bem se encontra depositado, conforme ofícios do ev. 1.152.

Os bens deverão ser mantidos bloqueados para futura satisfação dos valores ora
reconhecidos como devidos.

2.10. DA SENTENÇA PENAL PROFERIDA NO PROCESSO Nº 5013038-
05.2016.404.7107

É de conhecimento deste juízo que ao longo da elaboração desta sentença foi
proferida decisão final absolutória na ação penal movida pelo MPF contra alguns dos réus
desta ação, envolvendo os pontos objetos da lide.

Ainda que as searas não se comuniquem, com exceção de hipóteses pontuais,
ressalto desde já, inclusive para evitar eventuais recursos, que não há nenhuma incongruência
entre as decisões. A um, porque a sentença absolutória na esfera penal por ausência de provas
não faz coisa julgada no juízo cível. A dois, pois a rejeição do pedido naqueles autos emergiu
das particularidades do dolo previsto nos dispositivos da Lei de Licitações que cuidam da
matéria penal. A três, porque aquela sentença foi objeto de recurso, que ainda não foi
analisado pela Corte Recursal. A quatro, pois os standards de prova, examinados no início da
sentença, diferem na esfera penal e cível, estando os padrões probatórios da ação de
improbidade num meio termo entre eles. A cinco, pois não há identidade na prova produzida
na esfera penal e na ação de improbidade.

III - DISPOSITIVO

Ante o exposto, REJEITO as preliminares e JULGO PARCIALMENTE
PROCEDENTES os pedidos iniciais, extinguindo o feito, com resolução do mérito, na
forma do art. 487, inciso I, do CPC/2015, para o efeito de condenar os réus:

a) CONSTANTINO ORSOLIN e ALCYR FRANCISCO STACKE, pela
prática dos atos dolosos descritos nos arts. 10, caput, VIII e XII, e 11, caput, da lei nº
8.429/92;

b) ÉVERSON MONTENEGRO ROSSI, pela prática dos atos culposos
descritos no art. 10, caput, VIII e XII, da lei nº 8.429/92;

c) MONTERRY MONTAGEM DE STANDS LTDA e PAULO
VANDERLON CAMPELLO ECHEVERRI pela prática dos atos descritos no art.
9º, caput, da lei nº 8.429/92.

Em decorrência disso, condeno os réus CONSTANTINO ORSOLIN, ALCYR
FRANCISCO STACKE, MONTERRY MONTAGEM DE STANDS LTDA e PAULO
VANDERLON CAMPELLO ECHEVERRI ao pagamento de R$ 5.184.880,23,
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equivalente ao ressarcimento integral do dano em relação aos dois primeiros e à perda dos
valores acrescidos ilicitamente ao patrimônio dos dois últimos. Condeno ainda o réu
ÉVERSON MONTENEGRO ROSSI ao pagamento do valor de R$ 3.873.944,38.

Ainda, condeno os cinco réus ao pagamento de multa civil equivalente a 5% do
valor acima indicado para cada.

Condeno também os réus CONSTANTINO ORSOLIN, ALCYR
FRANCISCO STACKE e PAULO VANDERLON CAMPELLO ECHEVERRI à
suspensão dos direitos políticos, sendo os dois primeiros pelo prazo de 05 anos e o último
pelo lapso temporal de 08 anos.

Por fim, condeno os réus MONTERRY MONTAGEM DE STANDS LTDA e
PAULO VANDERLON CAMPELLO ECHEVERRI à 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 10
anos.

Os réus são solidariamente responsáveis pelos valores relativos ao
ressarcimento do dano e à multa.

Os valores devidos deverão ser atualizados pela variação do IPCA-E de outubro
de 2010 até a citação dos réus, quando então deverão sofrer influência da Taxa SELIC, que
abrange juros moratórios e correção monetária, tudo na forma do art. 406 do Código Civil.

Condeno ainda os réus ao pagamento dos emolumentos fixados no ev. 90.

No que tange aos honorários advocatícios, é uníssona jurisprudência
reconhecendo a impossibilidade de condenação do Ministério Público Federal ao respectivo
pagamento quando se tratar de Ação Civil Pública ou execução de Termo de Ajustamento de
Conduta - TAC, salvo má-fé, o que não é o caso dos autos (STJ - AgRg no Ag 1304896/MG,
Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em
22/03/2011, DJe 30/03/2011). Não há falar, outrossim, em condenação dos réus condenados
ao pagamento de honorários em favor do MPF, mesmo que sucumbente nestes autos, haja
vista a necessária simetria com a posição que isenta o parquet de honorários acima relatada,
conforme posição do STJ (AgRg no REsp 1386342/PR, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL
MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 27/03/2014, DJe 02/04/2014). Destaco
precedente do TRF4 envolvendo honorários em ação de improbidade administrativa (AC
5005922-59.2013.404.7104, Terceira Turma, Relator p/ Acórdão Fernando Quadros da Silva,
juntado aos autos em 27/11/2014).

Na hipótese de interposição de recurso de apelação, intime-se a parte contrária
para contrarrazoar, querendo, no prazo legal.

Cumpridos os procedimentos de estilo, remetam-se os autos ao egrégio TRF da
4ª Região.
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Documento eletrônico assinado por FERNANDO TONDING ETGES, Juiz Federal Substituto, na forma do artigo 1º,
inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 4ª Região nº 17, de 26 de março de 2010. A
conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico
http://www.trf4.jus.br/trf4/processos/verifica.php, mediante o preenchimento do código verificador 710010724558v366 e
do código CRC 670004e3.

Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): FERNANDO TONDING ETGES
Data e Hora: 20/5/2020, às 14:38:0
 

1. O laudo consta ainda nas fls. 65 e ss. do ANEXO6 do ev. 01.
2. O documento também se encontra na fl. 44 do PROCADM5 do ev. 1216.
3. O valor do aditivo identificado na planilha não foi somado por não integrar o valor original repassado pelo ministério.
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